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ПЕРЕДМОВА 

Рідио uолu зnаходuмо в Ш1сіЛ'Ь1tUХ 'Чuтаnuах nеред
:мову, одnа'Че 6 цьому виnадиу сuла./tuся особ./tuві обста
виnи. Поперше, 'Чuтаnuа вuходurnь по смерти ії редаи
тора, дuреитора Ради Уuраї1tСЬUОЇ lПuо.Jtu проф. л. Бі
лецмсоzо. П oapyze, - в в а:жа єм,о , ЩО rnрсба дещо сuаза
вати про Раду Уираїnсьиої Ш1(О.Jtu, змдяuu яuій ця 'Чи
таnиа nоба'ЧuJtа світ. 

Рада Уираї'nсмсої lJІколu t~OOf,1na.JUl за іnіціЯ1nuвою 
Ооюзу Уираїnців Оам,остійnииів і вже довzі роии веде 
св.ою працю па тереnі Каnади. 3аодаnuям, Ради є систе
жатuзувати nав'Чаnnл в уираїnсьиих u//колах, aonoмaza
ти в'Чuтелям nідру'Чnuuам,u, nорадам,и тощо. Досі Рада 
положила баzато праці па полі уuраїnсьuо'l-О шuі./tьnuц
тва в Кападі. 

Фіnаnсуоаnnям цієї устаnови uлоnотався Ооюз Уи
раїnців ОамостіЙnииів. В uїльuох остаnиіх роиах і до 
uіuця CBO'l-О жuття дцреитором Ради Уираїис'Ьиої Шuо
.Jtи був проф. Л еоиід БілецьuuЙ. П рацюю'Чu в Раді, він 
вU'l-отовляв матеріЯлu до цієї 'Чuтаuкu і воиu друиува
Аись иа сторіииах "У1іРаїuсько'l-О Голосу". Це бу.Jtа шu
роко заuроєua праця. Було в n.JtЯuі видати 'Цю 'Чurnаuuу 
в uільuох 'Частuuaх та, иа жаль, ие всnів проф. Бі.Jtе'Ц'Ь
иий зреалізувати своїх задумів. 

Чuтаuка "Рідие O.Jtooo" сама по собі дуже ціииа. 
Воиа nPU'l-отов.Jtя./tас'Ь за n.JtЯuом, щоб nOMO'l-mu уираїп
ським дітям в Каиаді onauJloamu україnсьиу мову. Д.lftЯ 
mO'l-О :маємо так,у cu.Jty nоясuеuь до c.Jtїo. В ція nїдPJJ'Ц,UU'
иу ми ба'Чимо і 'Чuтаnuу, і nравоnисnі вправи д.Jtя у'Чuів, 
і ua'l-o./tocu. Отже, тим сами."", 'Чuтаnuа є uеобхїдnuм nю
ру'Чuuком д.JtЯ україиськuх дітей. Нею можуть иоpuсmу
оатuся діти і в уираїисьиих ШUО.Jtах, і в'Чuтuс'Ь миШ 
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вдома. ДЛЯ сам,оnавчаnnя воnа nреирасnо uaдаєm'Ься. 
Тижбі.JI/ьш-е, що по м,еnшuх .1tісцевост.ях уираїис'Ькї 'J(,.JtЛ
си доходять до mpem'bo'to роиу uaв'Чаnn.я, отже JШЮ'ЧU 
першу nia'tomOBUY, MO.iloab дуже ле'tuо м,оже продовжува
ти nауиу уираїnс'Ьиої м,ови а ці61 'Чumаuuu. Це й AЩt! U~ 
увазі диреитор Ради Уираїnс'Ьиої Шuолu проф. Леон·ід 
Б ілец 'ЬииЙ. 

Фіnаисові засоби Ради nе дозвОАU.Jl,U їй видати 'lWЙ 
nідручииu власиuмu сuлами. Тожу Вuдавuu'ЧЛ Оnііuа 
Трuзуб вЗIUf;а иа себе фіиаисуваиnл цієї 'ЧU1nаuuu 3 'lunua
пи до пам'яті їі peaaurnopa і а 1lадією, що уираїnС'Ь1<;і 8'ЧЛ.t
телі і родuчі nО1сорuсmуют'Ьсл u Рідnuж О A060~~'" яп; tJ 
шuолах, таи і в своїх домах. 

Вuдавnu'Ча ОnіJt'1Ю 'Tpu3'Jjo. 



УЧІТЕСЯ, БРАТИ МОЇ, 

ДУ,МАйТЕ, ЧИТАйТЕ, 

І ЧУЖОМУ НАУЧАйТЕСЬ, 

й СВОГ'О НЕ ЦУРАйТЕСЬ. 

Т. Шевчеu",о. 





Учися, ДИТИНО 

Учися. дитіпю, бо НЧJІТПСЯ треба! 
УчlfСЯ. Г()Л~·()J\о. хай розум не СПИТЬ, 
Хай серце і R().1Я, і дух росте в силу, 
Для правдп, Д.1Я світла вас треба учИть. 

у ЧІІСЯ, дптlІно, бо доля не маТІІ, 
ІПуюіть іl треба, не прййде сама; 
А той іl має, той долі зазнає, 
Ному у голінці роз'яснена тьма. 

Учися, дптlІно, бо світ цей не хата -
Широкий, розлогий, мов нИви оті; 
3найти в нім дорогу той тільки зуміє, 
Хто любить науку, хто ВЧJШСЯ в житті! 

Учися, ДИТІІНО! . . . Бог буде з тобою, 
Вmанують і лЮди, світ буде любіІТЬ, 
І сіяти. вчися добро поміж л:юди, 
А вічно жить будеш, не згИне твій слід! 

В. jJf a{}vUl~. 
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1. 

fI О Я С НЕН Н Я: 

Уч-Ітесь, читайте, 
І чужому научайтесь, -
й свого не цурайтесь: 

Бо хто матір забуває, 

Того Бог карає ... 

Тарас UUевченко. 

2. І дух росте в силу - треба розуміти так: і дух наби-

рається сили, стає сильнішим, людина стає розумнішою, сер
це робиться добрішим і кращим, воля спонукує до праці,. 

змушує працювати. І тоді дитина росте, виростає, і CTa€~ 

гарною, доброю, розумною і працьовитою людиною. 

3. Для правди, для світла вас треба учить 

а)" Для правди вас треба учить. Це значить, навчити 
вас, щоб завше говорили правду, були правдомовними~ 

щоб ніколи не говорили неправди. Це одне. Друге, щоб ви 

жили по правді, нікому не робили зла, нікому не робили 

кривди, нікого не кривдили. Любили Бога, любили свій на

рід і для свого народу працювали. Любили СВОІХ тата і ма
му, любили СВОІХ братів і сестер і Їм у біді і взагалі, колй 

того потребують, Їм помагали. 

б) Для світла вас треба учить. Це значить, щоб ви не 

ходили, не блукали, як у темній кімнаті, а щоб знали, куди 

йти, що взяти, де покласти і як треба зробити, щоб воно 

було добре. Це одне. Друге, ви повинні навчитись, щоб 

більше знати, більше зрозуміти в природі: кожну рослину,. 

кожне дерево, кожну живу істоту. Чим більше будете вчи
тись, тим більше будете знати. 

в) Доля - не мати, шукать їі треба, не прийде сама. 
Доля то є щастя: Породила мати сина, дала йому карі 

ОЧІ і чорнії брови, та не дала долі. І син той не мав щастя. 

Не родись багатим, а родись щасливим. Так співає наш на

рід і так думає, що щасливим треба народитись, що при 

народженні мати наділяє його щастям. То правда, що часом 

щастя людини приходить із її народженням. Та й Т. Шев· 
ченко співав: 
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Отака то м6я д6ля, 

Хоч і не шукайте! 

Ког6любить - сама найде. 

у колисці найде. 

(Поема "Сліпий") 

Але дуже рідко так буває, щоб людина могла сказати, 

що вона щаслива. Далеко більше випадків у житті, що ко

ли людина не учиться а п6тім не працює, то й ніч6го не має 

і бідує. Тому далеко більше і частіше трапляється так, що 

сама людина є коваль свог6 щастя. Не дурно кажуть, як 

людина дбає, так і має. 

А той ї1 має, той доЛІ зазнає, 

Кому у голівці роз'яснена тьма. 

Іншими словами, той тільки буде щасливий, хто багз

то учився, хто є розумний, хто багато знає і вміє, хто ста

течний, не марнує своіх сил, хто учиться, працює, тому 

легко приходить і щастя. 

Ще кажуть: з ким поведешся, з тим і наживешся. Отже, 

щаслива і та людина, хто підбирає собі добрих, розумних 

-і статечних товаришів. 

Тому учіться, діти, читайте, працюйте, щоб із вас 

вийшли гарні робітники, працюйте на добро свог6 народу, 

.своіх р6дичів, то і вам буде добре. Тільки тоді будете 

щасливі. 

2. Світ цей не хата. Світ великий, шир6кий, РОЗ..16гиЙ. Р 
в світі цім легко збитись із дор6ги і заб..1УДИТИ. І тільки той 

знайде для себе в нім дор6гу, хто вчиться, любить шк6лу, 

науку, і багато навчився. 

д) Бог буде 3 тобою, вшанують люди, світ буде JIIO_БКть. 

tншими словами, діти, як будете вчитись, будете гарно по

в6дитись, будете гарними украінськими дітьми, то все ее:: 
ред вас буде перебувати і сам Бог, бо Він любить і допомагає 
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тільки гарним і розумним дітям. Крім того, коли навчитесь 
у школі, то вас, як виростете і займете по своіх здібностях 

відповідне становище, тоді будуть шанувати і своі, і чужі 

люди. А поідете у широкий світ, то де ви зупинитесь, скрізь 

у світі за ваш розум, працьовитість і добрий статечний ха
рактер буде любити і світ. 

е) І сіяти вчися добро поміж люди .•• Сіють, звичайно, 
фармері весною зерно на полі на фармах. 3 того зерна на.
протязі літа виростає буйна і колосиста пшениця, волок

нистий овес, колосистий із довгими устюками (вусиками) 

ячмінь. Це все називається збіжжя. З пшениці люди спо

живають гарний хліб, різні солодкі смачні печива, різні 

страви, з вівса приправляють вівсяні платки, з яких варять 

кашу. Таку саму поживу приправляють і з ячменю. А все це 

підтримує наше здоровля, дає нам силу до праці і до життя. 

Таке саме зерно сіє, розсіває книжка і наука в школі. 

Тільки те зерно є невидиме, духове і споживає його наш 

розум і серце та ціла наша душа. І чим більше ви, діти, на

учитесь, споживете того невидимого, духового зерна, за

сіяного в тих книжечках, які ви читаєте і з яких ви учитесь, 

тим ви глибше пізнаєте правду і набудете знання. А як ви

ростете та станете розумними і вченими, підете до украін
ської громадської роботи, то й самі там у громаді і школі 

будете сіяти те зерно знання. Тоді воно зародиться, в ін

ших украінських дітях таких, як ви тепер, і воно в них буде 

жити вічно, бо вони передадуть його другим дітя'М, а ті 
іншим і т. д. І в них слід вашої науки не згине. 

Питання: 

1. Що чекає того, хто добре учиться? 
2. Хто більше знає? 
3. Хто із вас пам'ятає із Євангелия ОПОВІдання (прит

чу) Ісуса Христа про сіяча, що сіяв зерно? Нехай той роз

каже те оповідання. 

Завдання: 

Наука праця приносять людям щастя. 
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ДОБРЕ ДІЛО 

І. 

Серпень доходив ДО половини. Промайну ло1 ) вже й 
Спаса2 ), а жнива3 ) Щ{)ЙНО І\"іпчались. В однім селі все 
збіжжя4 ) в полі було ма.йже пИ~атс. 3алипп'Ілась тільки 
одна недожата CM~Tгa5). Нелсжала вона одній бідній вдо
ві, матері дрібних дітей, J\f01'pi RарпеНІ\".GвіЙ, що тіЛЬІ\И 
уривками6 ) могла уділяти час, Іцоб своіо пшенИцю жати. 

Вона дуже журилась7 ), що хліб іl пже обсипається, 
пересихає, припадає до землі під ваги зсрна, а не могла 
нічого вдіяти8 ). Не сила булit9 ) їй одній упоратисьІО). 3а . 
щоденною працею коло дітсй, ()іля господарства і в Xi~,
ті не могла вона вчасно СВОІХ ЖНИВ ДОІ\іпчііТИ. 

11. 

Одного дня на ПОІ\ОІПСНИХ і пижатих полях пасли 
хлопці свою худобу й підійшли з нею аж до поля Мотрі 
Raрпенкової і здивувались, що на ньому ще СТОІТЬ недо
жатаl1 ) пшенИця. 

- А гляньте но, хлопці, - промовив Івась Семе
нюк, - онде пшенИця СТОІТЬ ще на полі не вижата! Хто 
це такИй, що й досі ще не зібрався свою пшеницю n 
к6nи12 ) скласти Та ж вона пропаде! Що ж він зимою 
буде ЇСТИ, колИ так не дбає13 ) про свій хліб? Чиє це по
ле? 

- Я не знаю, - обізвався Петро Кошарук. 
- І я не знаю, - почулись голоси ітnих хлоп-

ців. чи не є воно отого МаксИма Попрошайка, отого" 
що все п'янИй по селі XOДJiть і проситы1? ? - промовив 
Василько Майстренко. КолИ його, то давайте, хлопці, 
зробимо йому штукуI5): заженім у пшенИцю худобу й\ 
вИтовчемоl6 ) іl, щоб той МаксИм знав, як доглядати своє 
добро. 

- Добре, добре І - почу JIИсьroлоси інших хлоп-
ДІВ. 
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ІІІ. 

І ВОНИ рушили17 ) вже бу ли до худоби, щоб вИкона
ти18 ) свій намі p19) . 

- Почекайте! - раптом2О ) крИкнув до них Дми
ТРО Лапатий. - МаксИм немає поля, бо своє продав МО
:му татові, а гроші пропИв. Це поле мусить бути когось 
іншого. 

- Чиє ж би воно могло бути?.· - задtмалиCl~ 
хлопці. 

- А я знаю, - вихопивсь OдlIH хлопчик, ТОДОСІ> 
Бурячок, що щойно прийшов від худоби, яку переймаn 

ВІД збіжжя тієї смуги, - цей хліб Мотрі Карпенкової, 
отієї вдови, що недавно поховала свого чоловіка. 

- А -а! Це іl збіжжя ... - майже в одіІн голос заго
моніли21 ) хлопці. 

- Чому ж вона його не дожинає? - допитувався 
Івась СеменКж. Чому не дбає за своє добро? 

- Мабуть не може! - запевняп22 ) ДмИтрm~,
може хора, а може не має часу! . . . А ти би вже роБИв 
їй шкоду23)? - з докором,9,4) звернувся він до IBaC~I 
Семенюка. 

- А тобі що? - задерикувато95 запитав Івась, -
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.який сердобольний2б ) знайшовся [ Певне27 ) лЮбить спа
ти й забула за своє поле, а ми їй нагадаємо, колИ трохи 
його потолочи:мо. 

ІУ· 

- Ні, хлопці, цього не робіть, - звернувся до Іва
ся Петрик, - я знаю тітку Мотрю. Вона дУже бідна, а 
до того ще й :маленькі діти. . . І вона зовсім немає часу 
жати. Бачите, нажала два ПОЛУI\~іпки28)-, а' як гарно їх 
поклала, так само й мо! тато кладуть: сніп~9) до снопа, 
рівненько ... 

- А ти що за адукатО) такий У:З}ІВСЯ? - кріпtНуп, 
підійшовши до нього Івась, - глядіl ІЮ свого носа31 ), а 
то побачиш, як уцілю32 ) тебе оцією булавою [33) 

- За що ти маєш бити П(~ТРИІ\а? - 3вернувся до 
нього Дмитро, - за те, що ві н боронить добро бідної 
жінки? Ти, хлопче, не добрий, без серця [ Тільки знаЄUІ 
робіІТИ шкоду другим. Вчора загнав худобу в чужий 
город і пас там, а сьогодні хочеПІ наробити шкоди вдо
ві убогій?34) ГлядИ, Іване, щоб тобі часом не змоло
лось [35) 

- А тобі яке діло до моєї худоби? Хлопці, давай
те заганяти у пшеницю корови [ Нехай трохи попа суть
ся в пашні36), а ми побавимось ... 

У. 

- Ні, цьогО не буде, - твердо промовив Дмитрик. 
- Хлопці, не слухайте Івася, не робіть шкоди другим-
1 Т r, робіть шкоди і цій бідній Мотрі; вона сама одна і 
трос :малІlХ дітей білw7 ) неї ... І повернеться язик38 ) 
НІ.{)МУ хлопцеві на так,е діло?! ... Ану попробуй тільки 
НІ' ВЧlІнити

39

) ! - з серцем4О ) закінчив він погрозою41 ) Й 
а il\ ааДllхався, лице мінилось 4~), то блід, то червонів ... 
ІІ:'I:IІ)ці СТПСЮ1ЛИСЬ у кулакіІ ... він гнівно поглядав на 
І В:1(·)I. 

Ал6 не встиг він закінчити своєї СХRильованої :мо-



ви43 ) , як почі!в на лівому плечі свому вдар києм47 ) ; глЯ
нув на Іпася, а той замірявсь(5 ) удруге вдарити його. Але 
ззаду підбіг до нього Петрик, схопИв за руку й вИрвав 
кия'. 

Івась КІІНУВСЯ дО Петрика; але Петрик почав із 
l{ИЄМ втікати. А розлючений(6 ) Дмитро:- почувши В пле
чі біль, заІ\:ричав до хлопців: 

- 3вяжіть оцього зухвалого(7 ) паскуду(8)! 

УІ. 

Голос його був таКІ1Й пладний(9 ), що всі хлопці як
стій50) , його оточили тісним колом і стояли мовчки. 
Дмитро у цілій своlй поставі51) й голосі мав щось таке, 
що й раніше його більше слухали, як Івася, й це саме 
злостило останнього. 

КолИ він був зовсім обезброєпий і винувато стояв 
у l\:олі СВОІХ недавніх товаришів, ДмИтро тоді звернУвся 
до хлопців. 

- Бачили, хлопці, він :мене вдарив і зробив мені бо
ляче. Що я йому зробив зл6го? Я боронИв тільки від 
зл6го наміру хліб бідної вдови, МОтрі. Хто мав правду, 
- він чи я? 

- Ти, ДмИтре! - в одИн голос гукну ли всі: -
Івась хотів зроБИти зле й до нього закликав і нас. Але 
ми його не слухаєм. А за те, що вдарив він тебе невин
но52) , ми його покараєм. 

- Так, пока раєм, - у відповідь озвався53) Петрик, 
що оборонив свого приятеля, - покараєм! 

- Але як? - обізвався54) хтось із гУРту55). 
- А ОСЬ як, - промовив петрик. - Ми маємо тут 

пасти худобу довший час' І от, протягом однсго т!{ж
ня ми всі, як одИн, не про:м:овимо до Івам ані одн6го 
словечка: ні привіту, ні одвіту56), ніби серед нас його не
ма! . . . Що б він до кого із нас не говорИв, - ііому не 
відповідати ! 
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УІІ. 

- Добре радить Петрик, проговорИв :а гурту 
той самий г6лос. Будем мовчати до Івасі й відверта11{СЬ 
від нього доти, доки перед нами не визнає свого злого 
наміру і чину супроти Дмитра. 

-' 3года, згода! - загомоніли всі разом. 
-- Але це ще не все, - говорив Петро даЛІ. 

Ви бачите oIf7) пшениця вдови? КолИ так вона посто
tть ще кілька днів, то з неї залИшиться лиш одна сол6-
ма58 ). Тож допоможім бідній тітці l\fOTpi ту пшепиЦІО 
зібрати! Скоро смеркне59 ), а вечір міеячниЙ. 3аженім 
пашу худобу, а самі потайкиБО ) заберім серпи61 ) і до
жнім ії пшеницю, щоб не пропала. От побачите, яку зро
БИмо тіщі радість! ... 

3адумалися хлопці. Пропозиція Петрика буліt ДЛН 
них якоюсь зовсім новощ несподіnанкою62 ). Ще так не
давно хотіли вони ту пшеницю' ЇЙ потолочити, а тут 
враз63 ), щоб ії зібрати в копи. І це останнє аж ніЯІ\ 
не в'язалося із попереднім. 3алягла тИшаМ ) в гурті і 
мовчанка. Чути було ~іЛЬІ\И ЇХ відп;их65 ). Очі перебігали 
з одного обличчя на друге, і всі чогось чекали. 

УІІІ. 

Нараз із самого заду хтось rnморгнув66 ) носом і ве
селим голоском промовив: 

- Так.ДОбле. 3лобім. Побізу і я додому, возьму се.,l,.. 
па й такоз буду зати псеницю тіщі Мотлі67 ): 

Хлопці всі оглянулись і побачили маленького Паn
.1УСЯ, щО на всіх винувато поглядав, витираючирукавом 
(',uр6ЧІ~И свого неслухняного носа. Всі засміялись. JlіІч'" 
1\:1 стали радісні. Ніби враз усі віднайшлИ наЙІ"ращий 
НІ'lхід із ситуації, що склалася· Маленький Павлик до ... 
1І0міг їм розвязати68) вузол таємнИці їх трагіЧIl(jг()~= 
lіОllфлікту ... 



ІХ. 

ОдИн Івась не сміявся, й лице його було похмуре7О ) 
й вороже. Він мовчки й винувато з-під лоба71 ) поглядав 
на всіх. 3лобне72 ) серце його не БJЛО спокійне, а сором, 
що залиrпИ:вся він одИн супроти ) всіх, що повстали 
проти нього, не втихомирював74 ) його, а замикав у коло 
його власних обмежених думОк75 ). Чув він тільки одно, 
що хлопці його із свого осередка вИкинули. Він помалу, 
тИхим кроком 'вийшов З кола, що його оточувало, і віді
йшов до своєї І\:ОРОви ... 

Х. 

На другий день TiТIta l\fотря вийшла дожинати пше
ницю й була страшенно здивована76 ), :коли -побачила 
його в копах, що струнко77 ) стояли В ряді через цілу 
смугу. 

А серед женців маленьких був і Семенюк Івась. Він 
признав свою вину і по мирИв ся з хлопцями, й вони йог6 
вину йому простИли78 ): він став їх добрим товаришем. 

л о я С НЕН Н Я: 

1. Слова: 

1) пролетіло, ск6ро минуло; 2) 19 серпня по новому 
стилю Преображеніе Господнє. В УкраІні це велике народ

нє свято - Спаса. Тоді в церкві святять овочі (яблука). 
Це перший день, що Їх уже їдять. Також святять тоді об

жинкові, себто по скінченні жнив, вінки з пшениці і жита і 

святять також лічничі трави; 3) пора зб6ру хліба: жита і 

пшениці; Їх жнуть і косять; 4) хліб, себто жито, пшениця, 

овес, ячмінь і т. Д.; все це - збіжжя; 5) смуга - вузька поло

са, загін поля; 6) доривочно, У вільні хвилини від іншої 

невідкладної праці; 7) клопоталась, хвилювалась, турбу

валась; 8) зробити, була в тяжкім становищі; 9) не MaJla 
змоги; 10) докінчити, привести до порядку, упорядкувати; 
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11) ще не зі6рана пшениця; 12) коші - 60 снопів пшени
ці, зл6жені у два по 30 снопів полукіпки, себто у дві д6бре 
зложені ,купки снопів пшениці; 13) не журиться, не турбу
€ться; 14) жебра€, простяга€ руку, випр6шу€; 15) збиток, 
прикрий, неприємний вчинок; 16) потол6чимо; 17) пішли; 
18) зробити; 19) бажання, ох6та, д6бра в6ля щось зроби
ти; 20) несподівано, не надумуючись, дуже ск6ро; 21) заго
лосили, г6лосно і весело заговорили; 22) перек6нував, вго
в6рював; 23) страту, злий вчинок; 24) невдов6лено, з жа

лем; 25) ущіпливо, упевнено, з викликом на спр6тив; 

26) з б6лем у серці, чулий; 27) мабуть, напевно; 28) дві 

купки по 30 снопів пшениці, по-півк6пи; 29) в'язка пшени
ці, щоб легше бул6 їі склада.ти в полукіпки; 30) адвокат; 
31) дбай про себе, обороняй сво} інтереси; 32) вдарю, 33) па.
лиця з' крУглою гол6вкою на однім кінці; 34) бідній; 35) 
не трапилась прикрість; 36) у збіжжі, себто в пшениці; 

37) к6ло; 38) одважиться таке сказати; 39) зробити; 40) 
сердито, з гнівом; 41) перестор6гою, попередженням кари; 
42) мінялось, робилось іншим; 43) схвиль6вано сказати; 

44) палицею, ціпк6м, патик6м; 45) наміривсь, підняв, під

ніс кия; 46) розгніваний дуже, лютий; 47) одчайдушного, 
занадто сміливого, одважного; 48) поганого, дУже нед6бро
го; 49) піднесений, сказаний із владою в г6лосі; 50) в тій 

хвилі, зараз же, не вагаючись ні хвилини; 51) в цілій п6-

статі, в цілім вигляді; 52) без вини; 53) відповів; 54) відгук
нувся, сказав; 55) з серед зібраних; 56) не привіта€ться і 

не відповість на привіт, байдужо; 57) 6нде; 58) сухе стебл6, 
на як6му росте пшениця; 59) зр6биться на дворі темно; 60) 
таємно; 61) ніж, загнутий півк6лом, якиму старім краю 

жнуть жито і пшеницю; 62) без попередження; 63) раптом; 
64) стало тихо, ніхт6 не рухався і не говорив ніч6го;65) 

дихання; 66) потягнув н6сом; 67) Маленький Павлусь Іце не 
вимовля€ низку літер; 68) вирішити справу; 69) неприємно
го, тяжк6го, складн6 СКОМПЛ1кованого; 70) насупJtене, 

сердите; 71) насупленого, вор6же; 72) нед6бре, нещире; 

73) пр6ти; 74) не заспок6ював; 75) йог6 особистих інтере
сів; 76) несподівано вражена, приємно заск6чена; 77) дvже 
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добре зложені, вишиковані, добірно зл6жені, акуратно; 78) 
подарували, вибачили. 

2. Головна думка: 

Діти з власної д6брої в6лі допомогли бідній вдові. 

3. Дати відп·овідь на такі питання: 

1. Чиє збіжжя Іце не бул6 зібране? 
3. Що задумав був Івась Семенюк зробити? 
2. Яка тому була причина? 
4. Що Р.:: це відповів Дмитрик Лапатий? 

5. Ког6 послухали хл6пці, Івася чи Дмитрика? 
6. ЯК повівся Івась Семенюк? . 
7. Що йому зробили хл6пці? 
8. ЯК вони Івася покарали? 
9. Що вирішили зробити з пшеницею М6трі Карпен. 

кової? 

10. Чи заслуг6вувала тітка М6тря тієї Допом6ги? 
11. Чим прислужився в цій допом6зі М6трі Карпенко· 

вій хл6пчик Павлусь? 

12. Який був з тог6 наслідок? 
13. В чім бул6 д6бре діло хл6пчиків? 
14. Що сталось з IBace~ СемеНЮ1<ОМ, чи був він покара

ний? 
15. Яка кара була би тяжча, - чи та, що Івась поніс, чи 

та, коли б йог6 хл6пці були побили? 

4. Завдання: 

1. Хліб, збіжжя, що нас живит~, ми ПОВІнші цінити, ша
нувати і не робити йому шк6ди, чий би він не був. 

2. Тим особам, ІЦО незалежно від Їх волі попадуть у 

тяжке становище, треба Їм допомагати по змозі своіх сил. 
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Піт О 

Душноl ), аж дИхати Шlжко2 ) ••• 

Полум'gм:3) сонце палає4 ), 
Ані дихне прохолода 5) , 
В небі й хмаринки He~aє. 

Ледве воруmиться6 ) річка, 
Верби аж сонні7 ) сXИJIИлись. 
Небо і ;ryки8) , і поле 
Хвилі прозорі відБИли9 ). 

Jlюбо та мИло гу лити -
Дітям отУт в холодочку, 
В хвилях оцИх поринатиІО), 
Що гомонять на niсОчкуll). 

Весело гратися літом, -
Та не усім тоді свято12 ) : 

Влітку від рани ДО ночі 
ЛЮДЯМ роботи багато. 
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Колос на полі жовтів1З ), 
в лУках трава дозріває, -
Їде фармарна косілці 14) , 
Там його праця чекає. 

Душно. .. Натомлені руки 
Часу не мають спочити ... 
Доки не знаєте лй:ха15 ), -

Тіштеся, грайтеся, діти! 

(" Jli1no" - збірu. М. Юрu;евu'Ч.) 

(5-та строфа пристосована до фармарських YMod.) 

ПОяСНЕННЯ. 

Слова: 

1) душно гаряче, парко, спека; 2) ваЖI<О - тяжко, 

трудно; 3) полум'ям - вогнем, жаром; 4) палає - горить; 
5) . Ані дихне прохолода - ані ворухнеться хол6док, ані 
повіє хол6дний, свіжий вітер, щоб освіжитись; 6) ледве во
рушиться ріЧl<а - ані поворухнеться річка, ні6дної хвилі на 

річці немає; 7) сонні - ніби сплять; 8) ЛУІ<И - пбле зелене, 

вкрите трав6ю; 9) хвилі прозорі відбили - в прозбрих хви

лях, як У дзеркалі, відбились: небо, луки і пбле; 10) порина
ти - погружати, занурюватись, впірнати; 11) ЩО гомонять 
на пісБЧI<У - хвилі журк6чуть по піс6чку, по камінчиках; 

12) Та не усім тоді свято - та не всі тоді святкують; 13) 
жовтіє, - спіє, достигає; 14) 1<0сіЛl<а - машина, що к6сить 

траву; 15) доти не знаєте лиха - пбки не зазнаєте праці, 110-
ки не почнете журитись, клопотатись, працювати. 

Зміст: 

Вліті - сильна спека, гаряче сонце пече і не повіє навіть 

холбдний вітер, щоб освіжитись. Все завмерло в природіl : 
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верби, річка, що у своlй прозорій воді відбила небо, поле, 
луки. Приємно дітям купатись у ПРОХОЛОДІ річки, весело 
гратись, бо ще не мають жадних обов'язків уліті. Літо -
то для дітей свято. 

Не те р6дичам і дорослим людям. Вони· працюють зра
ня до н6чі. Траву треба косити, і вони машинами косять; 
збіжжя достигає - треба жати. Отам Їх чекає праця, що й 
часу не стає для відпочинку. А ви, діти, поки не маєте та

к6ї праці й журби, грайтесь і тіштесь поки літа, п6ки не по
чалась шк6ла. 

Питання: 

1. ЩО ВЛІТІ найтяжче переносити? 
2. Який стан природи вліті змальовує вірш? 
3. Чому дітям вліті приємно проводити час біля річки? 
4. Що чекає вліті по фарм ах р6дичів та інших людей? 
5. А що чекає дітей? 
6. Чому діти вліті мають право на відпочинок і забаву? 

Завдання: 

1. Моє літо на фармі. 
2. Мій один день ВЛІті серед прир6ди. 
3. Літо моlх р6дичів на фармі. 
4. Мій один день ВЛІті біля. ріки (6зера). 
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Осінь наступає 

"Мене сонцем налИто ущерть, 
Мене сонцем до краю налито, 
3аціловано сонцем на смерть· .. 
я лежу тяжковагеє Літо. 

Як упало учора отут, 
То не можу підвестися й досі ... 
3апрошаю тебе, З0ЛОТУ~ 
Викликаю тебе, моя Осінь [ 

Ти прийдИ і поді нь мене де, -
Вже у мене по грах, по забавах ... " 
І сестра золотая іде, 
ПіДІІливає хупава, як пава. 

Підійде злотокоса сестра, 
Поцілує - і Літо розтає ... 
Так :минає зелена пора, 
Золотая пора наступає. 

ОАеuса Оmефаnовu'Ч. 



п о ЯС НЕН НЯ: 

1. Мене сонцем налито ущерть. 

Так гов6рить Літо. Вліті с6нце нап6внює своім гарячим 

промінням землю, вигріває їі, і земля тоді стає п6вна вро

жаю, різного збіжжя: овочів, хліба, городини. Ущерть - по 

береги, до краю. 

2. ЗацІловано сонцем на смерть ••• 

Гаряче проміння с6нця гріє землю вліті, як мати лlO

б6в'ю гріє свою дитину, цілує їі. І літо під полум'яним про· 

мінням сонця вибивається із св'оіх сил; знем6жена земля під 

палким с6нцем стає гарячою й тоді уся рослина дозрівае, 

їі стебл6 с6хне і завмирає. 

3. Я лежу тяжковігее Літо. 

Але хоч стебла рослин і дерев в 'януть і навіть завмирfl

ють, зате зерно, 6вочі дозрівають і обтяжують усі росли

ни вліті, р6блять літо знесиленим під тяжкою вагою збіжжя. 
І тоді літо стає тяжковагеє від урожаю. 

4. ЯК упало учора отут, 
То не можу підвестися й досі ••• 

І літо під тяжк6ю ваг6ю свого врожаю падає, занепадає 
НС може вже бути таким живим, свіжим, зеленим, як було 

на своім початку, коли все це росл6, виростало, не м6же вже 

111двестися, встати, себто бути бадьорим, п6вне молодої СМ

.'ІН. І тоді Літо пр6сить свою найближчу сестру осінь, щоб 

ІІОН{} прийшла йому на допомогу, себто перебрала в нь6го 

1i00'О збіжжя, а його десь поділа, бо скінчилась літня пра

ІНІ, літні гри й забави. Літо своє відробило, напрацювалось 

І ~J)ЧС відпочити. 

ІІа допомогу Літу йде сестра, осінь золота. Тоді всі ро

І .IІ'tllи і листя дерев восени жовкнуть, покриваються золо-

11'110 ()іlРВОЮ, тому Осінь і золота! 
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6. Підпливає хупава, як пава. 

Хупавий, -а, -е - гарний, -а, -е. 

Золота осінь гарна, як вродлива павичка, легенько й 
непомітно злітає на землю, тихо підпливає до Літа, підхо
дить ... 

7. Поцілує - і Літо розтає •.. 

розтає розпливається, як дим у повітрі, як цукор у 

воді, так від легкого поцілунку Осени розпливається Літо, 

а на його місце 

8. Золотая пора наступає. 

Вступає у своі права в природі - Осінь. тоді літня 

зелена, пора в природі відміняється і на їі місце наступає 

в природі пора золота, бо вся природа тоді набирає золото

го тону і вигляду. 

Так знеможене Літо під вагою врожаю викликає на змі

ну в природі золотокосу осінь. 

Завдання: 

1. Моє Літо. 
2. В чім я бачу наближення осени? 
3. Що мені подобається більше: Літо чи Осінь чому? 

ЗАЙЧИК І КРОЛИК 

І. 

Ву ла осінь. Загони пустіли щораз більше. ДеItУДlІ 
ще хиталося від вітру спіле колосся проса 1) , чорніла 
гичка2 ) пізньої картоплі, нахилялася до землі головата 
капуста· 
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Під кущем на межі сидів зайчик. Тількищо nін no
снідав смачну капусту, та навісні3 ) лЮди не далИ йомУ 
сніданку докінчити. ГосподИня з хлопчиком і діВЧlIН
кою вИйшли рубати капУсту, а діти, побачивши зайчИka, 
наробили такого крику й зойку4), якби де горіло. При
йшлося зайчикові покинути снідання. Не дуже то він no
r,пішав утікати, бо знав, що діти, хоч як скоро бітли б, то 
НС зможуть його догнати. Тепер приліг він нишком до 
:землі так, що тяжко було його побачити. Його ЖОВ'l'о
nура5 ) кожушИна мало чим різнилася від зів'ялої трави 
й сусідньої стерні. Лише придивившись добре, МОЖНа 
()у ло розпізнати кра1 білого животика й задертий уг6ру 
хвостик, зверху чорний, а зісподу білий. 

Задумався зайчик над своєю долею. Скільки то ІЮ
рогів у нього: лИси, пси, котИ, куни6), яструби7 ), совц8), 
навіть ворони, - все те напосілося на бідного заЙЧИkа. 
А вже найгірший ворог, то чоловік, що всякими СПОсо
()(tМИ наважується на його життя, щоб поживИтися ЙОГО 
('мачинм м'ясцем. А з пухнатого кожушка зробити 1\0-
мір або тапку. 

А в його нема ніякого захисту, хіба швидкі н6ги. 
11 рапда, він має ще по два гострі, довгі передні зуби, ал.) 
1 .. !Нй H~ страшні нікому, зд~тні хіба для того, щоб К9РУ 
с 1I 1І1)Jшати' 

А зараз доводиться йому добре голодувати. Ще в.лі
ті 'Гі1 восени всього доволі: і лИстя, і галузок, і соковИтuх 
ІНІ('Л}'ІН, і молодого збіжжя, - а що вже найсмачніше, то 
рінаВ ) Й капуста. 3айчИк під'1сть собі добре, стане KPYr-
.ІС"ІІІ.І\ИЙ та товстенький. Але зима, зима! . . . ' 

Так думав собі зайчик, і жаль йому себе самого CT{t
. '''. ;~-lIiд коротких його повік покапа.ли. сльози. 

'Га на раз почувся якИйсь страшнИй голос. 3аЙЧПJ~ 
lІа('торожив довгі вуха, покрутim вусами, порухав Ito
І'І"ТІ,ІІМ носиком, повертаючи на всі стОрони. 

(), 311ає він цей зловісний1О ) голос, знає ДQбре І Це 
1:"llІі:1(; ЛИХИЙ Бровко лісника, що, певно, вибрався ва 
'1"111І. ВіlЮ побачив його зайчик своlми банькуватmm1t ) 
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очИма, що нік6ли повіками не приплЮщувалися12 ). Тре
ба рятуватися, поки час! 

І зайчик почав утікати· Довгі вуха поклав на себе, 
а довгими задніми ногами роБИв такі Сltоки, що здава
лося, наче б летів, як птИця. Та поки біг по рівному полю, 
а опісля під гору, то йшло зайчикові добре. Але коли тре
ба бу ло бігти з горбик~ на долИну, то задні ноги почаліІ 
йому заважати. БІДНИЙ зайчик. перевернувся раз і дру
гий, покотfшся клубочком, а лютий Бровко вже щораз 
бmжче. 3 широко розкритого пИска l3 ) звисає довгий 
язик. Як кров червоний, блищать білі гострі зуби. 3ай
чикові морозl4 ) іде поза шкіру; здається, що вже смерть 
наближається. 

Та тут із сусіднього загону, вкрИтого просом, схо
пИвсяl5 ) табунl6 ) куріпокI7 ). 3алопотіли крилами й по
неслися понад самою головою Бровка. БРОВІ\О став, на
че вкопаний. Не знав тепер, за ким гонитися: чи за зай
чиком, чи за куріпками. Дя хвилИна врятувала заЙЧИКа. 
Добіг від до млаІ{иI7а ), що розляглася в долИні під горбком 
і пропав серед густого комИшу. 

11. 
Минає день за днем, тИждень за тижнем. Надворі 

стає щораз холоднішс~ дерева ш,.ріІлиея інеєм, хма рл 
снігом ПРИТРУПІУЮТЬ землю. Щораз тяжче доводиться 
зайчикові добувати поживу. 

Пригадав віп собі, п~о в садку в лісника багато мо
лодИх щепок, а кора на них така ніжнаI8 ), соковИта. 
Скортіло зайчикові IЮРlI щепок похрупатиI9 ), хоч з цьо
го виходила лісникові велика rnкOдa. 3акрався заЙЧИІ\ 
до саду, КОРУ обгризає та тільки оглядається, чи Бровюі, 
де не вИдно. 

Аж тут за плотом20 ) на оборі21 ) щось зашелесті
лоll). СхопИвся заЙЧИІ\, уже хотів утікати, коли крізь 
щілину23) В плоті побачив цілу громадку таких самих, 
ЯR він, звіряток, лише що кожушки у них бу ли всЯкі: в 
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одних білі, у других сірі, а ще в інших сорою1ті24 ). ПіА-
біг зайчик до плоту і з цікавістю крізь щілинку загля
дає. Але й ті за плотом, вИдно, його почули, бо зараз при
скочило одно біле товстеньке звірятко. Сіло воно на зад
ніх лапках, вусами ворушить, носиком моргає25 ) й пИль
н026 ) оглядає зайчика. 

