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ДЕНЬ У ЛІСІ ЗІМОЮ. 

То був чудовиn зімовий день. 3іма була вже на 
прш<інці й, мов на прощання, одягла всі свої бли
скучі убрання й виблискувала кожною гілочкою 

дерев, кожною тонесенькою билиночкою. Сонце з 
ніжноблакитного неба гордо дивилося на простори, 

вкриті брудпуватим снігом, і посилало теплі про
:міння, щоб зогріти землю, збудити її від тяжкого 

сну й вирвати з обіймів зіми. На вулицях гороб
чики так голосно цвірінькали, що чорний кіт Савка 
аж облизувався, сидючи па веранді проти сонечка. 

В caдrty r~оло невеличкого дому, що був на само~tу 
краю міста, весело стрекотала сорока. .Ма.Jень
кий Юрко не міг на це все спокійно дивитися. Він 
уже написав цілу сторінку писання, що загадала 

йо.му вчителька, і тепер лічив себе майже вільним 

від щоденних обовязків. Він гдянув у вікно й 
одразу обличчя йоrо повесе:Ііmало: 

«Чого це Павлусь забравсь у наш садок'?» спитав 
він сам себе: <<ІД о він там робить?» 
Юрко скочив на вікно, одчинив кватирку й гукнув 

голосно: 

<<Гей, Павло, що ти там робиш?» 
Павло оглянувся на голос і, побачивши кучеряву 

голівку свого молодшого приятеля у вікні, відповів 

й о .му з деякою досадою в голосі: 
«Не гукай так голосно: злякаєш мені всіх птахів. 

Xiua не бачиш, я ловлю снігурів». 
1* 



Боже! ЮрІю аахnилювався, він теж хотів ловип-І 
птахів, а :мама .аежить, у неї голова Сю~1ить, ааао

ронено її турбувати. 
<<Павлусь, серце моє, а ще довго ловитимеш?» 

запитав ЮрІю, затримуючи свій голос. 
«Ні, мені треба піти в ліс», заклопотано відповів 

хлопець, нахиляючись до своїх сільців. 
Юр:к.о зовсім стурбувався: ліс розлягався недалеко, 

за неведиким простором поля, а.ч:е - чи мама пу

стить з Пашюм? День же такий гарний. Юрко 

Copoi\:t. 

за всю зіму ходив лише до пар:к.у з мамою, або по 

цих нецікавих вулицях, де са;\Іі ворони та горобці. 

А тут ліс, та ще з Пав.ч:ом, він же кожну пташеч:ку 
зна~:. Юр:к.о тихенько відчинив двері до маминої 
кімнати. 1\Іама .ч:еіRала з перевязаною головою, в 
кімнаті пахло оцетом і ще якимись .аіками. 

«Це ти, Юрусь ?» озвалася мама, не відкриваючи 
очей. «Чи-ж ти робиш свої .ч:е:кції?» 
«Мамуся люба, я вже зробив усе, пусти мене 

поrу.,1яти; дивись, як на дворі доuре, а там Павлусь, 

я з ним» . . . Юрко вагався: чи висловитися до 
кінця: - піду до дісу, - чи за ліс перемовчати? 
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Іlавдусь був син сусіди шевця, хлопець літ чо
тирнацяти. Він не раз допомагав батьrюві Юрка 
чи дрова рубати, чи двір вичищати. Мама любила 
ІІавлуся, мала його за чесного, працьавитого хлопця. 

Мама одкрила очі й побачила свого ЮрRа з тюшм 
жадливим проханням у всьому обличчі, що не знала, 
як йому відмовити. 

<<А може на дворі холодно~» спробувала вона 
протестувати. 

Сніrурь. 

«Ні, мамуню, я дививсь на градусни І\, тільІш 
4° ступню>, молив ІОрко, нетерпляче поглядаючи у 
вікно з острахом: а що як Павло вже пішов'? 