Дивиться зайчи}\, дИвиться, а далі й питає: 
- А як тебе називають? 
- Називаюся кролик, - відповідає той з-за пло-

ту, - а ти що з одИн? 
- А я - зайчик! Що ж робите ви тут? Не бо

їтесь і Бровка недоброго? 
- А то ти зайчик! - промовив кролик. -' - Чули:мп 

про тебе від пана нашого, й Дмитру ня , лісникового сина. 
Він каза:Q нам, що зайді і кролики того самого рОДУ, бра
ти у первих26а) будуть. І ти тим братом приходиш ся мені. 
Л БРОВІtа ми не боїмось, бо ДмИтрик суворо наказав йо
му не зачіпати }Іас. 

- А як вам живеться тут? чи маєте що ІСТИ? -
lIитає зайчик· 

- О, ІСТИ в нас довОлі27 ). Дмитро годує нас уліті 
травкою, листям буряків, капусти й конюп:r:Иною. Восе
нй дає нам з тополі28 ) дистя, З дУба жолуді29), ШИІІІкиlО ) 
('()(~1I6Bi, городину, картоплю, моркву. Взи.мі - сіно, 
lіlШПІКИ з хліба; дає нам ще й галузки обгризати, щоб 
('тпралися в нас зуби. 

Голодному зайчикові аж слИна з рота потекла на 
:IІ'{tДltу про ласощі такі. 

- А де ви мешкаєте? - питає кролика він далі. 
- 3 дощок ми хатку маєм, - відповідає ІtрОлик. -

І\І'І<~ТСЛИВ їІ Дмитро соломою, щоб було м'яко., Вліті· хат
І\а та сто'іть в городі, а зимою - в стайні, щоб тепло 
('\" ;,() пам. 

. - О, який той ДмИтрик добрий 1 - пром6вивзай-
'111І\. - Він про вас так дбає. І не дИвно, що ви такі тoi~-
С'Т.'IІІ,I\і, та що так багато вас. . . 

- Е, нас було далеко більше, - в захопленні про-
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:мовив кролик, - але багатьох із нас і то наiiтrчніmих, 
ДмИтрик наказав кухарці вбити. І 

- Вбити? - аж скрикнув зайчик злЯканиW1 ). -

3ащо вбити? 
- Ти ще не розумієш ... Та ж кухарка з м'яса на

шого робить печеню, а Дмитро наші шкірки продає на 
кожушки, щоб людям, бач, було тепліше. 

- Чому 'к пи не nтіІ\аєтс, ІtОЛИ вас ловлять вбивати? 
- запитався заЙЧИІt. 

-- А як втечеш, колИ наВІt{)ло нас високий пліт. Та 
й Нровко до того нас пильнує. 

3амИслився зайчик і каже КРОЛИІtові: 
- 3наєш, мій любий братіку, хоч у тебе ІЇ істи є 

доволі, й хатку :маєш теплу, жить волію я на волі в хо
лоді і голоді. Будь здоров, брате. Колись мене згадаЄІП, 
як і тебе добрий ДміІТРИК накаже кухарці забити і з 
м'яса зготувати печеню, а шкіру твою продасть на ко
жушок. 

Так промовивши, вільний зайчик. весело поскакап 
у широке поле. 

п о я С НЕН НЯ: 

1. Слова. 

1) Просо - збіжжя, з якого чисте зерно дає нам пшо

но, а зварене пшоно дає нам смачну кашу; 2) Гичка картоплі 
- бадилля, зверхня від картоплі поросль, корінь якої дає 
плоди; 3) Навісні люди - недобрі, погані; 4) зойку - ви
гуку, верещання, стогнання, крику; 5) жовто-бура - темно
ж6вта; 6) куна, -ни, - куниця - звірятко - хижак, ЩО 
л6вить малі звірятка і птицю й ними живиться; із шкіркп 
куниці виробляють гарні і теплі хутра; 7) яструб - птах __ О 

хижак, що так само живиться м'ясом пташок, курчат і інш. 
та малих звірят; 8) Сова - нічний птах - хижак; 9) ріпа 
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- а) картбпля, б) бульба, в) рід редьки; 10) зловісний -
що віщує зло, подає злу вістку; 11) банькуватими - опук
лими, як баньки зверху, наверх видутими; 12) не приплю
щувалися - не ПРИКРИВ{lЛися; 13) писка - мбрдочки, рб

та; 14) мороз поза шкіру - хблод від страху; 15) схопйвся 
- зірвався з місця, раптом злетів догори; 16) табун - ве

лика кількість, багато; 17) куріпка - птах, дика курка, 

куропатва; 17а) Млака - болбто, багнб, трясовина; 

18) ніжна - делікатна; 19) похрупати - пожувати, 

посмакувати; 20) пліт, плоту - загорбда, в:'ІП.;lетена із 

ліси, хворосту, тонких ліскових тичбк; 21) обора - місце 

загорбжене плбтом для худбби; 22) зашелестіло - завору

шилось, зашуміло, зробило шелест, шум; 23) щілина ---
продовгаста дірка, отвір; 24) сорокаті - рябенькі, пестрі, 

ріЗНОКОЛЬОРОВl; 25) носиком моргає - нбсиком вору

шить, порухує; 26) пильно - уважно; 26а) брат у пер

вих - двоюрідний брат; діти двох братів, брата й сестри; 
27) доволі - пбвно; 28) тополя - висбке струнке дерево 

з соковитим кругленьким листям; 29) жолуді - орішки, що 

ростуть на дубі; 30) шишки - штрипіхаті продовгасті бру
ШІтні стрючки, що ростуть на соснбвих деревах і ялицях; 

31) зляканий - від злякати - перестрашений. 

2. Питання (дати відповіді): 

1. Яка пора описується в цім оповіданні? (Зробіть бпис 
своіми СЛО8ами.) 

2. Що робив зайчик у цей час? (Розкажіть.) 
3. Хто йому перешк6див поснідати? 
4. Від кбго зайчик утікав? 
5. Який вигляд має зайчик восени і який 

ч6му? 

6. Чогб задумався зайчик над своею д6лею? 
7. Чому страшна зайчикові зимі? 

зим6ю, 
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8. Що перешкодиJ,IО Бровкбві піймати зайчика? 
9. Чого скортіло (забажалось, захотілось) зайчикові 

похрупати? 

10. Що побачив зайчик за плотом на оборі? 
11. Яка різниця між зайчиком і кроликом? 

12. Чому кролик подумав, що зайчик йому брат упервих? 
13. Чому зайчикові аж слина з рота потекла? 
14. Від чбго скрикнув зайчик зляканий? 
15. Чому зайчик воліє жити в холоді і в голоді, ніж У 

розкошах життя кроликів? 

16. Чому зайчик весело (хоч змерз був голодний) по

скакав у ширбке поле? 

17 . Хто жив на волі, а хто - в неволі? 

18. Чому зайчикові так дорога воля? 

3. Завдання: 

1. Написати оповіданнячко на тему: Пташечка в клітцІ 
і пташечка на волІ. 

2. Чому кожнІй істоті так дорога воля? (Взяти кілька 
прикладів із життя й написати власні роздУмування). 

3. Лічу в неволі дні і ночі -
І лік забуваю! 

О, Господи! ЯК то тяжко 

Тії дні минають! 

Т. Шевченко. 

Дайте писемну відповідь на тему: Чому nюдинl в 

невоnl так тяжко днІ минають? 

4. Продовжте оповідання "Зайчик і кролик" після того, 
як зайчик промовив остішні слова і весело поскакав у 

поле, а кролик залишився й почав роздУмувати над 
думками зайчика і своlм становищем у клітці. 

Тема: Думки кролика над своею долею. 



Івасик-Орлик 
КАЗКА. 

І. Відпочив держали6 ), 
Був собі хлопчик Івасик. Коней попасали. 
Йшла Івасикова мати На раз -- межи гілля --
СнопИ в'язати Неначе плач! 
І взяла Івасика з собою, - "Це пугач на дубі "7) 
Поклала його під копою: --" А ти полізь-но та 
"В холодочку, [побач". 
В сповиточку1) І не ПРОЙUlла хвилина, -
Спи у спокою", -- Як той із дуба їм гука: 
Відійшла та й за - "Та це ДИТІІна, ЛJобі8),-

[перевесл02 ) ••• І то вірлИна, 
А до дитини орла принесло. А не яка!" 
Надлетів скоБЗ ), Забрали знайду9) --
Хлопчика -- в дзьоб І гайда! 10) 
І поніс Що це ІнаСИf\, -- не знали, 
у ліс. А що лежало між орлят, 
Приніс його в кубло~) Як між братами брат, 
Орлиці під крило: . То Орлuком назвали. 
"СидИ І дійсно, хлопченя 
й глядИ, Було як орленя --
Л я лечу на пасіку Лиш підросло крапелькуll), 
Принести :меду йвасику". Давай йому ІЮПЯ, 

І ' '5 Д , u б' . .. росло маденя ), аваи ша ельку ... 
Як орленя. 

Отак 
11. З маленького Івасика 

Я кось у тОму лісі козаки, -- Каже казка --
:1а день втомИвшися таки, Став козак. 

n о ЯС НЕН Н Я: 
1. Слова: 

1. В сповиточку - в повивач загорнутого, сповитого. 

2. ВІдІйшла та за перевесло - перевес.710 - шнур скрУ· 
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чений із пшениці чи жита, яким зв'язується сніп; по
чала снопи в'язати. 

3. Надлетів скоб - надлетів степовий орел~ 
4. Поніс його в кубло, - себто поніс до свого гнізда. 
5. І росло маленя - і росло немовля, і росла дитина. 
6. ВІдпочин держали - відпочивали. 
7. Це пугач на дуБІ - думали, що це закричав на дубі 

пугач (нічний птах - хижак). 

8. Та це дитина, любі, - І то вірлина, - себто дитина 

орла. 

9. Забрали знайду - забрали дитину, яку знайшли. 

10. І гайда! - І зараз же поlхали. 
11. Лиш підросло крапельку - ЯК тільки підросло 

трохи. 

2. Питання: 
(Дати писемну відповідь.) 

1. Що сталось із хлопчиком Івасиком? 

2. Куди орел поніс його? 
3. 3 ким разом жив Івасик? 
4. Чи добре Івасикові жилось з орлятами? 
5. Хто забрав Івасика від орлят? 
6. Чому назвали козаки Івасика Орликом? 

Ідея: 

7. Що захотів Івасик від козаків? 
8. Чим став маленький Івасик? 
Вільне І войовниче життя орлів переродило Івасика Із 

сільського хлопчика в козака. 
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Завдання: 

1. Орел - король птахів (чому?). 

2. Украlнськийкозак - оборонець свого народу і йо
го віри. 

3. Що ми знаємо з історіі УкраІНИ про козаків? 
4. як Івасик виховався на украІНСЬКОГО свідомого ко

зака? 



БУЗЬКО І НРУК 

Був хмарний, осінній день. ІІа вільховій1 ) гілці сидів 
старИй Крук\!). Вітер роздував йому пір'я. Ставало хо
лодно і непривітно. -_. 

На недалекім вИгоні пасли хлопці худобу і гріли
ея при ш\трі3 ). 

3абажав Крук і собі погрітися біля вогню та не знав, 
чи приймуть його пастушки до свого товаріlства. 

- А може таки спробувати? - под)'мав Крук - і 
вже хотів летіти, кол:И несподівано почув за собою: 

- Добридень, дядьку Круче! 
Крук оглянувся з повагою, як личило") n його літах 

і побачив він Бузьк(5 ). 

- Це ти, мій друже? Приємно привітати, - ввічли
во озвався6) Крук. - Які ж приносmп ти новини? Жи
веш між людьмИ, то й знаєш більш від мене. 

- Немає, дядьку, велИкого добра. 3біжжя не дУже 
гарне, бо булИ дощі велИкі. От і картопля гнИти починає. 
Але зате жаб було в цім році як ніколи. 

- Та бачу я, щО ти грубенький7 ), - засміЯвся Крун 
- 3имИ напевне не боlшся! 

- 3имИ? - здивований Бузько озвався. - Таж л 
ІІВ зИму тут не залишаюсь. От учора мали :ми над оз8,ро.:и 
(~lю1 загальні збори. ГотУємся в далекую дорогу - в ви
рій, до краю теплого. Ви, дядьку, й не знаєте, яке там 
('{)нце. А знаєте що, дЯдьку? Летіть із нами! Там краще 
:німу ви проведете, як тут, та й світ побачите. 



Крук повагом хитає головою й каже: 
- Друже, лети здоров, кудИ зібрався, але я та:ЮІ 

залИшусь тут. 
, - Чому? - відмовив8 ): - Там у вИрію так гарно. 

- Хай і гарно, але місце моє тут. Ви, бузьки, пере
летні9,) птИці, й мусите летіти, колИ ваш час приходитn. 
А я заліІшусь у своlй краІні. Тут народИвся прадід мій, 
мій дід і батько. СІ\аЖІІ ти сам, чи не було би соромно 
мені, коли б я КІПІУВ свою батьківщину лиш тому, що десь 
там, може, краще сонце світить і про живитись 10) краще 
можна? Для мене найкраща є кра'іна рідна, хоч буває в 
ній зима і холод. Тут я знаю кожний кутик, кожну дере
вину, мені знайомі й пастушки оті, що там пасуть коро
ви. Тут в оцій кра'іні рідній виріс я; краІна ця мене живи
ла і тепер годує. Тому ніколи я ії й не кину! 

Вклонився Крукові БузыIо6 і мовитыl ) : 

- Дядьку, вибачте мені, якщо я вас образив. Те
пер я розумію вас і заздрю вам. Найкраще таки жить на 
рідній, на своlй землі. Серед свого роду і вмирати го
же12 ) •• '. Але що ж робить? Я перелетна птИця і летіти 
мУшу. А весною знову я вертаюсь. 3дорові будьте, дядь
ку, бо мені вже час в дорогу. 

- ЛетИ здоров, :мій друже, та вертайсь в добрі до 
нас! 

- Вернуся напевно, щоб тільки море щаслf.Iво про
летіти. ...:\ весною ще побачимось ! ... 

~ Бузько піднявсь на крилах вгору, закружлЯв ще 
раз над вигоном і разом у гурті приятелів бузьків у да
лекі СТОрОІПІ полfIпув. 

А весною паП(ШІІО знову вернеться до нас, бо рідная 
'3емля таКІ! з усіх земель найкраща. 

П о я С НЕН Н Я: 

1. Слова: 

1) На вільховій гілці - ІЩ гілці дерева вільхи (вільха -
'Така порбда, (атунок дерев. 2) Крук або крюк - вброн, чар-
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НИЙ птах. 3) Ватра - вогонь, запалений без сірника (при

роднім сп6собом) і горить день і ніч (у гуцулів на поло
IІИні). Такий вогонь освячений обрядом вигону худоби на 

полонину. Але тепер під ватрою розуміють всякий вогонь, 

розпалений на полі. 4) Як личило - як відповідало. Б) 

Бузько - лелека, чорногуз, білий птах із чорним хвостом. 

6) Ввічливо озвався - ввічливо відповів. 7) Грубенький -
ТОВСТИЙ, добре вигодований, добре випасений. 8) Відмовив 
. - відповів. 9) Перелетний - той птах, що на зиму перелітає 

у теплі краі. 10) Проживитись - прохарчуватись, прогоду

ватись. 11) Мовить - говорить, каже. 12) Вмирати гоже -
вмирати приємно, краще. 

2. Питання: 

1. В якій порі року сидів крук на вільховій гілці? 
2. Що він хотів зробити? 
3. Хто заговорив до крука? 
4. Про що вони розмовляли? 
6. Що· запропонував бузько крукові? 
6. Що на це відповів крук? 
7. Чому крук відмовився летіти у теплі кра!? 
8. Чому крук не захотів покинути свій край? 
9. Що значить любити рідний край? 

10. Хто більше Jlюбив рідний край: крук ча бузько? 

3. Ідея: 

Любити свій рідний край і свій нарід - це значить ні-
1<6ли його не покидати, служити йому і ділити з ним і тепло,. 
І х6лод, і радість, і горе. 

4. Завдання: 

1. ЯК розуміти слова Т. Шевченка: 
ЯК так їі, я так люблю 
Мою Україну убогу 

Що ....... .,-......... . 
3а неі душу погубmО. 
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2~'\ Яка голо~на думка в цих словах Шевченка: 
Свою Україну любіть, 

Любіть їl во время люте, 

В останню, тяжкую минуту 

За неї Господа моліть. 

3. Яка найбільша любов до рідного краю? 

Сон 

На панщинР) пшеницю ,жала, 
Втомилася . . . не спочивать 
Пішла в снопи, пошкандибала2 ) 
Івана, сина годувать. 
Воно сповіrтеє кричало 
У холодочкv під снопом. 
Розповила, ~нагодувала, 
Попестила3 ) ; і ніби сном 
Над СИНОМ сидя, задрімала. 
І сніпься ЇЙ той син Іван 
І уродлИвий4 ), і багатий, 
Уже засватаниw), жонатий -
На вольнійб), бачиться, бо й сам 
Уже не панський, а на волі; 
І на СВОІМ веселім полі 
Удвох собі ПІІІеНИцю жнуть, 
А діточки обід несуть7 ) ••• 

Тай усміхнулася, небога. 
Прокинулась - нема нічого. 
На Йвася глянула, взяла 
Його тихеНЬRО сповила 
Та щоб дожать до ланового8 ) 
Ще копу дожинать пішла. 

Т. Ш ев'Чеu'Ко. 



П о ЯС НЕН Н Я: 

1. Слова: 

1) На панщинl - шінщина за часів Шевченка - праця 

на пана. Тоді селяни украlнські були віддані панові-земле

власникові у п6вне розпорядження як йог6 приватна вла
сність. І селянин мусів працювати без винагороди к6жного 

дня. І ця мати таку панщину на панськім п6лі і відробляла; 

2) Пошкандибала - ледве пішла вт6млена; 3) Попестила 
- обняла, поцілувала, приголубила; 4) Уродливий - гар

ний; 5) Засватаний - має нареченну; 6) На в6льнlй - звіль

неній від панщини; 7) Небога - бідна, нещасна; 8) ЛановиА 
- ст6рож п6ля; до ланов6го - до прих6ду ст6рожа має 

встигнути ще нажати копу (60 снопів). 

2. Питання: 

1. Хто жав на панщині пшеницю? 
2. Де плакав син, Іван? 
3. Чог6 мати пішла до св6го сина? 
4. Що сталось із нею біля сина? 
1-, 

І 5. Який сон їй приснився? 
6. Чи хотіла б мати, щоб їl сон став дійсністю (справ

дився) ? 
7. Яка різниця між сном матері і дійсністю? 

8. Чим закінчується пробудження матері? 

3. Ідея: 

ЧИМ ТSlжче життЯ людини, тим кращІ n мрІї І б ажаннS{. 

4. Завдання: 

1. Мої золоті мрії і бажання (оповідання). 
2. Що бажала мати св6му синові? 
3. ЯК працює моя мама? 
4. Праця єдИна 3 неволі нас вирве. 
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ДВА СИНИ 

І. 

Чоловік умер, двоє діток мені кинув, два сини. Тре
ба мені заробляти, треба СВОІХ діток годувати. Не справ-
ЛЮСІ. сама. Те продала, те продала - усе nопрОдала. 
Важко нам, убогим, своє добро збувати, що воно n нас
кров'ю . обкипіло1 ) І 

3БУла ... клопочуся, бідкаюся2 ) з ночі до ночі. Ні-
коли гараз,ц3) і діточками втіmатись4 ) • •• А дітки ро-
стуть, уже і в'Ютьс.я5 ) коло мене і щебечуть 6), мої со-· 
ловейки7 ) • 

11. 

Андрійко був у мене повновИ.дий, .ясноокий, куче-· 
рявий; веселий був хлопчик, жвавиЙ8). Було за день 
добре мені впечетьс.я9 ) своєю пустотою1О ), а ще ліпше 
розважитыl •. І посварюсь і поцілУю йогО. Він був стар--
mенькиЙ. ' 

А що вже Василько - тИхий, сумИрпий12 ): і в ха
ті не чуть, і надворі не вИдно. Був якИйсь задУмливий 
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амалкуlЗ): чи те, що він у таку тяжку14) годИну наро
дИвся, хутенько після мого чоловіка, чи таку вдачу15) 
йому Бог дав. 

Андрійко село оббіжіть, - вернеться червоний, 
сміючися, пустУючиlб); а цей, глядИ, під хатою де-не
будь сидітиме: землею пересипаєтьс.я, або зілля17 ) всЯ
кі вишукує; розкопує щось - горбочка вшребе, або 
метелика вловить, - дimиться, дУмає. . . Гукне Андрій, 
він увесь і здрігнеться. А коли, то бу ло ляже в садку та 
цілісінький день і пролежить нерухомо, мов прислуха
'ється до чого. 

- Що це задумався, сину? - спитаю. 
- Який цей світ велИкий, нене! 
Ще хлоп'ям був, приземком18 ), а всі вже зілля знав: 

1 .як зветься. і де й колИ процвітає, і яким цвітом; і коли 
пташки у в:Ирій19 ) одлітають, і коли прилітають з вИрію 
- усе він теє знав. 

- Це йому так Бог дав! - бу л6 мені кажуть ЛІО-
,ДИ. - Нехайте2О ) його - це йому таІ\ Бог дав І 

ІІІ. 

Ото бу ЛО тИми вечорами, д6вгими, осінніми, як вже 
стб мить мене роббта, заберу оббйко21 ) до себе на коліна 
'та почну на дббрий рбзум22 ) навчать: як умію, так і на
вчаю... Розказую їм і про те, і про друге - толкуюся2З ) 
З НInІИ. Отже, мій Андрійко хутко24 ) і заскучає: так він і 
вариться25 ) : очі собі тре і позіхає, і зідха. "Пустіть BjKe, 

мамо! " прбсить~. А скбро пустиш - чогб не зага,.. 
дає26 )! І гомонить27 ), і пустує28 ), пбки Й сон не змб
же29 ). А Василько буде хоч цілечку30) ніч тУю дбвгу ізо 
мною сидіТlI, мене слухаючи та мені в вічі пильнесень
JюЗ1 ) дивлячись. Поспимб. Вночі прокидаєmся - но 
спить Василько мій. 

- Сину! Чому не спиm? 
Т· " Ч" , - ак ... не хочу. . .. ого, .мамо, НІЧ темна-не-

пиднаЗ2 ?) 
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-Так Бог дав, дитИно, що темно вночі ... СШІ! -
J\ажу йому! - спи. 

Він і замовкне. . . Тільки довго ще невпокійно в()-
рОчаєтьея.33 ) • 

Було, ЯR місяць В віконечко засвітить, Василько
дИвиться, очей не зводячіІ. А я од людей чу ла, що не 
добре, як на соннихЗ4 ) дітей місяць сішлеЗ5 ) промінням, 
то й укриваю, було, їх і наЮ13УЮ Василькові: "Не ,ди-
вись, ВасіІлсчк,у, на місяць - не годІІтьсяЗ6 ) !" Він і 
зідхне ... То вже в ряді І-ГОДИ упаде37 ) така нічка, щоб 
він спочіІв тИхим дyxo~8), або зовсім нема йому сну, 
або-ж сни невпокійніЗ9 ) сняться. 

Андрійко не такий. Уже зоря занялась4О ), вже й со
нечко зійшло, а він міцнИм сном висипається41 ), розки
дався-розгорівся42 ) ... Як його звечора трудно упроха-
ти, так і піднять4З ) уранці. А прокинувся він, мій пустУн
чик, - і гуком44 ) його В хаті аж coxIf5) дрижать46)! 
Ну бігать, гомоніть, гайнувати47 ), аж усе піде жуж-
Mo?\r48) ! А само таке радеє, веселе, миле! . . . Де то вже, 
хоч жаЛI\049), не жаЛІ\О, а треба впинirrь5о.), і постра
хаєш 51 ) було і покріІкнеш на його ... 

Василько меньшенький, а навчає старшого брата. 
Андрійко скорий52) був, палкий53) , як іскра, - то було· 
трИчі на день і більш посвариться з дітьми на вулиці, а то 
й поб'ється за яку nyстОту. 

- Андрійку! - каже тоді ВасіІЛЬ, - а що ти не-· 
веселий? 

- Бивсь, от що! 
- Ото-то й бачиш, ~ндрійку, що за твою nyстоту 

тобі не минулось; а як би ти не заводивсь54) , то й не 
смуткуmів5S ) би тепер і не стИдно бу ло б, що тебе по
БИто! 
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А Андрійко йому своє: 
- І так сидіть нудно56) ! 
Та знов югне57) з хати - і слід загув58) І ... 



Тихий був Василько, розсудливий. Хто його ж на 
розу}! добрий наставляв59, Господь його знає! Чи піде 
було, чи не піде до това рюпа, вже й поверн~твсь, вже й 
дома: не засИдиться, не заграється ніде! Так ізріс на са
моті сам із собою. Не говіркИй був, не смітливиЙБО ). У 
І\ОГО вже він вдався61 ) такіІЙ! 

Андрійко то всіх дівчат у селі знає. Робить і діло, 
щирим серцем робить, а. годИнку урве собі на гуляп
ня62 ) парубоцьке!- Цей же, як до чого став, - і очей не 
одведе, і думки ні на що не зверне - усяОО) душа його 
в роботі. 

ІУ. 

Діти МОІ, діти МОІ! 
Пройшла в нас чуткаб4 ) - некрутчина6D ) цього 

року буде .. Як почула, наче мене холодом обняло. По
глянула на СВОІХ парубків - що то за хороші, за МО
доді, Боже мій добрий! 

Одного ранку -' бодай такого ніхто не оглядав66 ) ! 
- сказано(7 ) мені, що Андрійко на черзі у некрути ... 

3бираю останнє, споряжаю68 ) ЙОГО... Яково69 ) '1'0 

СВОЮ дитИну на л:Ихо7О ), на біду виряжать! Хто того не 
знає, нехай же мене спитає! . . . А він то на :МОІХ очах 
уже прив'.яв71 ) . .. Де той погляд72) :молоденький, де 
усміх веселий! 

чи :мені ж те оповідати, що не одна ненька 73) ста
ра хлопцеві' серденько сліз:мн в'ялИла 74)? Плакали і :мо
лоді очі за НИМ, за його гарною вр6дою75 )! Любо76 ) він 
пісні виспівує було ясними зОря:ми77 ). Голос його по 
всьому селr розлягається78 ). Отже, й виспівав79 ) собі 
дівчину любу та гарну. Літньої пори, тИхими та теплими 
JI(')чами, лежу бу ло довго без сну, - дУмаю та горюю8О ) 
і чую бу ло розмову ЇХ тИху та лЮбу . . . Сподівалась не
вісточки81 ), як ластівочки82 ), собі на втіху... Пішла 
моя сподіванка 8З) слідом за некрутаии! ... 
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У. 

Казано в середу везти новобранців84 ) по обіді. Си
жу я та дожидаю ті! годИни85 ) , - колИ вбігає мій Василь
ко задИханий, блідИй, і за ним: два чоловіки в хату. 

-Пані-матко86 )! Спорядіть87 ) обох: пан звелів і 
Василя брати! 

я віри не йму їм88 ). 
- Не буде цього! - таки на їх кажу. - Але ж пан 

сам людИна божа І 
-. Ні, мамо, промовить Василь, - так воно дійсне 

, б' " єсть, ЯК вони то 1 сказали .... 
І всі мене вмовляють, а в мене серце наче замерло 

і чую, що говорять, і бачу їх, а до серця ніщо мені не 
доходить. 

У!. 

ВиїжджаJПI три тройки89 ) • Усе новобранці. За ни
ми рід90) іде, провожав. Сіла й я між сво!ми синами, ІДУ. 
Шлях :мигтnть91 ), га! та поля на очі набігають ... 

І так мені сталося, наче я дитИна мала: не розумію 
ніч6го, не знаю, не пам'ятаю. Тільки як гляну на дітей, 
то страшно стане. 

ПРИІхали до прийому92), повели їх, а :ми стоїмо, 
ждемо. Мене :мов сон хіІЛИТЬ та будять мене - хто пла
чем, хто риданням. ІІерше вИвели моІх... Господи, 
Боже мій! Ти у нас веЛИI\ИЙ, Ти ж :милостивий! Л учче б 
я у землю поховала їх обох! ... 

УІІ. 

ПривелИ мене у темну ЯКУСЬ хатИну - землянка. 
чи льох, чи що воно таке, не скажу. 

Якийсь москаль сидИть: головач, розк6шланий93 ), 
невмИваний, під щітnною94 ) увесь, як їжак. Це буде їх 

, u' 95) 
ста ршии дядько ... 
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R,ланяюсь, прошу: - Не оставте ласкою ваПІОІО, 
добродію, і моlх синів! 

Даю йому, що змоглась96 ), грошенят, а то полотна, 
і на діток дещо ... 

- Не журись, ста рjтшка 97)! - прохрипів, -
трОш.ки ваші синкіІ ПОСІ~учають - без того не можна и 
світі, а там злЮбиться98 ) - молодці будуть, от як і Я, 
приміром кажучи! 

Поглянула я тоді спильна9l}) на його: червоний, 06-
;~утий якийсь він, очі в його якось померкли. . . Боже-ж 
мій! ... А моl сини, моl голуби сизі! Що у їх душа тепе
реньки свята і погляд ясний і лЮбі облИччя квіткою про
цвітають! ... 

УІІ!. 

Попрощалися. Провели мене діти за місто ... 
От іще й досі, як вибереться літом день гарячий, 

душний1ОО ), то й згадаю собі те прощання наше: от ідемо 
містом ... позачинювані будИнки, заnИняні вікна скрізь; 
:13, містом соснина темна, далека заступИла шлях піску
шітий; суне. перед очИма по піску риплИвий віз, на небі 
сонце пекуче ... 

ІХ. 

30сталася я сама самісенька, недУгуючи1О1 ). Ні сну 
мені, ні одпочинку. Роблю через силуl02), нічого не знаю, 
ІІС чую ... 

J\{инає рік, і другий і п'ятий ... 
Обняла мене мов хмара чорна; тільки й світяться: 

мені, як дві зіроньки темної ночі: то дітоньки моІ. 
По Різдві, сижу я одного вечора; так уже у пізні 

.11ігови103 ), пряду .. на дворі завірюха1О4 ), аж у вікна б'є, 
і (шітло мигтИть ... 

Коли - стук-стук І Одчиняю - Василь І 
- Василечку, синочку мій! А Андрійко де? ... 
- Нема вже, мамо Андрія! Ліг Андрій, мамо, та й , , 

110 встане вже. . . . 
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А я наче знала: я його щодня в Бога, щоночі опла
кала! . . . А жИти б такому та жИти! На виріст104а ) і на, 
силу, й на лИчко у батька удавсь: отже, за батьком і нп. 
u' " 

топ СВІТ погнався. . .. 
- Постарілись ви, ненько! . .. Як вам тут жило-

? Н' '? СЯ • уж.н;и приняли. . .. 
-А так :мені жилося: устаю - плачу і лягаю -, 

пла чу, так мені жилося! 
Я ' , U' , - ,мамо, до вас умирати приишов .... 

П РИДІІВЛЯЮСЬ дО нього, -' лИшенько :моє! . .. Во
но й молоде та вже надломлене! ... 

- Синочку мій! Бодай я не діждала твого сло-, 
ва 105) почути! 

Отже то п~Ира правда була, що він сказав. 
Тане й тане :мій Василько, як свічка. Полежав, по

хирів1О6 ), - та на весні й переставився1О7 ). Де йому й 
жити було! Воно й росло так, аби слава1О8 ), а тії вішрав
ки1О9 ) та походиll0) силу З його вибралиll1 ) ... 

- Не на те народИвсь, моя мати, щоб мені людей на 
війні тратити! - було каже. - Не для таких, як я, вій
на й войовик112 ) З мене не жnавий113 ) ! 

Як уже в тяжкій недузі лежав, то все бу ло дУма та 
дума собі. 

- О, Боже, Боже! - заговорить, - якИй у тебе світ 
красний! А я й не нажиnсь114 ) у світі, а я й не навчimея~ 
а я й не знаю нічого І ... 

І в останню годІ1НУ промовив: 
- Не жив я, :мамо, на світі, тільки збирався жити ! .. ~ 
Молоде, то як коеою скосило . . . А' я зосталася ... 

Х. 

Тільки мені й потіхи115 ), що колИ присняться мо'і 
дітки. Та все сняться вони маленькими, а парубка:ми ні
Іtоли не присняться. 

І як живії вони стоять перед душею моєю: Андрій
ко весе.1JИЙ, кучерявий, ніби по хаті бігає та гомонИть, а. 
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в хаті ясно-ясно! ВасИ.іЬКО над квітками та зіллям си
дИть, задУмався ... 

Прокинусь - пусто! Робота дожидає; треба жи
ти, треба діло робити, треба терпіти горенько116 ) ••• 

Живу . .. Дивлюсь, ЯК хата валиться; чую, що й 
сама я rrИлом припадаю, - якось дурнішаю, .якось ту
м:аніюU7 ), наче жива у землю вхожу ... 

JJf арко Вовчок. 

П о ЯС НЕН НЯ: 

1) Слова: 

1) кров'ю обкипіло - тяжко з ними розлучатись 

такі вони нам дорогі. Речі, набуті тяжкою працею і 

журбою, за тяжко зар6блений гріш, стають нам дуже до
rori і любі, і ми, коли прих6диться Їх збувати, дуже за ни

ми жалуємо, бо вони ніби обкипіли кров'ю нашого серця, 
що дуже журилось, клопоталось, коли ті речі набувало; 

2) бідкаюся, - турбуюся, журюся; 3) гаразд - д6бре, ЯК

слід; 4) втішатись - тішитись, радіти; 5) в'ються - кру

титься, все біля мене, де я - там і вони, не відлучаються ; 
6) щебечуть -;- весело гов6рять, розмовляють; 7) моі со
ловейки: ~оловейко - пташка, що зо всіх пташ6к най

t<r{нце співає; мати і дітей своіх прирівняла до соловейків, 

(і() ВОНИ дЛЯ неї найкращі і найспівучіше до неї промовля

ЮТІ) ; 8) жвавий - меткий, рухливий, живий, веселий; 9) 
"печеться - надокучить, допече; 10) пуст6тою - свавіль-

11010 забавою, безжурною докучливістю, дитячою іграшкою; 

Ilустувати - весело без цілі бавитись; 11) розважить - роз
Щ'П'ЛИТЬ, приємно забавить; 12) сумірний - спокіиний, 
ІІ·ІХИЙ. 

13) змалку ~ від найменших, наймол6дших літ; 14) У 
,ltt<y тяжку годину - в такий нещасливий час; 15) вдачу 

xaraKTep - таким вродився; 16) пустуючи - весело за
(l;lІІ.ніючись; 17) зілля - рослини, трави; 18) приземцом ~ 
"',I.ll'IІІ)КИМ, при самій землі; 19) вирій - теплий край; 20) 
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нехайте -залишіть у спокою, дайте спокій; 21) обойко -
обоє; 22) на добрий розум - на добрі думки, на добру по
ведінку; 23) толкуюся з ними - тлумачу їм, вияснюю; 24) 
хутко - швидко, скоро; 25) вариться - журиться, сумує; 
26) не загадає - не придумає, не видумає; 27) гомонить -
говорить, розказує; 28) пустує - свав6лить; 29) Сон зм6 
же - сон переможе, поки не засне; 30) цілечку - цілу; 31) 
пильнесенько - дуже пильно, уважно; 32) невидна - темна, 

очам неприступна; 33) невпокійно ворочається - неспо

кійно повертається з боку набік, неспокійно кидається; 

34) сонних - сплячих; 35) місяць сипле промінням - мі

сяць ярко (сильно) світить. 

36) не годиться - не варто, не треба; 37) упаде - на

ступить, найде; 38) тихим духом - тихо, спокійно; 39) не
впокійні - хвилюючі; 40) зоря занялась - зоря засвітила; 

41) висипається - висипляється, спить; 42) розгорівся -
розігрівся, розгарячився; 43) піднять - розбудити; 44") 
гуком - криком (гуком - гукати, кричати); 45) сохи - го
ловні стовпи, на яких тримається дім, хата; 46) движать 
- від двигатись - пурушуватись, хитатись; 47) гайнувати 
- гаяти час, бігати без потреби; 48) жУжмом - хаотично, 
без порядку, зім'ято; 49) жалко - шкода; 50) впинить -
спинити, припинити; 51) пострахаєш - налякаєш, погро

зиш; 52) скорий - бистрий, швидкий, рухливий; 53) палкий 
- гарячий, запальний. 

54) не заводивсь - не ставав до бійки, не починав, не 
водивсь; 55) не смуткував (від смуток) - не сумував; 56) 
нудно - сумно; 57) югне з хати - втіче з хати; 58) загув -
пропав, зник; 59) наставляв - навчав; 60) несмітливий -
несміливий; 61) вдався - родився подібним до кого; 62) 
гуляння - розвага, забава; 63) уся душа - уся увага, вся 

істота; 64) чутка - вістка, відомість; 65) некрутчина (ре
крутчина) - набір вояків; 66) неоглядав - не дочекався, 

не діждався, не діждав, не дочекав; 67) сказано мені - по

відомлено мене; 68) споряжаю - приправляю, виправляю, 

збираю; 69) ЯКОВ0 (від як) - як тяжко; 70) на лихо - на 

нещастя, на біду; 71) прив'яв - знітився, упав на дусі; 72) 
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погляд молодецький - вигляд бадьорий, сміливий; 73) 
ненька - мати. 

74) в'ялила пригнічувала, засмучувала, печалила; 

75) врода - краса; 76) любо - радісно, приємно; 77) 
ясними зорями -:- В зоряну ніч; 78) розлягається - розх6-

диться, на все сел6 чути; 79) виспівав - привабив, при

хилив, завор6жив; 80) горюю - журюся; 81) сподівалась 
невісточки - чекала, що одружиться і приведе до хати 

дружину, яка матері буде невісткою; 82) як ластівочки 

(ластівка - пташечка) - як ластівка ранньою весною при
літає і приносить радість весни, так і сподівана невістка при

носить радість у родину; 83) сподіванка - надія; 84) ново
бранців - щ6йно набраних вояків; 85) тіі години - тог6 

часу; 86» Пані-матка - господиня-мама; 87) Спорядіть 

- приправте, зберіть; 88) Я віри не йму їм - я не ві РІО; 89) 
три тройки - три вози новобранців по тр6є к6ней у к6жно

му; 90) рід - уся родина і всі кревні випроважають ново

бранця; 91) ШJlЯХ мигтить - міняється від ск6рої їзди; 92) 
до прийому - до місця, де набирають новобранців (у во

яки); 93) розкошланий - розтріпаний, незачесаний. 

94) під щітиною увесь - вол6сся скрізь (на голові і на 

бороді) стирчить як У їжака); 95) старший дядько - прово

жатий, наглядач; 96) що змоглась - на щ6 мала зм6гу; 97) 
Старушка - стара баба; 98) злюбиться - звикне, призвича

€ться; 99) спильна - пильно, уважно; 100) душний - га
рячий; 101} недугуючи - хоріючи, слабуючи; 102) через 

силу - понад силу, вибиваючись із сил; 103) У пізні лягови 
- до ночі, допізна; 104) завірюха - метелиця із снігом, 

снігова буря; 105) слова (про смерть) - вістки; 106) похй
рІв - послабував, похворів; 107) переставився - помер, 

F>6ry дУшу віддав; 108) аби сл~ва - ніби ріс, ніби живий 
()ув; 109) виправки - муштра в війську; 110) походи - вій

('ї)кові на війну, на вправи; 111) вибрали - позбавили сили, 

1абрали; 112) войовик - військ6вий, в6як; 113) не жвавий
ІІС спритний, поганий, 114) не наживсь - не довго жив; 115) 
потіхи - радости. 
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2. Питання: 

1. Про кого розповідає мати? 
2. ЯК називались сини ї'і? 

3. Якої вдачі був Андрійко? 
4. Яку вдачу мав Василько? 
5. Чого вони залишили свою маму? 
6. Чи з доброї волі' вони це зробили? 
7. ЯК жила мама, коли їі си~.И пішли до війська? 

8. Чи повернулись вони із війська? 
9. Хто повернувся, а хто - ні? 

10. Яка була доля Василька? 

3. Ідея: 

Тяжка була доля матері й синів їі під час панщини D 

Украіні. 
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4. Завдання: _ 
1. Чи подібні один до одного Андрійко і Василько? 
2. З'ясуйте причини смерти обох синів. 
3. Хто нам більше своєю вдачею подобається: Андрій

ко чи Василько? 

4. Кого з них мама більше любила? 

о сін ь 

ІtучерР) гаю, зелені колИсь, 
Боженьку мій І -

Кучері гаю вогнем понялИсь 19) 
Сонце ласкавим !lJ)игріло їх проміне:м -
І загорілися золотом-полум'ямВ) 

Вільних безжурних4 ) надій. 

" Дарма 15) - шепоче самітна в гаю 
Темна сосна -

Ще проклянете ви радість свою, 



Кучері радощів, щастя безжурного І 
ПрИйде на кучері з неба похмурноro 

Скоро 3има та страшна. 

О. ЧеР1Шсе·uко., 

П О ЯС НЕН НЯ: 

Слова: 

1) кУчерІ гаю - листя дерев; 2) вогнем понялись - по
жовкле листя восени, здалеку ніби загорілось, взя·л6сь п6-

лум'ям; 3) зблотом-полум'Ям: полум'я - вогонь; пож6вкле 

листя здалеку подібне до золота, яке на сонці горить вогнем; 

4) щастя безжурного -:- щастя, яке не знає журби, смутку. 

5) Дарма - даремне. 

Зміст віршика: 

Наступила 6сінь. Зелене кучеряве листя дерев пожовк

ло і загорілось на с6нці вогнем-п6лум ям. І хоч на зиму де
рева завмирають, але родяться в них вільні безтурботні надії 
на нову весну. 

Зелено-темна сосна перестерігає пожовклі дерева: -
Не сподівайтесь! Ви ще будете проклинати свою радість, 

коли на ваше пожовкле листя прийде з похмурого неба хо

лодна зима. 

Питmrnя: 

1. Коли дерева були зелені? 
2. Коли дерева понялись полум'ям? 
3. На що вони надіялись? 

4. Що Їм каже сосна? 
5. Чим вона дерева лякає? 

Завдання: 

1. 6сінь у нашій околиці (опис). 
2. У нас уже осінь наступила (оповідання). 
3. Березовий ліс і сосна восени (порівняння). 
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ФАРБОВАНИЙ ЛИС 

1 

Жив собі в однім лісі Лис l\fикИта, хИтрИЙ-прехИтриЙ. 
Скільки разів гнали його стрільці, травили!) його псами, 
наставляли на нього пастки або й підкидали йому затру
єного м'яса - нічИм не моглИ йому дошкулити. Лис Ми
кИта глузував собі з НИХ, обминав усЯкі небезпеки, ще й 
інших СВОІХ товаришів остерігав. А вже як вибрався на 
лови - чи то до курника, чи до комори, - то не бу ло с:мї
ливішого, вигадлИвішого, зручнішого злодія від нього. 
Зійшло до того, ЩО він нераз у білий день вибирався на 
полювання й ніколи не вертався з порожніми руками. 

Це незвичайне щастя і його хИтрість зробили' його 
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страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нічого не
можлИвого для нього. 

- Що ви собі думаєте! - Величався1а ) він перед сво
lми товаришами. - Досі я ходИв по лісах, а завтра в білий 
день піду до міста і просто з база ру курку вкрадУ. 

- Ей, годі, не говорі! дурниць! - умовляли його 
товариші. 

- Що, дурниць? От, побачите! - нахвалявся Лис 
і вирішив твердо завтра, саме в торговий день, побігти до 
міста і з базару вхопити KYPI~Y. 

2. 

Але на цей раз бідний l\l(икита таки перебільшив. 
Поміж коноплі та -кукурузи він заліз безпечно аж до 
передмістя; огородами, перескакуючи плотИ та ховаю
чись між городовиною, дістався аж до середмістя. Але 
тут біда! Треба було хоч на. KOPOT~Y хвилинку ВИСКОЧИТТІ 
на вулицю, забігти на базар і вернутися назад. А на ву
лиці й на базарі крик, шум, гамір, - вози скриплять, ко
леса гуркочуть, коні гримлять копитами, свині KYBiK(l,
ють, жидИ ІІІварrочуть2 ), селяни гойкаютьЗ ) - одним сло
вом, клекіт4) такий, якого наш Микита і в сні не бачив, 
і в гарячці не чував. 

Але що діяти? Наважився, то треба кінчити те, що 
почав. ПосіlдіВПІИ кілька годИн у бур'яні коло плота, 
ВІН освоївся з тим гамором: Іlозбувшися першого стра
ху, а надто роздивився потроху, кудИ й як найліпшр 
бігти, щоб осягнути свою ціль, Лис Микита набрав від
ваги, розбігся й одним духом перескочив через пліт па 
в)'лицю. В~тлицею йшло та lхало людей багато, стояла 
курява. Лиса мало хто й помітив, і нікому до нього не 
6v ло діла. "От пес та й пес" - дУмали собі люди. А Ми
IсіІта тому й рад. 3нітився5), сТулИвся та ровом як не 
чкурне просто на базар, де довгим рядом сиділи жінкіІ, 
держачи на решетах6), у кошах і в :мішках па прода';l\ 
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яйця, масло, свіжі гриби, полотно, насіння, курей, ка
чок і інші такі гарні речі. 

Але не встиг він добігти до база ру, колИ .йому на
зустріч біжить пес, з іншого боку надбігає другий, а там 
бачить третього. Псів уже наш Микита не обдtрить. 
3араз занюхали, хто він, загарчали та як не кинуться 
до нього І Господи, ЯІН~ страхіття 17) Наш Микита щсру
тИвся, мов муха в ОІ\ропі: що тут робити? КудИ дітися? 
Недовго думаючи, він шмигнув у найближчі отворепі 
сіни, а 3 сіней на подвір'я. Скулився тут і роздивляється, 
кудИ б то сховатися, а сам прислухається, чи не біжать 
пси. Ого І Чути їх І Уже бліІЗЬКО І Бачить Лис, що на по
двір'ї в кутку СТОІТЬ якась діжа. От він, недовго думаючи, 
скік у діжу та й сховався. 

Щастя мав, бо ледве він щез у діжі, як надбігли псп 
цілою купою, дзявкаючи, гарчачи, нюхаючи. 

- Тут він був! Тут він був І Шукайте його! - кри
чали передні. 

Ціла юрба8 ) кинулася по тісненькім подвір'ї, по всіх 
закутках, порпаютьn), дряпають. 

Лиса ані сліду немає. Кілька разів підходили до ді
жі, але нега рний запах, який ішов від неї, відганяв їх. 
Не знайшовши нічого, ВОНіІ побігли далі. Лис Микirr::.t 
був урятований. 

Урятований, але як! 
У ді.жі, що та несподівано спіла йому в пригоді, бу

ло більше~ як до половіІни синьої, густо на одії розведен()ї 
фарби. Бачите, в тім домі .жив маляр, що малював кімна
ти, паркани1О ) та садові лавкіІ. l\tfайже вмираючи зо стра
ху, бідний Лис ~Іикита мусів (',идіти у фарбі тИхо аж ДО 
вечора, знаючи добре, що якбіІ тепер, у такому вИгляді, 
появився на вj'лиці, то вже не пси, але люди кинуться за 
ним і не пустять його живого. 

Аж JtоліІ смеркттоея, Лис Мию:1та прожогомl1 ) виско
чиn із своєї незвичайної купелі, перебіг вулицю і, HI~
спостережений ніким, . ускочив ДО садк,а, а відси .бур'яна
ми, через плотИ, через. к.апУсту та кукурузи чкурнув!!) 
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до лісу., Був ГОЛОДНИЙ, змУчений, ледве живИй. Підкріпim
mися трохи кількома ЯЙЦЮrlИ, що знайшов у гнізді пере
пеліщі, він уск6чив у першу-ліпшу порожню нору, роз
горнУв листя, за рИвся в ньому з головою і заснув. 

З. 

Чи пізно, чи рано встав він на другий день і обереж
ненько, лИсячим звичаєм, виліз із нори. r лип! r лип ра) 
Нюх! Нюх ! УСЮДИ тихо, спокійно, чисто. 3аграло сер
це в лисячих грудях. 

- Саме добра пора на полювання! - подУмав. 
Але в ту мить зИркнув14 ) на себе: 
- Господи! - аж скрикнув бідолашний. - А це що 

, ? 
так,е. 

3 переляку він кинувся тікати, та ба, сам під себе не 
втечеш! 3упинився і знову придивляється: "Та невже 
це я сам? Невже це моя ПІерсть, мій хвіст, МОІ ноги?;' 
Hi~ не пізнає, та й годі! Якийсь дИвний і страшнИй 
:шір, синій-синій, з препоганим запахом, покрИтий не 
то лускою, . не то якимись колючими (удзами, не то їжб
вими15 ) колючками, а хвіст у нього - не хвіст, а щось 
таке величезне, а ваЖІ(е, мов довбня, і також колІоче. 

В тій хвилИні де не взявся В6ВЧИlt-братік. Побачив
ІНИ неч)тваного сіп-ІЬОГО звіря, всього в колючках та гу
дзах, і з та~им здоровенним, мов із міді вилитим, хвостом, 
пж завив із пере;JIЯКУ~ а отямившись, як не пішов утікати! 
Подіlбав у лісі вовчицю, далі ведмедя, кабана, оленя -
всі його питають, що з ним, чого так утікає, а він тіЛЬКИ 
1'.1іІпає. баньки16 ) витріщив та, знай, тільки лепече17 ) : 

- Он там! Он там! Ой, та й страшне ж! Ой, та й лю-
те ж! , 

- Та що, що таке? - допИтуються його свояки. 
- Не знаю! Не знаю! Ой, та й страшенне ж! 
Що за дИво! 3вірі присудИли йти ЇМ усім у той біf\:, 

I;УдИ показував вовк, і подивитися, що там таке страшне. 
І r ідійшли до того місця, де все ще крутimся Лис Микита, 
аЙркну.ли й собі та й кинулися вр6зтіч18 ). Де ж пак! Та-
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к6го звіря не вИдано, не чувано, відколи світ світом і ліс 
лісом. 

Хоч і .як тяжко турбувався Лис своlм вИг лядом, а 
все таки він добре бачив, яке враження зроБИв той його 
вИгляд спершу на вовка, а оце тепер і на інших звірів. 

- Гей, - подумав собі ХІітрий Лис, - та це не 
кепсько, що вони мене так бояться! Так можна добре ви
грати! Стійте лишень, я вам покажу себе! 

І, піднявши вгору хвіст, надувшися гордо, він пішов 
у глиб лісу до звірячого майдану19). Прийшовши на се
peДlIHY майдану, сів на тім пеньку, де звичайно любив 
сідати ведмідь. Сів і жде. Не минуло й пів годИни, ЯІ\ 
довкола майдану зібралося звірів і птахів віIДІІмо-неВІІ
ди:мо. Стоять здалека, тремтять. 

Тоді Лис перший заговорив до них ласкаво: 
- Приступіть ближче, я вам усе розповім. 
3вірі трохи наблИзились до нього. 
- Слухайте, любі мо1, і тіштеся! - лагідно й солод

ко говорив Лис. - Сьогодні рано святИй Миколай ви· 
ліпив мене з небесної глИни - придивіться, яка вона 
блакитна! - і, о~ивИвши мене своlм дУхом, мовив: "3ві
ре, Гостромі1сле! У звірячім царствj запанував нелад, 
несправедлИвий суд і неспокій. ІдИ на земJПO і будь ~віря
чим царем!" 

Почувпm це, звірі аж у долоні сплесну ЛИ. 
- Ой, Господи! Так це ти будеш наш добродій, наПІ 

цар? 
- Так, дітоньки, - поважно мовив Лис Микита. 
Нечувана радїсть запанувала у звірячім царстві. 3а

раз кинулися роБИnІ порядки. Орли та яструби нало
вили курей, ВОВІ\іІ та ведмеді нарізали овець, телят. і на
неслИ цілу купу новому цареві. 

І Лис l\іикита зробився царем, жив собі ЯІ{ у Бога за 
дверима. Тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з йо
го терсти, щоб звірі не пізнали, хто він є справді. Він 
пильнував, щоб нічим не зрадити перед своlми міністра
ми20 ) , що він є Лис, а зовсім не звір Гостромисл. 
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Так мИнув рік з того ДНЯ, колИ він настав на царство. 
Звірі надУмали СВЯТКУЩ1ТИ врочисто той день і справити 
при цій нагоді велИкий концерт. 3ібрався хор з лИсin, 
вовків, ведмедів і почав співати. Чудо! Ведмеді ревлИ 
басом, аж дуби тряслИся. Вовки витягали сольо, аж 6ко 
в'Януло. Але коли молоді лисИчки задзявкотіJШ тоненьки
ми тенорами, то цар не міг вИтримати. Йог6 обережність 
:шсну ла, і він піднявши МОРДУ, як не задзЯвкає й собі по
.1ИСЯЧОМV! 

Господи! Що тут стаЛОС}l! Всі співаки відразу З3-
ТЙХЛИ. Всім міністрам і слугам цаРСЬІtИМ відразу мов по
:I~·дa з очей спала. Та це ж лис! Простісінький фарбова
НИЙ лис! Тьфу! А ми собі думали, що він не знати хто 
Т:1І\IІЙ! Ах, ти, брехуне! 

Люті за те, що так довго давали йому дурити себд 
всі кинулися на нещасного Лиса Микirry і розірвали йог6 
11:1 шматбчки. 

І вшn Фраuuо. 

П о я С НЕН НЯ: 

Слова: 

1) травили - пускали на нього псів; lа) величався -
хвалився; 2) шварrочуть - по жидівськи говорять; 3) ГОЙ
кають - говорять і в м6ві св6їй часто вживають: гой, ой, Г; 
4) I{лt~l{іт - гамір, гук; 5) знітився - зробйвся маленьким, 

lІ('значним; 6) на решетах - в кошиках із дірчастим дном; 

7) страхіття - все те, що лякає, наводить страх; 8) юрба -
натовп, багато людей, тут - псів; V) пбрпають - грабають 
\' землі, курка п6рпа€ться в землі, пес розгріба€ лапою зем
,ІІ() (порпа€); 10) паркани - тини, загор6жі; 11) прожогом 

rапт6во, стрімголов; 12) чкурнув - дременУв, дУже ск6-
ро побіг; 13) глип! - зирк! глипнув, глянув; 14) зиркнув -
І 'Н""'УВ, подивився; 15) іжовими колючками - колючками 
'І І, У їжака; 16) баньки витріщив - вилупив очі (баньки -
"'Іі); 17) лепече - щось незрозуміле говорить; 18) вр6зтlч 

n різні ст6рони; 19) майдан - площа, лісова поляна; 
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20)' мІністри 
рують. 

найвищі урядники в державі, які нею ке-
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Питання: 

1. Хто такий був Лис-Микита? 
2. Що він нахвал~вся зробити? 
8. В яку він попав халепу (біду)? 
4. Куди він попав, втіюіючи від небезпеки? 
5. Яким він лисом став? 
6. ЯК він використав свою біду? 
7. Чим він став між звірями? 
~. ЯК він СВОЮ1 лисячу породу прозрадив ? 
9., Який був його кінець? 

Ідея: 
. Обман ніколи не приведе до добра. 

3авдішня: 

1. Перекажіть коротко зміст цього оповідання. 
2. Розкажіть, діти, яку знаєте байку про хитрого лиса. 
2. Хитрощі Лиса-Микити і чим вони закінчились. 

небо невмите 

І небо невмИте і заспані хвилі 
І понад берегом геть-геть, 
Неначе п'яний, очерет 
Вез вітру Гlн~тьr,я. Боже милий! 
Чи довго буде ще мені 
В оцій нсзз,мкнутій тюрмі, 
Понад оцИм нікчемним морем 
НудИти світом? Не говорить, 
Мовчить і гнеться, мов жива, 
в степtпожовклая трава; 
Не хоче правдоньки сказать, 
А більше ні в кого спитать. 

Т. Ш евчеu",о. 



П о ЯС НЕН НЯ: 

Слова: 

1. І небо невмите - небо покрите сірими брудними 

хмарами. 

2. Заспані хвилІ - мляві, ледве порухуються хвилі. 

3. П'ЯНИЙ очерет - похилий. 

4. в незамкнутій тюрмі - Шевченко на засланні жив на 

острові серед Аральського моря в Азії. 6стрів був кругом 
оточений морем. Шевченко вільно на ньому ходив, але через 

море не міг нікуди вибратись і перебував ніби в тюрмі, 

8 в'язниці, хоч вона на була замкнена на замок. Тому не

замкнута тюрма. 
5. Нудити світом ~ сумувати, журитися, томитися. У 

111рші нудити задля ритму. 

Зміст: 

Шевченко на 6строві на засланні. Пішов по-над беріг 

моря на прохід. Небо похмуре. Хвилі моря мляві, ледве ру
хаються. І очерет, що росте над морем, похилився. Сумна 
картина природи. Шевченкові здається, що він серед ціеі 

природи, як у тюрмі. Все мовчить. Ніщо і не обізветься. 

Поет пита€ться у Бога, чи довго він у цій тюрмі буде томи
тися, нудьгувати? Ніщо йому не говорить правди. МОВЧИТІ: 

і пожовкла трава. Так поет і залишився без відповіді, бе 

ні в кого не може тієї правди добитись. 

Питання: 

1. Яка картина природи змальову€ться в вірші? 
2. Про що Шевченко пита€ться у Бога? 
3. Хто не хоче йому сказати правди? 

Завдання: 

1. Про яку незамкнуту тюрму пише Шевченко? 
2. Про яку 11 правдоньку" хоче Шевченко довідатись? 
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ПІД ШНОЛОЮ 

Двері в школі прочинИлис.я, і звідтілЯ, товплячись і на. 
ходУ одягаючись, висипали надвір школярі. Гомін, сміхи 
співи разом вИрвалися на свіже повітря. 

- Стій, хлопці 1 - разом крішну ло декілька голосів, 
- вертайся назад: дощ. 

- Дощ! дощ! - загулИ школярі й кинулися назад 
до дверей. 

- Ідіть собі, йдіть 1 І ще мало гблову нагулИ?l) Не 
глИняні, не розкиснете, - бурчав2 ) позаду стброж-дід, 
запираючи за школярами двері. 

Деякі з школярів, котрИм недалеко бу лб, зразу по
бігли по домівках. Решта зБИлася на дощі коло двереіі 
шкбли й радилися, що роБИти. 

- Он, братця, сухо 1 - мбжна переждати r - крик
нув tJдИн З ЇХ і кинувсь до стіни шкбли, під гілля ака
ціі'S). 8сі навИпередки побігли за ним. 

Довго пустували, сміялися, випихали одИн бдного на 
ДОЩ, пбки таки всі умістИлися вздовж мурбваної стіни. 

Осіннє небо заслалося, нрмбв ряднбм~ сірими хмара
ми, і без відчалу4) сіяв густий та дрібніш дощ . 

. Гомін поміж хлопцями став стихати. 
- Рано цьбго рбку осінь зайшла, - промбвив су

хор,лявенький5 ), смуглястий ШІ\ОЛЯР У свптІІні набпаш
ки ), - люди гаразд не оборалися. - Вдумливими очп
ма він оглянув сумнеє поле~ де сіріли недобрані клапті7 ) 
стерні8 ). Йому ніхто не oдnoBiB~ Розмова чогбсь не в'яза
лася. Дощ шумів і наганяв нудьгу. 

- Ех-ха-ха 1 - гблосно позіхнув одИн, - мабуть 
не переждемо до вечора ми цьогб дощу. 

- Давайте, хлопці, заспіваємо, абб-що, а то ще по
свемо тут, - СRазав жвавий і непосидЮщий l\{a рченко, 
кращий учень в клясі й перший у хбрі соліст-дискант. 

- А чого ж таки стояти І - охоче згбдилися інші, 
- стоять усі, носи поспускали, як куРи на сідалі І 
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- А ну, хлопці, до мене! - Марченко виступив на
перед, збив по молодецькомі},) на потИлицю кашкета1О), 
узявся рукою за ухо. 

Как на горке каліна, 
Под горою каліна -

почав він вигравати срібним, як дзвіночок, голосом. Усі 
заворушИлись. Очі блиснули жа ртовлИви:м огником. 

Ну что кому дело - каліна 1 
Ну какое кому дело - каліна ! -

весело підхопИли .вонИ. 3разу вродИвся веселий настрій. 
Деякі стали притоптувати ногами, інші вибивали такт 
пісні на спИні свого сусіда: всі співали так, немов зара
ні .нарадились когось передражнювати.10а). Хтось у кіпці 
голосно ухнув, голоси пішлИ врозтічll ), - усі за регота
лися. Без учителя чогось діло не лагодилось, і співи ско
ро спинилися. До того ж без упИну шумів дощ і перема
гав пісню. Весела хвиля, .як скоро зринула, так і зникла . 

. - Ну й заспівали! - промовив одИн, - хоч би не 
стра:м:Илися РІа) 

- Чорт ладу не шука, аби шум! - обізвався дрУгий. 
- Ось давайте, бращя, вжари:мо нашої, мужИць-

кої р2) - почувся голос од краю. 

чує! 
- Тю ... що це ти в степУ, чи що! ... УчИтель по-

- Ну то що? ... це ж не в клясі: тут можна! 
Хлопці зразу загомоніли. 
- Своєї мужіІЦЬКОї! "Донця" давайте!... Ні -

"Ненькі"! . . . Або краще: "Із-за гори, із-за кручі! "Хто 
г.Уде заводить? - дзвеніли на перебій голоси. 

- 3наєте, братця ! - ось нехай МаксИм буде вивО
;~ІІТИ, - казав одИн, - ви не дивіться, що на співанці вія 
і:шаду СТОІТЬ та куняє, - 6тже я вам кажу, що краще за 
іі{)го наших пісень ніхто не вИвед€. І ~{арченко Hex~ 
lІіде в:мИється12а). 
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- Хто - l\{aKCit:м? .. кудИ йому! 1.3) обізвався , 
дехто. 

- Е ні, братця! Ви ще його не знаєте! - казав пер
ший, то, що він такий тихий та соромлИвий, то й не чуть 
його на співанці, а голос у його добрячий. 

- Може й справді вшукався14 ) у пасіці з дідом, -
зrожувалися інші, - а ну, МаксИме, виходь! 

- Вилазь же медов:Ик15а ), чого ж ти! 
- Одчепіться15 ) од мене - я не вмію! - почУвс}{ 

десь іззаду голос. 
- Та ну бо виходь! Бач - як ведмідь опинається!16) 
ІІаперед вИпхнулп хлопця в здоровенних чоботях, 

у волохатій вimернутій шапці. Лице в його все засмажене 
сонцем, нестрижений давно чуб білими пасмами виби
вався з-під шапки. 

- А ну, Максиме, покажи їм! ... - підбадьОрюва.'lИ 
його хлопці. 

Соромлячись, сміючись і закриваючись рукавом, 
,МаксИм поривався сховатись за хлопців. Школярі зби
лись кругом його, сміялися, гомоніли й не пускали. 

- Хай он Марченко вИведе - я охрИnР7) ... Їй
бо-ж охрИп! - просився МаксИм. 

- Ну, та годі вже тобі, не задавайся р8) - серйоз
ноl8а) обізвався до нього смуглявий школяр, - заводь19), 
колИ заводиш! 

Максим став посередині, в:Ирівнявся і провів РУКОІО 
по лиці. СоромлИвість сплила з його, і воно стало поваж
не, навіть стрОге20 ). Сірі очі стемніли, чоло побіліло. 
Хлопці примовкли й наШ1ГОДИЛИСЬ 21 ) • Оглянувши всіх то
варишів, Максим СПИНІІВ очі на одному, немов збиравсн 
щось йому казати; відкашлявся, легенько хитнув головою 
вправо, ХИТНУВ уліво, й не одриваючись од очей товариша 
тИхо заспівав: 
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тячих лИчках. Усі стали товпитись22 ) до гурту. Кожний 
хотів співати і пробирався наперед. Маленький школя
рик, босенький, з підкачаними штанями і з школярсько:ю 
торбimкою через плече, довго не міг приєднатися до гур
ту; він перебігав з місця на місце, поки спинИвся на дощі, 
притулИвІІІИся ззаду товаришів, висунув наперед голову 
через їх плечі, і в співах задзвенів новий високий дискант. 
Так і стояв на дощі, мов закам'янів. 

Тихо, повагом заводив МаксИм перші слова. Всі ди
вились на його, слухали. Потім очі у всіх здіймалися, 
тьмарились, голови хитались і разом з усіх грудей вири
валися слова жалю й смУтку: 

Будуть гості усі в бархотИні23), 
А , '·U' ., 

ти, мамо, в подеРТІИ СВИТИНІ .... 

Всі в одно слово виголошують вони, і здавалося 
що вони не співали, а словами розповідали про Te~ що не
,1авно чинилось на ЇХ очах. 

І що далі ·співали вони, все щільніlпе горну лис"Ь 
одИн до одного, руки непомітно спліталиея в обійми. 

Дощ був п~рестав і знову піПІОВ - вони не помічали: 
пісня заглушала шум дощ~r Й живіІМ словом розносилася 
далеІ\О з-під стіни школи. 

А за стіною в клясі, склавши руки на грудях з кутка 
в куток ходИв учитель - підійде, потім знову ходить~ 
аадумавmись, і тИхо наспівує слідом за хлопцями СЛОВtі 
пісні. 

Якось його побачили. 
- у чirrель, учите--ль слухають І - зразу пішло тИхо 

lІоміж хлопцями. 
Всі помалу стИхли. Пісня обірвалася. 
- Ну, чого ж? ... давайте ~півати! - звернувся до 

;(0 товаришів Марченко, - нехай пуслухають ... 
Хлопці пошепталися між собою і стали одкашлюва

ТIІСЬ. Марченко вскочив у середину, махнув головою і всі 
11 одИн голос залящали: 
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Вот ля - гушка по до-рожке 
Скачет, вИтягнувши н6жки ... 

ШкільнИй, казенний24 ) настрій знову зринув між 
хлопцями. Максим провів рукою по спітнілому лиці, на
сунув на очі шапку й тихенько сховався в гурті. 

п. Васu.н/ь'Чеuuо. 

П о я С НЕН НЯ: 

Слова: 

1) нагули - нагукали, накричали; 2) бурчав - сварив
ся, виговбрював; 3) акація - дерево з колючками, цвіте бі

лим пахучим цвітом, з як6го пчбли люблять збирати мед; 

4) без відчалу - без перерви; 5) сухорлявенький - худий, 

мізерний; 6) набпашки - не вдягаючи в рукави, а тільки 

накидаючи на плечі; 7) клапті - шматки; 8) стерня - після 
вижатоі пшеНИЦІ залишені при к6ріні стеблини; 

9) по молодецькому - бадьоро, в~село; 10) кашкет - літня 
шапка з твердим навіси ком над очима (з козирк6м); 10а) пе .. 
редражнювати - напод6блювати когось; 11) врозтІч - на 

всі сторбни, в різні боки; ІІа) не страмилися - не сороми
лися; 12) мужицької - народньоі; 12а) вмйється - потра

фить, зрівняється; 13) КУДИ йому - куди йому рівнятись; 

14) вигукався - виспівався; 15) одчепіться - не докучай
те; 16) опинається - опирається, сор6миться виходити; 

17) охрип - стратив г6лос; 18) не задавайся - не роби з се
бе гордого; 18а) серйозно - поважно; 19) заводь - заспі· 
вуй с6льо; 20) стр6ге - поважне; 21) налагодились - при
прішились; 22) товпитись - купчитись; 23) в бархотинІ; 

- в оксамиті; 24) казенний - офіційний, роблений, напуск· 
ний, урядовий. 

Питання: 

1. Де відбувається подія? 
2. Чого школярі спинились під шк6лою? 
3. Що вони почали робити? 
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4. Яку пісню? 
5. ЯкS' другу почали співати? 
6. Яку пісню співа.ли ліпше? 
7. Чому? 
8. Якою піснею закінчили? 
9. Яка причина тому? 

Ідея: 

Тільки рідна пісня може настр6їти дітей на гарне їі ви

конання і створити гарний настрій. 

Завдання: 

1. Перекажіть, діти, зміст цього оповідання. 
2. Чому рідна пісня найкраще співається? 
3. Чому діти мусіли співати московських пісень? 
4. Чи ми любимо співати своіх рідних пісень? 
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Тарасова Могила 

Над Дніпром могИла 
3 вітром говорИла: 
"Не забудьте, кого то .я 
Для вас схоронила r 

Це не князь могучий, 
На Дніпровій кручі, 
3амкнув очі утомлені 
3 походу ЩУчи. 

Не козак хоробрий 
В кожнім бою добрий, 
Не а рхиєрей, не затв6рпи}\ 1 

Чернець препод6БНИЙ. 

А співак найбільший 
І найсміливіший, 
Що всю красу УкраІНИ 
Перелim у вірші. 



Славу УкраІНИ 
3беріг від руlни, 
Як гураtап віщим словом 
Прогнав чорні тіні. 

Вув тим сонцем, діти, 
Що в темряві світить 
НаучИв нас, що кохати 
й чого пам хотіти. 

Хоч заМltПУВ повіки 
ЖИтиме во віки, 
Поки ллються в Чорне море 
у кра'інські ріки. 

Во він на сторожі 
Поклав слова Вожі, 
Не страшні для нас тепер вжо 
}Тдари ворожі. 

Над Дніпром могила 
3 вітром говорила: 
"Не забудьте, кого то я 
Для вас СХОJЮнила!" 

Воzдаu ЛеnкuЙ. 

ПОяСНЕННЯ: 

1. Тарасова могила - це та могила, в якій пох6ваний 
український найбільший письменник Тарас Шевченко. Вона 

стоїть на горі високій над рікою Дніпро. Так поховали 

Шевченка, як він заповів у свой6му "ЗаповітІ": 

ЯК умру, то поховайте 

Мене на могилі 

Серед степу шир6кого, 

На Вкраїні милій. 
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Щоб лани широкополі, 

І Дніпро, і кручі 

Було видно, було чути, 

ЯК реве ревучий. 

2. На Дніпровій кручі: крУча - гора стрімка, що крУто 
спускається до Дніпра. 

3. Замкнув очІ' - помер. 

4. Архиерей - вищий духовний сан (ступінь) у Греко

Православній Церкві. 

5. Затворник - чернець у манастирі, що відмовився від 

світу і добровільно на все життя замкнУвся в келії (мана
стирській кімнаті). 

6. Всю красу Украіни, себто все те найкраще, що Украіна 
має: мальовнича природа, героічна славна історія, украін

ський нарід, що хоче бути вільним і мати своі школи, свою 
церкву, свою державу і т. д. 

7. Славу Украіни, себто описав усі найславніші подіі 
з історії Украіни і тим зберіг іх від забуття (руіни), щоб 

украІнці про них усе пам'ятали. 

8. Віщим словом прогнав чорнІ тінІ: віщий - той, хто 

наперед усе знає і передбачає у майбутнім чи добро, чи ли

хо, що має статись, і попереджає від лих6гр. Віще слово -
прор6че сл6во, що викриває зло, чорнІ вор6жі чини і про

ганяє ті злі сили, злих людей ("чорні тіні"), щоб вони не 
робили УкраІні шкоди. 

9. Був сонцем, що в темрявІ світить, себто, як с6нце дае 
нам світло, освітлює нам дороги, стежки, так сл6во і думки 
Шевченка освітлюють і загрівають нашу душу і ми знаємо, 

що ми украІнці і маємо триматися украІНСЬКИХ звичаів і тра
дицій, любити украінську м6ву і свій нарід. 

10. Научав нас, що кохати, себто научав нас, щоб ми лю
били УкраІНУ, свій украінський нарід, за нь6го Бога моли
.лИ, для нього працювали. 

11. Научав нас ••• А чого нам хотіти, себто учив нас, 
щоб ми були вільні, ніколи свого рідного не цурались, бо 
"хто матір (Украіну) забуває, тог6 Бог карає" і щоб наша 
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Украіна на рідних землях буші вільна і цезалежна держава. 

12. Замкнув повіки - замкнув бчі, помер. 
13. На сторожІ поклав слова БожІ, себто слова Свят6го 

Письма і своі власні слова, щоб вони оберігали украінський 
нарід: 

........ ВозвелИчу 
Малих отих рабів німих! 
А на сторожІ коло іх 

ПостіВJIЮ сл6во. 

Малі раби нІмі - украінський нарід, що д6вго перебу
вав у московській нев6лі. 

Питання: 

1. Що то за· могила, про яку оповідає вгорі вірш? 
2. Чому вона називається Тарасова? 
8. Де вона знахбдиться? 
4. Хто в ній спить? 
5. Чим він був для Украіни? 
6. Чим він є тепер для нас? 
7. Чому він нас навчав? 
8. Що він поставив на сторожі украінського нар6ду? 

Завдання: 

1. Розкажіть, ~іти, що ви знаєте про життя Шевченка? 
2. Наука Шевченка. 
8. Напишіть зараз із пам'яті до зшитка один вірш Шев

ченка, який ви найкраще знаєте. 
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НА ФРУНТОВІЙ ФАРМІ 

І. Гриць і Марійка ідуть до вуйка на фірму. 

Веселі й щасливі повертали Гриць і l\іарійка i~J 
школи. І було чого їм радіти. Гриць перший у кляеі 
розв'язав задачу, а l\fарійка намалювала дуже гарного ко
тика, точнісінько Tafioro, як }Vl УРІ\а. Намалювала Марій
ка й песика, але ніЛІС НС могла впоратись із хвостом. Він 
все виглядав, .як дерюіч, а НС калачик, як у Грицькбвог() 
Сірка. Та Марійка дала е06і, врешті, раду. Під малюнком 
песика вона підписала: "I~c СіркО". І вже не було сумні
вів, що це Сірко, а не щось іНІІlе. І вчителька похвалИла 
Марійку. Тож і не ді1ВНО, ІЦО такі щасливі повертались 
вони із школи додому, щоб там розказати про сво! здо
БVтки. 

~ - Тільки мамі розкажемо, - завважив ГРИЦЬ, -
а тато нехай самі відгадають. 
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- Добре, - погодилась Марійка, - тільки глядИ ж, 
щоб не розказав. 

Та ось вони вже біля свойого дому. На дзвоник, назу
стріч їм вийшла мама. 

- 'Мамцю, я намалювала гарнесенького котика, а 
'Також і нашого Сірка, і вчителька мене похвалила, -
відрапортувала Ма рійка, скидаючи своє пальто. 

- А я перший у клясі розв'язав задачу, - додав 
Гриць. - Але що так гарно пахне в нас? - завважив 
він роздягаючись. 

- А ходіть, побачите! - сказала мама. 
Очі розбіглись у Гріщя й Ма рійки, колИ війшm вони 

у кімнату. На столі стояли КОПІИки 3 фруктами. Червоно
бокі запашні яблука виглядали з одного, наче перемИгу
ючись1 ) з жовтими дзвоникоподібної2 ) форми грушками. 
Поруч стояв КОШИR З РО3І~ішними пічесами (бросквіІна
МИ), а за ним кілька кошиків із сливками. І ВСС це так 
гарно пахло, що аж дух забивало. 

- Це прислав нам наш вуйко 3 фа РМІІ - завважила 
мама. 

- Треба було б ПОlхати до nУЙI\а, та помогтlІ йому 
збирати фрукти, - додала пона. 

- ПОІдемо, ПОІдrмо, мамцю, n ОДІІН голос заЯВІІЛП 
Гриць та Марійка, підступаючи бліlжче до фруктів. 

Мама не встигла нічого віДПОRісти, бо почувся дзво
ник. I~e ЛИСТОНОlпа приніс лист. Мама розкрила коверту 
й почала читати лист. 

- Лист від н"'тЙка. Він запрошує нас до себе 11(1 
фарму. ~ 

- ПОІдемо, ПОlдемо, мамцю! І Сірка візьмемо 
3 собою! 

- Почекайте, прийде тато з праці, як він скаже. 
- Ми тата упросимо, заявили Гриць та Марійка., 

смакуючи пічес і грушку, що їм найбіJlliШе припали до 
вподоби. 

Незабаром почувся дзвоник. То тато повернувся з ро
боти. 
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Гриць та Марійка вибігли йому назустріч і з обох 
боків кинулись татові на што. 

- ПОlдемо, татку, ПОlде:мо, - в одИн голос просили 
вони. 

- Та схаменіться І КудИ й чого поlдемо, - запитав 
їх тато, не знаlОЧИ в чому справа. 

Довідавnmсь від мами про лист від вуйка, тато сказав: 
- Добре, ПОІдемо, але при умові, що ви будете чемні! 
- Будемо, будемо, - була одностайна відповідь. -"-

Гриць та Ма рійка піІріlІІИЛИ, що настУпної неділі всі по-
1дуть до вуйка на фа рму. 

До неділі заЛИІІН1ЛОСЬ п'ять днів. Щоб швидче йшов 
час, Гриць і :r.fаріЙк3. намалювали на окремих папірцЯх 
по п'ять паличок, і ці папірці повісили над СВОІМИ ліжка
ШІ. Щодня вонlf мали закреслювати по одній таблИчці. 
Але пустун ГРJПО) не проминув нагоди, щоб позбиткува
тись із1\іаріЙІ\П. На ДР1ТИЙ день, ІЮЛИ ії не було в кімнаті, 
він rу:мкою віІтср З3.I\рСслену паличку, та на ії місці пn
ставив нову. 

Вставmп на др)тпй ранок, Марійка першим ділом 
кинулась заІ\РССЛІОватп чергову паличку. Яке ж було іі 
здивування, КОЛIf пnбачпла, що у неї паличок більше ніж 
у ГрИця. 30 сльnзами па очах побігла вона розказати про 
свою кривду мамі. 

- Гриць не поlде 3 нами на фа рму до вуйка, - завва
жила мама. 

- Я більше не буду, мамцю, - почав проситись 
Гриць. 

- То перепроси Марійку! 
Прийшлось пустунопі псрепроmyвати свою сестрИч

ку, та ще й поцілувати ії. 

Давно очікувана неділя наступила. Ще ледве почало 
розвиднятись, як Гриць і lV[аріЙІ\а посхоплювались із лі
жок, щоб, бува, не заспати. ВоніІ розбудИли тата й :маму. 
Мама ще напередодні наготовила повен кошик різної 
страви. 

ПоснідавІІІИ, вирушили в дорогу. І Сірка взялИ з со-
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'бою. Гриць \ та Марійка не :моглИ ВІДІрватись від вікон 
авта. ОбабічЗ ) дороги їм зустрічались раз-у-раз чепур
ненькі хатИ, обсаджені квітами. Машина непомітно спу
скалась у ГJШбокі яри, та так же легко залишала їх; про
бігала через га! та ліски, а то, стinпуючи ходу, через :міст
ки. А десь унизу шуміла бистра ріка. По дорозі наЗ1rстj>іч 
ЇМ безупИнно снували вантажні та особові авта. 

А за якусь годИну почалИ зустрічатися фруктові фар
ми. Гриць та Ма рійка безупинно вигукували: 

- Ма:мцю, дивись скільки червоних яблук! Це такі, 
як нам прислав вУЙКо. 

- Дивіться, як багато пічесів! 
- А ось грушки! А ЧОМУ вони зелені? Вуйко при-

слав нам жовті. 
- Це пізній гатУнок, вонИ ще не достИгли, - відпо

віла мама. 
Чим далі Іхали, тим більше фруктОвих фа рм зустрі

чали ВОНИ обабіч дороги. 
Аж ось, татко завернув :машimу на бічну дорогу і аа 

кілька хвилин ВОНИ опинііЛИСЬ на фарм і вуйка. 