- «Іди, тільки щоб ти за півтори години повер
нувся, мій любий», ласкаво сказала мама, глянувши 

на свій годинник, <<щоб на обід не спізнився». 
Мамина ласка пройняла Юрка, він захопJІепо 

крикнув: «~1амуню, спасибі, я поверн~тсь, :ми тільки 
трохи в лісі перебуде,.ю», чмокнув мамину руку й 

вилетів з І\імнати. 
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«В .1ісі» ... ст~'рбовано почала мама, але Юрко таІ\ 
годосно сІшзав ці останні слова, що в неї ще дужче 
заболіла голова й вона безсило закрила очі. 
Павлусь ще був у саду. Юрко тихенько набли

зивсн до нього. Павлусь як раз виіі:мав 3 сільця 
мнленьrюrо сні гур я; на снігу ()у ло розсипано трохи 
проса Й СТОЯЛО 1\ЇЛЬКа СіЛЬЦЇВ 3 КЇНСЬІ\ОГО ВОЛОСу. 
Голодні птахи прилітали на просо, а.ле ледве вони 
до нього підходили, аапдутувалися в псте.чьІш 3 
кінського во.1осу, Пав.'ю притшав петельку, пташка 
не могла вже летіти й Пав.чусь виймав її ніжку з 
петлі та пересажушш у кліТІ~у. що стояла поруч на 
зе)ші. ЮрІю з ;Jахопленпям тихенько сидів з Павлом 
за І;ущем порічок і чеІ;~:ш, но ки при.!Іетить ЯІ\а 
ІІТІЩЯ. 

«Ось, дивись>>, сі пав njн Павла :за pyl\an: « оіі, 
дай Я сам ВИЙl\Іу ЇЇ З СіЛЬЦЯ». 

«Випустиm», суворо сказаr~ Павло, але ЮрІ-ї:О вже 
присів коло сільця, де дригала ніяша.юІ гарненька 
червона птичка. Він обережно виймав її 3 петді, 
коли ось вона одразу вирва.1ася з рук хлопчика і 
втомлена, перелякана перелетіла па І\ущ І\алини. 

- <<Ой, Павло!» з невимовним жалем !;рикнув 
Юрко. 

«Хіuа-ж я не казав~» спокійно промовив Павло. 
«Пу, та вже годі: я маю їх досить.» Він підняв 
клітку: там сиділо 5-G снігурі в. ІЦо то були за 
гарненьЕі nтахи! Гру дн.а була в них червона, так 
само і черевце і боки голови. Сама голівка зверху, 
хвіст і крила чорні, аж вилискували. Деякі пера 
на крилах були сивочервоні. 

«І де вони були, що я їх досі не бачив», обди
влявся їх Юрко. 
«В саду Ж і б~rли весь час: і в нашому й у вас», 

одновідав Павло, 3біраючи свої знаряддя: <<вони 
вя\е скоро від нас відлетять, вони тільт-ш зімою 

переб~rвають у пас, а як тjлЬІш весною запахне, ще 
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перед мясницнми вже зберуться Н летять геть на 

північ, там і куб.чяться, а в нас ні.>> 
«ІЦо ж вони їдять ;;і.мою'?>> запитав Юрко. 
<<Усе їднть; он бач, як наїжився снігурик, що 

сидить на калині, - там він пооб'їдав усі ягоди, 
які ще залиши.чися від осени. А то полетять до 

.чісу, там їдять насіння всяке з дерев, там у .їІісі й 
ночують усією зtрає:ю. А ранком летять на одкрите 

~1ісце, де сонечко світить, та так кумедно переклн
Ішються «д'ю, д'ю, д'ю». А ва~е як зберуться відлі

тати. то самець почне ТаІ\, гарно виспівувати, наче 

зю\люшє: в дорогу свою подру:.J~еньку.» 

«Чого ж вони нас Ішдають саме тоді, коли в нас 
почнеться весна'?>> запитав Юprta. 

«Ну, кажуть, що це північна птицн, летить аж 
у холодні І~ раї, там їсть брусницю та морошку -
ягоди такі, а нашого гарячого підсоння не вино

сить. Ну, та що це я розбалакавс.я, піду занесу 
додому Ішітку та в ліс піду -там батько хмизу на

готовив: казав, щоб я який оберемок приніс.» 
«Я піду з тобою», СІ\азав Юрко. «~-!ама пустила», 

додав він, побачивши недовірря в очах Пав.ла. 
Той усміхнувся й сказав: 
<<От і добре: я ІІОІ\ажу тобі, .може, вивірку таку 

гарненьку.» 