11. На вуйковlІ' фармІ. 

Радо привітав СПОІХ гостей в~rЙІЮ. 
- Прошу ДО хати! - запросііН нін їх. Відпочинете 

3 дороги, та переК)7сите. чим Бог по ('лав ! 
Поки заходили поні! до хати. Сірка привітав Буйків 

Рябко, обнюхуючи його зо Rrix БОкін. 
Гриць і ~fаріЙl\а, пам'ятаючи, що вони обіцяли бу

ти чемними, зайшліІ до хати, але ІЗ скорому часі почаЛlІ 
проситись: 

- Ми не ВТОМІІЛИСЬ і не голодні. Ми хочемо трохи 
побігати і РОЗДИВИТИСЬ на фармі. 

- Ну гаразд, тільки чемно грайтесь, - завважила 
мама. 

Як кулі вискочили Гриць і Маrійка з хати. а за ни:ми 
СіркО. Йому, як ВИДПО, молодече товариство було більш 
до вподоби. 
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Та й гарно ж на фармі у вуйка! І чого тільки у вуй
ка нема. Ось стоять стрункі рядИ грушок. Всі lхні віти 
обтяжені великими грушками TaK~ що деякі нахиляються 
до землі. .. 

3а грушками пішли С.7lИБки. І які!х тільки серед них 
нема! Є дуже велИкі жовті й сині, є с.ереднього розміру 
сині, жовті, зелені, є червоні, а ось цілий ряд зовсім дріб
неньких синіх. 

- А дивись, ~Іарійко, які гарні у вуйка пічеси, -
завважив Гриць. 

Окремо була досить велИка ділянка винограду· Ве
ликі соковиті грона синього та зеленого винограду об
ліпили кущі, визираючи з-під зеленого листя. 

Бігаючи між рядами винограду, Гриць на одному 
кущі завважив гніздо пташки. Крадучись, він нечутно 
наблизився до нього, але нада ремне. Пташок там уже не 
було. 

- ПтаІпкіІ живуть у СВОІХ гніздах доти, поки підро
стуть і навчаться літати lхні діти, а тоді пташкіІ залиша-
10ТЬ гнізда, - пояснив вуйко, що З татом і мамою наблИ
зились до дітей. ВоніІ мали на собі rарнеси. Це полотняні 
шлейки, що охоплюють груди і спину, а спереду до них 
прикріплюється КОШИІ\: на фрукти. Таким чином дві ру
ці у людіІНИ вільні для збирання фр)тктів. 

Вjтйко приніс [арнес і для ГріІця. Той [арнес при
йшовся Грицеві трохи не до колін. Марійці ж дали кошин: 
просто в руки. Вона була ще маленька, а для таких rap
неси не продаються. 

Насамперед будемо зривати стИглі пічеси, -
порадив вуйко, - бо поніІ бjrдуть опадати. 

Гриць і МаріЙІ\а рвали пічеси із землі, а вуйко, тато 
і мама - з драбинок. 

- Пічеси зрИвають тоді, колі! вони лише починають 
жовтіти, а вже в дорозі в кошиках вони достигають, -
пояснИв вуйко Грицеві та Марійці. 

Дружно взялися до праці. 
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Наповнені пічесами кошики, ставили на платфор
му4). І Гриць вже поставив кілька кошиків. Ма рійка, щоб 
і собі не відставати, поставила і свого l{ошика на платфор
му. 

Не зчулись, як всю платформу заставили кошиками. 
Вуйко відвіз зірвані пічеси трактором до клуні, де пізні
ше він мав ЇХ сортувати. 

Покінчивши з пічесами, почали рвати ранні груrІІКИ. 
Вуйко пояснив, що кожну зірвану грушку, перед ТНМ, 

.як класти у кошик, треба роздивитись, чи не має вона 
гробака. Грушки з гробаком в середині передчасно жовті
ють. Такі грушки на продаж не йдуть і ЇХ треба викида-
ти геть. ' 

Швидко наповнювались КОШИRИ грушками. Вже ЇХ 
чимало на платформі. А Гриць і Марійка часто спереча
ються між собою за гробачлИві грушкіІ. 

Кожного разу ці суперечки розв'язував5 ) вуйко: 
-, Ця грушка гробачл:frва, викиньте іl на землю! А 

ця грушка добра, - казав він. 
Весело працювалось у саДI{У й за працею не зчу ЛИСL, 

як надійшла обідня пора. 
Обідали всі в садку. І з яким смаком lли всі. Гриць і 

Марійка не відставали й тут. А вже після всіх нагодуші
.ли Сірка і Рябка. 

По обіді з новими сіlлами взялися рвати сливки. Во
ни цього літа вродили дУже рясно. Непомітно ряд за ря
дом ставали кошики із сливками на платформі. А сонце 
вже зближалось до заходу. Іще за якийсь час вуйко про
щав СВОІХ гостей, дякуючи ЇМЗё;t поміч У збиранні фруктів. 
Раді й веселі повертались Гриць та Ма рійка з вуйкової 
,фарми. 3автра вони розкажуть усім у школі, як то гарно 
на фармі у ІХНЬОГО вуйка. А в авті везлИ вони 3 собою 
чимало к.6шиків запашних соковИтих фруктів, якИми на
.городИв їх за працю вуйко. 

М. Муха. 
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п о ЯС НЕН НЯ: 

Слова: 

1. перемигуючись від перемигуватись, перембргува--

тись, переоглядатись одне на одного очима, тут у тексті:.: 

грати барвами одне до одного: червоні яблука хизувались,. 

хвалились своєю барвою перед жовтими яблуками і навпаки. 

2. ДЗВОНИl{оподібноі фбрми, себто жовті яблука були 

подібні до дзвоників. 

3. обабіч - по обидва боки. 

4. платфбрма -- підвищення 3 ДОІЦОК, щоб фрукти не 

лежали на землі і не псувались. 
5. розв'язував - вирішував, куди яку грушку класти. 

Питання: 

1. Звідки Гриць і Марійка повернули додому? 

2. Що вони розповідали мамі? 
3. Чим вони захопились вдома? 
4. Якого збитка зробив Гриць Марійці? 
5. До кого вони збирались іхати? 
6. Що вони робили У вуй ка на фармі? 
7. Чи мали Гриць і Марійка радість, що були на фармі? 

Завдання (написати): 

1. Мій найприємніший день на фармі. 
2. Мій один день у садку. 
3. Розповісти кожне від себе (ніби іздив на цю овочеву 

фарму): На овочевій фармі. 
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Осінь 

Бенкетjrй~ молода княгине1 ), 
Поки сонце ще ХОДІІТЬ радо, 
Поки небо твоє ще синє, 

Бенкетуй, моя Ладо2) ! 

Хай несуть із І(ОМОР на столи 
Виночсрпи і плододари 
Тво! ВJПШ, міцні, як смоли, 

І садів твоlх да ри. 

Груди ГРУПІ, винограду гронаЗ) , 
Сині сліІВИ, гради4 ) тернини5 ), 
Гори яБЛУІt В огнях червоних 

І рубіни6 ) ряБИни7 ). 

Та проси, господИне гожа8 ), 
у гостину до себе друзів, 
Та сідай молода j хороша, 
. у веселому крузі. 

Хай горять золоті брокати9 ), 
Хай цвітуть самоцвітні шати, 
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Хай шепочуть до злот шарлати1О ) 
3а столами у Лади. 

3адзвоніть, задзвоніте, згуки 
І пісень і бесід веселих! 
Хай із рук переходить в руки 

3лотон:ований келих! 

Хай спадають хвилини п'яні, 
Як обдихані сині слimи. 
Хай на балю TBO~OMY, пані, 

Буде кожен - щасливий! 

Скоро зносиш свою пишноту -
3амість пурпуруll вдягнеш мармур12), 
Вдягнеш срібло13 ) замість злота 1(), -

Тож цвітИ не на-дармо. 

Тож п' яній і п' яній княгине, -
Поки сонце ще ходпть радо, 
Поки небо твоє ще синє, 

Веселись - моя Ладо І 

Одеuса Оmефаuовu'Ч. 

П о я С НЕН НЯ: 

Слові: 

1) княгиня - на нарбдньому весіллі молода зветься 

княгиня; 2) Ладо - богиня колишньої поганської віри 

украlнців; матІр Ладо в українських весняних нарбдніх 
піснях: "Благослови, мати, ой мати Ладо, весну закликати"! 
Тут треба розуміти: матір Ладо - бсінь, багату на плбди ~ 

3) винограду грона 0- китяхи винограду; 4) гради - грядки 

на горбді; 5) тернина - тернбвий кущ з колючками, на яt<б

му ростуть сині дрібненькі сливочки - терен; 6) рубін -
червоний коштбвний камінь; 7) рябини - червбні, як рубіНt 
ягоди З дерева - рябини; 8) гожий, а, е, - хорб,ший, гарний; 

9) брокат - шовкбва матерія. зблотом прошита; золотий 
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брокат - брокат жовтої барви, що нагадує золото; тут де
рева восени з пожовклим листям, ніби одягнені в золоті бро

кати; 10) шарлати - червона матерія; тут дерева восеніІ, 
що мають червоне листя, як шарлати ; 11) пурпур - червона 

барва полум'яного, багряного, вогнистого відтінку; 12) мар
мур - твердЙй сірий аж білий камінь; тут холодна зима; 
13) вдягнеш срібло - обсипешся білим снігом взимі, замість 

жовтого листя восени. 

ЗмІст: 

Тут поет звертається до осени, багатої КНЯГИНІ на вро

жай і вітає їl з ї1 багацтвом; поки ще не наступила зима, хай 

осінь пишається і цвіте різними яркими барвами, хай бенке
тує, веселиться поки ще тепло. 

Питання: 

1. Які овочі в цім вірші поет згадує? 
2. Якими барвами пишаються дерева восени? 
3. Якої радости від осени бажає поет? 

Завдання: 

1. осінь мого саду вдома (опис). 
2. осінь у лісі, яку я бачив( -.па). 
3. Осінь у парку мого міста. 
4. Осінь на овочевій фармі. 
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ПРО БІЛОЧКУ·МАНДРІВНИЦЮ 

І. Білочка всІм цІкавиться. 

Маленька білочка народИлася в кінці літа. Вона бу
ла зовсім голенька і сліпа. 

- Це нічого, - сказала мати-білка ії старшим бра
там і сестрам, що зневажливо подивились на неї, - вп 
теж буліІ коліІсь такі, а тепер бачите, які у вас пухнаті 
хв6стики j вvшка з кИтичка14И. 

І справді, маленька білочка за кілька днів покрИлася 
м' якою пухнастою шерсткою, швИдко відкрила сво! горі
хові очі - вони й завбільшки булИ, як маленький ГОРІ
шок і кольору такого. 

Але як тільки подивилася - очі стали відразу, як 
велИкий горіх, бо навколо бу ло цікаво і все хотілося 
швидше побачити. 

Вона висунула гостру цікаву мордочку із гнізда, по
вела вушками і спитала :мами: 

- А що це таке? 
- То ста ра ялИна, :ми будемо там жИти взИмку. То 

хороша ста ра ялИна: на ній багато смачнИх шишок і ве
лИке дупло для нашої хатИни. 

- А то що? 
- А то стрибають пташкИ. . . ВонИ, правда, дУже 

балакучі, особливо вранці та ввечорі, але пшоди нам не 
роблять. А он, бачиш, щось крадеться поміж деревами. 
Отого звіра бережись, то стара лисИця, вона хитріша від 
усіх у лісі й :може тебе з'lсти. Та в тебе скоро вИросте 
хвостик і лапки зміцніють, я навчу тебе стрибати по вер
хах дерев, і тебе ніхто не спіймав. 

Маленька білочка із заздрістю дивилася на СВОІХ стар
ших братів і сестер, що стрибали по зелених ялИнах. Іх 
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немов вітер перекидав з ялИни на ялИну, вонИ моглИ стри

бати по всьому лісі. Правда, вонИ приносили :маленькій 
сестрИчці червоних .ягід і білих грибків і горішків та всі 
дУже хвалИлися, що вони вже велИ:кі. 

- Хоч би й мені швИдше стрибати і бігати, - дt
мала маленька білочка, - а я б їх усіх вИпередила й за
бігла б найдаJIЇ. 

Та от уже і в неї зміцніли лаІШИ; хвостик став пухна
стий і вже міг маяти1 ) над ії мордочкою, як віяло. А над 
вушками вИросли маленькі кИтички, вузькі й гострі, зо
всім як щіточки на дитячих пензликах2). Мати почалі.l. 
вчити ії лазити і стрибати. 

- Це добре, що підросла маленька білочка, - ска
зала мати-білка, - нам тепер багато роботи, і ти теж до
помагатимеш нам. Нам треба користуватися гарною го
діІНОЮ і зробити запасw) на зИму. Тільки ти, білочко, пе 
забігай да.леко. Далі дуба й ялИни не йди! 

Щодня тепер уся родИна розбігалася по лісі і зносила 
до дупла ста рої ялИни горішки, гриби, шишки. 

11. Білочка пускається в мандрівку. 

Коли вперше вирушила і маленька білочка, був чуд6-

вий ранок. Ліс стояв різнокольоровий, барвистий. Жовте, 
червоне, руде лИстя заквітчувало дерева, і одне дерево 
красувалос,я3а) перед другим. Це були ще перші осінні дні. 
Небо було синє-синє, і в повітрі літало серпанкове то
неньке павутіІННЯ. То ткали його павуки, а воно легеНJ)І~О, 
під -найлекmого подиху вітру рвалося й летіло, і блищ:і
ло на сонці, як срібло. 

- Я пострибаю далеко-далеко, - подУмала малеНЬІ\~ 
()ілочка. Хіба цікаво стрибати навколо старої ялИці й 
дуба? 
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Вона все тут знала і вже стільки разів чула, що мур
моче старий дуб, коли вітер шарудИть його листям, а ялИ
на тільки ледь-ледь похитує волохатими вітами. 

От білочка і пострибала. Назустріч їй летіли кольо
ристі балакучі пташки, стрівалася різна комашня. Всі 
були заклопотані, поспішали так, як і вона. 

- Ой, СІ(іЛЬІ(И тут грибів r - скрикнула білочка, по
бачивши зелену галявину й багато, багато різних грибів. 

Вона КІ1НУ лася збирати їх. 

- С-ш-ш-ш, - раптом чjтє вона страшне сичання 
і бачить, як до неї повзе довга, покрjтчена, тонка і слизька 
деревина, тіЛЬІ~И без гілля і без листків. То бу ла гадЮка. 
Білочка не знала, але злякалася, бо ніколи не бачила, 
ІЦоб дерева повзали. 

Вона прожОгом·) кину лася вгору. 

- Краще додому побігти r - подумала білочка і по
стрибала назад. Але перед нею відкривалися все нові й 
нові, незнайомі місця. Вона переплутала верхи дерев, по 
яких стрибала, і ... заблудИла. 

- Дук r Дук r - закричала вона, але ніхто, ні мама, 
ні тато, ні сестри не почули їl. Вона ж була далеко. 

А вже вечоріло. Внизу шмигнув сполоханий сірий 
зайчик, прищуливши вуха. 

- - 3айчику, - rYltHY ла вона, - чи ти не знаєш, як 
пройтИ до старої ялини? 

- Зайчик на мить зупинИвся. 

- До старої ялини? Хіба тут мало старих ялИн у лі-
сі r Ні, не знаю, і ти краще сидИ на горі, бо тепер тут бігав 
хитра руда лисиця й одноокий вовк вийшов на прогульку. 

І лисИця, і вовк - це було дуже страшно. Краще вже 
переночувати тут, а вранці побігти шукати рідну ялИну. 
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На широкому гіллі білочка побачила чимале гніздо J 

яєчками. їй хотілося ІСТИ. Гадюка так ії налякала, що 
вона й забула про гриби. І не довго думаючи, білочка по
виnивала яєчка, вИкинула іпка ралупки, а сама вмостИла
ся у гніздечко. 

Гніздо було вистелене мохом, і спати було добре. 
Вся ніч пройшла спокійно. Але тільки почало розвидн{[
тися, господиня гнізда, буркотУха-сова, поверн)' лася 3 

нічнИх промислів додому. Вона залопотіла І\рилами над 
білкою. 

- Ач, злодійко! Що ти наробила? Я тобі очі виклюю! 
Білочка схопилася, як опечена і стрімголов l\іІну лася: 

3 гнізда. Та в той час на гілці чекало нове лИхо. Хитрі 
очі куніщі стежили за нею. Білочка стрибнула вниз і опи
нилася на березі ставка. Куниця стрибала за нею. На 
ставу плавало лататrя5 ), та воно не могло витримати 
білочку .Але ось вона нагледіла:' пливе веліп~ий шмат61~ 
березової кори. Вона мИттю стрибнула на нього: він за
гойдався, але вirrримав. Білочка, як па рус, розправк]а 
свій рудИй хвостик, і вітер погнав білочки човник до про
тилежного берега. 

- Тепер я ще далі від МОІХ рідних, - з сумом поду
мала білочка, і хоч на протилежному березі був такіfИ 
же гарний ліс, але білочці здавалося, що все там гірше . . 

ІІІ. Білочка безрідна. 

3 кожним днем холоднішало, опадало лИстя, птаШІаі 
збирались великими зграя:ми6 ) і дзвінко, галасливо про
щалися з рідними лісами й полями. Вони мусіли відліта
ти далеко у вирій, бо тут узИмку і холодно для них БУЛt) 
і з 1жею важко. 

Білочка примостилася в дуплі тремтлИвої осики. A.IЇ~ 
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дупло було маленьке, незатишне, часто вночі дощ мочИв 
ії до кісток. Білочка дУже сумувала. Вона розпИтувала 
всіх, як їй переправитися на той бік CTaBRa і знайтИ ста
ру ялИну. 

- Я б перенесла тебе на I\ріІдах, - Сl\азала якась 
лагідна пташка, - але БОІОСЯ, щО ти зломиш їх, а мені ж 
треба на них даЛСІ\О летіти. 

- Я б узагалі тобі радив не хвилюватися даремно, 
- завважив хазяїновитий їжак, а І~раще подбати про З1І-
му, можлИво ти й не знайдеш СВОІХ і собі нічого не влаш
тУєш, от і замерзнеш, коли прИйдуть морози. 

- Я не хочу жити сама! l\1CHi тут так сумно! -
зідхнула білочка. 

- Ну, то йди до мене, - Сl\азав їжаh'. тільки, зви
чайно, роби все, що я накажу! От за раіЗ .н теж лаштУІО 
помешкання на зИму. Ходім, я тобі покажіr • як це роБИти. 

Вони підійшли під велИке дерево, де нападало бага
то листя. Їжак почав качатис.я у листі, j ліІстя чіплялось 
йому на голки. Це бу ла дуже кумедна ка рrnна 1 Листя 
стирчалов усі боки, і здавалося - купа листя суне по 
стежці. Білочка не стрirnалаеь і РОі~сміалась. 

- Що тут смішного? - розсердився їжак, ну, нак6-
люй і ти лІІСТЯ І 

Та білочка як не качаласн, ліІстя до неї не пристава
.710. Їжак розсердився і прогнав ії. 

Білочка боялася відходити від своєї осики. Вона ж 
ще була маленька й дурненька і могла знову заблудИтп. 
Та в осиці не тільки вона одна жила, тудИ під кору пона
лазили' жуки, черв'яки, різна комашня, щоб там перезп
мувати. Що ж було робити? Довелося їй запастИся трохи 
хоч чимнебудь на зиму. Вона принесла горішків, mиmОТt, 
сухих ягід. 
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ІУ. Зайчик помагає біJlочцl. 

А дні :мина.m. Короткі дні, а наче довгі і вже холод
ні І Вітер дув сердИтіше, дощ мочИв частіше - і раптом 
згори почало падати щось біле пухке і холодне. 

- Сніг І сніг! - зацвірінькали снігурі, що не відлі
тали на зИму. у вирій. Маленька білочка лежала, ску лив
lIIИсь7 ), У дуплі. Вона зовсім замерзла. Раптом у дупло 
npосуну лась чиясь біла вухаста мордочка. 

- Здорова будь, білочко! А я таки знайшов твою ста
ру aлimy. Там тво! батьки плачуть за тобою, біжімо дО 
них, уже замерз ставок, і :ми пострибаємо навпростець~ 

Це був той заїць, з якИм вона колИсь розмовляла. 
- Я не пізнала тебе зразу, - сказала вона, - ти 

був сірий, а тепер білий. 
- Та я навмисне став біJIИМ, - відповів хИтро зай

ЧИК, - щоб :мене не так легко було помічати на снігу. 
- Пу, біжімо швИдше! 

Маленька білочка так зраділа І Ви й уявити собі не 
:можете, як І 

- Я хочу понести їм ті горішки й ягідки, що я при
пасла, - сказала вона. 

Зайчик подУмав тр6хи. 
- Добре, ми зробимо ось що: ти сідай :мені на cnИ-
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ну і бери в лапки гостИнці, а .я однИм духом домчу тебе 
додому. 

ВонИ так і зроБИт. 3аїць пострибав до лісу. А білоч
ка сиділа на спині й міцно тримала горішки та ягоди 
в лапках, а коло старої ялини вже чекали й тато, і мама, 
і брати, і сестри, і всі білчині родичі, і старИй дуб мурмо
тів, як завжди, і велика ялИна ніби хотіла обняти малу 
:мандрівничку волохатими лапами. 

Та :мандрівничка була вже не :мала; вона була вже 
великою і розумною білкою, знала' добре ввесь ліс і вже 
JIіяк не заблукає в ньому. 

ПОяСНЕННЯ 

1. Слова: 

1) маяти - розвіюватись, мигати, виднітись; 2) пензлик 
- щіточка, якою діти розмальовують барвами рисунки; 

3) запаси - загот6вка поживи на зиму; 3а ) "раСУ83лося --
пишалось, хизувалось, вважало себе кращ;им перед другим; 

4) прожбгом - якнайскорше; 5) латаття - водяна росли

на, що широким листом показується над вод6ю; 6) зграями 
табунами, великою кількістю; 7) с"улившись - скрутив-

ШИСЬ, стулившись, ск6рчившись. 

2. Питання: 

1. Як6ю білочка народилась? 
2. Чог6 вона заздрила сестричкам? 
3. Чи білочка цікавилась чимнебудь? 
4. Чог6 вона помандрувала в ліс? 
5. Які були їl мандри? 
6. Які небезпеки зустрічала білочка в дорозі? 
7. Які приг6ди їй траплялись? 
8. Чи їжак заслужено, (справедливо) прогнав білочку? 
9. Чому білочка навчилась під час своєї мандрівки? 
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3. 3авдіания: 

1. Розповісти своіми словами про мандрІвку біJlОЧКИ. 
2. Описати білочку: їі зверхній вигляд, їі життя і за

няття; тема: Білочка, їі зверхній вигляд і життя. 

4. Ідея: 

Хоч і небезпечна була мандрівка білочки, але вона багато 

де-чому навчилась. 

Осінні настрої 
Ж '" П ' ита . . ригадую ... 
Як сон ... дитячий, золотИй ... 
Схиляюся і падаю на земЛІО 
І серце біля них кладУ ... 
о дорогі МОІ! 

Шуміть :мені забуту казку, 
П'яніть :мене СВОІМ диханням, 
Щоб я упИвся і не знав -
Де зараз я, - на чужині, 
"(Іи там, ах, там, в краю коханім. 

85 



18. 

3н6ву осінь . . . ночі темпі 
,:1 дощі, дощі із хмар ... 
Думи-пориви нікчемні, 
Шелест прirnидів-npимар 

А за осінню гнилою 
Прийде біла смерть-зима, 
І дитИною малою 
В серці мрія задріма. 

19. 

ДивлЮсь на пройдену дорогу, 
І гнів і жаль мене пече ... 
Але у нашу перемогу 
Усе ж я вірю гаряче ... 

Як завтра день угледять .лЮди, 
Як зійде сонце золоте, 
Так У краlпа жИти буде, 
Так наша мрія процвіте. 

О.ОАеС6. 

ПОЯСНЕННЯ: 

1. ЗмІст: 

Олександер Олесь ці вірші писав на чужині. Тоді він 

СИJlЬНО тужив за рідним краєм, за СВОЕЮ Украіною. 

17. Піде він на чужині на прбгульку в пбле, побачить,. 
жито в пблі, - ВОН9 нагадує йому рідну Украіну з її пиш
ними і КОJlОСИСТИМИ житами. І поет затужить: падає на зем
лю і серце йоr6 з туги готбве плакати. Олесь не мбже розnу-
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читись із житами. йог6 r,ерце хоче біля них залишитись (І 

серце біля них кладу n ). 

18. А восени погляне на дерева й побачить іх пожовкле, 
золоте й червоне листя, - йому ввижається чудова золота 

осінь в УкраІні, - тоді О. Олесеві стане дуже сумно на серці. 

І він із страхом дУмає про зиму-смерть, .коли все завмирає. 

Тоді засне, як мала дитина, і поетова мрія в серці. 

19. Але не зважаючи на свою тугу, на тяжке життя на 
чужині, Олесь у" третім вірші висловлює віру, що УкраІна 

встане, переможе. ворога і буде вільна. Поетова віра була 

така СИJIЬна, як віра В те, що завтра знову буде день, і знову 

зійде сонце, так і УкраІна знову заЖИЕ вільним і незалежним 

життям. 

2. Слова: 

І серце біля них кладу, - тут Олесь хоче сказати, що йо

му так тяжко розлучитись із цим полем, що нагадує йому 

УкраІНУ, що він готовий біля жита залишити СВОЕ серце. 

Шуміть мені забуту казку - себто, нагадайте, Жdта, 

мені колись щасливу Украіну, яка тепер, коли вона в неволі, 

ввижається, як гарна колишня казка. 

П'яніть мене своїм диханням, - поет просить, щоб від 

подуву вітру він міг вдихнути пахощі поля, які його оп 'я

нять, упоять своім чудовим запахом так, що він забуде на

віть, де він: в Украіні чи на чужині? 

Думи-пориви нікчемні 

Шелест прИвидів-примар. 

Цими словами поет малює свій настрій, що в порі ПІЗНЬОЇ 

ДОІцової і непривітної осени прибиті всякі бажання (пори

ви) щось писати, вірші складати. І тільки ввижаються йому, 

як у хороі людини, ледве поміrnі якісь привиди, ледве відч)-

ті маячіння (11 примари ") недужої людини. 
В серці мрія задріма ••• себто засне будь яка фантЗзjн. 

Поет боіться білої, холодної і мертвої зими, що сковує дум

КУ. І в такім упадку дУха засне його і поетична мрія. 



3. Питання: 

1. Чому жита нагадують Украіну? 
2. Чому О. Олесь серед безкрайого поля й колосистого 

жита почуває себе таким сумним? 
3. В як6му вірші Олесь вірить, що Украіна відр6диться? 
4. Чому 6сінь зроджує В Олеся такий сумний настрій? 
5. В чім XOBaETbCfjl віра Олеся, що Украіна відродиться? 

4. 3авдішня: 

1. Виучити ці віршики напам'ять. 
2. Хто бачив на фарм ах колосисті поля пшениці, нехай 

опише їх; тема: я бачу пшеницю в полі. 

3. Думки О. Олеся про Украіну. 

Тополя 

По діброві вітер виє, 
Гуляє по полю, 
Rрай дороги гне тополю 
До самого долу. 
Стан високий, лист широІШЙ 
Нащо зеленіє? 
RpyroM поле, як те море 
Широке, синіє. 
Чумак1 ) іде, поді,шиться 
Та й голову схилить, 
Чабан2 ) вранці з сопілкою 
Сяде на могилі, 
Подивиться - серце ниє: 
Кругом - ні билини! 
Одна, одна, як сирота 
На чужині, гине І 
Хто ж викохав тонку, гнучку 



в степу погибати? 
Постривайте - все розкажу, 
СлУхайте ж, дівчата! 

Полюбила чорнобрИва 
Козака дівчина, 
Полюбила - не спинила: 
Пішов - та й загинув ... 
Якби знала, що покине -
Була б не любила, 
Якби знала, що загине -. 
Була б не пустила, 
Якби знала - не ходИла б 
Пізно за водою, 
Не стояла б до півночі 
3 :милим під вербою; 
Якби знала! . . . І то лИхо .
Попереду знати, 
Що нам в світі зустрінеться ... 
Не знайте, дівчата! 
Не питайте свою д6лю! 
Само серце знає, 
Кого любіІть . . . Нехай в'яне, 
Поки закопають, -
Бо не довго, чорнобрИві, 
Карі оченята, 
Біле личко червоніє -
Не довго, дівчата І 
До полудня, та й зав'яне, 
Брови полинЯють ... 
Кохайтеся ж, любітеся, 
Як серденько знає. 
3ащебече соловейко 
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В лузі на калИні, 
3асniває козаченько, 
Ходя по долИні, -
Виспівує, поки вИйде 
ЧорнобрИва з хати -
А він ії запитає: 
- Чи не била мати? -
Стануть собі, обіймуться -
Співа соловейко; 
Послухають, розіЙДУТЬся, 
Обоє раденькі ... 
Ніхто того не побачить, 
Ніхто не спитає: 
- Де ти була, що роБИла? 
Сама собі знає ... 
Любилася, кохалася, 
А серденько мліло -
Чуло серце недоленьку, 
Сказати не вміло; 
Не сказало - осталося, 
День і ніч воркує, 
Як голубка без голуба, -
А ніхто не чує ... 

Не щебече солонеЙІЮ 
В лузі над нодою, 
Не співає чорнобрimа, 
Стоя під верб6ю, 
Не співає, - сиротою 
Білим: світом нудить: 
Без мИлого батько, мати -
ЯК чужії лЮди, 
Вез мИлого сонце світить -



Як ворог сміється, 
Без мИлого скрізь могила ... 
А серденько· б' ється. 

МинУв і рік, минув ДРfгий
І{озак.а немає; 

Сохне вона, .як квіточка, -
Мати не питає: 
- Чого в' янеш, :моя доню? 
Стара не спитала, 
3а сИвого, багатого 
Тихенько єдналаЗ) . 
- ІдИ, доню, - каже :мати, -
Не вік дівувати І 
Він багатий, одинокий -
Будеш панувати! 
_. "Не хочу .я панувати, . 
Не підУ я, мамо І 
Рушниками, що придбала, 
СпустИ мене в яму. 
Нехай 1JОПИ заспівають, 
А дружкіІ4 ) заплачуть, -
Легше, мамо, в труні лежать, 
Ніж його побачить. -

Не слухала стара мати, 
Робила, що знала -
){ивИлася чорнобрИва, 
Сохла і :мовчала. 
ПЇШJIа вночі до ворожки, 
Щоб поворожити -
чи д6вго ій на сім світі 
Без м:И.лого жИти? ... 
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-- Бабусенько, голУбонько, 
Серце моє, ненько! 
Скажи мені щиру правду -
Де мИлий - серденько? 
Чи жив, здоров, чи він лЮбить? 

Чи забув, покинув? 
Скажи ж мені - де мій мИлий? 
Край світа полЯну! 
Бабусенько, голубонько! 
Скажи, колИ знаєш ... 
Мене мати хоче дати 
За старого заміж. 
Любить його, моя сиза І 



Серце не навчити. 
Пішла б же я утопилась -
Жаль душу згубити ... 
Коли не жив чорнобривий, 
3роби, моя пта шк о ! 
Щоб додому не вернулась ... 
Тяжко мені тяжко! 
Там старіІй жде з ста ростами ... 
Скажи ж мою долю. 

- Добре, ДОНЮ! СПОЧІІНЬ трошки ... 
ЧИНИ ж мою волю! 
Сама КОЛІІСЬ дівувала -
Теє лихо знаю; 
l\lину лося - навчилася: 
ЛІОДЯМ помагаю. 
Твою долю, мші доню, 

ПозаторіІ~ знала, 
Позаторік і зіллячка 
ДЛЯ того придбала. 
Пішлg, стара, мов каламар 
Достала 3 полиці. 
-' Ось на тобі сього дива, 
ПідИ до криниці, 
Поки півні' не співали, 
Умийся водою, 
Випий ТРОШltи сього зілля-
Все лихо загОlть. 
ВfІП' єш - біжи, яко мога; 
Щоб там не кричало, 
Не ОГЛЯНЬСЯ, поки станеш 
Аж там, де прощалась. 
Одпочинеш. А як ставе 



Місяць серед неба, 
ВИПИЙ ще раз; не при1де
Втретє вИпить треба. 
3а перший раз, як за той рік, 
Будеш ти такою, -
А за другий - серед степу 
Тупне кінь ногою, -
КолИ живИй козаченько, 
То зараз прибуде ... 
А за третій, моя доню! 
Не питай, що буде ... 
Та ще, чуєш, не христflся
Бо все піде в воду ... 
Тепер же йди, подивися 
На торішню вроду. -

Взяла зілля, поклонИлась: 
- Спасибі, бабусю І -
Вийшла 3 хати: - Чи йrи, чи ні' 
Ні І вже не вернуся! -
Прийшла ... Вмилась, наПИ.і1ас.я, 
Мов не своя стала, 
Вдруге, втретє, та, МОВ C-{')ІПІr1, 

В степУ заспівала: 

"Плавай, ІІJНl.на.Й, .і1~б~ДОНhкоl 
По синьому морю -
Р

,. ,. ~ ~ 

ости, рости, ТОІІuленькu і 

Все вгору та вгбру; 
РостИ тонш), та нисБІ\ft 
До самої хмари, ~._. 

С 'UБ' А .•. '_ 

питаи ога, чи ДliYJ;Дi E~ 

ЧИ не діжду пари? 



РостИ, ростИ, подивися 
3а синєє море: 
По тім боці - моя доля, 
По сім боці - горе. 
Там десь милий - чорнобрИвий 
По полю гуляє, 
А я плачу, літа трачу, 
Його виглядаю. 
Скажи йому, моє серце t 
Що сміються люди; 
Скажи йому, що загину, 
КолИ не прибуде! 
Сама хоче мене мати 
В землю заховати ... 
А хто ж n головоньку 
Буде доглядати? 
Хто догляне, розпитає, 
На старість поможе? 
Мамо моя! ... доле моя t ••. 

. Боже милий, Боже t ••• 
Подивися, ТОП9ленько! 
Як нема - заплаЧеІП 
До схід сонця, ранісінько, 
Щоб ніхто не бачив ... 
РостИ ж серце-тополенько, 
Все вгору та вгору; 
Плавай,плавай,лебедонько! 
По сИньому морю." 

Отак тая чорнобрИва 
Плакала співала ... 
І на дИво серед поля 
Тополею стала. 
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Не вернулася додому, 
Не діждала пари -
Тонка, тонка та висока, 
До самої хмари. 

По діброві вітер виє, 
Гу ллє по полю, 
Край дороги гне тополю 
До самого долу. 

Тарас Шев'Чеu1Ю. 

П О я С НЕН НЯ: 

1. Слова: 

1. Чумак - козак з Украіни, що мав воли і віз на пів

день до Чорного мбря хліб на продаж, а звідти привбзив сіль, 

рибу і продавав у 'своєму селі; 2) чабан - пастух, що пас 
громадську худббу села; 3) єднала - умовлялася, щоб од

ружити; 4) дружки, що на весіллі дівчини ведуть їі до шлюбу 
і супровбдять молоду під час весілля. А коли дівчина до 

одруження помре, то дружки оплакують свою пбдругу і 

провожають ї1 до могили. 

2. ЗмІст І сенс твору: 

Цей твір Шевченка є заснбваний на нарбдньому віруван

ні в неперембжну силу ворбжки, яка мбже дівчину навіть 

перемінити в топблю. Тому вона називається баляда, цебто 
твір, заснбваний на вірі нарбду в чудодійні сили прир6дИ 

і ворбжки та в чарівну силу зілля. 
Т. Шевченко подає істбрію топблі, що сам6тньою сто: 

ІТЬ у пблі при дорбзі на тім місці, де спинилась дівчина, на-. 

пившись чарівнбго зілля, і перемінилась у топблю. 
Пбруч цієї істбрії Шевченко оповідає і про другу п~ 

дію, а саме - про нареченого дівчини, що був бідний Г ві;) 
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дійш6в на заробітки чи в ПОХІД З козаками і там загинув. 

Дівчина залишилась одна і тужить за своім нареченим. 
А в той час мати їl х6че одружити доньку і віддати їl за 

стар6го, багатого, якого дівчина не любить і не х6че з ним 

одружитись (брати шлюб). 
Щоб ць6му перешк6дити, дівчина йде до ворожки. І 

вор6жка за допомогою чарівн6го зілля перемінює їі в то
полю. В цім саме моменті ці дві історії лучаться в одну подію 

про дівчину; що тополею стала. Пісня, яку дівчина співає, 

оспівує нещасну долю дівчини, тугу за милим і г6ре. 

2. Пит8ння: 

1. Якою картиною починається баляда ? 
2. Про що оповідається в баляді далі? 
3. Яке життя дівчини в баляді описується? 
4. Чог6 дівчина прийшла до ворожки? 
5. В який спосіб задовольнила ворожка бажання 

дівчини? 

6. З якою метою дала ворожка дівчині зілля? 
7. Чи любила мати свою доньку? 
8. А донька любила свою маму? 
9. Чи хотіла мати, щоб ї1 донька була щаслива? 

10. Якою подією кінчається баляда ? 

4. Завдання: 

1. Перекажіть своіми словами зміст твору. 
2. Виучіть напам'ять пісню дівчини. 
3. Порівняйте й опишіть, як розуміє щастя дівчини 11 

мати і як'розуміє своє щастя сама дівчина. Тема: Чи розумі
ють мати і донька щастя дівчини однаково? 



У ЖНИВА 

ЕтЮд із дитячого життя в одній дії. 

КАТРЯ 
ОДАРКА 

МАРИНА 

ПАНАС 

ПЕТРО 

ДІєві особи: 

\ діти шкільного віку. 
і 

Степанко - хл6пчик р6юів п'IЯТИ. 

Баба Хорошунка. 

Діється на селі в жнива, КОЛИ дор6слі люди всі'в полі. 

І. 

(Каrnря хороше nри6ирає в хаті по своєм,у, ли сажа 8иає: 
~Йставu.Jtа иа С'mОАі всі аі.l1/ьииuи а ивіmuам,и, вряд 06-
віша.Jl,а сmіии uо.JtьорОвuжu nаnірцЯм,u, nі'Ч ааuвіт'Чt1,Jtа 
.зе.JtЄиuж "'ЇАмі.м, па судииииу nоставu..tа вряд MUC11!U, 

..!'ОжuU, mapi..tuU. Зараз воиа мете хату. м e.Jta, жеАа, nо-
середииі cmrua, ОаUРUJ/.Jtасл і nuшаєт'Ьсл своєю 

роботою.) 

КАТРЯ: Ну, що вже над тую Катрю ПетреНІ\ОВУ, то 
й на світі, :мабуть, немає такої другої дівчини! Вона ж 
і повимітає, і під:маже, і вікна повитирає - прибере в тій 
хаті краще, ніж велИка. А їй же всього пішов тільки два-
надцЯТИЙ годочок ! - Що ж то буде з неї, як вона лі'r 
СВОІХ дійде r 
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(Взя.uL віnи1С, мете да..f,і, потім зиову 1Сидає uo'to: біжить 
до С1Сриnі, сорОМ.lft.Ячuсь і озuраючuсь, дістає 8 nеї дівочuй 
вінО1С. Д іставшu, воnа надіває uo'to собі па "'ОАову й оnу
стившu, яи модода., очі дододу, соромдиво в1С.ltоnltєmЬСJl, 

та'К нібu перед nею crnoltmb Я1Сісь Аіоди): 

Прохали батько, прохали мати, і .я прошу - при
ходьте до нас на весілля. 

11. 

(В одчunеuі двері увійшов Паnас, смутпий, nевесе.JIЛ,f,'I1" 
а.хе, nобачuвшu, що робuть Катря, віи одразу nожuвz

шав і nовесел.ів.) 

ПАНАС: А що це ти, 

Катерина - Катюха. 
3а різала пітуха, 
Поставила на столі, 
Дивітеся, :москалі, 

Що це ти робиш? Ага? 

(Катря швuдень1СО здіймає з ",одови віиоu і ховає йои) 
зnов у сuриnю) ~ 

Катря: Що таке? Що таке? 
ПАНАС: Ага! Що таке? Д-УМаєш - не бачив? 

"Прохаm батько, прохали :мати, і я прошу - приходь
те до нас на весілля?" Ага І Ось як поприходять із поля 
- усі:м порозказую! Порозказую! 

КАТРЯ: Кажи, дУже я боюсь ... Палажка й раніш 
давала мені придівати1 ) свій вінок. А ось як я порозка
зую, що ти ... (Да.ltі Катря сnunи.хася, npu'tАЯдаючucь. 
до Папаса). Панасе, ану глянь сюдИ. 



ПАНАС (.ltynae о'ЧіМta і 31lтурбоваuо озирає себе): 
Чого? Чого? Може те, що оце коліно в мене розірване? 
Це ще я позавчора розірвав, а вчора вже мати й за чуба 
ск)тбли :мене за те. 

КАТРЯ: Ні, не те. А чого то в тебе, чого отО вухо 
червоне, що аж горі1ть? Це вже хтось намняв ? 

ПАНАС (похмуро): Яке там воно червоне! (Бе
реться за вухо). 

КАТРЯ (nрu't.ltядаю'Чuсь): Ану заждИ: матінко! аж 
кров виступила! Ось про це, то вже скажу І 

ПАНАС: Ну-нУ! глядИ! я тебе - скажу! 
КАТРЯ (тitхше): Хто ж це тебе наскуб так? 
ПАНА С (nомов'Чавшu): Баба Хорошунка. 
КАТРЯ: Та за що? 
ПАНАС (иахмурив бровu, :мов'Чить. да.ltі Bece.lti

ше): Лазив я, знаєш, по риштованню на дзвініщі, виліз 
до самого - до самого хреста, та й сижу. ДИВЛЮСЬ, шкан
дибає вона од Вавилової хати; я дУмав - не побачить 
мене, так де там - побачила. Але ж і хИтра вона, я тобі 
скажу: підійшла до дзвінИці та такИм тонесеньким голо
сочком і гукає на мене: "а злізь, Панашику -голубчику, 
сюдИ, а злізь, дитИно МОЯ, - підеш зо мною у ВИШНЯК та 
на рвеш мені ягідок, бо я сама не достану". А я, дурнИй, 
і повірив, та швидше - додолу. Ех! як ухопИла ж вона 
мене в руки! Як почала давати ягідок ... 

КАТРЯ: Отак тобі й треба! Отак тобі й треба! 

ПАНАС: Та жилувата собі така, що лИхо! Ото зда
ється яка сухенька, а як піймала в руки, то на силу на ве
лИку вИкрутився, - за малИм )ТХО не одірвалось2 ) ! ЧИСТО 
тобі баба-яга, костяна нога3 ) ••• 

КАТРЯ (3 доuоро:м): А спитать би тебе: чого отО 
треба було тобі лазити по тій дзвінИці? 
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ПАНАС: Е, - а як так ловко-ловко4 ) ! і поле, і ліс 
ВИДНО, і все, все ... і де жнуть лЮди, і де косять, і де під 
копами обідають .. . 

КАТРЯ (взявши віии1(., nочuuає :мести): Немає то
бі, Панасе, чого робити, то ти й вягадуєш всячину . ІдИ 
вже краще гулять до Гончаренка, або до дяды\ •. 

ПАНАС: Не хочу. 
КАТРЯ: Що? може вже посердились? 
ПАНАС: І не посердились - не піду. Що я не чуп 

'тієї "кози-дерези"5) ? В яку хату не зайдіf - глядь і во
на вже тут! 

КАТРЯ: Хто, баба Хорошунка? 
ПАНАС: Вона ж. Позагонить усіх до к)тпи та й 

почне. .. ( П ередраЖ1lЮЄ). "Шлухайте, діти, я вам ка
ЗОЧІ~У про н:ожу-дережу розкажу ... " Набридла з тією 
козою-дерезою так., що вже з душі вона мені верне. Си
діла б собі вдома, - ні, треба от - по хатах никать 6) . 

КАТРЯ (uавчаючu). А тобі щоб ото сталося. 1\0-

ли б ти посидів та іl послухав, хай собі каже. На те ж 11 
прохали люди, щоб вона за нами наглядала. 

ПАНАС: Ет! ... 3 таким доглядом! ... (Перс
iJраЖ1lЮЄ). "Не бігайте, діти, в сад, не ходіть по улиці -
там жаліжпа баба ходить, дітей ловить ... " - тільки 
дітей лякає. А вони, дурні, й слухають - позапирались, 
поза чинялись - і в двір бояться впг лянуть '.' . Тьху! Аж 
досадно! (П отя~аєтся й nоз'Їхає). Еха-ха! Катре, чи не 
пора обідати? 

КАТРЯ: Ще рано. l\faMa казали, щоб обідати тоді, 
ЯІ~ сонце осюдИ до печі буде світИти. 

, ПАНАС: Ну та й довгий же сьогодні день якИй! ... 

( Д aJ;Ї віи заuл,ав руии аа ~o.JtOOY, nідuяв y~opy 1(.o.Jtiua і nо-
4еииає, uудь~iJючи, вuuачуваmuся; ЩОСЬ npи~aдaв, швид-
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ко зісuаuує з nо,л;у, біжить за сті,л; і nо'Чиuає шпортатись 
по uuuжuах. п рихи.Jtивс,я до столу, щось nu.J/buO ltШ.Jl/Юе. 
Катр,я 'Чсnурuо7) nор,ядuує в хаті, clUtli собі осміха
єтьс,я. Часом иидає віиии, побіжить, nерестав~иnь та
рілuу, noвicиn~ь рушuиu і зuову візь.метьс,я за oiUUlr.. 
(Опіває): "Та болять ручки". (Далі Aa'tiauo обзивається 
до Паuаса, вuмітаючи те місце, де .Jtежит'Ь од вїииа 

nроміиь) . 

КАТРЯ: Панасе, Панасе І 
ПАНАС: Чого? 
КАТРЯ: Загадать тобі загадку? 
ПАНАС: Загадуй. 
КАТРЯ (стає, див.Jtячись иа nроміиь): Що це бj·

де таке: метУ-метУ - не вИмету, несу-несу - не винеСУt 
пора прийде, само вийдо ... 

ПАНАС: Ану ще раз скажи~ а то я не вчув добре. 

КАТРЯ ('lолосuіше): Я кажу: :мету-мету. .. (Далі 
воиа nозирuУ.Jtа до П аиаса і зaJtОвUJtа). Та що ти ото ро
биш там, Панасе ? Нащо ти розляпуєш чорнило? 

(П аиас швидuо за1nу.ulє сво/о роботу руиО'!О). 

КАТРЯ (ціиаво): Апу ПОltажи - покажи! 

ПАНАС (відразу вискаиує з-за cmo.Jty і Щос'Ь xooafj' 
під пахву. Катря хоче од UbO'lO відuяти, віи вириваєть
с,я і з висuоиом тїиає з хати. п puсnівує) : 

Гоп чук, чумандра 
Чумандриха молода І ... 

(Ko.Jto nopo'la він, вихопив із-під nахвu РОЗJШльоваuу 'ЧОlJ
uuлом м,ашuару, nридів8) до .Jtuцit, затряс бородою, зuову 

сховав, nовериувс'Ь і вuбі'l із хати). 
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КАТРЯ: Панасе! Ану покажи! Та покажи ж, Па
насику! 

(Kuuy.Jta віииu і сJtію'Чuсь nо6і~ла за иим.) 

ІІІ. 

(У хату входить баба Хорошуu'Ка, зі~uута, з вe~й'Ким, 
'Костуром,9) у руці; воиа озиРUУJtа хатnу й nо'ЧаШ ~o~oc'Н() 

~oJtOnimu) . 

ХОРОШУНRА: Бач! Бач! Нічого казати, добра Х3-
'зЯйка! Двері скрізь порозчиняла, покинула смітrя, по
.кинула віник серед хати, а сама десь майнула І 

КАТРЯ (вбіuіє задuхаnа до хати): Я осьдечки, 
бабусю, я осьде! - 3дорові були, бабусю. 

ХОРОШУНКА: 3дорова, дочко! А чого ж це ти, 
дівко, покину ла прибирати та з хати втекла. 

КАТРЯ: Я тільки на часиночку вийшла! Я зараз 
вимету, за раз. 

(Катря хапає ofuuu і швидко nочиnає дом,ітаmь хаті!. 
Баба Хорошуuuа ci.Jta иа Jtaoi, cxu.JtuJtacfJ иа uостур 

і nочuuає uавчати). 

ХОРОШУНКА: Не годИться, дівко, так роБИти, не 
rодиться! Де воно таю~ видано? Тепер же жнива; усякий 
люд, усякий гад, усіІка нечисть по селу швендяє9&) І ТеПt~Р 
треба позачинятись, позапиратися, та й сидіти тихесень
ко-тихесенько, щоб пас не бу ло й вИдно, щоб і не було 
чути. 

КАТРЯ: Тепер же, бабусю, день Божий, - чого во
но тая нечисть буде ходИти! 

ХОРОШУНКА: О, ти - дуже розумна! День Бо
жий ... Що як день? У жнива воно і вдень ходить. І{о·· 
.ли всі люди вдОма,.- ~OHO ховається, а як всі ве.1ІЙв:і т-
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дуть у поле, а малі зостануться самі, то вонИ всі й пови
лазять на світ, і хвостИща попіднімають. 

КАТРЯ: А кажуть же, бабусю, що всього того не
має. 

ХОРОШУНКА: Бач, яка стала зарічана1О )! Де ЦІ) 
- чи не в mколі набралася такого розуму? Дуже вж(} 
тебе перехвалили, дочко! (О ердито роз't.JtядаЄ в халnі) .. 
Розумна-розумна, а в хаті до ладУ. не вмієш прибрати .. 
Всі Ішітки позволікала нащось на стіл, поналіплювала. 
якихось папірців ... Хто тебе вчив так прибирати? 

КА '.ГРЯ: Я знаю, як треба! - Це .я тільки так ... я: 
попри6праю після обіду вдрУге. 

ХОРОШУНКА: Чи то пак не ваше поросЯ ходИл(} 
по :майдані? 

КАТРЯ (заmурбоваuо): Наше, а хіба що? 
ХОРОШУНКА: Та побіжи ж, дочко, та зажени йо

го у двір. А то воно забіжИть тобі без вісти12 ) ! 
КАТРЯ (сnокійuо всJtіхuувшись): Ні, бабjтсю, во

но не забіжить І 
ХОРОШУНКА: А ти як знаєш, що не забіжіІть? -

Не лінуйся, дочко! - 3ажени, зажени! ГріШІ~а ліну
ватися. 

КАТРЯ: Та мені байдуже, я й зажену, тільки ВОНО 
завжди у нас там пасеться. 

(Ка1nРЯ встає і виходить). 

ІУ. 

ОДАРКА (вбі'tає швидко в хату - oece.Jta, задиха
на, nідсmрUбує й nрисnівує: "Ой, чуки-чук І"): Чи ти 

, К' чула, атре ... 
( Да.Jtі роздив.ltЛєmься в хаті, побачивши бабу ХОРОШ,lIU
"У, зажовuає. 
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ОДАРКА: Що це з нею? 
ХОРОШУНКА: КахИ-кахИ-ахИ-хи-хи... Такий 

~цe мене ... :каХИ-І\ХIJ хи ... проклятущий ... ахи-ахіІ-
б

, со> , , , 

І~ХИ-КХИ . .. со ачии. .. кахи ... кхи... напав кашель, 
мало грудей не розірве. RаХИ-І\ХИ-КХИ-КХИ ... 

(lCivtu.JМl1О'Чи, баба швидко niutJta з хати. Одари;а здu-
oooa'llo З1tuзує nJtе'ЧUжa). 

у. 

(В xarny увіходить ка1nРЯ). 

КАТРЯ: О, Одарка в хаті! А де ж це баба Хорошун-
ка? 

ОДАРКА: Пішла. Та кат з нею! (Прита1tцьОвуЄ). 
Ой, чук ... 

КАТРЯ: Чого ти? 
О ДАРКА (СnUnJlється): Ой, що я тобі скажу! -

Знаєш, що в нас на кутку діється? 
КАТРЯ: Ну, що таке? 
ОДАРКА: Таке діється, діється! Ой! (Одарка U~ 

встоїть сnо'Кійnо па .міСЦі, uрутumься, 'Крутиться, під .. 
стрибує, n.Jtеще в ao.JtOui). 

КАТРЯ: Ну, та кажи ж уже, що таке? 
ОДАРКА (nри'lunається БJtUжче до Катрі, шеnOче 

радіспо): l\Ia ра бігає по кутку! 
КАТРЯ (здuвоваnо): Мара? Яка? 
ОДАРКА: Оце тількищо... тількищо бачила ... 

таке чорненьке ... .як .ягнятко ... Таке страшне та таке 
смішне . . . головою тільки: трусь! трусь! Та все круть
верть .... ОйІ (Підстрибує). 

КАТРЯ: Та ти не вертИсь по хаті та розкажи дола
дУ, колИ, де ти бачила ту мару? .яка вона? 
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ОДАРКА: Оце ж тіЛЬКШЦО І ГулЯємо :ми в Гаркавен
ка в хаті . . . ох, задИхалась. . ..я, П ріська та ГорпИ
на ... Пріська та ГорпИна ... (Роздuв.1litю'Чuсь у хаті,. 
Одарка умовила і раптово nо'Чuшіє про іuше). 

ОДАРКА: Ой, якже в тебе ловкісінько в хаті І 
КАТРЯ: Та ти б уже про одно щонебудь говорила,. 

а то хочеш про все нараз. 
ОДАРКА: Мені аж танцювати захотілося, аж самі 

ноги ніби задрибали. (лitлідnо до [{атрі) . 3ажди, Катру
сю, я трішечки потанцЮю в тебе. 
(Одарка береться в бокu nо'Чunає таuцюватu. Катря. 

дивurnься па иеї, сміЄться, Одариа сnuuЯється). 
КАТРЯ: Ну, вже витанцювалась? 
ОДАРКА (сідає па д,аві й nо'Чuuає розnовідатu вж:е 

спокійпо) : Сидимо ото, кажу, ми у Гаркавенка в хаті: 
Пріська, ГорпИна і я. Сидимо, вишиваємо. КолИ це щось. 
як затарабанить у напільне13 ) вікно. Ми - зиркІ - а 
воно таІ\е чорне, волохате, - віІтріщило очі та ме-е-е! 
Та й сховалось. Ми - хто кудИ; П piCЬK~ - під стіл, Гор
пина - під лаву ... Визирнула я у вікно, а воно так j 
пострибало, як собака, поміж nmенИчинням14 ). 

КАТРЯ (весело сміється): Тепер же .я знаю, .яка. 
то була мара ... 3наєш, хто то такий? То наш Панас! 

ОДАРКА (uезадовоJtеnо): Ай І Я так не хочу! 
КАТРЯ: Чого не хочеш? -
ОДАРКА: Я хочу, щоб то була справді ма ра ~ 

УІ. 

(Швидко вбіuіє в хату М арииа, заи.:wnОтаuа, з таєж
nu'Чuм вUz.JtЯдом,). 

МАРИНА: Господи І ЦарИце не ... (ДаАі сnоти
uа6mься иа nopiz, - скрuвид,ася, хаruiється за nOzy). 
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ДІВЧАТА (обидві разом): Що таке? Що таке, 

Марино? 
l\IАРИНА: Ой ... ногу забила! Підождіть трохи ... 
О ДАРКА (uетерn.Jt/t'Че): Та кажи швИдче. 
lVІАРИНА: 3араз! (Далі воиа заn.JtЮщи.Jtа очі, 

міцио стулида 'tуби, дожидає, поки nерестаие бо~іrnь. 
П ереждавши воиа :махиуда 'tо.JtовОю і розn.JtЮщи.Jtа О'Чі). 
Вже! ... (Думає). Що бо я казати почала? 

О ДАРКА (швидко): Ти пазала: "Господи! Царице 

небесна ... " 
l\'ІАРИНА: Ага! (ПідnuрО.є щоку рукою, яu до

росда JttоJtодu'Ц-я, і nо'Чuuає розповідати, nрихuтУЮ'Ч1~ 
'tо.JtовОю, заn.Jt10щую'Чu 'Часож О'Чі). Господи, ЦарИце не
,бесна ! Святая великомученице Варваро! Скільки жила 
.- не чула і не бачила такого, як оце довелося побачиТІІ. 

ДІВЧАТА (uетерn.JtЯ'Че): Що ж таке? Що такс? 

МАРИНА (витирає 'tубu): Ось, слухайте ж MeH~, 
Jdol голубочки, всю чисту правду буду вам казати - не 
збрешу ні на от стілечки І ( Показує uіu'Чuu Jtизuu'Чи
'Ка16). Сидимо :ми в ЮхИмихи в сінях, позачиняли двері, 
прослали долі рядЮжку16), говоримо. Я почала було 
-розказувати їм про русалок, а далі згадала, що я вдома 
докинула хату незаперту ... (Відразу зJtовuає, з .. ulка1tO 
б' є в додОиі). Ой, Боже мій! Це ж я так і не навідала до
дому! Що ж це я собі дУмаю І 

ОДАРКА: Та не бійся, що там станеться їй? 

МАРИНА: Еге! не бійся! (ОмУтио). Двері поки
ну ла одчинені, в хаті - ні дУха, щось втелевкавться та 
все геть повиносить із хати! (Трохи nодУмав1.uи, швШJ-
ко підводить ",одову o'tOpy). Господи, пошлИ, щоб ніхто 
нічого де вкрав із нашої хати І (ДаАі вже спокійно pO.l

-.nовідає). Ну, от я й кажу дівчатам: піду я поглЯну на ха-
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ту, а тоді вернуся та й докажу. Тільки одчинила я сінеш
ні двері - коли щось у мене попід руками - та шусть у 
сіни. Гляну ла на нього: матіночко моя рідна І - патлате, 
та волохате ... 

ОДАРКА (з радощів ие всuдит'Ь иа місці): А що? 
.. ~ що? Я ж казала? 

КАТРЯ (до Одарии): Та ось цить! (до Марunu). 
Ти його добре роздивилась? 

l\1:АРИНА: СВОІМИ ж; сво1ми очИма бачила. 
ОДАРКА (перебиваючи): Таке як баранчик-· 

правда? 
МАРИНА: Де там тобі, як баранчик - більше! Та

ке буде, як добре телЯ. 
ОДАРКА (до Катрі). А що? Ти не йняла віри! ІІе 

йняла віри! 
ІtАТРЯ: Та заждИ ж, Одарко, - нехай вона все 

розкаже. . . не перебивай. .. (ДоМ арuии) . Ну й яке a~ 
воно ~ з хвостом, чи з рогами? 

УІІ. 

(ОдчunuJtUСJl відразу двер(. і в ха1nУ вбіzає задuхаnий 
і nереJtякаnий Петро. Поперед. себе віи тарuіnит'Ь ва 
nоnереи Отеnаnиа. Отеnаnио тіА'Ьии креu;че і міцnо 

держит'Ь у руиах своі ЦЯЦ'ьU;U). 

ПЕТРО: Ой, Боже мій. Ой рятуйте ~ою душу 1 Две
РІ запирайте швидше! 

ДІВЧАТА (всі разом): Що такеє? Що? 
ПЕТРО: Ма ра гналася за мною, аж до самих две

рей! 

КАТРЯ: А заждіть, я побіжу побачу! 

(Швuдu;о біжuт'Ь із хати). 
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УІІІ. 

(Петро спускає aoao.Jty Отеnаика, який зараз сів ao.7tї 
і почав 'tратися з ceOtMU цяц'Ьками. LJ! арuиа біжит'Ь ди ... 
витис'Ь до вmиа. Одарка бі'tає по хаті, озираючис'Ь иа 

всі боки). 

ОДАРКА: Ой, мара - мара - мара! Ой, беріть 
ІІІВидче лопату, рогачI7 ), віник, :поліноI8 ), макогонl9 ) ! 
Ой, КОЛІІ б же дав Бог, щоб вона не втікла од нас, голу
бонько, щоб я хоч роздивилася на неї. 

ПЕТРО (n.JtaKcueo nередражuює їt): "Голjтбонько". 
От розумна, та роз)тмна! Сядь та сидИ! 

ОДАРКА: А як же - оце я тебе так і послухаю! 
КАТРЯ (входит'Ь у хату): І де він тую мару на

бачив? 
ОДАРКА (розчароваuо): А хіба ж немає? 
КАТРЯ: Немає й пам'яти20 )! (До Петра). Ой. ти, 

парубче! 
ПЕТРО ('tаряче): Що, набрехав? ІЦоб мене грім 

убив, колИ брешу! 
КАТРЯ: Та не божися - то ж гріх! 
ПЕТРО: А чого ж ти не віриш? Ось і Степанко ба

чив. (До х.JtОnчиuа). Бачив, Степанку, чорта? бачив? 
(OrnenaUKO rniJt'bKU подивився иа U'bo'to й змову nочиuае 
'tріиnися 3 цяц'Ьками. Петро nрисікуєт'Ься до U'bO'to). 

ПЕТРО: Та чого це ти знову мовчиш? Чом не гово
риш? Говори, ато буду БИти! 

КАТРЯ: І чого бо ти чіпляєшся до дитини! Воно ж, 
J\ажуть, німе у вас! 

ПЕТРО: Еге! Німе! Мати кажуть, що ото воно 
уперте таке, - говорить не хоче, а як сам останеться, 
то, як старИй, сам до себе говорить, мати кажуть: бити 
його треба, щоб говорИв! 
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(Отеnал-(;н:о з-під Jl;оба 1niJl;IiJuu зирн:nув па й/по і вnову 
nо'Чuuає ~ра1nис.я. Петро сваритьс.я па Отеnаин:а). 

ПЕТРО: Ось прИйде мара, вона тебе навчИть го
воріІТИ! 

КАТРЯ: Треба тобі ото лякати дитИну! (Витирає 
Отеnаuові під nОсом,). Не бійся, Степанку, :ми мару -
палицею. 

ОДАРКА (сидить па Jl;aBi, сн:у'Чаю'Чu). А я думала 
- вона сюдИ прийде, а іl й немає ... 

ПЕТРО: Бач, яка смілива знайшлася! (Л.ян:ає). 
3аждИ - ще прийде, то й не рада будеш! 

ІХ. 

ХОРОШУНКА (стун:ає у він:nо): А чого ви бігаєте 
по хаті? Чому не посідаєте тИхо? Оп, кажуть, :мара по 
кутку бігає! Посідайте мені зараз, та й не nИсніть21 ) І 

(ПіШJl;а). 

Х. 

ПЕТРО (н:різь nJl;а'Ч): А що? бач? - Давайте посі
даємо тихенько та будемо молитов співати! 

КАТРЯ: Справді, давайте посідаємо та й будемо хо
роше гу лЯти. (Наводить у хаті nорЯдоu). 

МАРИНА: 3наєте що, діnчаТОЧltа І Ось послухай
те сюдИ: давайте позату ллємо вікна та й буде:мо казок 

. казати! Я знаю однієї гарної-гарної. Ось давайте! ... 
ВСІ: Казок! Казок! 

(Діти швидко за1nУJl;'яють віunа хустuами, nJl;ахтажu, 
або 'ЧUМ іnшuж UO.1JIiJOpoBuJt, в хаті стає nаnівтєм,nо: хо
дять KOJ(,IiJopoBi cYтin~"22). н а ~руб~"28) nобі~.1JU райдужні 

вай'Чuuu). 
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МАРИНА: Бачте, як хороше! А тепер давайте ще 
повд.ягаємось у вс'яЧИНУ та й посідаємо на полу вряд. 

ПЕТРО: Та й на що оце затівати?U) 
МАРИНА:. Е, ти там щось знаєш: годИться так !lIrt) 

(Діти тихо, a.Jtc швидко, метuУ.Jtися по хаті, як тіні 
хапають, що 'Кому подОбається, химсрио одЯ'tаюmЬСJl: 
одио за",утується в хуст'Ку, дру'tе - в рядuо, те -
в 'Кожух вовuою иаверх, що nona.Jto uадівають иа zoJtOBJI; 
да.Jtі всі вряд nосіда.ли иа no.Jty, nо-турець",и28) підібрали 

під себе uO'tu). 

. МАРИНА (суворо): Тепер не гомоніть же не во
рушіться І Хто там кашляє? - ТИхше! (Всі сидять не
рухомі, як статуї). Отак же й сидіть. 

( М арииа переждала ще я"'усь xBU.JtUuuy і nо'Чиuає опо-
відати 'Казиу, тихо таємuи'Ч-е ...... ). 

ПЕТРО (nеребиваю~и ",аз",у): Стійте! Ніби що~ь 
на горИщі стукає! 

(Кtiзиа переривається - всі nрис.Jtухаюmься. На 1.,0-

рищі справді 'Чути 'tYp"'im). 

ПЕТРО: ПоБИй мене золотИй хрест - стУкав ~ 
(Крізь nла'Ч uашвид",у віи затll'tує молuтви). От-че
на-аш ... же єси ... на he-бе-сИ-и ... (До диmUuи). 
ХристИся, Степанку , христИся ! 

КАТРЯ (дивується): І як воно затесалося на гори
ще - я ж і двері заперла. 

(Одар",а panllUJ60 BC1na.Jta 3 nO.Jty'J7) і nіШJlд, вunJl,WКУЮЧ'U 

в долоuі, "'рутившuсь по хаті). 

ПЕТРО ('Крі3ь n.Jtа'Ч до uеї): Сядь! Ся-дь, я тобі 
кажу! 

ОДАРКА ··(nрuтаuц'ЬОвує): 

1 J І 



Ой, мара, мара, 
1\1а рочко ти моя, 
Червоная ягідко 
Ти моя ... 

(Далі panrnoeo хапає здоровеuuе noJtiuo). Ану, дівчат, 
ходім І (Дівчата з ~aMopOM28) біжать за uею). 

ПЕТРО: Не ходіть І Не йдіть І Дурні І Сидіть у хаті І 

ХІ. 

(ТіJtьuu дівчаrnа вuбі~лu з хати, Петро зісuаuує з nол,у 
і лізе під піч. Вuстромuвшu з-під печі ~O.7toey, віи С1nиха 

~yuae иа Отепаиа). 

ПЕТРО: Лізь сюдИ, Степаночку І Чуєш? Лізь ШБИД
ше І Лізь, бісова німтура29 ), а то мара з'їсть. 

(Отеnаи'Ко 'Крутить ~оловою - ие хоче). 
ПЕТРО: Ну, заждИ, вилізу, то я тобі дамІ 

(П осварUвш.ись иа хлоnчuuа, віи ховається під nіччю)~ 

ХІІ. 

(Отеnаико, ОЗUРll,увшuсь иaв'Кpy~u з-під .JtОба, підво
дить ~OMвy, uадуваЄl1~ЬСЯ і nочиuає виразuо, з nротя~uм 

~oвopUти). 

СТЕПАНКО: А я мару - палицею! палицею! ... 

(Тим часом у сіu.ях здіймється ~O.м,iи, сміх, eu~yuu): 

" Держи І Держи його, Катре, а то втече! В хату! В 
хату тягнімо його, дівчата!" 

ХІІІ. 

ДІВЧАТА (із сміхом та з ~ожоиом, вт..яul,ю'mь під 
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руuи 8 хату П аиаса в ;м,аиl/Карі. В хаті П аиас зриває з се
бе МО/Ш/І((LРУ, uoto 8'Цnусuають. Віи сідає иа лдвці й. ви
тирає иа Jtuці піт. Дівчата розtJtл,дають машuару, ви
гуuуючи): Ой, яке погане! - Яке страшне І - Яке ку
меднеІ 

ПАНАС: Ху, впаривсwО ) І (Побачивши Отеnаиuа). 
О, ти вже тУта, Степанку? (ОміЄтьсл,). Що, дуже наля
калися? (До всіх). Комедія була з нИми r (Оміється) . 
Отой Петро, оте дурне лепетро, козиня головка, не боlТL
ся ні собаки, ні сірого вовка, та гулЯв із дитИною на май
дані. ДитИна сидИть у візочку, а він на поріжку31) у ЛЯЛЬІ~Й 
собі гуляє. Як же тільки побачив мене - як не схопить
ся, та за візок, та як дремене32 ) r Візок перекинувся, ди
тИна вИпала в пісок, а він не чує - тарганитьЗ3 ) візок, 
кілько є духу ... 

ДІВЧАТА (реtочутьсл,): Петре! Петре! Де ти? 
ПАНАС: А хіба він тут? 
ОДАРКА (зазирає під піч): Ось де він! Петре, ви

лазь І Чого ж ти під піч забрався? 

(Всі ваtJtл,дають під піч. Омі10тьсл,). 

ХІУ. 

,ПЕТРО (вилазить із-під печі): Та це Степанко за
котИв сюдИ копійку34), то я шукаю тут. 

(Всі дужче сміЮтьсл,). 

КАТРЯ: У, отакИй здоровань та й злякався І Диви
ся, он Степанко та й той не боlться І 

ПЕТРО: Чого там я злякався б. Я зразу догадався, 
що це Панас. І штанИ Панасові, і дірка он на коліні. 
( П оuазує руuою). 
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ОДАРКА: Догадався! - А хто оце отченашу спі
вав? (Передражuює Петра). "ХристИся, Степанку, 
христИся І " 
(Всі ре~о'Чуть: засОрОJt.JtеuиЙ Петро С1і,ребе nоmU.JtUЦЮ). 

ПАНАС (до Нетра): Ех ТИ, ляльковий тато! (О.чі-
ється). Ну, тепер знаєте, що будемо роБИти? 

ВСІ: А що? А що? 
ПАНАС: Давайте поскликаємо усіх дітей з кутка. 
КАТРЯ (відразу всіх сnuuяє): А мовчіть! Хтось 

ніби дверИма стукає. (Діти заJtов'КJtu, Катря дивuться .'! 
ві'КиО. Зразу). Хорошунка йде І (З досадою). От іще мо
рока! Часинки не дасть посИдіти спокійно. 

ПАНАС: От напастьЗ5 ) - не баба. Це почне вичи
тувати - хоч із хати тікай. 

МАРИНА: Та й ніде не сховаєшся од неї - скрізь 

вона тебе знайде. 

ХУ. 

ПАНАС (зразу): Знаєте що? А давайте бабу Хо
рошунку налякаємо трохи! То вона все дітей лякає, те
пер давайте ії! 

ДІТИ (стиха, радісио): ДаваЙте І Давайте І 
ПАНАС: Тільки глядіть мені - не смійтесяl- По

набирайте водИ в рот, щоб не сміЯтис.я. 

(Напас хапає JUlшкару і Аізе иа піч. Діти швид'Ко, ве
ce.Jto nабирають 8 t.Jl,ечuка в рот води. Да.Jtі ,воии nосіда-

Аи па Аавї, nocxuAJl..Jtu tоJtовu, - сидять). 

ХУІ. 

(В хату, входять Катря і баба ХорошУu'Ка). 

ХОРОШУНRА (до дітей): А що, чули, що ото ро-
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биться на кутку? Не вірили бабі: бреше баба! дурна ба
ба! Отож вам за теє І Отож сидіть тепер та й не піюніть. 
(Оідає па Ааві). Ось заждіть трошки, я одпочину та роз
кажу вам казочку, - тільки щоб завжди слухалися Me~ 
не ... про тtю ... як ії ... про козу-дерезу. 

КАТРЯ (зразу, nібu n.ltа'Че): Бабусю! - Нетреба! 
Не треба! Ми ж не пустуємо! Не тре-ба І 

(Всі діти па Ааві, тіАьии nо'ЧУ.Jtu про uазuу, сuрuвU.ltuсл, 
no'Ча.JtU хитати ~о.ltовОю і .яU одио засuU~.Jtu.ltu, ие 

розту.JtЯЮ'ЧU рота): 

"Ммм . .. мм ... м: •.• " 
ХОРОШУНКА: Як то не треба? Що це за своя во

ля така І КолИ я кажу - треба слухати! (П рu~.lt.ядаєть ;л 
до дітей, дивУЄ1nЬСЯ). Та чого це вони посхилялис.я? 
(Оердито). Чого ж мовчите? (До Катрі). Плачуть чо-

, ? 
го, чи що. 

ХУІІ. 

(І З-8а 'КО.мииа вuсувається П аиасова ~OAoвa в .машuарі. 
П аиас nО'Чunає швuд1СО 'Кахшіти по 'Ка'ЧUuьожу). 

ПАНАС: Кках - кках! Кках І 
ХОРОШУНRА (aUр'Кuувшu в~opy): Ох, мені лИ

шенько І Що воно таке? 

(М аш'Кара ховається, діти, 'Щоб nе сміЯтися, nО'ЧU-
. nають ~ycти): 

"Мм . . . м . . ." 

( п аuас 8іс'Каиує з печі й nQ'Чиuає бі~ати по хаті знову 
шіх1шюч.u) : 

"Кках І Кках І Кках І" 
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ХОРОШУНRА (Jtя'Каєт'Ься): Ой, Боже, рятуйте ж 
мене, діточки, рятУйте 1 
(Ховаєт'Ься за ді1nей. Діти зіс'Ка'Куют'Ь із .taou, nО'ЧU

uают'Ь nирс'Кати водою иа crniuu в UУ1n'Ки). 
КАТРЯ (за'КЛОnО1nаuо): Не бійтеся, бабусю, не 

бійтеся І Це Панас І 

ХОРОШУНКА: Який Панас? Який Панас? 
КАТРЯ: Наш Панас. (Д о П аиаса). Панасе - го

ді! Що це ти віП'адав! Годі, а то татові розкажу! 

ХОРОШУНRА: Кажи, шибеНИІ\У, кажи, розбишако, 

-- ТИ Панас, чи ні? 
ПАНАС (здіЙJtаючи маш'Кару): H~Y-KY! 
ХОРОШУНRА (здuвоваuо): Дивись, справді Па

нас! Ах ти ж ... 

(Баба nідіймє палицю, хоче вдарити Паuаса. Паuас 
зuову маи/;'Кару иа 'lОлову. У баби ціnо'К із РУ'К, падає. 

3ату.JtЛю'Чис'Ь РУ'КОЮ, воиа uричuт'Ь): 

ХОРОШУНКА: Покинь! ПОКІІНЬ оте ка-зна-що! 
Покинь -" тобі кажу! 

(Катря зриває з Паuаса маш'Кару, nідиосит'Ь до баби). 

КАТРЯ: Т·а ви не бійтеся, бабусю, Це тільки такий 
папір обмальований - дивіться [ 

ХОРОШУНКА: І дивитися не хочу! Кинь його -
хай воно щезне! 

(Кlиnря зімuяла маш'Кару й 'Кuuула додолу. Баба, тіл'ь-
1{и одиим о'Ком nозираючи иа маш'Кару, одпихає ї;, до 

, nopo'la nалuцею). 

ХОРОШУНКА: ОтудИ ії! Отуди їl к лихій годИні! 
(Діти ре'lО'Чут'Ься). . 
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ХОРОШУНКА: Ох... (Одnочitвшu). Так, лЮбі 
дітки, з кого ж це ви смієтеся - Оце на те мене наста
новили над вами, щоб ви з мене сміялися? 

КАТРЯ (сnunllє всіх): Годі, ну, та годі вже І 

(Діти nОАШАУ аатихають). 

ХОРОШУНКА: Оце ви такі розумні! Оце ви такі 
слухняні! Оце ви такИх батьків діти? Та я вас І ... 
(Отірсає nаАицею об Аавку). Ну, бери рогачі в руки та 
становися мені на коліна! Всі до одного становись! Чу
єте? 

КАТРЯ: Ідіть, становіться! 

(Діrnи BeceJlO стаnовJlяться KOJlO печі всі вряд па uo"ti
иа, вхоnивши в руки хто Jtoпamy, хто ро",ач, а хто ві
nи'К. Та.м же nочиuалоn~ь стиха амаuітися, одuі.м'о'ючu 

одnе від одnо",о аnaрltддя). 

ХОРОШУНКА: Стій рівно! (Діти ааmихаюrnь, 

сто.ят'Ь" вирівnявшись, як вояки; баба Хорошуnка сі
дає 01nOMJle'lla). Ох . . . Отак же й будете стояти в мене 
до самого вечора, аіК поки з поля не повертаються люди І 
(ДаJlі nочиnає вичитувати). Де воно таке nидано36 ), 
де воно так заведено, щоб отаке заводили діти! А гріх, а 
сором! Та" коли б же ви булИ добрі в баТЬІtів діти ... 

(О'lnеnаnко 1nим часом добрався до JU1лu/каpu, роадивмі
єт'Ься 1-ta nеї, роа",ортає, даJtі nадів собі па Аице, nідійшuв 

абоку до Хорошуuuu та товстuж 'tOAOCOM). 
СТЕПАНRО: Бабо, бабо! - А гу! . . . , 
ХОРОШУНRА (аиркnувши па nbo'to, аnову noJtoxa ... 

д ' ) . OU' Х u , ......37) єт'Ься 3 nесnо 'tBaUKU. и. . . . ан ти ... скисни , 
вражий вилупок38 ) ! 

(Діти nе втриJtуються, 'Кидають РО'tа'Чі, заходяться 
од рЄ",оmу). 
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ХОРОШУПКА: Та що це 3 вами, вражого заводу 
діти?39) Показилися - чи що? Та я .як візьмусь до вас. 
(3аміряєт'Ься nаАu'Цею). 

(Діти розбі~аЮln'ЬСЯ по хаті, Я1С 'Котеuята, nрunадают,'Ь 
до зеJt.Jtі, 1сих'Ко'm ят 'ь 4() ) , удержую'Чu сміх). 

ХОРОШУНRА (б'є об noJtu ру'Ка:ми): Жила й но 
бачила такої пустИні [ (Оердито). Тьху на таких дітей! 
Та колИ так, от нехай же вам чорт [ Піду, хоч голови тут 
собі поскручуйте! Хоч хату рознесіть - і на поріг не 
ступлю [ Тьху! 

(П oeepuYJtac'b і сердито nіШJ4 з хати. Одарн:а дИвиться 
у ві",и')). 

ПАНАС: 'Пішла? 

ОДАРКА: Пішла і не озирається. 

(Відразу в' ха'ті здіймдєт'Ься UMtip, так uіби вирвався 
f!iu із зшчиuеuої якої сн:рииі. Діти nо'Чuuаюm'Ь стрибати, 
mаu'Цюваmu, бі",атu по .ltaBuax: одuо співає, друzв CJКi
Ється, те в засJtоu'Ку вистукує. Диmuиа "'руmumьсл, 

nJtазую'Чu41) по хаті). 

КАТРЯ (nо'Чuuає сnиuitmи): Ось слухайте сюдИ, 
я щось скажу! Та не бігайте, а то ви мені знбву в хаті 
барліг зробите І Слухайте, що я буду казати! Чуєте ?Тк 
слухайте ж! КолИ гулЯти, то гуляти доладt! (Іірu'Чurnь);: 
Т ' ... ' " 
а слухаите ж мене .... 

(Нібuuіхm6 й ие 'Чує їl, Катря оnус",ає рУки й nо'Чиші~ 
nAан:ати). 

МАРИНА: Чого ти, Raтрусю? 
,КАТРЯ: 'ОЙ, щО його роБИти, 

подуріли[ 
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МАРИНА (сміється): Та ні, Катре, - це вонИ так 
раді, що баби позбулися. (До дітей кричUть). Ей, чор
тенята! - Слухайте ж, щО ось буде Катря казати І 
(Діти зразу, Я1(, одnо, сnиn.яються: те оо одпій позі, 

дpY~e - з nідnятUJl,U pyuaми). 

КАТРЯ (витuраю'Чu САьози): Я кажу: давайте 
станемо в кружок та й будемо гарненько :метелицю тан
цюватиl 

(Діти зnову, ли по иоАИіnді, nочиuають стрибати вже 
рuтмічnо) : 

"Метелиця! Метелиця: 1 ... " 
ОДАРКА: Та беріться ж за руки! Панаее! Петр~! 

Ма рино! CIO;J.lI. 

(Одаtжа швидко з.Jtаджує 1(,0.10, впихає в середиnу Оm·с
папа, uадівши йому JШшuару. П очиuaюmь до'!аду ma1t-

цювати метеJtuцю, nрисnівуючu жаАОМУ): 

"Метелиця, :метелиця, 
ЧомУ ста рИй не жениться 1 ... " 

3авіса. 

О. ВасU'!ьчеuuо. 

ПОяСНЕННЯ. 

СJlова: 

1) придівати - приміряти; 2) за маJlИМ ухо не одlрва
J10СЬ - мало ухо не одірвалось; 3) баба-яга, костяна нога -
це образ старої баби з народньої кішки. Вона знаJlась на ча
рах: була чарівницею, жила в лісі у хатці, що стояла на од

ній курячій нозі. Костяна нога тому, що баба-яга, так ду

має нарід, мала костяну н6гу; 4) J10BKO-JIОВКО - добре, гар .. 
но; Б) коза-дереза - образ кози із народньої казки; 6) ни
кать, никати - блукати, лазити, вештатись; 7) чепурно --
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чисто, прибрано, гарно; 8) придів до лиця прим,і
ряв, припасував, приклав; 9) костур - палиця; 10) за
рlчаниА, а, е, - той, що любить суперечити, заперечува
ти, не погоджуватись; 12) безвісти - невідомо куди; 
13) У напільне вікно - у вікно задньої стіни селяньскої ха

ти; 14) пшеничиння - нива, на якій була вижата пшениця, 
стерня; 15) мизннчик - найменший палець руки; 16) ря
дюжка - мале ряцн6 з, грубого селянського полотна; 17) 
рогач - кух6нний прилад, яким витягають селяни горшкй 

3 печі; 18) поліно - кус6к дерева, обрубок з дерева; 19) 
макогон - кух6нний прилад, яким селяни у макітрі (рід 

глиб6кої миски) розтирають сіль, мак, пшоно й інш.; 20) 
немає А памяти - з6всім немає, нема ніякої; 21) та й не пи
сніть - сидіть тихо, мовчіть; 22) сутіні - півтіні; 23) груба 
- піч на дрова для огрівання хати; 24) затівати - задуму

вати щось, приправлятись до чог6сь. 

25) годиться 1ак - так треба - так мусить бути; 26) 
по-турецьки - так як турки сидять; 27) піл, полу - до
щане ліжко в хаті, на як6му сплять Г,осподарі; 28) гамір, 
..амору - шум, крик, голосна розмова;' 29) німтура - від 
слова німиА, - це Ті, що не розуміють аб6 не чують тог6, 

що до них гов6рять; 30) впаритись, впарився - впрів, зігрів

ся; 31) моріжок, на моріжку - на траві; 32) дременути, 
дремене - побіжить; 33) тарганить - тягне, волоче; 34) 
копіАка - моск6вська грошова монета, подібна до кана

дійського чи американського цента; 35) напасть - біда, не

щастя; 36) де воно таке видано - де так в6диться, хто так 

робить, де таке буває; 37) хай ти о •• скнсни - щоб ти скис, 

щоб ти пропав! 38) вилупок - те (курча), що щ6йно з яйця 

вилупилось, (тут в лайливому сенсі): нікчема, погань; 39) 
вражого заводу діти - діти-вороги, вор6жого роду; 40) 
ких котять - кихкають, сміються; 41) плазувати - лазити-
по хаті на руках і ногах. \ 

Сенс твбру: 

Це драматичний невеликий твір (етюд), веселий жаJFP' 

на одну дію із дитячого життя, коли всі старші (родичі) у 
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жнива, працювали на пблі. Драматичним називається він 

тому, що дія йогб від початку до кінця все в розмбві між 
дійовими особа,МИ. А сама розмбва називається діялбг. Цi~ 
лий цей твір призначений для сцени в театрі; але берУть ~~ 

грі участь -діти молбдшого віку (до 13 рбків віку). Голов
на тема цьогб жарту - поява мари в селі, що лякає людей і 

дітей. 

В деяких селах на УкраІні вірили, що під час жнив хбдить 

по селі нечиста сила, заходить у хати і рббить шкоду. То
му діти мають сидіти по хатах тихо, не бігати по улицях і 

хати мають бути замкнені. На цьбму віруванні і побудбва

ний жарт про мару, цебто нечисту силу, що хбдить по селі. 

баба ХорошУ-Нка має за дітьми наглядати. Але діти бабу 

Хорошунку не злюбили і вирішили їl марою налякати. 

Тому в цім жарті хлопець зробив таку машкару, надів іі 

на голову, лякав діп~й і лякав бабу Хорошунку. А в дійсності 

ніякої мари не було, а ролю мари відограв Панас. 

Питання: 

1. В яку пору року відбувається подія в жарті? 
2. Що сталося в 'Селі, що діти були в трив6зі? 
3. Що задумав зробити Пан ас ? 
4. Що робила баба Хорошунка? 
5. Хто перший поширив чутку про мару? 
6. Хто то була справжня мара? 
7. Хто виконував рблю мари? 
8. Хто з дітей найбільше боявся мари? 
9. Чог6 із Петра сміялись діти? 

10. ЧИМ кінчилась подія про мару в цім жарті? 

Завдання: 

1. Розкажіть усно зміст цьбго жарту. 
2. Діти під час жнив в Канаді на фармі. 
3. Дитячі забави із страхіттями або без них. 
4. Опишіть одну найкращу казку, яку хто чув (від ба

би, діда, мами, тата). 
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Иазка про вбиту сестру і про калинову дудку1) 

Був собі дід та баба. у діда - дочка і в баби - доч
ка. От і пішлИ вони в гайі!) по .ягоди. Так дiДOB~ ДОЧІ\а 
збирав тай збирає, та й назбирала повну мИску;" а ба
бина, що візьме ягодку, то й з'їсть. От, і каже дідова: "Хо
юм, сестро, ДОДОМУ, поділимось. " 

От, ідУть та йдуть IIIJLЯ:ХОМ, а бабина дочка гово
рИть: "ЛЯЖМО, сестро, ОДПОЧИНЬМО." 

По.-.ягали. Дідова нтомившись заснула, а бабин~ 
вз,кла ніж та й устромИла ЇЙ у серце, та викопала Ямку та 
й поховала п. А сама пішла додому та й каже: "Дивіть
ся, СКІЛЬКИ я ягід назбирала." 

А дід і питає: "Де ж ти МОЮ дочку діла?" 
"Іде ззаду." 

КолИ ж Ідуть чумаки та й кажуть: "Станьмо, брат
ця, отУт одnочИнем." 

Та й стали. r лянуть: над шлЯхом могИла, а на МОГИollї 
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така пірна ка.лimа вИросла! Вони вирізаJШ з тієї калИни' 
сопілку, та й став одИн чумак грати, а сопілка roв6рить: 

"Ой помалу-малу, чумаченьку, грай, 
Та не врази мого ти серденька вкрай. 
:М:ене сестрИця з світу згубила -
Ніж у серденько та й устромила." 

А другі кажуть: "Щось вопб, братця, значить, ЩD 
калИнова сопілка так промовлЯє!" 

От, прийшлИ вони в село та й натра,пили якраз на 
тОго діда: "ПустИ нас, діду, переночувати, ми тобі скажемо 
прJIГОду. " 

Він їх і пустИв. Тільки вони увіЙш.л:И в хату, зараз 
одИн сів на лаві, а дрУгий біля ЙОГО та й каже: "А ну, бра
те, вИйми сопілку та заграй!" 

Той вИняв. Сопілка й говорить: 

"Ой помалу-малу, чумаченьку, грай, 
Та не врази мого ти серденька вкрай. 
Мене сестрИця з світу згубила -
Ніж у серденько та й устромила." 

Тоді дід каже: "Що воно за сопілка, що вона Та:& 
гарно грає, що аж :мені плакать хочеться! А кеЗ ), я за-
граю." , 

Він йому й дав. А та сопілка говорить: 

"Ой помалу-малу, мій таточку, грай, 
Та не врази мого ти серденька вкрай. 
Мене сестрИця з світу згуБИла -
Ніж у серденько та й устромИла." 

А баба, сидя на печі: "А ке JШШ сюдИ, старИй, і :J 

заграю." 
Він їй подав; вона стала грати, - сопілка й говО-
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рить: 

"Ой помалу-малу, матусенько, грай. 
Та не врази мого ти серденька вкрай. 
Мене сестріІЦЯ з світу згубила -
Ніж у серденько та й устромила." 

А бабина дочка сиділа на печі у самому кутОЧltу. 
Ізлякалась, що дізнаються. А дід і І\:аже: "А подай їй, щоб 
заграла." 

От, вона взяла, аж сопілка й їй одказує: 

"Ой помалу-малу, душогубко, грай, 
Та не врази мого ти сердеНЬІtа вкрай. 
Ти ж мене, сестро, з світу згубила -
Ніж у серденько та й устромЙла." 

Тоді то вже всі дознались, що воно є. По дідовій же 
дочці обід поставили4 ), а бабину прив' язали до кінського 
хвоста та й рознесли ·ПО пОлю5 ). 

ПшнлnеJtеймоu КулЛut. 

ПОяСНЕННЯ. 

Слова: 

1) дудка - сопілка; 2) гай - невеликий ліс6к; 3) а ке 
- а дай; 4) обід поставили - обід справили, улаштували; 5) 
рознесли по полю - цебто кінь поволік ї'і по п6лю й вона 

загинули. 

Сенс цього твбру: 

Це казка, цебто таке оповідання, в як6му оповідається 

про п6дію або з життя прир6ди, або з життя і п6буту людей. 
В казці подія описується й озд6блюється (прикрашується) 

ще небув{lЛИМИ фантастичними приг6дами, як у цій казці 
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дудка (сопілка) грає і разом із тим ОПОВІдає про те, як ба

бина дочка із заздрости забиває дідову дочку, і в той спо

сіб викриває злочин. 

Казка ця побутова, бо вона оповідає про діда й бабу 

і про Їх дочки. Разом із тим ця казка поучна, бо вона на

вчає про те, що злий вчинок (бабиної дочки) ніколи не схо
вається, хоч був виконаний без свідків; але свідком стала ка

лина, з якої була зроблена сопілка, яка і викрила злий учи

нок бабиної дочки. 
Тому ця казка учить, щоб ми всі роБИ~lИ тільки добре 

діло, бо лихе діло тяжко карається. 

Питішня: 

1. В кого було дві дочки? 
2. Куди ці сестри пішли? 
3. Що вони в лісті робили? 
4. Шо зробила бабина дочка? 
5. Що сталося потім? . 
6. ЯК була покарана бабина дочка? 
7. Яка дочка була добrіша? 
8. Чому дідова дочка була ліпша? 

Завдання: 

1. Розкажіть цю казку своіми словами. 
2. Напишіть, яку хто знає поучну казку. 
3. Напишіть від імени бабиної дочки, коли їі злочин 

був викритий,· все те, що вона з своєю сестрою зробила: 
тема оповідання: Бабина дочка оповІдає про свІй злочин. 
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Верба 

На широкій млаковинР) виросла верба. 
їl ніхто не плекав, не доглядав, - сама вона вИро-

сла. 

І старенька вже вона собі. Самою опоною2 ) тіJlЬКИ 
держиться, бо в середині дуплаваЗ), зовсім дуплава. Та 

вона ж таки не подаЄться4 ). Щороку виростають з ії ку
черявої головif) нові віти. 

3биточний вітер знущається над нею; безуп:imу хи
лить іІ гілля до самого долу. Невдячна пта п:rИн а б) вигрі
вається по іl дуплах і за це занечИщує іl. 3абаглИвР) 
люди деруть із неї кору собі на іграшку, немилосердно 
деруть ... Хто хоче, знущається над нею. 

Другі дерева споглядають8 ) із глjмом9 ) на неї з пло
довитих горбів. - А іІ проте баЙДУже. Вона ні з ким не 
перечиться1О ), нікому не супротИвитьс.яll ), - нИшком12 ) 
заплаче та й тільки. Побачить ЧИІОнебудь крішду-горе, 
то ще дужче плаче. Така вже в неї чудна вдача! 

Вона знає, що плачем не добуде собі луччої долі, -
як не добула іl 'безталанна УкраІна, - та все таки З3-
JПOбки плаче ... 

Дивна собі тая верба І Неправда ж, дИвна? ... 

1ft аpuо Ч еремшu1Ш. 

ПОЯСНЕННЯ. 

Слова: 

1) млаковиня - бол6тяна місцевість, мочар; 2) оп6-
ROЮ - краєм ст6вбура і корою; 3) дуплава (від - дупло) 

- порожня в середині; 4) не подається - не занепадає, .. ~ 
падає з сил; Б) голови ~ кор6ни, верхів'я; 6) пташина -
пташки; 7) забагливиА - вибагливий, запопадливий; S) 
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споглядають - дивляться, задивляються, спозирають; 9) із 
глумом - з погордою, з призирством; 10) не перечиться -
не заперечує, не сперечається; 11) не супротивиться - не 

противиться, не робить опору; 12) нишком - тихенько. 

Сенс цьог6 твОру: 

На вб6гому місці виросла верба. Була вона вже стара, 
уб6га і ледве трималася на окрайках свого ст6вбура; мала 
велике дупл6. Птахи їі зневажали, занечищуваJlИ, люди дер

ли з неї кору, - хто хотів їі зневажав. 
А проте верба була д6бра: вигрівала у своїм дуплі пта· 

шбк, дозволяла з неї дерти к6ру і не занепадала. Другі дере· 
ва дивились на вербу з пог6рдою. Верба ніч6го з того не 
робила, терпіла і як тільки могла робила добр6, бо була 
чутлива на кривду і гбре. Така була іі дббра вд~ча. 

Часто плакала, хоч знала, що плачем кращої д6лі не 

здобуде. 

Отакі бувають і люди: скромні, невиба.ГЛlІві, але д6брі, 
спочутливі на чуже гбре і стараються зробити якесь добро 
другим. Верба нагадує нам не одну маму, що дуже любить 
своіх дітей, хоч часто бувають діти невдячні. ТакЙх людей, 
а особливо своіх р6дичів, треба шанувати і любити. 

Питання: 

1. Де росла верба? 
2. Яка вона була? 
3. Що їй робили птахи, люди? 
4. А що робила верба птахам і людям? 

5. ЯК ставились до верби другі дерева? 
6. Яку мала верба вдачу? 
7. Чи под6балась вам ця верба? 

Завдання: 

1. Перекажіть цей вірш у прбзі своіми словами. 
2. Опишіть, що нагадує вам ця верба. 
3. Напишіть щось про таких людей, яких ви знаєте. 
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Перший сніг 

1. Новину сьогодні зранку 
День вчорашній нам приніс: 
Білі стріхи1 ), білі npизьби2 ) 
Біле поле, білий ліс. 

2. JIic СТОІТЬ такий поважний, 
Мов дідУсь старИй та сimий, 
ПОГJlяда на шлях широкий, 
На просторі3 ) білі нИви. 

3. Темні сосни та я.л:Инки 
Простягли далеко віти 
І поблискують на сонці, 
CHiгOM-iHe6~) укрИті. 

4.< З-між дерев не обізветься 
Ні звірина, ані птаство, -
Та кортИть санчата 5) взяти 
І пітИ в зимове царство. 

5. Там бадьорістюб ) подИхать, 
ПобродИти7 ) свіжнlМ Ш.JI.яхОМ, 
ЧИ з горбочка 8) ВНИЗ СnYС'lіннсь, 
Пролетіти бистрим птахом! 

6. А опісля в теплу xaтv 
3 мандрування9 ) повертатись 
І мамУсі шЬбій-мИгйй 
Всі пригоди розказати. 



ПОяСНЕННЯ. 

Слова: 

1) стріха покриття хати солЬмою, очеретом; 2) 
призьба - підмурівок вздовж стіни під хатою для сидіння; 

3) просторІ - широкі; 4) інеєм - намерзлими тонким льо

дом, наморозем (наморозь); 5) санчата - саночки; 6) ба

дьорістю - свіжістю, свіжим повітрям; 7) побродити - по

ходити; 8) горбочка -=-- невисокого пригорка, невисокої мо
гилки; 9) з мандрування - з мандрівки, з пбдорожі. 

Зміст вірша: 

Змальовується картина снігу, що щоино вперше випав. 

Враз із тим розкриваються ті перші дитячі почуття радости 

й настрої, що повстають під впливом несподіваного пер
шого снігу й нових розваг на саночках, на скбвзальцях. 

Питання: 

1. Яку картину вимальовує перший сніг? 
2. ЯК виглядають дерева і ліс у цілому? 

з. Які розваги для дітей дають перші дні зими? 

4. Що чекає дитину в теплій хаті після розваг на морозі?' 

Завдання: 

1. Мій перший день зими. 
2. Опишіть, як виглядає прир6да під час першого CHiгy~ 
3. Перший сніг і МОІ забави. 

Мурашка та коник польовий 

Жвавий коник-скакунець 
Доцвірінькався вкінець, 
3 гулянок йому не зчулось1 ), 
Як те літечко мину лось, 
Як у вічі - гу льк - сама 
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СИва дядина зима! 
Всі діброви стали голі, 
І трава посохла в п6лі, 
Сонця ясного нема! 
Хмара хмару гонить, криє, 
Вітер стогне, вітер виє, 
Снігом поле укрива. 
А наш коник все трив(2 ), 
Чи не вернеться ще літо, 
Чи не зійле 3 снігу жИто, 
Дl' щодня було наш грачЗ ) 
~IaH і хату собі й харч? 
Але ж літечко - шкода! -
Двічі на рік не впада! 
От тепер, без хліба й хати, 
Довелось йому конати: 

Во вже з тиждень CRaKYHY 
Ані ріски, ані сну! 
Бідоласі не до соли, 

ГI'ді грати на басолі4 ), 
Dезкожухого5 ) проймає6). 
От він силоньки збирає 
й до мурашки приліза 7) : 
"Ой, кумасю8 ), серце, любко! 

ПорятУй, моя голубl\О, 
Везприту лу9) -спротУ ! 
Прохарчуй мене до літа, 
Поки сонця, поки сnіта1О ), 
Не забуду ласку ту!" 
"Рада б я, мій куме любий, 
3апобігти твоїй згубіll ) -

Так бідjю ж і сама; 
Во вже звісно - річ жін6ча: 



Як та, рибонька тріпочеш12 ), 
А залИrnuку~) все нема! 

Тілько дИвно мені дуже, 
Що ти хліба просиш, друже: 
Чом же сам ти не придбав?"14) 

"Ех, голубонько-небого! 
чи бу ло ж мені до того 
Ціле літечко я грав15 ) : 

Кругом пташки, співи, квіти ... 
Деж у ката16 ) тут робити?" 
"А! так ти ... ". "Та он й не спав: 
Грав, кажу, все на басолі, 
А тепер 3 лихої долі, 
У їдному жупанцю17 ) 
Й довелось мені З0статься!" 
"Т .? Й б ' ак ти грав все. то, ач, праця ... 
Ну, тепер же потанцюйl" 

М uxaU.Jto Оmар1tц'Ь'КuЙ. 

ПОяСНЕННЯ: 

Слова: 

1) не зчjлось - не зчувся, не зглянувся, не завважив; 

2) все трива - все чекає; 3) грач - той, що грає; музика; 
4) на басолІ - на віольончелі; 5) безкожУхого - того, що 

немає кожуха, що не одягнений тепло; 6) сльоза проймае -
плакати хочеться; 7) приліза - приходить; 8) кумасю -
від слова: кума (пестлива назва), а кума ~ жінка, що 
тримає дитину до хреста і тому вона мамі тієї дитини є ку

ма; 9) безпритулу - від слова: 6езпритула, цебто та, що не
має захисту, притулку, немає до кого притулитися; 10) поки 
с6нця, поки світа - поки жити буде й поки йому буде світи
ти с6нце, цебто до кінця свого життя; 11) запобігти твоіА 
згУбl- помогтИ в твоlм нещасті; 12) тріпочеш - рятуєшся, 
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бідкаєшся, журишся; 13) залишку - ЛИЦІНього, запасу, збе

режень; 14) Чом же сам ти не придбав? - чом же сам не 

постарався про себе? 15) Цi~e літечко я грав ... - цебто 

ціле літо розважався, забавлявся; 16) у ката (кат, -а) - це 
u • •• • !-

тои, що страчує людину, засуджену на смерть; ще кажуть -
у ч6рта, у біса; 17) жупанець - від слова: жупан - святк6-

вий нар6дній 6ДJlr. 

Розуміння твбру: 

Цей вірш - байка, цебто такий алеrоричний ( з подвій
ним значенням) твір, в якому під мурашкою й к6ником треба 

розуміти людей: роботящих і дбайливих, що дУмають і дба
ють не тільки про сьог6дняшній день, але і про т. зв. чорні, 

тяжкі дні зими, недуги і т. д. Такі люди працюють не тільки 

для себе, але і для громади, для церкви і для нар6ду взагалі. 
Вони працьовиті, як мурашка, і дбайливі. Нат6мість, другі 

люди, як той к6ник, ліниві, недбалі і живуть тільки сього

дняшнім днем і ні про що інше не думають; вони люблять 

розважатись і ні про жадні справи не журитись. І за те, як і 

к6ник, справедливо покутують свою безжурність. 

Питання: 

1. Про к6го ця байка розповідає? 
2. ЯК к6ник пров6див своє літо? 
3. Що в той саме час робила мурашка? 
4. Чого коник прийш6в до мурашки? 
5. Що відповіла мурашка? 
6. Чи справедлива була відповідь мурашки? 

Завдання: 

1. Хто є вартніший для життя: мурашка чи кбник? 
2. Які люди приносять більше користі: чи такі як му

рашка, чи такі як к6ник? 
3. Що має більшу вартість: праця чи одна лиш забава? 
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СНІГОВА НУЛЯ 

Коли ми сьогодні вранці вийшли із школи, сталаС$І 
погана подія. Юрба хлопців почала на ву лиці кидати 
ку лями із снігу, а сніг вже топИвся і ку лі з нього булИ 
тяжкі та тверді, мов камінь. 

На хіднику бу ло багато людей. Якийсь пан крИкнув: 
"Набік, хлопці 1" - а в ту саму хвилИну хтось засто
гнав по другім боці вулиці. Ми побачили, як якийсь ді
дjтсь захитався, як капелЮх спав йому з голови; якИйсь 
хлопчина біля нього кричав: "РятУйте, рятtйте І" 

3 різних сторін позбігалися люди, дИвляться, а то
го дідуся снігова ку ля поцілила в саме OK~_~.J 

Хлопці вмить порозліталися1 ). я стояв перед двер
ми книгарні, куди ввійшов мій батько, а тут, ні сіло, ні 
впало, підбігло кілька товаришів. Стали собі та вдають2 ), 
'що оглядають виставку книжок: і (ароне із сво1:м хлібом 
у І\ишені, і Кореті, і мулярчук, і rарофі, той "збирач 
поштових значків". 

А коло дідуся зібралася тим часом ціла юрба. Місь
К,ИЙ сторож і ще кіЛІ)ка людей бігало то сюди, то туди 3 

погрозами, допитуючися: 

- Хто це зробіfR? Котрий із вас? То ти кинув? 3а
раз кажіть хто? - І оглядали хлопцям руки, чи не :мокрі 
вони від снігу. 

rарофі стояв найближче до мене. Мені видалося, 
що він тремтить3 ) і що обличчя його бліде, як у неживого. 

- Хто кинув? .. Котрий із вас? - кричали люди 
довкола нас. 

Нараз чую, (ароне говорить тИхо до rарофі: 
- Іди признайся! Це негарно, коли замість тебе за

трИмають іншого. 
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- Але ж я ненавмИсне ... - шепнув Гарофі, трем

тячи усім тіЛ9М, як осИковий листОк4 ). 
- То нічого· Скажи, бо це твій обов'язок, - казав 

далі Гароне. ' 
- я боюся ... 
- Не бійся, я підУ з тобою. 
А сторожі кричали, як перше: 
- Хто кинув? .. Котрий кинув? .. Вбили йому 

оку ляри в ок05 ) ! ОсліпИли його І Розбишаки І 
Я думав, що Гарофі западетьсяб ) в землю. 
- ІдИ -"- сказав йому (ароне, що рішився на все .. 

- Я буду тебе боронИти. 

І взяв його за руку, потягнУв за собою і підтрИму
ючи його власним раменем7 ), повів, НR хворого. 

Побачили це лЮди, зрозуміли, як і що, і кілька з НИХ 
наставилось із ку лаками. Але Гароне заступim товариша, 
собощ і сказав: 

- Що ж це? Десять на одн6го? 

Люди стрималися, розступИлися, а сторож взяв за· 
руку Га рофі й завів його до крамниці; тут даліІ першу 
допомогу пораненому. 

Коли я побачив раненого зблизька, зараз пізнав у 
ньому старого урядовця, що жив із СВОІМ племіННИІюм8 ) 
у нашому будИнку на четвертому поверсі. 

- Я ненавмисне! - крiпtнув Гарофі напівживИй з 
переляку. - НенавмИсне І ... 

Двоє чи троє людей пхну J10 його сИлою наперед. 
Почу ли ся оклики. 

- Падай ниць, проси вибачення! 

І кину ли його на землю. Але в цю саму хвилИну 
якісь сИльні руки піднесли його з землі, і почувся сИль
ний чоловічий голос: 
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- Ні, панове І 
Це був наш директор9), що все бачив. 
- КолИ хлопчина :мав відвагу признатися, - казав 

він, - то ніхто не :має права знущатися1О )з нього. 
Всі втИхли. 
- Проси вибачення! - звернувся тепер директор 

.до Гарофі, що заливався сльозами й обіймав коліна ста
ренькогоll 

) • 

А дiдtcь дошукався1\) рукою його голови і погладиn 
його по волоссі. 

Почу лися зворушенРЗ) голоси. 
- ЙДИ, хлопче, додому! Йди! ЙДИ, звідки прийшов. 

А батько відтягнув :мене від юрби набік і по дорозі 
додому сказав: 

- А ТИ, Енріку, :мав би в подібні:м випадку відва
гу сповнити свій обов'язок і признатися до вини? 

- 1\іав би, - відповів я. 
- Дай же мені, сіІну, - каже батько, - слово чес-

ного хлопця, п~о ти так зробіш би. 
- 1\106 слово, тату! 

Едмоnдо де-Амїчїс. 

ПОЯСНЕННЯ. 

Слова: 

1) порозліталися - порозбігались у різні ст6рони, по

втікали з т6го місця, поховались; 2) вдають - р6блять ви
гляд, назверх показують; 3) тремтить - труситься з переля

ку; 4) як осиковий лист6к - як листя від вітру на дереві 
осиці; 5) вбили йому окуляри в око - загнали йому в 6чі 

(снігов6ю кулею) йог6 ОКУJIЯРИ~ 6) западеться в землю -
кажуть ще: провалиться крізь землю; 7) раменем - плечем; 
8) племінник - син брата або сестри; 9) директор (гімна-
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зїї) - принципал вищої шк6ли (гай скул); 10) знущатися
зневажати, мучити; 11) оБІймав коліна старенького - жа

лyBaB свог6 чину і просив старенького, щоб простив його; 

12) дошукався рукою - відшукав рук6ю (дідусь був ране

ний снігов6ю кулею і стратив зір); 13) зворушені - схви
ль6вані. 

Питання: 

1. Про що ви прочитали в ць6му оповіданні? 
2. Хто винен у т6му нещасті, яке в оповіданні опису~ 

€ться? 

3. Чи rар6фі сам признався? 
4. Яку кривду зробив r ар6фі дідусеві? 
5. ЯК він направив свою вину? 
6. ЯК велика вина rар6фі? 
7. Яке питання пост~вив батько св6му синові, Енрикові?' 

Завдання: 

1. Опишіть, як діти грались сніговими кулями Яl{& 

з т6го трапилась подія. 

2. Яка вина rар6фі і чому він не був покараний? 
3. Наука батька Енрикові й обіцянка Енрика. 

Висновок з тієі подіі: 

К6жний повинен до своєї вини признатись. 
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Зима 

"Мамо, іде вже зима, 
Снігом травицю вкриває, 
В гаї птапюк немає ... 
Мамо, чи І\()жна пташина1 ) 
В вирій2 ) на зиму літає?" 
В HeHbIcIt) СІПІтала дитина. 
- Ні, не І\ожна, - одказує мати, -
Онде, баЧИІП, пташина сивенька 
Скаче шnіІДІ\О отам біля хати, -
Ще зосталась пташина маленька. 
"Чом же вона не втіка ?4) 
Нащо морозу чека?" 

- Не БОlТЬСЯ морозу вона, 
Не покине краІНИ рідної5 ), 
Не боlться зимИ навіснОї6 ). 
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Жде, що знову приліІне7 ) весна. 

"Мамо, ті сИві пташки 
СмілИві, напевне, ще й дуже, 

Чи то безпечні такі, -
Чуєш цвірінькають так, 
Мов їм про зИму байдуже! 
Бач - розспівалися як І" 

- Не байдуже тій пташці, мій синку, 
l\{усить пташка малесенька дбати, 
Де б водИці дістати краплинку, 
Де б під снігом пожИвку шукати. 
"Нащо ж співає? Чудна І 
Краще шукала б зерна І" 

- Спів пташИні потіха 9) одна, -
Хоч голодна, співа веселенько, 
Розважає nтатИна серденько, 
Жде, що знову прилИне весна! 

Л ес,я У 'Країпuа. 

ПОяСНЕННЯ. 

Слова: 

1) пташина збірний 'іменни~, як звірина, худббина 
й інш., тут замість пташка; 2) вирlА - теплий край; 3) в нень
ки - у матері; 4) не втlка, чека - замість: не втікає, чекає; 

5) рlдноі - треба рідної, але тут задля рими; 6) навісна -
дурно вата, безглузда, не сповна розуму; 7) прилине -
прибуде; 8) сміливі - треба сміливі, але тут сміливі - за

для ритму; 9) потіха - радість. 

ЗмІст: 

у цім вірші маленький хлопчик розпитує свою маму 

про те, чому горобчики залишаються в УкраІні :й на зиму? 
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Мама віДПОВІдає синові, що ППlшечка ця не боіться зими і 

любить цю свою краІНУ і не хоче 11 покидати; вона готова 

терпіти голод і холод, але живе й очікує, що наступить вес

на і навіть співає, розважає своє серце. Любов пташки дО 

~BOЄЇ краіни сильніша за ті невигоди, які вона зазнає під 

час зими. 

Питання: 

1. Які ,п'Гашки тут у Канаді й на зиму залишаються? 
2. Чим пташка зимою живиться? 
3. Чим пояснити, що гор6бчики Й інші пташки в цій 

краіні й зимують? . 
4. Куди відлітають інші пташки? 
5. ЯК мама пояснює синові, чому горобчик не відлітає 

в інший край? 
6. Чим мама пояснює, що горобчик і зим6ю цвірінькає 

(співає) ? 
7. Ког6 розуміє мама під пташкою? 
8. Чим можна пояснити, коли людина не покидає свого 

краю? 

Ідея: 

1. Та людина, що свій край покидає, або змушена це 
робити під впливом тяжких обставин, і ці обставини їі ви
правдують, або не любить йог6 й їй байдуже, де жити. 

2. Та людина, що при всяких обставинах залишається 
у своім краю і нікуди не іде, дуже свій край любить. 

Завдання: 

1. Розкажіть, діти, або опишіть, які ви знаєте пташки, 
що літо й зиму залишаються тут у Канаді? 

2. Які пташки відлітають на зиму у теплі краі? 
3. Які люди змушені виїздити до чужИх краін? 
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СОНЕЧНО 

Юра вже не маленький. Торік йому бу ло п'ять pOKiBr 

а тепер він· - виріс на цілий рік1 ). Він не тільки в хаті 
не боlтьея сидіти один, а й до бабусі дороГу знає. А Яlt 
мама захворіла, Юра подавав ЇЙ водИ й хату підмітав ... 

Його лИчко з блакитними оченятами, з рядком бі
лих зубів завжди втішно2 ) усміхалося. Бабуся за цю 
~~еміШІ~У звала Юрася сонечком. 

Цього вечора СОНСЧIЮ3 ) похмарніло'). 
іОра сидів прямо на столі біля вікна і вслУхувавс.я 

в тИшу. Хоча йому здавалося, що ніби щось шепоче н 
те.мному кутку, але він не боявся. Він не вперше5 ) так 
довго чекає маму з роботи. 

3а вікном усе потонулоО ) в снігу, а вишня, здава
лось, зацвіла під Різдво біло та рясно. Крізь mиБІ\I:І, роз
мальовані взорами7 ), блищав місяць, і вікно було нібп 
парчею!l) золотою завіlпане. А від сяйва того золота ясні
ли на іціЧRах у Юри дві захололі сльозИнки. 

Але ІОра не плаІ\ав. Ось уже якийсь раз він чує, ЯІ~ 
щось трісне під віІ\НОМ і затИхне. 

То ~абуть Дід-Мороз приніс ялинку йому. Бабуен 
розповідала, що Дід-Мор()а па свята усім дітя;м ПРИНОСИТІ) 
ялинки. Але мами немає. ІОра знає, що дверей нікому 
відчиняти не можна. І дві краплинки гарячого жалю9 ) 
застИгли на личку у ІОріІ. 

А як прийшла мама, ІОра не витримав і розплакався. 
Жаль був до мами, що так дбпго не приходила. 

l\IaMa пригорнула Юру до грудей, закутала плат-
1\01\110) і сіла погрітись. Юра їй розповідав, як Дід-l\Іороз 
довго стояв під вікном, увесь у білому і в білих рукавицях, 
він приносив ялинку. А яка вона гарна. у ся світИлася 
зірочками, як на небі ... 
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Довго чекав він під вікном, щоб Юра впусrim до ха
ти, а потім пішов - мабуть холодно йомУ стало. 

А в мами інше на думці: де це татусь? Чи живий, 
чи скоро вернеться з війни? Як його і свято зустрічати 
без родИни, без господаря в хаті. Сльози навернулисы1 J 
на очі. 

- Мамо, тобі теж шкода ялинки? Не плач. Я ca~{ 
піду до лісу й вирубаю ще кращу, як у Діда-l\ІорОза. 

Я вже ве.л:ИкИЙ. 
- О, ти мій хороший, моє сонечко· Тільки в мене й 

. , 12) 
ПІДМОГИ ,ЩО ТИ ••• 

3ігрітий під серцем у матері, Юра щебетав, всміха
ючись до матері соняшнимl3 ) личком ... 

Ось він іде лісом із сокирою, санчата 14) везе за со
бою. Сокира велИка, блищИть від місяця. Тихо кругом ... 
3айчик вибіг на доріжку, покивав15 ) йому і стрпбнув1(і) 

за дерево. А там чорноI7 ), дерева наставляють волохаті 
гілки, мов би хочуть його вхопіпи. Але ІОра не боlться 
нічого. Він сміливо йде далі у ліс, де ростуть гарні зелені 
ялИнки. Ліс КОЛИІпеться18 ), гойдається, і все тихне, 
стихає ... 

П. jfup~opoaCM(,uit. 

П о ЯС НЕН Н Н. 

Слова: 

1) виріс на цілий рік - на рік став старший; 2) втішно 
- радісно, весело; 3) сонечко - Юра; 4) похмарніJlО - за

сумувало, стало сумне; 5) не вперше - не перший раз, ча

сто; 6) ПОТОНУJlО - сховалось, зникло; 7) взорами - образ
ками; 8) парчею - матерія з6лотом пр6ткана; 9) дві І{рап
Jlинки гарячого жаJlЮ - дві краплини гарячих с.ціз; 10) ПJlат
ком - хустиною; 11) навернулись на очі - вИступи.;tIи з 
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очей, вступили в ОЧІ, показались на очах; 12) пІдмоги -
п6мочі, допомоги; 13) соняшним личком - раД1СНИМ, ве

селим, просвітленим з радости личком; 14) санчата - сз

ночки; 15) покивав - помахав лапкою на прощання; 16) 
стрибнув - ск6чив; 17) чорно - темно; 18) ліс колишеться 
- хитається, хилиться то в один, ТО в другий бік. 

Головна тема: 

Мрії хл6пчика Юри про ялИнкv. 

Питання: 

1. Чому бабуся назвала Юру сонечком?· 
2. Який жаль мав Юра до мами? 
3. Чи дійсно Юра ходив у ліс, чи то були лиш мрії? 
4. З як6ю метою мріяв Юра піти в ліс? 
5. Якою картиною закінчується оповідання? 
6. Яка різниця між думками й бажаннями Юри його 

мами? 

Завдання: 

1. Я в лісі зим6ю. 
2. Різдвяна ялинка - дитяче веселе свято. 
3. Моя ялинка. 
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На Святий Вечір 

Смерюіється. Ослизлий1 ) день 
Між мурами конає. 
В печі червоний блис огонь, 
А в сінях вітер грає. 

Той тИхий і сумний настрій 
Несе :мене світами!), 
І я лечу на крилах мрій 
До батька і до мамІГ)· 

Сніжок паде, як срібний пух, 
:М:ор6з малює квіти; 
Накритий стіл, в куті діД-Ух4 ); 
П устують В сіні діти. 

3найm.m собі свистУн горіх5 ) 
І свИщуть в перегони6 ) ; 

ЛящИть7) в ушах діт6чий сміх, 
3 дзвінИці дзвонять дзв6н:и8). 
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Гей, скілько то минуло літ9 ) І 
А я так добре чую1О ) 
Кожухів шелест, скрип чобіт, 
І щиру пісню тУю. 

ДалеІ\ИЙ світ, великий час, 
Плив)'ть літа рікою, 
А я все пам'ятаю вас, 
Як йдете з колядою. 

Ще й ніІні чую, як Юрко 
Співає: "Бог предвічний', 
Ян: сопраном пищить Федько, 
БаСI\ОМ реве 3арічниЙll ). 

Скрипливий12 )- наболілий спів, 
Такий, як хлопські груди. 
Та хто його раз зрозумів 
До смерти не забуде. 

Ще й нині бачу, як Федір 
"Вінчованє"13) голосить. 

Втворились двері на розтвір14) 
І батько в хату просить. 

І починається річна15 ) 
у пан-ощя гостИна. 

Ціле село єднається, 
Немов одна РОДІІна ... 

Г ' " оворять, - а слова летять 

Молитвою до Бога. 
Та чи дійдуть, чи долетять? 
ЩаслИва ЇМ дорОга 1 ... 



Далекий світ, веЛІІКИЙ час, 

Пливуть літа рікою, 
Гей! Що чувати там у вас? 
Чи йдете з колядою? 

Чи ще живий 'Федір, Юрко, 
І мій сусід 3а річний? 
Чи й нинj, ЯІ~ колись, давно, 
Співають: "Бог предвічний" ?16) 

Чи й нині мерехтять зірки 
Н ' , ? 
ад хатою старою .... 

Гей, краю мій, не знаєш ти, 
ЯК тУжу за тобою! 

в о'tдаu Л еnн:иіі: 

ПОяСНЕННЯ: 

Слова: 

. 1) ослизлий - слизький від льоду після одлиги; улиuі 

тог6 дня вкриті ожеледою (Сolизьким льодом); 2) свІтами 

- по всьому світі; 3) поет перебував на чужині далеко від 
рідного села і дуже тужив за домом; 4) дІдух - сніп збіж
ЖЯ, що ставиться на Святий Вечір у головному куті, на п6-

кутті, а на нь6му в УкраІні ставиться кутя; 5) свистун-горіх 
- горіх з дірочкою, в яку подути Й горіх свище; 6) в перег6-
ни - навипередки; контест-змагання, хто ліпше свисне; 7) 
Лs'(щить ~ неприємно відбивається в вухах; 8) біля церкви; 
9) r:еЙ,. скілько то минуло лІт - як багато минуло літ від
тоді, як поет виїхав із свого рідного села; 10) А я так добре 
чую - а я ще й сьог6дні чую; 11) Юрко, Федько, Зарічний 
- селянські хлопці, що прих6дили колядувати до родичів 

поета; 12) скрипливий - зо скрипом; 13) "вlнчоване" ~ по= 
здоровлення і святочні бажання; 14) нарозтвір ~н4встіж: 
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збвсім; 15) річна гостина - раз на рік; 16) "Бог предвічний" 
- коляда. 

Розуміння твору: 

Поет ВИlхав із свбго рідного села на чужину. Але він 

сильно тужив за своім рідним Kpa€M і зокрема за своім рідни,\{ 

селбм. Святий Вечір на чужині. Туга поета за рідними зви

чаями ще збільшилась. І під впливом такого настрбю поет 
пише цей вірш, в якбму вилива€ свою тугу за Святим Вечб

ром, за колядбю у ріднім селі, за тими селянськими хлбп

чиками, що на Св. Вечір колядували. Поет, згадуючи мину

лий Св. Вечір, запиту€: чи й тепер ті хлбпчики йдуть із коля

дбю., чи живі вони ... чи й тепер над рідною хатою так са
мо мерехтять зірки? І з болем у серці поет закінчу€ вірн! 

апострбфою: 
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Гей, краю М1И, не зна€ш ТИ, 

ЯК тужу за тобою! 

Питання: 

1. Де ПО,ет перебував, коли цей вірш писав? 
2. Щ9r"' тО було аа свято? 
3. ЯК він опису€ Св. Вечір на ріднім селі? 
4. ЯК дбвго вже він там не був? 
5. ЯК він пригаду€ співи колядок? 
6. Які в кінці питання він ставить перед собою? 
7. Якою тугою поета цей вірш закінчу€ться? 

Завдання: 

1. Мій Святий Вечір вдома. 
2. Перекажіть думки цього вірша. 
3. ЯК я ходив із колядбю. 
4. Туга поета за д6мою й Украіною. 



ЯЛИНКА 

1. 
Настав СвятИй Вечір. 
у ЯкИмовій хаті кипіла1 ) робота. У печі тріщав2 ) 

огбнь та сичавЗ ) борщ. Олена, мати ВаСІlлькова, крути
ла голубці на вечерю. Василько сидів долі і тер мак до 
куті. ВасИлькові булб дванадцять літ. Він був найстар
ший в сім'!. ВасИлько тер мак і все поглядав то на двох 
сестрИчок, ЩО,гралися з кот6м, то на батька, що сидів на 
полУ, схилИвши г6лову. 

"Чого батько жУритьс.я? - дУмав він. - Чи тог6, 
що нездужає, чи того, що нема грошей вИкупити від шев
ця мамині чбботи?" 

РИnнуЛJf) двері. У хату ввійшов якИйсь чоловік. 
- ДобрИдень вам, - удався5) він до ЯкИма. - чи 

не продалИ б ви, чоловіче, тієї ялИнки, що росте у вашім 
садочку? ПанИ послали мене знайтИ дітям ялИнку на Свя
тий Вечір; я вже дУже довго шукаю і не мбжузнайтіJ 
гарної. 

Я ' , 
ким мовчав. . . 

- А що ви далИ б? - запитав він перег6дом6). 
- Та вже не будемо торгуватись. Кажіть ціну ... 
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- Три карбованці дасте? - запитав ЯкИм. 
- Добре, я дам три карбованці, - обізвався чоло-

вік, - але мусите приставити ялинку сьогодні, бо паНІ! 
ще хочуть прибрати іl на вечір. 

- А як ї'і приставити, коли я слабий, а хлопець ма
лий ще, - сказав ЯкИм. 

Чоловік глянув на Василька. 
- Не так то вже й малий ваш хлопець. . . Та й не

далечко Іхати - годіп~у ... 3авидна7 ) завезе, завіІдна 
й вернеться. 

- Я завезу, тату, - сказав Василько рішуче. 
Яким подумав і махнув рук.бю. 
- Якось воно буде. .. l\ПстеЧІ\О не за горами. 
Чоловік дав завдаток8 ), розказав, кудІІ завезти ялин-

ку, і пішов. 

Яким трохи повеселішав: за три карбованці можна 
було викупити від шевця жінчині чоботи. Хвалити Бога, 
Олена не ходИтиме на свята в подраних9 ) чоботях. 

Він оглянувся, взяв сокиру й подався1О ) в садок· 3а 
батьком побіг і Василько. 

у садку лежав глибокий сніг. ЯкИмові ноги, узуті 
в здорові чоботи, глибоко поринаm в сніг і лишали за 
собою цілу низку ямОкll ). Василько то стрибав у ті ям
ки, то розгортав ногами білий пухкий сніг. Чорні годі 
дерева стояли в снігу, настовбурчивІІІИСЬ замерзлими 
гілочками, і, наче мертві, не ворушилися від вітру· Під 
деревами, на білому} .як цукор, снігу, сіткою лягла TiHL. 

Аж ось здалека зеленою г лИцеюllа ) замаячіла ялlIнка. Ва
силько з батьком підійшлИ до ялинки. 

Яким підійшов ближче, замахнувся сокирою і вдіі
рив по стовбурі. -ЯлИнка затремтіла від низу до вер

m~чка, наче злякалася несподіваного лИха, і кілька зе-. 
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лених глиць упало на сніг. ЯкИм рубав, а ялИнка трем
тіла, як у пропасницР2). Аж ось деревце похиmлося, 
хрусну ло й, niдтяте, впало на сніг. .. ВасИлько баЧИJ3, 
як батько взяв .ялИнку за стовбур, закинув на плечі й 
поніс. Вершечок з ялинки волікся за батькои і лишав по 
снігу довгу, мов стежечка, С:М:УЖІtу. 

- Васильку, а йди сюдИ! - ГУКНУв З подвір'я 
батько. 

Василько побіг до батька. 
- Лагодь13 ), сину, сани, відвезеш ялинку. Та ха

пайся1'), сину, бо вже дУже нерано15 ), а треба ще Вf~p
нутися завІІдна. КолИ б ще снігу не бу ло, - казав Яким. 
вдивляючись у край неба, - наче хиара насувається. lІе 
гайся1б ), BaciI~lЬ:КY, не гайся, бо нерано ... 

На стареньких санях лежала вже ялинка. ВаСИЛЬЕс) 
почав лагодитись у дорогу. Він запріг ItOHi, надяг17 ) ко
ЖУШІІНУ Й виїхав з дnору18) . 

2. 

Василько відвіз 5І':IІ'IlШУ до міста і вертався під вечір 
додому, радіlЙ~ що заро6]~1В для батьків гроші. 

Повівав холодний вітрець19 ). 3 краю неба насували-
ся білі, наче мол()чні хмари. Рі3ІЮ бігли иишасті2О ) ко

ненята. Дорога ()YJ1{t слизька, і сани йшли в затбки21 ). 
На обидва б{шп під дорбги, скільки скинеш22 ) OKO~I, 

розстелlIлось пбле, вкрите снігом, мов білою скатеркою. 
ТвеРДІій сніг граn на сонці самоцвітами. Чорне ВОРОН
ня23 ) сідало громадами на сніг і знову здіймлалосл24 ) 3 

місця. Вітер дужчав. Насунули снігові хмари й оповіІ
ли небо. Сонце зайшлб за хмари. ПосИnав сніжок. ВасилІ .... 
ко вйбкнув25 ) на кбні, й вони побігли підтюпцем26 ), на
ближаючись до лісу, що чбрною стіною стояв перед НИ-
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ми. До лісу якраз ПОЛ9вина дороги. Ще півгодИни треба 
було іхати лісом. Василь,КО в'lхав у ліс. 3дор6вікостру
баті дуби грізно стояли в сніговИх заметах27 ). Їм було 
байдуже, що' бурхав холодний вітер, ішов сніг ... 

, 'l\fокріІй сніг бив у лице Василькові, заліплював очі, 
налазив за І\О:мір ... l\fпшасті коні зовсім побіліли, осліп
лені снігом· ВаСIIЛЬІ\О загорп)'в руки в рукави, насунув 
на очі шапку і схилИв г6лову, щоб хоч трохи захисти
тись від холодного вітру та снігу. Він і не спостеріг, що 
коні звернули з дороги і побігли правор1-ч.Нараз сани 
пішли в затбки і вдарились у горбок. Трісь [ Щось тріс
нуло в санях і Василько дав сторчака28 ) в сніг. Коні CT{t

ли. Василько підвівся, обтріпуючись із снігу, підбіг до 
саней. Старі, трухляві копил:И:29 ) зламались, Baca~O) Л~
жав на різн031 ) від санОк. Василько обійшов навкруги са
ней, оглянув їх. і :мало не заплакав. 3апобirти лихові не 
:можна бу ло. "Підожду , :може хто над'lде та дасть мені 
яку раду', - подУмав він, пог лядаючи на дорогу, яку 
раз-у-раз за:мітав32 ) сніг. Але в лісі було пУсто. Тільки 
вітер гудів :межи деревами та сИпав сніг, закриваючи бі
лою ciTKO~ далечінь33 ) ••• Василько ступИв кілька ступе
нів наперед і став, широко розкрИвши очі з переЛЯI\У та 
несподіванки. Перед ним з'явИвся ярок, якого не повин
но бутИ на його дорозі. Що тут роБИти? Хіба лишіlТИ 
розбиті сани в лісі, а самому вертатись додому? Василько 
вИnряг коней, сів верхи й поlхав додому. 

у лісі посутеніло34 ). Настав вечір. Василько lхав лі
со.м. Коні глибоко поринали в сніг і ледве-ледве пересту
паЛи з ноги на ногу. Василько незабаром помітirn~ що він 
Іде не дорогою, а так, лісом, HaBMaHH.ff35). Він став. "Тре
ба конче знайТИ дорогу, - подумав Василько. - Вернусь 
назад до саней, і звідти поlду напвростець36 ) дорОroю.'~ 
Він повернув коней і поlхав назад. Довгоlхав ВасИльF.О 
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проти вітру та снігу, а саней не було. "Я десь узЯв дУже 
соб37 ), а треба трохи цабе"38), - подумав він і повернув 
ліворуч93 ) • 

У лісі зовсім стемніло. На землі і в повітрі білів сніг 
та маячіли4О ) цупкі замерзлі стовбури дерев, закурених 
снігом. 

Василько їхав, а саней не було. Коні. брьохаю
чись(1 ) по заметах(2 ), потомились і стали. Василько за
блудіm. Йому бу ло холодно і страшно· ІІавкруrn вила 
хуртовина (3), бурхав холодний вітер та крутив снігом, 

а Василькові згадалась тепла, ясна батькова хата. О.х, 
коли б хоч виїхати з цього мертвого лісу, побачити доро
гу хату. .. ВасИлько торкнув«) І\оней: коні рушили 3 

місця і нешвидко побрели по г лпб6кому снігу. Але ІЦО 
це? Василько виразно побачив СВОІО хату. Йому вИда
лось, що в малеНЬІ\ИХ вікнах бліІмнув4S ) огонь. ВаСИЛЬ1\О 
зрадів і повернУв до хати. То був І\УЩ, обсипаний снігО!І, 
і здалека видавався хатою. ВасіІЛЬКО й руки опустИв. Що 
тут чинити? Він г Л5інуn навкруги: здорові дуби стояли в 
лісі, :мов страховища, і звідусюди46) простягали до нього 
цупкі чорні гілки. Василт)}юві здалося, що то мерці, заку
тані білим покривалом, простягають до нього сво! руки~ 
Йому стало страшно. Нараз щось зірвало Василькові' 
шапку з голови, холодний сніг посИпався йому па г6ло
ву . . . То гіллячка зачепила шапку і збила її в сніг. Тіль
ки Василько наважився злізти з коня по шапку, як десь' 
далеко почулось: а-у-у-у! - і луною покотИлося в лісі 
- А-у-у-у! - відгукнулося з другого боку і довго не вга
вало. 

Василько похолов з остраху. Волосся полі зло дого
ри, серце перестало стУкати в грудях· Він в нестямі47 ) 
затяв

(8

) коней і зник поміж деревами. 
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Василько виїхав на узлісся48а ). 3а лісом бу ло поле. 
На полі, К,рай лісу, стояв хрест. ВаСИЛЬІ\О побачив хрест і 
зрадів. "Адже я на дорозі. .. Це дорога до села, де жи
.не мій дядько. .. Недалеко до села ... " Василько вй
їхав на дорогу. Але що це за вогники блимають під лі
сом? Що це чорне ВОР~іШПТЬСЯ в снігу? Враз коні жахну
лись і сіпнули вбік. "ВОВІ\lI!" - подумав Василько. Він 
щосили затяв І\оней і пхопився за грішу. Переляканий, 
без ІпаПІП!, запорошений снігом, мчався ВаСIIЛЬІ\О ІЮ до
розі назустріч холодному вітрові. 3а ніІми навздогін
ці50 ) бігли два вовки, вигинаючи сірі хреБТІ!. 

А хуртовина вила, крутила снігом та замітала їх 
слідИ ... 

3. 

, Вранці виплило ясне сонечко на погідне небо огля-
ну'ТИ, що зробила ніч із землею. Вітер стих і чистий сві
*ий сніг сріблом сяяв під блакитним наметом неба. 3ем
~ наче вбралась на Різдво в білу сорочку· 

. Скоро розвИдні.лось, Яким пішов до сусіда прохати 
~Он~Й. Він мав lхати шукати Василька. Олена намагалас-я 
іхаrn з ним . 
. " Весело рипіли сани по снігу, весело бігли коні, хоч 
дорога була трохи забита. Та не весело бу ло на серці n 
ЯкИма і в Олени. Вони роздивлялись на всі боки, бо
.цчИсь побачити який слід Василька. Але всюди було рів
но, біло: сніг блищав, аж очі боліли глянути на нього. Во
ни в'lхали в ліс. Олена пильно дивилась межіІ дереші: Ї1Ї 
все здавалося, що вона бачить то сани, то СВЙТКУ ВаСПЛJJ
крву, то кінські ноги ... 
, - КолИ б хоч lхав хто, - обізвався Яким, - розин---
тали б, чи не бачив чого в лісі. 
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3устріли якогось чоловіка однією конячкою. 
Яким розповів йомУ своє горе та почав розпИтувати. і 
- Я бачив зламані старі сани, - сказав той. - Пu-

дайтесь лісом управо руч 52 ) . 
- Ой, нема вже мого Василька, нема моєї дитИни! 

- заголосила Олена. Той крик серця болісною луною P()~j-
лігся в Якимовомv серці. 

Ще здалеку замаячіли53) на дорозі поламані приси
пані снігом сани. Яким чим скоріше під'lхав до саней .. 
Олена перша зіскочила й почала припадати до саней та 
тужити на ввесь ліс. Яким стояв, сумно схиливши голову: 
"Talt, - думав він, - Василька з'lли вовки ... " Нараз 
щось під'lхало. Яким озирнувсь і не хотів вірити CBOUr 

очам. Перед ним стояли його коні, а па сапях сидів Петрб; 
братів наймит. 

- Ти звідки ВЗЯВСЯ тут? - СІtрикнуп ЯкИм. 
- Та хазяїн послав мене по ваші сани. Я мав їх від ... 

везти вам до двора. ВаСИЛЬІtо обломИвся вчора, збimся 3 

дороги і ледве доБИвся до нас уночі. 
- То васlІлы�ш ЖИВІІЙ?! - скрИкну ли разом Якirм' 

й Олена. 
- Авже ж живіІЙ! Оце недавно поlхали вдвох 3 на-' 

тим Омельком додбму. . 
- чи ти не брешеш? І 
- Хіба ж я пес - брехати r - образився Петро. 
3раділи бідолашні 54), ЩО син живИй. 
Петро взяв на СВО! сани поламані санки, Олена ПРИ-' 

мостИлася на ЯкИмових. ЯкИм вйокав55) на коні, посm-; 
шаючи додому. . 

Василько вже був дома. Яким та Олена плакали .В, 
радости, обіймаючи ВасИлька. 

- Ми вже думали, що не побачимо тебе, - каза.lИ 
вони. 
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А ВасИлько весело щебетав, оповідаючи сво! при
ГОДИ в лісі. 

м uхаЙАО Коцюбuuс'Ь'КuЙ. 

ПОЯСНЕННЯ: 

Слова: 

1) кипіла - швидко, ск6ро робили; 2) тріщав - тріща

по дерево, що горіло; 3) сичав - шипів; 4) рипнули - за
скрипіли; 5) удався - звернувся; 6) перегодом - пізніше; 

7) завидна - п6ки видно, завчасу, до часу як стеМНІЄ; 8) 
завдаток - aBaНJC (кеш); 9) в п6драних - 'в подертих; 10) по
дався - піш6в; 11) ямка - невелике заглиблення в снігу; 
ІІа) глицею - голками. 

12) пропасниця - нед}та, що трясе людиною; тут: ялинка 
трусилась (тремтіла); ІЗ) лагодь - приправляйся, збирай

ся; 14) хапайся - поспішай, роби ск6ро; 15) нерано - пізно; 

16) не гайся - не затримуйся, не роби пов6лі; 17) надяг -
одягнув; 18) з двору - з подвір'я; 19) вІтрець (зменш.) від 
- ВІтер; 20) мишасті - сірі як миш; 21) в затоки - ск6вза
.пись на боки дор6ги; 22) скинеш оком - г.7JЯнеш, охопиш 

6ком; 23) вороння - табун, згра.я ворон; 24) здіймалося -
зривалося; 25) вьокнув - крикнув на коні: "вьо!", нагнав 

к6ней; 26) пі.li.тюпц~м - не дуже ск6ро побігли; 27) в заметах 
- в насипах снігу; 28) сторчака в сніг - сторч головою в 

сніг; 29) копили - дерев'яні виступи, вбиті в ПОЛОЗЮ1 са

ней і до них прикріплене сидіння; 30) васаг - сидіння на са

нях! 31) нарІзно - окремо; З2) замітав - вирівнював і заси

~aB всякі сліди дороги; ЗЗ) далечінь -- даль, віддаль, даш~

кий пр6стір; З4) посутеніло - стеМНІЛО, ста.ло темно; 35) 
навмання - куди попало; 36) навпростець - просто; З7) соб 

- до себе, вліво; 38) цабе - від себе, вправо: так керують 

Болами; кіньми: ксобі - вліво, геття - вправо; 39) ліворуч 
- 'вліво; 40) маячіли - привиджувались; 41) брьохаючись 
- бродячи в насипах снігу; 42) по кучугурах - по купаХу 

по насипах снігу; 4З) хуртовина - буря; 44) торкнув - ДО-
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торкнУвся батіжком; 45) блимнув - засвітився; 4б) звідусЮ
ди - зо всіх боків, зо всіх сторін; 47) в нестямі - з переля
ку; 48) затяв - ударив; 48а ) на узлісся - на край лісу; 49) 
сІпнули - шарпнули, кинулись; 50) навздогінці - слід6м, 
щоб догнати; 51) рипіли - скрипіли; 52) управоруч - впра
во; у правий бік; 53) замаячіли - привиділись; 54) БІдо

лашні - бідні; 55) вьокав - по ганяв. 

Основні частини оповідання: 

Вмальовується в нім сім картин: 1. Родина Якима у 
Святий Вечір сумна; 2. Радісна картина: Яким продає ялин
ку і має гроші. 3. Василько везе ялинку до пана; 4. Василь
ко вертається додому і в лісі заблудив: блукає в ліс"і. 
5. Родичі журяться і !дуть шукати Василька. 6. Василько 
живий і радість родичів; 7. Василько оповідає родичам про 
сво! пригоди в лісі. 

Питання: 

1. Хто був Василько? 
2. Чи добре він зробив, що повіз ялинку? 
3. Чи мав хл6пець відвагу Їхати? 
4. Ko~y Василько хотів зробити радісний Святий Ве

чір? 

5. Яка приг6да трапилась йому в лісі? 
б. Який кінець оповідання: сумний чи веселий? 

Завданоя: 

1. Маі пригоди в лісі. 

2. Василько оповідає про свої приг6ди в лісі. 
3. Яка різниця у святкуванні Святого Вечора: Василька 

його родичів? 
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1·56 

Ялинка 

Раз я взувся в чобітки1 ), 
ОДЯГНУВСЯ в кожуІІІіІпку2), 
Сам запрігся в саночки 
І поlхав по я.л:imку. 
Ледве я зрубати встиг, 
Ледве став ялИнку брати, 
Як на мене зайчик п~) ! 
Став ялИнку однімати4). 
я сюдИ~ а він ту,дИ5). 

'-.- Не віддам, кричИть, нізащо! 
Ти ялИнку посадИ, 
А тоді рубай, ледащо! 
Не віддам, і не проси! 

І цяцьками6 ) можна гратись: 
Порубаєте ліси, 
Ніде буде і сховатись. 
А у лісі скрізь вовки, 
І ведмеді, і .шсіщі 
І ворони, і граки7 ), 
І розбійниці синіщі. 

С ' , Ой" траПІНО стало. . . - , пусти. 
Не держи мене за поли8 ), 
Любий зайчику, простИ ... 
Я не буду більш нікОли9 ). 
Низько, низько я вклонimсь, 
Іще нИжче скинув шапку ... 
Зайчик весело BCMixнfвcь 
І подав сіреньку лапку. 

о. ОАесь. 



ПОяСНЕННЯ. 

Слова: 

1) в чобітки - зменшене від чобіт, взуття на ноги дітей 

3 довгими халявками, довшими як у черевика; 2) в кожу
шинку - в кожушок, 'в хутерко; 3) як на мене зайчик nлиг! 
- зайчик СІ<ОЧИВ на хлопчика, що зрубав ялинку; 4) одні
мати - видирати, відбирати; 5) я сюди, а він туди - я до 
себе, а він до себе; я в один бік, а він у другий бік тягнУв 
ялинку; 6) цяцьками - забавками; 7) граки - чорні пта

хи, круки; 8) за поли - за нижчу передню частину кожуш

ка; 9) Я не буду більш ніколи рубати ялинки. 

Головна думка твору: 

Хлопчик. що пішов! У ліс рубати ялинку, живе в селі. 

І ліс йому чужий. В лісі живе зайчик, що потребує захисту 

від ворогів. Тому кожне деревце йому дороге, особливо 

ялинка з їі крислатими вітами аж до землі, під якими зайчи

кові добре ховатись. І хлопчик не має права рубати чужу 

(зайчикову) ялинку без зайчикового дозволу. Тим більше, 
що він ялинки й не садив, не доглядав їі. І тільки тоді зай

чик дозволив хлопчикові взяти ялинку, коли він перед зай

чиком вибачився й попросив, щоб зайчик його відпустив, 

запевнивши його, що більше він без дозволу не буде руба

ти ялинки. 

Питання: 
1. Хто поіхав по ялинку? 
2. Яка пригода з ним сталась? 
3. Чим зайчик пояснював, що хлопчик не повинен ру-

бати ялинки? 

4. ЯК хлопчик поставився до зайчика? 
5. Чи хл6пчик признав свою вину? 
6. Чим скінчилась ця приг6да з зайчиком? 

Завдання: 
1. ПереJ{~жіть віршика своїми словами. 
2. Чи мав рацію зайчик не давати хлопчикові ялинки? 
3. Яке значення мала ялинка для хл6пця, коли він 'ви

брався сам за нею аж до лісу? 
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МОРОЗ 
(Нар6дня казка). 

Був собі Дід і Баба. у діда була донька і в Баби бу
.'Іа Донька.0т6ж, у Баби була пасербицяl) та іl рідна 
донька. Рідну вона любила. І що рідна не зробить, за все 

те ії по голuвці пог ладять, похвалять і скажуть, як~ вона 
розумна та гоботЯ:ща. А пасербиця, як тяжко і старанно 
не робить, _. нічим вона мачусі2 ) не догодить, бо все не 

так, все пегано. І мачуха пасербицю дуже не здlO

била. 
Одного разу задумала м~чуха зовсім позбутися па

сербиці. 
- Вези, вези, старий, ії, кудИ хочеш, тільки -б :МОІ 

очі Н не ба'lИЛИ, тільки б мо! нухапро неї не чули І Та не 
nези ти ії до рідних у теплу хату, а вези ії дорогою рівно, 
а там звернещ із дороги направо і просто до густого лісу, 
до тієї соснп~ що СТОІТЬ на горбочку. 

Ста рий дуже зажурИвся, заплакав, але побоявся за
перечити. lІосадИв дочку на сани, повіз у ліс і посадИв 
під оосною, перехристив, поцілував, а сам - швИдко до
дому, щоб не бачити, як дочка вмирати буде. 

3алIIIIllJлась бі,J;олашна3 ) дівчина і зо страху аж тру
еиться. Хотіла було встати та сил не мала, бо так змерзла, 
ІЦО аж зуби цокотіли4 ) ••• 

Але раптом вона чує: біля неї на ялИнці тріщИть 1\10-
роз, з ялИНІ;'И на ялИнку перескакує й опинИвся на тій 
сосні, під ~ІІ~ОЮ сиділа дівчина, і питає ії: 

- Чи тепло тобі, дочко? 
- Тепло, тепло, дідУсю Морозе! 
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Мороз почав спускатися нижче й потріскувати ще 

дужче. І ЗГt)дом5 ) знову питає у дівчини: 

- Чи тепло тобі, дочко? Чи затишн06 ) тобі, люба? 
А дівчина ледве дИше від ХОЛОДУ, але не призна

ється: 
- Тепло, дідУсю Мор6зе, тепло, рідний І 
Мор6з ще сильніше затріщав, ще дУжче заляскав 

по сосні й питає у дівчини: 
- Чи тепло тобі д6ню, чи затишно тобі, люба? 
Дівчина вже замерзала й ледве Ч1"тн07 ) промовила: 
- Ох, тепло, тепло, дідtсю l\fорозе t 
Жаль узяв Дідуся, і він закутав дівчину R Х)'ТРО Й 

відігріш8 ) їІ. А потім він приніс ЇЙ високу та ваЖR)! скріІ
пю9 ) , повну всякого добра. Сіла вона в хутрі на скрині ве
села і гарна. Тоді наБЛІШПllСЯ до неї Мороз і ПОГЛЯЩ1Є на 
гарну дівчину. Вона привітала Дідуся, а він подаnував 
Ій сукню, віппиту сріблом і з6лотом. УбравІІІИСЬ у сукню, 
дівчина ста.lа така гарна, що й пером не описаати. Си
дить і піСНІ( співає. 

А мачуха вд6ма по ній помИнкиlО ) справляє, МЛИН
ців 11) напекла й каже чоловікові: 

- ЇДЬ, ста рий, і привеЗfІ свою дочку. Буде:м() 11 хо
вати12 ) • 

Ста рий ПОlхав, а песик під столом: 
- Гап-гав! ... Дідову дочку в сріблі-золотj PoP~~TТЬ, 

8. бабину дочку женихи не беруть! . 
- Мовчи, дурний! На, :млинець і кажи: -·R4nину 

дочку женихи беруть, а дідової са:мі кісточки веЗ~1ть13) ! 
ПесИк із'lв млинця та й зн6ву: 
- Гав-гав! . .. Дідову дочку в сріблі-золоті R~З)7ТЬ, 

:) бабину Д(JЧКУ женихИ' не беруть І 
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Баба йому і млинці давала й била його, а песик -
лсе своє14 ): 

- Дідову дочку в сріблі-золоті везуть, а бабиву 
дочку женихи не беруть! 

РИПНУ:НІ15 ) порота, РОЗЧІІНИЛИСЯ двері, несуть СltРИ
ню ваЖl\у-преnаЖІ~У та пи соку ... Іде пасербиця, як ве
оІтика пані сП:є. ~fачуха глянула й руками розвела. 

--- 3араз запрягай старий і ліпших коней та вези 
мою дочку л ліс на те саме :місце! 

Повіз ета рі ІЙ бабину дочку в той ліс і посадИв їі на 
те саме місце ... 

А ~{op6($ у далині вже потріскує та з ялинки на ялИн
I~Y переСI\з'І,УЄ і ближче та ближче підбігає й бабину 
дочку вітає: 

- Чи тепло тобі, моя дівчино, чи змерзла ти, моя 
голубко? 

- Ой, l\Іорозе, мені дуже зИмно. 
l\{ороз почав нижче спускатися та дужче потріску

вати. 

- Чи тепло тобі, дочко~ чи загрілась ти вже, мті 
дівчино? 

- ІдИ геть від мене! Хіба не бачиш, що в мене ру-
ки й ноги відмерзають ! 

А мороз спустИвся ще нижче й питає: 
- Чи тепло тобі, дівчино? 
- ГеТІ, ідіІ і згинь, поганий Морозе! - зі злістю 

промовила бабина донька й з місця1б ) задубіла на смерть. 
А вдОма. мати ії каже до свого чоловіка: 
- Ста рИй, запрягай найліпших коней і їдь У ліс тfi 

привозь мою дочку . ГлядИ тільки, саней не перекинь j 
скрині не розбий! 
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А песив: під столом: 

- Ган-гав! Дідову дочку женихи сватають, а ба
биної ДОЧКfl лиш кісточки в :мішку везуть! 

- Не GреПІИ! - Юlже баба, - на, періг, та скажи: 
- бабину дочку в сріблі-золоті везуть! 

РОЗЧИНІІЛИСЯ ворота, стара ВІ1бігла дочку зустріча
ти. Але, замість срібло:м-золото:м обдарованої доньки, об
няла вона ТІЛЬКИ ії закостеніле17 ) тіло. Заплакала, заго-

лос:Ила заздрісна мати, зрозуміла своіо несправедлі1вість, 
але було вже пізно. 

П о я С НЕН НЯ . 

. Слові: 

1) пасербиця - не рідна донька; 2) мачуха - не рідна 

мати; 3) БІдолашна - бідна; 4) цокотали - від хблоду тру

силася нижня губа і зуби нижні стукали об верхні; 5) згбдом 
- пізніше; 6) затишно - спокійно і приємно; 7) ледве чут
но - тихо; 8) Вlдlгрів іі - від хблоду до тепла навернув; 

9) скриня - куфер великий, в якому дівчина складає на від-

о данні свій посаг (віно) і як одружиться, забирає ту скри

ню з соббю; 10) поминки - приготування, щоб справити 

по помершій донці обід; 11) млинці - кбржики З тіста на 

пательні (сковороді) смажені; 12) ховати - похорон справ
ляти, в могилу (у гріб) опускати; 13) самі кісточки везуть 
- задубілу, замерзлу на кістки везуть; 14) а песик - все 
своє - все одну й ту саму думку вислбвлює; 15) Рипнули -
заскрипіли; 16) змісця - якстій, раптом, в тій хвилі; 17) 
закостеніле - замерзле на кістку. 

Головна думка: 
Дід і дідова дочка були дббрі, працьовиті і справедли

ві. Баба й бабина донька були злі, ліниві і заздрісні. Тому 
дбля (Дід lv\орбз), за добрб і працю щедро винагородила 

дідову доньку й тяжко за зло покарала бабу й бабину донь
ку. Отбж., дббре роби, дббре й тобі буде. 
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Питання: 

J. ХТО була пасербиця, чия донька? 
2. Хто була мачуха й кому вона такою приходилась? 
3. Кого баба не злюбила? 

',4. Що баба задумала? 
5~ Що зробив дід із своєю донькою? 
6. ЯК пооОДИ.1ась із Морозом дідова донька? 
7. ЯК із ним пов6дилась бабина донька? 

8. За що винагородив Мороз дідову доньку? 
.9. За що він покарав бабину доньку? 
10. За ще· задумала баба згубити дідову доньку? 
.)1. Хто був заздрісний - Дід чи Баба? 
12. 3а щс, покарав Мороз Бабу? 

Завдання: 

1. Розкажіть цю казку так, ніби їl розповідає дідова 

донька. 
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2. Опиш;ть цю казку своlми словами. 
3. 3'ясуifте на письмі головні думки цієі казки. 

Зайчиии 

Мете і мете1 ). 
Для зайчиків - пустка9 ) : 

Минулась капустка, 
Нічого ніде. 
Мороз - без о С.:lаб куЗ ) 
Вже мало не плачуть ... 
Все бігають, скачуть, 
п ' , 4) ,остукують В лапки ... 
Хухнуть та потруть 5) , 
Та все надаремно ... 
Ах, як неприємно, 

Щ ' б)' О лапок не чуть ..... 

о Ае",са ОmефаОО8'U/Ч. 



ПОяСНЕННЯ. 
Слова: 

1) мете І мете - безперестанку пада€ сніг і вітер ним 

заміта€ і ВИГJ!аджу€ поле; 2) ДЛЯ зайчиків - пустка - сніг 

усе поле понрив і зробив із нього пустиню і для зайчиків 
нема жадної поживи; 3) мороз - без ослабку - цебто мо
роз ані на хвилю не зменшується, не ослаба€ (" без ослаб
ку"); 4) постукують в лапки - цебто зайчик змерз у лапки 

j щоб загрі1И їх, він б'є лапкою об лапку; 5) хухнуть та по
труть - хухають тепле повітря з ротика на лапки і труть 

ЩІПКУ об лапку, щоб загріти їх; 6) що лапок не чуть - лап

ки так поза~ерзали, що від холоду позатерпали, і зайчик 

вже не чу€ своіх лапок. 

Головна думка: 

Бідні зайчики! Зимою ім дуже тяжко: іжу з-під снігу 

тяжко добувати; а до того ще й мороз Їх тісне, що ледве 
витримують. 

Питання: 

1. Хто мете і мете? .. 
2. Чому зайчикам минулась капустка ? 
3. Хто иало не плаче? 
4. Чому зайчикам виходить усе надаремно? 

Завдання: 

1. ЯК живеться зимою зайчикам? 
2. Зима в степу? 
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ДІВЧИНА 3 СІРНИНАМИ 
1. Дівчинка-сирота на вулицІ. 

Надворі був страшний холод, завірюха крутила 
снігом, й ніч насувалася, остання ніч старого року, саме 
на МалаНІП1:. 

у так)т темну та холодну ніч, коли добрий господар 

і пса не вигнав би з хати, вбога дівчина, боса, блукала 
:3~T лпцею. На ній, правда, бу лil череві,ши, коли вона вихо
дила з хатп, але ненадовго; вона взула була материні 

старі та веДІПtї і не зглянулась, як дуже СІ\ОРО їх загубила, 
перебігаючи через B~T лицю, бо саме тоді перестрілись дві 
t\арети1 ), Щ(, lхали одна на з)тстріч одній і трохи не пе-

реlхали дівч.ини. Тоді, втікаючи від коней, вона загубіІла 
одіІН черевіп~ і ніяк не могла його знайти, а другий взяв 
,нІ\ІІЙСЬ проj1ДІІСвіт, І\ажучи, що в тому черевику він буде 

І\олисати СВОІХ дітей, як колись діждеться їх. 
І тоді піПlла бідна дівчинка по холодному камінні, 

ступаючи :м{шрими~ босими ноженятами, червоними і аж 
синіми від хблоду. у неї у хва ртусі2 

) було чимало кор6-
БОЧОІ\ сіРНlIІ\ів, а одн5т Іtоробочку вона держала в РУЦІ, 
сподіваючися, що ось-ось хтось У неї купить. Та на цей 
раз ніхто не питав сірників, і нічого вона не вторгувала 

за цілісіны\йй день. 

~ОЛОДНа й перемерзла з ХОЛОДУ, ледве йшла бідНа. 
дитина і здавалась вона дуже переляканою й заrnтурха':;' 
ноюа). Сніг укривав Уі довге кучеряве волосся, що таа 
га рно огортало шию і плечі. Та вона не дбала про СІЮІ() 

дівочу красіт • 3 усіх вікон лилося променисте4 ) світло,і 
по всіх улпцях чувся запах смачної смаженої гуски. 

Сьогодні був святий великий вечір напередодні НовОго 
Року, і ДУМfіа про це свято все РОlлася5) в голові дівчпnІі 
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У куточку між двома будИнками, що з них одИн ви
ХОДИВ на вулицю трохи далі, ніж другий, дівчина сіла тро
хи спочити. 

Вона вся зігнулася, піДl'орнjrвІІІИ під себе холодні 
ноженята, а холод усе дужчав і дужчав: вона не нава
жувалась іТІІ додому, бо ні цента6 ) не вторгувала, і їй 
нічого було нести додому. 

Вона ;lпала, що дома вітчим7 ) іl битиме і що там 
однажово холодно, бо через драну стріху8) вітер СТУ
,діrn9 ) хату, не аважаючи на те, що більші щілини були 
позат~тлюваlIі соломою й ганчірками1О ). 

у дівчини рученята зовсім задубіли. 

2. Дійсність і уява дівчин"и. 

Боже, }П~ би гарно було ~аrвітіІти хоч одіІН сірніІ

ЧОК! J\{ожс б він хоч трохи обігрів посинілі пальчики. 
Та nон(} спrрПІУ ІЮ наmlжувалась вийняти сірніп~, 

засвітитп його й погріти ~адубілі рученята від лютого 
холоду. ПО'1ім бідна дитIrпа ТаІ,і1 віІйняла одІ1Н. "Чирк Р' 

- і заспітЙ.ТШ. Вона ПРИІ\ріІла ciPHiII~ долонею . .як сір
НІШ спалахп),вll )! ,НІ\ він гарно палав12 )! Він світішся 

теплим і ЯСНИМ полум'ям, мов невеЛІІчка свічечка, ІЮЛІІ 
іl огорні'тп рую1ми. Це було дивне, чарівне світло: дів
чині ввпжадося13 ), ніби вона сидить перед веЛІПЮЮ за
лізною rр),оою14 ), гарно ОJ,ованою залізом й оздобле

ною міддю, п()гонь TaI~ любо15 ) горів, що дитині схотілося. 
простягн)тт;~ ноги Й погріти їх - аж сірніп~ погас. Гр)тба 
десь ЗНІІкла~ - і дівчинка сиділа з малесень'ким недо

гарком16 ) сіrника в руках. 

Вона засвітИла др~rгий сірник; він горів і яснів, і 
'те місце стіни, кудИ падало світло, стало прозоре, мов 
-скло. ~fожна було ДИВІІТИСЯ просто В середину к.імнєt-ти, 
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посеред ЯКL)Ї~ на чисто засланому блискучою білою ска
тертю17 ) столі, рясно стояв гарний посуд і пашіла18 ) 
емачним запахом смажена гуска, начинена яблуками та 

сливками. І що було найдивніше, так це те, що ГУСІ\а 
віІстрибнула 19 ) 3 ПОЛ1'миска додолу, і, хитаючись, по
дИбала 3 ножем і виделкою в спіПlі простісінько до бід
ної дівчини. І саме тоді сірнИк погас, і перед дівчиною 
анову стояла товста, холодна, кам'яна стіна. 

Вона lце засвітИла сірнИк, і їй тепер увижаJШСЬ 

діти під ЧУіФВОЮ святковою ялИнкою. Ялинка була 
далеко більша і багато краще заквітчана ніж та, яку 
вона колИсь на Свят-Вечір20) бачила через скляні двері 

у .якогось то багатиря. Тисячі свічок на зелених вітах, 
епла :м:алЮНІt:ів, які вона бачила за вікнами у крамнИч
ках, визирали звідусіль: і дитина простягла до них угору 
vбидві руки. .. Тоді погас сірнИк. Свічки на ялИнці ста
"ТІИ підіймаПIСЯ все вгору та вгору і вже здавалися ясни
ии зорями на темному небі: Одна з них упала додолу, 
лишаючи за собою довгу вогнисту смужку через усе 
небо. 

- Хтось YMep~ - промовила дівчина, бо так вона 
ч)тла від своєї бабусі: це була єдіІна прИязна до неї лю

дИна, яка вже давно була на т6иу світі. 

Бабуся раз-у-раз казала: 
- КолИ котиться з неба зірочка, тоді чmiсь душа 

йде до Бога. 

Ще pa~1 черкнула дівчина сірником, і знову кругом 
стало світло, і посередині сяйва стояла ії стара бабуся -
така осіяна та прИязна. 

- Бабусю, - гукнула дівчинка, - візьмИ мене 
до себе. Я .3паю~ що ти зникнеш, як знИкла тепла грубка, 
смачна гуска й велика чарівна ялИнка. 
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ШвИдБс засвітила вона відразу всю решту сірників, 
що ще бу ли в коробочці, бо їй так хотіло сл, щоб бабуся 
.7ІИІІІПлася з нею. І сірники так яскраво палали, що було 
ясніше, як J найясніший день. 

Н ікоJШ бабуся не бу ла така гарна, така чудова. Во
на взяла на руки малу дівчину і полИнула з нею далеко
далеко вгору, у край сяйва і радощів, кудИ нема стежки 
для холоду й переляку; вона понесла бідну дитИну у 
Божий рай. 

3. Зустріч нового р6ку. 

І тільки в куточку коло БУДИНІ~У сиділа ранішньою 
холодною порою малеНЬІ\а діВЧJIIІІ~а з рум'яним 06-
.лИччям і веселим посміхом па устах. Вона замерзла в 
,останній день старого холодного року. І новорічний ра
нок показаu людям малснький трупик з пачкою сірників 
однією СII:1,леною JсорОбочкою. 

- Мабуть вона хотіла погрітися, - казали лЮди. 
І нікоиу не спадало на дy:м~~y, як багато чарівного 

бачила ця Дl1тИна, у якому сяйві вона зустрічає із своєю 
Ібабусею цей новий рік. 

Гаuс ХрuсmіЯu Аuдерсеu. 

п о я С НЕН Н Я. 

Слова: 

1) карета - критий повіз; 2) хвартУх - надівається по
верх одягу задля охорони йог6 (англ. аргоn); 3) заштурха
flOЮ - прибитою, пониженою; 4) променисте - сяюче, яр

ке; 5) роїлась - здавалась, перебувала, вперто носилася; 
6) ні цента - ні гроша, нічого; 7) вІтчим - неріднии 
батько; 8) через драну стріху - через діравий дах; 9) -
студйв - вихо.лбджував; 10) ганчІрками - різними непо-
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трібними шматками матерії; 11) спалахнУв - раптом заго
рівся; 12) палав - ярко, сильно горів; 13) ввижалося - ви
давалося; 14) залізна груба - залізна піч для огрівання по.
мешкання; 15) любо - гарно, чудово, приємно; 16) недо
гарок - недогорівший сірник; 17) скатертю - обрусом; 
18) пашіла - сильно пахла; 19) вистрибнула - вискочила; 
20) Свят-Вечір - снятий вечір напередодні Різдва Христ6-

FtOro. 

Що хотів сказати письменник? 

Ганс Христіян Андерсен - данський письменник (1805-
-1875), що писав чудові казки для дітей. Діти дуже його 
твори любили, бо він розкривав дітям чарівний світ уяви 

й казки; розкривав їм' також любов до найбідніших дітей і 

глибоко співчував їх горю, як наприклад, у цій казці спів
чував горю дівчинки. Тому' саме ця казка про дівчинку 3 

сірниками і свідчить про велику любов Андерсена до не

щасної сироти, що загинула у мріях про кращий світ, про 

ялинку і про свою улюблену покійну бабусю, що взяла свою· 

BHY~KY до себе. 

Питання: 

1. Чого дівчинка мусіла блукати на морозі продавати 

сірники? 

2. Чого ,вона БУJlа боса? 
3. Яку приємність робили дівчинці запалені сірники? 
4. Яку радість робили їй вогники від сірників? 
5. Хто винен, що дівчинка загинула? 
6. Які картини ввижались дівчинці від горіючих сірни-

ків? 

Завдання: 

1. Перекажіть своlми словами цю казку. 
2. Може, діти, хтось із вас пригадає собі подібну при-

году? 

3. Напишіть оповіданячко на цю саму тему. 
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Ялинка 

І. 

Не лише :міста і села, 
ЛЮДСЬІсі села і :міста, 
Облетіла вість весела 
Про сповитого Христа, -
Скрізь пронеслася по світі, 
Скрізь той вітер1) пролетів ... 
Як рок6чуть2 ) верховіття 
РозколИсаних садів r 
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Од стеб.л:Ини при дорозі 
До хма рипи угорі 
Все у радісній трив6зї 
3 довгожданої зорі. 
Всюди радість господаритьЗ), 

Все да ри npиroтовлЯ ... 
Як ті "царів со да ри"4) , 
Поспішає вся землЯ 
Привітати немовлЯ. 

11. 

А найбільше з дарами квапливе5 ), 
А найбільше щаслИве, ясаве6 ) -

Царство зелене, шумлimе7 ), 
Шумлimе та кучеряве. 

Найбільша радість в природі -
3еленая8 ) радість лісів і садів ... 
Вгинатися будуть од квітів, плодів" 

СтолИ у Господній господі 19) 

Сливи щодня наливаються солодо:м:1О ), 
СлИви солодкими стали, як мед; 
Груші між ютами світяться золотом, 
Груші запалять зелений наметll ). 
Світиться груша і яблуко світитьс.я ... 
Квіти конвалій питаються вас: 
"'Гарна для Панни Пречистої12 ), кИтиця 

Буде з пахучих, роздзвонених13 ) нас?" 
Вишні залляли зелене метеливо14 ) 
Радісно-краплим15 ), червоним дощем16 ) ••• 

R6жная квітка і к6жнеє дерево 
Дари готУє в таємний Бетлем17 ). 



ІІІ. 

в краю, де півночі влада18 ), 
в білому полі одна, -
Тільки ялИнка сумна, 
Тільки ЯЛІІнка не рада. 
"Добре ЇМ там, 
Під небом лаСЮlвим19 ) , 

Під сонцем яскравим ... 
Що ж я йому дам? 
Ні .агодИнки,-
Тільки сніжіІнки оці, 

тілы�:ии сніжіпши ... " 
Але що це - сніІться чи ява ?20) -
Хтось ЯЛІІНКУ спітлом З:1ЛИШ1, 
Хтось крилом ОД вітру закрива -
І голублять РО~JJlасюіплсні слова21 ) : 

"Не іІ\:УРИСЯ, моя сирото, 
Не СУМУЙ, деревце моє гоже2'2) : -
3 цього часу без тебе ніхто 
Не ослаппть Народження БОже2.~). 

Як ОСЯСПІ ти свято Різдва, 
Як усі тобі будуть радіти r -

А найбільше - найменші єств(24 ), 
А найбільше радітимуть діти. 

Як ти вмітимеш вабити їх, 
Як ти красно для ІХНЬОЇ Bтi.~ 
Позолотиm на гілках СВОІХ 
Помаранчі, цукерки, оріхи ~ 
І не будуть оці льодові25 ), 
А полум'яних26 ) сШа-си.lІенпаії) 
3агорИться зірок на тобі" 
Моя з віку до віку зелена! 
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Не журися Ж, ялИнко мала, 
Королівно Різдв' яного свята: 
До сьогодні ти бідна була, -
Від сьогодні ти будеш багата! 

о. Оmефаnовu'Ч. 

ПОяСНЕННЯ: 

Слова: 

1) той вітер - цебто та "вість весела"; 2) рокочуть -
хвилюються, почувши ту вість, що вітром пронеслася по 

деревах; тому вони, розгойдані (роз'колисані) тим вітром" 
шумлять (рокочуть); 3) господарить - господарює, при., 

правляє дарунки для немовляти; 4) "царіє со дари" - це 

вислів із колядки "Ой, видить Бог, видить Творець", що' 

розповідає про трьох королів, що принесли немовляті 
Ісусові дари; 5) квапливе - що занадто квапиться, поспі
шає, - швидке, поспішне, спішне; 6) ясаве - від ясати, 

цебто радісно скакати, з радости підскакувати - скакуче, 

скочне; 7) зелене, шумливе - зелені сади і ліси шумливі (3 
радости); 8) зеленая радість лісів і садів - цебто радість 

зелених лісів і садів; 9) у Господній господі - цебто у до

мі Гбспода Бога, у місці нарбдження Ісуса Христа. Те місце 

призначене Богом, і вонб стало домом Господнім, його го

спбдою; 10) солодом - сблод(\щами, стають солбдкими; 

11) груші запалять зелений намет - треба розуміти: грУші 
між вітами світяться золотом; оскільки вони світяться, то' 

вони своім золотим блиском освітять і зелений намет, зеле
не шатро, зелені верховіття дерев, сплетені між собою, і тво

рять ніби зелене шатро, намет; 12) для Панни Пречистої -
для Пречистої Діви Марії; 13) роздзвонені - охбплені го

лоснбю, дзвінкою радістю; 14) вишні залляли зелене мете
ливо - вишні залляли хвилюючі, розгойдані зелені віти 

дерев; 15-16) радісно-краплим червоним дощем - радісни
ми краплинами червбних вишень, ніби краплинами червб-
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ного дощу; 17) Бетлем - ВІфлеєм - місце (і місто) наро
дження Ісуса Христа; 18) півночі ВJlaдa - влада північно
го х6лоду, мор6зів, глиб6ких снігів ("біле п6ле"); 19) під 
небом ласкавим - під теплим небом яскравого, гарячого 
с6нця; 20) ява - уява, те, що людина м6же собі тільки 
уявити, вифантазувати; 21) і голуБЛЯТЬ розласкавлені сло
ва - ялинка на півночі відчуває, що хтось її голубить, пе
стить ласкавими словами; 22) гоже - гарне, хор6ше; 23) 
Народження Боже - нар6дження Ісуса Христа; 24) наіімен
ші єства - найменші іст6ти, створіння, цебто діти; 25) льо
дові - цебто сніжинки, північний лід, оздоби з ль6ду; 26) 
а полум'яних (треба: полум'яних) зірок - горіючих, гаря
чих, вогняних; 27) сила-силенна - велика сила, дуже ба
гато. 

ЗмІст: 

Ялинка, коли ще не брали їі до хати на Різдв'яні Свята, 
зажурилась, засумувала, що всі дерева, квіти мають чимсь 
привітати нар6дженого Ісуса. Тільки вона не м6же нічим ви- ~ 
явити своєї радости і взяти участь У такім великім святі. І 
Бог їі потішив тим, що й вона від т6го дня, коли народив-
ся Ісус, візьме участь у тім святі, стане королівною тог6 ве
ликого Різдв'яного свята: їі rбудутьбрати до хати, гарно 
прибирати найрізноманітнішою озд6бою ї дарУнками. І во
на ті дарунки буде давати дітям. І відт6ді з невід6мости 
ялинка попаде в к6жну родину"ї там прикрашена стане най
кращою й найбагатшою з усіх дерев. 

Питання: 

1. З чбго повстала радість у світі? 
2. В чім вона виявилась у прир6дї? 

, 3. Чим дерева квіти привітали Новонар6дженого 

Ісуса. 

4. Хто тільки дуже заСУМУilав? 
5. Чого ялинка стала смутна? 
6. Хто їі потішив? 
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7. Чим Бог їі потішив? 

8. Кому ялинка має служити? 
9. Чим вона має служити дітям? 

Завдання: 

1. Моя ялинка в цім Різв'янім святі (оповідання). 
2. Ялинка в нашій школі (опис). 
3. Ялинка розповідає про те, яка сталась подія, як усі 

дерева вітали Ісуса, як вона засумувала і як Бог наділив їі 

оздобою й повинністю служити дітям (оповідання або вірш) . 
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Ноляда 

Підлили в лямпu.ду масла 1) , 
Щоб лямпада ІЮ погасла, 
Щоб світила ~) неба ясна, 

Та на ясла. 

Біля }Ісел - ~{ати Божа, 

Мати Божа, Панна гожа2 ), 
Панна ЧІІСтая, хороша, 

Наче рожа. 

В ясла r ляну ла, росквітла, -
І на МИТЬ немов осліпла, 
Сті.JlЬІ\:И впало в очі світла, 

СтіЛЬКIІ срібла 13) 

"Тепле сіно та не ДОСИТЬ, -
3агорнути його4 ) в коси-б ... " 
Теплу ніч у Бога J)РОСllП) 

йому ЙОСИП. 
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П росиш, йосипе, не всує5 ) 
Круторогі у хліву є -
Нім язик, та В}1ХО чує: 

Бог ва рт-Ує : 

Ось вони все ближче. ближче -
Сиві, гливі і які ще6 ) ••• 

На дитИну кожен дише, 
Щоб тепліше7 ) ••• : 

ЯІ~ лямпада повна масла, 
Світить панна люба - ItpaCHa. 
Повні срібла, світять Ясла8 ). 

Ноче ясна 19) 

Оле'Кса Оmефаuовu'Ч. 

ПОяСНЕННЯ: 

Слова: 

1) масла - оливи; 2) гожа - гарна, хороша; 3) срібла 
проміння зорі; 4) Його (треба: його) - Ісуса Христа; 5) не 
всує - не даремне; 6) сиві, гливі і які ще ... - тут розумі
ються воли різної барви; вони ще і круторогІ, цебто з вели

кими загнутими рогами; гливі (воли) - цебто сірожовтоj 

або чорножовтої барви; 7) щоб тепліше - щоб було теп

ліше; 8) повнІ срібла, світять 'ясла - повні світла, тому і 
світять; ясла - пристінок, до якого воли прив'язуються і 

куди кладеться для них сіно; 9) ноче ясна! - тут автор сам 
ні1би любується красою різдв'яної н6чі і з захопленням цю 

фразу промовив у такому сенсі: яка ніч ясна і чудова! 

ЗмІст: 

Коли народився Ісус Христос, тоді Бог засвітив на небі 

лямпаду, цебто зорю. І та зоря освітила Б6жу Матір, пре
красну, чисту Панну. Божа Матір, коли зоря освітила не-
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мовля, побачила с:гільки світла. Немовля, маленький Ісу

сик, лежить на сіні. Але йому хблодно і Ббжа Мати, не ма

ючи в що йогб сповити, прбсить у Ббга, щоб ця ніч була 
тепла. І тоді круторбгі воли стали дихати на дитину і йогб 

гріти. І Ббжа Мати з радости, освітилась світлом ясним, як 

та зоря. І ніч освітилась промінням зорі. О, нбче, ясна! 

Питання: 

1. Яка подія в ту ніч сталась? 
2. Що то за лямпада, що світила з неба? 
3. Хто був біля, ясел? 
4. Що Ббжа Мати прбсить у Ббга? 
5. ЯК воли стали гріти Ісуса? 
6) Як6ю тоді стала Божа Мати? 

Завдання: 

1. Опишіть Різдв'яну ніч свогб села, міста. 
2. Що ви, діти, знаєте про колядку? 
з. Чому цей вірш називається коляда? 
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ВОРОНЬКО 

1. Антип. 

СтарИй конюх2 ) АнтИп поставив біля ясеJf) дві це
берки4 ) водИ. Жалібно дзенькнули залізні дужки, й вода 
хлюпнула через вінця на вкритий соломою дrрев'япий 
поміст низенької, тісної, підземної стайні. СтаріІЙ КО.Тlішr
ній шахта рь плюнув 3 пересердя й почав замішувати па
лицею полову, хлюпаючи на неї пріІгоршнямиt:1) хо
лодну воду. 

Воронько відступив од ясел на повід5) і все тягся дu 
цеберки 3 водою. 

- Ну-ну, підождеш, за шию не капаєб), - бур

чав7 ) під ніс АнтИп. - 3наю, що кортІІть8 ). Та ба, -
виходить таке правило, що не можна 

- Гу-гу-гу-гу! - тремтів ніздрями Воронько. Ши
роко розплющивши сво! ласкаві, зчорна-сині очі й нашо-
рошивши9 ) вуха, він повертав голову то до діда, то до 

цеберки. 

- Стривай-стривай1О ), замішаю, тим часом ти про
холонеш трохи, - провадив своєїll ) дід. - Небійсь на-
б ' '12) ? А '? 3 б ' , Ігався за ПІВДНЯ .... то ж як. . .. ро ити, товари-

шу, півупряжки - то не люльку вИкурити. Тото бо Й є~ 
Упрієш, ото r ще й як упрієш. Ти думаєш, дурна го
лово, АнтИп не знає? 3нає він добре. .. Дід AHтIm, го
лубе, бачив смаленого вовка13 ), був під конем, був і на 
конР4). А тепер ось, скажемо, й 3НОВ під конем, - на
llрЯД уже чи й видряпається з-під нього. Куди там! ... 
А колись. . . ого-го! А ти думав як? Він, голубе, був 1\0-

ліІСЬ не І{ОПЮХОМ, а забойщикомI5 ), справжнім забойщи
І,ОМ. Краще од нього ніхто було не врубає вугілля. А те
пер що АнтИп? .. Пху! абищоlб) - конюх ... 
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Довго ще бубонів дід, стукаючи палицею в дно ясел. 
Потім від обтер полою руки, вИтяг з кешені кесет17 ) і по
чав набивати лЮльку. Воронько, нарещті, переконався, 

що всеїдно, поки дід не схоче, водИ не нап'ється, й заспо
коївся, похнЮnивmись18 ). 

2. Під зеМJlею. 

Сумно. .. Ледве миготИть на землі біля ясел мі
дяний каганчик, то притухаючи зовсім, то часом розго
ряючись. Чорна сажа розходиться від нього у вогко
му теплому повітрі й сИвим димком сповняє стайню. Чор
на химерна дідова тінь нешвидко коливається на стіні. 
на густо-поставлених дубових стовпцях, сягає до стелі 
3 таких самих попереЧОІ~, з білими пухнатими плямами 
біля щілин: то розрісся СЛИЗІ>І\ІІЙ мох - Є,J;ина рослина 
n підземнім царстві пітьми. 

ТИша. .. могИльна2О )... Глухо лунають - може 
далеко, а може й блlIзько - стукання шахтарського кай
ла21 ) об тверде, як камінь, вугілля; лусне22 ), як з пісто
ля23 ) , стрельне, дубопа поперечка під страшенною ва
гою землі; з грюканням, брязкотом, тупанням, промай
не повз стайню "партія" вагончиків з чорним, виблИску
ючим іскорцями, вугіллям, - і знову все затИхне, тіль

ки й чути, як набріІДЛИВО, невгаваючи23а ), бренить по 
рівчаках під стінами "продольної"23б) вода. 

Все згуки, давно й гаразд відомі Воронькові, згуки, 
що давно колись жахали його, але тепер на них він не 
звертав найменшої уваги, ніби й .вИріс під цю важку 
гнітЮчу музику шахти. 

Років 3 чотири тому, його ганебно зкрутИли вірьов
ками24 ) люди й спустИли сюдИ, в цю темряву, від повного 
весняних згуків, соняшного сяйва й тепла, спустИли в 
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пекло й цілий місяць дбали про те, щоб він уважав убоге 
:миготіння чадного каганця - за сонце, за світло, а вог
ке, смердюче, нерухоме повітря - за ніжний подих 
вільного, запашног025 

) степового вітру, могильні підзем
ні згУки - за чудову музику степу, гнітЮчу26), пекельну 
темряву - за дивну, теплу, ласкаву, зоряну літню ніч. І 
вонИ, лЮди, дійшли свого. 

Проминув рік
27

), і Воронько навіть забув про все. 
ТіЛЬІ{И вряди-годп, після тяжкої, неприємної праці, дрі

маючи біля СВОІХ ясел, бачив він казкові, чарівні сни .. В 
його конячій голові виникали пИшні Ісартини минулого, 
й він часто-г)усто Довго не хотів розплющувати очей, аж 

поки твердіІЙ закаБЛ1ТК ста рого Антипа не доводив йому, 
ЩО то - сон, мрія й більш нічОго. 

- Повернись,! назад! ПРОІ\ЛЯТИЙ! - кричав тоді 
своlм хрипучим голосом дід АнтИп, й важкою зашкоруб
лою долонею бив Воронькові по теплих, вогких, М'ЯІ~ИХ 
ніздрях28 ). Воронько З просоння високо піДКІІдав голо
ву, прищуливши вуха й уникаючи дідового ку лака, й ДОВ
го ще не міг прийтИ до пам' ЯТИ - де він і що він. - Ач, 
який! ба - c~ собі ... Солодко мабуть заснулося. 
Ще може й присніІлося гарненьке, хе! . . . Но! здох би ти 
йому ще маленьким! ... лютував старий конюх, шарпа
ючи за повід і виводячи коня із стайні, щоб запрягтіІ в 
"партію" порожніх вагОнчиків29 ). 

Воронько ніяк не міг звикнути до такої дідової не
сталости, збагнути, чого він часом так лютує. Аджеж 
він буває іноді таким лагідним, зве Воронька товари
шем, навіть братом. В глибіПІ}IХ свого конячого серця 
почував він, що й дідові мабуть ввижаються чудові сни 
мину ЛОГQ, але свідомість, що все те - річ безповор6т-
ня, робить діда скаженим. . 

180 



БулИ ще хвилИни, й наВІТЬ по де-кільки разів на 
день, КОЛlІ на Воронька невиразно, ніби з імлИ сучасно
го, віяло чудовим минулим. Це тоді саме, коли старий 
АнтИп приносив у. ясла оберемок свіжого, запашного 
сіна, що так його люБИв Воронько. Сіно так гарно пах
ло чимсь рідним, дорогим, але далеким. .. А то прохо
дила повз стайню юрба млявих шахтарів, що щойно спу
стИлась у шахту згори, й сердешний кінь чулими ніздря
ми удихав з ІХНЬОЇ брудної одежі приємний п'янкува
тий пах соняшного променю й тепла. 

3. Воронько рятує ... 

Нудно в шахті ... Воронько тільки й знав, що во
зив по реЙІ(ах сюди то туді1 ззлі;Jпі вагончики: дален:о 
в г либинь - порожні або з дубовими стойками (СТОВП
цями) , а звідтіля - повні еірого глею або чорного ву
гілля. Він ніколи НС poaMipl~{)BYBaB (чи не тямив, чи не 
хотів) над ТИМ, І\ОМУ Й за-для чого потрібні ці блиску
чі тверді камінючки: nпрягали його - яін віз їх, важко 
ступаючи й оступаючись 29а ) на шпалах, укритих г ле

яною липучою калкшою3О ) й посипаних жужелицею31 ), 
рmзпрягали й веЛІI до ясел - він пив, ЇВ і спочивав. 

Ось і зараз, підживИвшись трохи, він мусів поспі
шатись до далекого ІІІтрека32 ), щоб поодтягати звідтіл~ 
вагончики, бо побіч з тим штреком шахтарі вже вибра
ли вугілля й вибивали стойш3 ), що підпирали стелю, 
бажаючи завалити те по.рОжнє місце. 

Дід наБИв тютюном люльку й, поклавши її на край 
.ясел, не поспішаючись, напоlв коня, одгорнув рукою 
мішку34) й насИnав йому гарнець вівса. Потім перевер

нув догори дном цебро, сів на нього й почав викрешувати 
огню. Довго він цокав кресалом по кременю й лаяв 
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~a чім світ не вість ког(35 ). На решті, губка затлілась, 

червоний огник від люльки освітИв настобурчені зжовта 
рйві підстрижені вуса, край облупленого червоного носа 
.й відбився в помутнілих старечих очах. Довгий хрипу
чий кашель хитнув сухорлявою, виснаженою довголіт
ньою працею, постатю дідовою, дико свиснув під ніl3Ь
І\ОЮ стелею шахти, ущух36 ) на мить і знову кинув дідом 
ніtперед і назад. 3 кашлем Вllбухнуло з трухлявих гру
дей ЛlОт.е прокляття на гіРІ\С безпросвітнє житпІ. Потім 
все затихло, й тільки BopoHыIoBee ПlІрхання й хрустіня 
вівса на зубах, та таємнlІчі СТУЮ1ПНЯ ІЇ тріСІ\ порушу
вали мертву тИшу. 

- Гей-гей! діДЬІ\У старий! - розітнулось по шахті~ 
- довго ще кунятимеш там? Подавай BopoHыIaa - час 
вагончики поодтягати! ... 

Дід Антип не поворухнУвся. Він знав, що то гала
сує десsітник, але не звернув уваги. Багацько їх бачив 
він . на своїм Bil~y Й звик до їхніх покриків, лайки й на
~iть биття. 
. - Гукай, гукай собі на здоров'ячко, - бубонів 
старий, - така твоя собача служба. А наше діло слухати 
й роБИти своє. .. Підождеш, ~ не собі робиш, хазяїно
ві37 ) ! Не візьме -тебе лиха годИна, а хазяїн не з'убожіє~ 
~оли АнтИп спочине трохи ... 
- Промайну ло ще 3 чверть годИни. Дід мовчав, не 
випускаючи з зубів своєї люльки. Він підпер голову ру
ками, обперся ліктями в коліна й тихо дрімав. Воронь-

, .,. u' " , 
ко теж СКІНЧИВ СВІИ овес, не СХОТІв МІШКИ, а нашороmив-

ЦІИ вуха, дослухався до чогось, повертаючи голову на 
обидВа боки. Почулося чваканн~8) чобіт по калЮжці, 
б.mсну ла лямпочка й освітИла стайню, Воронька в ній 
І, зігнуту постать старого к6нюха. 
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- Чи ви бачили отаке? - обурився деCJiтник на 
дідову недбалість. - Він спить, га!... Ось я тебе як 
потягну оцИм батогом, то ти знатимеш :мені, шка рба
не39 ) нікчемний, ЯІt спати, колИ діло жде ... 

І десятник піднЯв із ооилі батога. Дід схо
пИвся, притоптав пальцем потухлу лЮльку і сховав у ке
шеню. Метуш.лИ:во почав він одв'язувати від ясел пб
вода, замахнувшись на Воронька ку лаком. 

- Ну-ну, не дуже кричіІ, - бурчав він. - Багаць-

ко вас знайдеться таких комендерів ... 
- Щоб за раз мені кінь був у штрекові, - кинув де-

сятник і зник. • 
- Зараз, зараз, прояп0391l ), бачиш, що одв'язую, не 

повилазило ж4О ) тобі ... Диви, .якИй лютий, галасує ... 
Назад, проклятий! .. . 

Старий одв'язав пбпода й повів Воронька низькБІО 
мокрою "продбльною" до ІІІтреку. Rоливаюче світло 
дідової лямпочки одсвічувало в краплях на стінах міль
йонами іскор. Густа темрява жахливо тремтіла й посу
валася далі й далі. 

Воронькб почупав себе неспокійно й ворушИв BjT
хами, вилбвлюючи з гробов6ї тИші таємні шерехи, ще 
незнайомі йому. Що-б.ліІжче до штрека, звідкіля вже 
доносилось стукання сокИр у стойки, невідома трив6га 
опанувала його істотою. Він перелякано повертав го
лову праворуч і ліворуч, сіпаючи п6водом. Дід махн-Уп 
на нього лямnочкою Й погано вилаявся. Але Вороm)~б 
не помітив того, захоплений гострим передчутгям 11(11'

лого лиха. Ноги несамохіть ступали обережніш, тіло 
здригалося. .. Страшно... Стосажнева товща зловісно 
мовчала, похмуро нависПІИ над ГОJIОВОю. 
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Ось і штрек. Ласкаво замиготіли праворуч шах
TapcьKi І\:аганчики під низькою страшною стелею, котру 
підnерто було вже тільки l\:ількома стовпчиками: біль
шість бу ло повибивано й по склада но у вагончики, що 
стояли низкою41 ) на реЙRах вздовж штреІ~а .. 

- Насилу спромігся! - ГYI~H')'B десятник, ПОЧУВППІ 
чвакання кіНСЬІ\ПХ копіІТ. - 3апрягай ІІІвіІДІІІе та по
одтягай ваГОНЧІП~И: зараз зашілюватимо. 

- Но! - повернувся дід до Воронька. Але Воронь
ко, піднявши голову й гостро наПРУjКПВІПИСЬ, СІ~аженим 
переЛЯБОМ дивився в глибінь штреІ~а й ловив в)'хами, 
ЙОМ)! самому тільки чутні, згуки. 

- ho! бодай ти йому здох, анахтеМ0! - запінив
ся дід і підняв ногу, щоб штовхнути коня. BopoHbRO при
сів на задні ноги,' захріп і посунувся назад у. темряву. -
Чи не здурів оце кінь! - ЗДИВУШ1ВСЯ дід. 

Десятник нетерпляче вчепИвся за поводИ і з усієї 
сили потяг Воронька до себе. Кінь смиконув головою, 
вирвав у НЬ.Ого з рук поводИ і, стукаючи копитами по 
рейках та шпалах, зник у пітьмі. 

-' - Що за лиха година! ніколи не траплялось раніш 
такого, - розвів руюіми десятник. 

Страlпенна думка БЛІІСІtавкою промайну ла ста р6-
му шахта реви в голові. Він не своlм голосом гукнув: 

- Хутчій тікай хлопці, за раз завалиться!. .. Ско
тИна чjтє лихо ... 

Не треба бу ло вдруге гукати. Шахта рі ледве встИг-
, , , " б" u , 

ли вихопитпсь, як важка стеля в сто в 1 И над штреком, 

з надзвичайним ГРЮКQТОМ і тріском, завалилася, поще
пивши товсті дубові підпори на тонісінькі трісочкіІ. 

l\'lабуть з хвилину стояли ЛЮДИ нерухомі, скам'яні
лі, пополотнілі від жаху; с,ерть зазирнула ЇМ у вічі. На-
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решті, немов по команді, почалИ христИтись дякувати 
Богові за рятУнок. 

А Воронько стояв спокійно в стайні. Підвівши г6~ 
лову, він смикав крізь щаблі запашне сіно, навіть не зна
ючи про те, що вирятував розумних людей від наглої 
смерти. 

** * 
День за днем, міс.яць за місяцем, рік за роком тяг

лась ТЯЖІ\а, безпросвітня довічня ніч. 
Воронько возив вагончики, ЇВ, пив. Од доброї Іти 

зроБИвся гладкий, круглий, як опецок, але від постійної 
ІІІестилітньої біганини по калюці занепав на ноги. Стоя
чи похнюпившись біля ясел в стайні, підгортав він по 
черзі то одну, то другу ногу і часто у сні важко з при~ 
свистом зідхав. 

Дід АнтИп дав.нО вже завважив, що з Вороньком 
діється щось погане. Не раз він підходив до нього, на
гинався, стогнучи, й тИкав кривim, корячкуватим(2) 
пальцем коневі в коліна, вИще копИт, і все бурчав, все 
бубонів і лаявся. 

- Що товаришу, нспереливки(3 ) мабуть нам з то
бою? А ти ж ЯІ{ думав, - :ми з каменю з тобою, чи 

що? . . . Ні, бр~те, - І\амінь і той не видержує, а ми Ж, 
що не говори, живі створіння. У мене, товариту, ще ра
ніш твого ноги болять. .. і груди. .. ох, як болять ... 
дИхати боляче. А ти думав ні? Ти дУмав, старий АнтИп 
із заліза? .. І залізо, голубе, іржавіє ... То вони тіль
ки, - дід махав рукою в темряву, - дjrмають, що на}. 

зносу немає, що ми ледащо. .. Тобі що? - дурнИця, 
Витягнуть нагору й доб'іоть довбнею, й шкуру здіЙМУТJ).) 
а мене, товаришу, довбнею не дістанеш, і шкури не здій
меш, хоч би й забажав. 3акону такого ще поки не ви· 
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йшло. Та й навіщо кому моя шкура? Вубона з неї не зро
биш, надто обmа рпалась. .. А жерти треба, живота не 
урезониш. Ну, й тягтИму ... А чим - спитай? І сам нв 
знаю. Висмоктали, все вИмотали«), нічого не зосталося. 

Пройшло ще кілька тИжнів. Воронько не міг вже 
стояти, перестав ІСТИ, лягав, натягнувши поводи, й тИхо 
дрімав. Не знати було, чи думав він про що, чи може 
чекав тільки на смерть. І химерною45 ) здавалася дУмка, 
що над такою гладкою, здоровою й могутньою істотою, 
витає смерть. 

Завітав якось ДО стайні mтейгер4б), ПРОЧУВШИ, щО 

Воронько слаБИй. Подивився він на лежачого коня, не 
поняв віри хворобі, взяв батога і тричі оперезав Воронь
ка впоперек. Кінь не підвівся, а тіЛЬІtИ тривожно роз
плющив очі, мотнув головою і знову спустИв іl до зем
лі, злегка здригаючись під пшпучим: хльосканням ба-

тога. . 
- Що з ним? - звернувся штейгер до діда АнтИпа. 
- Ноги, сказать, НІІЮТЬ, - запобігливо обізвався 

старИй, зцупивши47 ) з голови картуза. - ПройшлИ на
скрізь вогкістю, сказать, як би риматиз ... 

- РевматИзм? .. Хе ... Вже ти й СІtажеш, слу
хай тільки. 

- Так тошно, ваше благородіє. 
- Ну, то нічого його держати тут, - промовив 

штейгер, ІІІТовхнувmи Воронька чоботом, - тягнуть 
нагору! Скажу, щоб далИ дрУгого. 

- Слухаю, - муркнув десятник. 

Штейгер вийшов. 
- Отака-то, товаришу, - решта47&) t 

Дід, важко зітхнувши, сів на цебро біля ясел, поди ... 
вИвся на Воронька, вИтяг кесет і люльку й почав колу-
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пати в ній пальцем. Дві буйні48 ) старечі сльози TpeM~ 
на віях. 

3а годИну прийшло чоловіка з шість кремезних; 
байдужих шахтарів, підвелИ стусанами Воронька з-під 
ясел і повели до кліті. Там вони спутали ЙОГО, повалИли 
на ка:м' .яні плИти, скрутИли мотузками, поклали на низь
ку дерев'яну вагонетку й стяглИ в кліть. Дід АнтИп в 
останнє погладив його по крижах... Кліть піднялася, 
тремтячи, й Воронька обгорнула чорна-чорна страІІІН3 
пітьма й скажений жах. Напруживши останню силу, він 
рванj7ВСЯ, але цупко бу ло затягнуто вузлИ на мотузах. 

Воронько більш не силкувався. Його підіймали, а йому 
здавалося, що він падає кудИсь глибоко-глибоко В чорну 
безодню. Хвилина здалася за вічність ... 

Щ 'С;> Д , б' u J..~ . .. о воно.... авво за утии пах заЛОСІ{ОТiU1 

йому в НОСІ. Воронько ШИРОІ{О роздув ніздрі й жаден
но49 ) УДlIхав його всіма легенями. Блискавкою встало 
перед вим все :мину ле, давнє... Так, так, пахне вес-
,. , Щ б· , 'С;> С' , 

ною, ВІН пригадав... о це ІЛІЄ вгорІ.... ВІТЛО, 

еправжнє, соняшне світло... Ще :мить - і Вороньк6 
нагорі. БурхліfllИМ потоком полилися йому в вуха Haд~ 

земні вільні згуки, дІІвна музика степу; блискучими 
пасмами злотИстого сяйва засміялася до нього га рЯ-Ча, 
весела весна. Його боляче різонуло по очах, ніби хто 
ножем провів по них. .. Але Воронько радо-радо заїр": 
жав: він ще раз бачив. .. сонце І ... 

Його розв' язали, розплутали й поставили на поrи. 
МолодИй бадьорий шахтар сіпнУв за поводИ: но І ... 

Воронько не йшов. 
-Hol ... 
Воронько повернУв г6лову й :мазнУв другого тахта

ря в облИччя віздрmm. 
- Та він, товариші, нічого не бачить t ~ .• 
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Так. Воронько осліп, осліп в ту мить, як сонце лас
Еаво блисну ло йому в вічі... 3а довге пробування в 
темній проклятій шахті, Воронько одвИк од світла, а лЮ
дИ, розумні люди, підіймаючи сердегу нагору , забули 
зав'язати йому ганчіркою очі ... 

о. ч еркасеико. 

ПОяСНЕННЯ: 

Слова: 

1) Воронько - ім'я коня; 2) конюх той, хто хб-

ДИТЬ коло кбней: годує, прибирає, чистить і т. д.; 3) ясла 
- пристінок У стайні, до якбго прив'язують кбні і куди 
кладуть кб ням Істи; 4) цеберка - залізне відрб; 4а) при

горшнями - обома руками разом; 5) повід - шнур, яким 

прив'язують коня до ясел; на повід - на довжину пбвода, 

скільки пбвода вистарчило, на ціJJИЙ пбвід; 6) за шию не 

капає - не спішно; 7) бурчав - сердився, сварився про 

себе; 8) кортить - хбчеться, цікаво; 9) нашорошивши ~ 
наставивши, насторбживши ; 1 О) стривай - чекай, поче

кай; 11) своеі - тої самої мбви, те саме; 12) за півдня -
прбтягом півдня; а то ж як? - а щО ж, хіба ні? 13) бачив 
спаленого вовка (приказка) - не одне бачив, багато на 
своlм віку бачив; 14) був під конем, був і на коні (приказ

ка) - був у біді великій, був і в добрі, булб зле, булб й 

дббре; 15) забойщик - той, що самостійно рубає вугілля в 

шахті (майні), фаховий робітник; 16) аби що - не знати 

що, так собі щось; ні те, ні се - лише кбнюх, цебто -
щось найостанніше; 17) кесет - торбинка на тютюн; 18) 
tlОХНЮПИВШИСЬ '- опустивши гблову, сумуючи; 19) сягає 

- дїстае; 20) могильна - пбвна, як у могилі - ніякий 

звук не доходить; 21) кайло - струмент, яким рубають 

вугілля; 22) лусне - голосно трісне; 23) пістоль - інстру

мент, з якого стріляють зблизька; 23а) невгаваючи - не 

нерестаючи, постійно; 23б) "продольноі" - назва по-

8здовжноі печери, улички в шахті; 24) вірьовками - МО-
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тузюіми, шнурами; 25) запашного - свіжого, п6вного 

степового шіху; 26) гнітючу - що придушує людину до 

землі, що пригнічує їі, сковує їі життя, рух і т. д.; 27) про
минув рік - минув рік; пробіг, пройшов рік; 28) ніздрі -
проходи в НОСІ, . через які людина дихає; 29) в "партію" 

порожніх вагончиків - у певну кількість порожніх вози
ків, якими звозять у. шахті вугілля; 29а) оступаючись -
спотикаючись, зачіплюючись HoгaM~; 30) калюка - глеяна 

слизька рідина; 31) жужелиця - перегорівше вугілля і 

злите в штрипіхаті, колючі грудки; 32) штрека - д6вга пе

чера під землею в шахті; 33) стойка - ст6впчик, яким під

пирають стелю штреки; 34) мішка - мішанина, яку кінь 

ість: з соломи січеної, полови й інш.; 35) не вість кого 
- не знати кого; не відомо кого; 36) ущух - затих, при

тих; 37) хазяінові - господареві шахти, власникові; 38) 
чвакання - ступання чобіт по воді; 39) шкарбан - зноше

ний черевик, а в переносному значенні: неп6тріб; 39а) проява 

- нікчема, приблуда, прониза; 40) не повилазило ж тобі -
не повилазили ж тобі очі; д6бре бачиш; 41) низкою - ря

дочком, вряд; 42) J(орячкуваті - пориті від праці; 43) 
непереливки - не жарти; 44) вимотали - висотали, витяг

нули всі сили; 45) химерний - дивний, примховатий; 46) 
штейгер - доглядач за роботою в шахті; 47) зцупивши -
стягнувши, схопивши; 47а) решта - останок, останнє, кі

нець; 48) дві буйнІ - великі; 49) жаденно - пожадливо, з 

жад6бою, жадібно. 

Сенс оповІдання: 

В цім ОПОВІдаННІ автор змальовує п6стать конюха Ан

типа і коня, Воронька, що стали жертвою шахти, перебува

ючи там у вічній темряві при тяжкій праці. Крім того, Во

ронько своїм передчуттям урятував робітників-шахтярів від 

неминучої смерти, коли штрека мала завалитись. Але лю

ди виявили невдячність до Воронька, не зав'язали йому 

очей, коли його хворого взяли на світло денне ів наслідок 

т6го Вороньк6 осліп. Оці думки мав на увазі С. Черкасен
ко, коли писав це оповідання. 
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Питання: 

1. Хто такий був Воронько? 
2. Про що він згадував у шахті? 
3. Що йому нагадувало про сбнце, степ і життя на вблі? 
4. Чи дббре було йому в шахті? 
5. Чим були подібні до себе і свого життя конюх Антип 

Воронькб? 

6. ЯК урятував Воронько шахтярів від смерти? 
7. Від чбго захвбрів Воронькб? 
8. Чому його взяли нагору? 
9. Чогб Воронько осліп? 

10. Чи справедливо поставились люди до праці j жертви 

Воронька? 

Завдання: 

1. Воронькб оповідає про своє життя. 
2. Антип оповідає про життя Воронька. 
3. Яке добро зробив Воронько? 

.. _ .. 
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