«Як вона зі .мою спить!» схотів винвити своІ 
знання Юрко. 

<<Одним оком спить>>, насмішкувато сказа.в llа
иаусь: «а .як гарний соняшний день, то п роюr

дається й зараз до свого запасу горішків біжить ... 
Ну, ти мене тут пожди: я зараз», додав Павлусь, 
ко.ли вони підійшли до його хати. 

Юрко сів на призьбу й весе~о дивився навкруги. 
Хата була останн.я, за нею йшло поае, ще вкрите 
снігом, зпід .якого виглядали грудки чорної землі. 
Недале1ш коло плоту б~rла велика купа гною, по 
ній заклопотано товклися сірі ворони й витяга.1и 
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товстими даюбами всЯІ\е сміття. Другі понажно 
ходили по дорозі. Юрко дивився, чого вони ті.rrьки 
не ї.чи, ці ворони; він щодня бачив їх у себе на 
подвіррю коло помийниць. Вони за Іюжну І\рихту 
хліба сварилися з дворовим псом Байдою, тягали 
кістки, шматки моркви; колись украли з нікна на 
кухні невеличІ<У рибу, а одного разу літом він сам 
бачив. як ворона тягла в дзюбі мале пташен.ятко. 
Стукнула фіртка, й уся зrрая ворон важко піднн
~чася й пер8.!1еті.ча на високе дерево ко.чо парІ\анs. 

«Ходім», сказав Павлусь. Через його плече ни
сі.ча шворІ\а для хми3у. 

Сіра ворона. 

«Як я не любJІЮ цих ворон», Іtазав Юрко, при
слухаючися, .як ворони кричали свої неспівучі «кра, 
кра, кра» ... 

«Чого'? Вссе.т:rа птиця», одповів Павлусь: «У мене 
торік боліла нога, л не міг далеко ходити, то все 
до них придивлявся : оце ранком одна а них перша 
прокидавться, летить до нас у сад на високу то

полю та як зачне голосно каркати - вся зrрая 

прокидається- а вони ночува,їІи тут на дзвіниці -
от вони з криком прилітають до неї, розсядуться 
но деревах та наче роамову .яку :між собою ведуть, 

наче умов.ч.яються, куди летіти за поживою. Умо
н.ІJ.яться 1і усі одразу по.т1етлть. До півдня шукають 
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собі поживу, шукають воду, бо дуже її потрібують, 

осоGлино літом, коли душно стане. Тоді вони 
лізуть, чи в струмок який, чи до ставка, щоб І\упа· 

тися, а як скупаються, то берегом походжають, 

щоб пірря пообсихало. Rоло півдня трохи спочи
нуть, і знов за поживою летять: літом у гай, зі:мою 
на вулиці, на поле. А вже перед вечером знову 
злітаються та голосно кричать у повітрі, мов гра

ються: то в один біІ\, то в другий прямують, то 
спустяться, то знову піднімуться - гарно!» 
«Чому ж вони собі кубла не роблять?» спитав 

Юрко: «Я раз увечері бачив, як сила їх попри
чеплювалася до Іtарнизу високого дому: як вони у 

ві сні не попадають? 
«Зі мою жадна птиця кубла не в'в », поважно 

оповідав Павлусь, <<а як :весна наближається, тоді 
Іюжний собі пари шукав та гніздечко ладнає. Так 
і ворони - весною парами розлітаються геть з 
міста в ліс, у сад, там по деревах і роблять собі з 
товстих гілочок велике гніздо, але не дуже гли

боке: як ворона сидить на яйцях, то її всю видно. 

В середині намощено й моху, й вовни, й ганчірок 
і пірря, усячини! Так добре будують, що до ин
шого кубла - у нас там у саду було на березі -
то кілька літ весною та сама пара верталася. Трохи 
підправлять його та й живуть. А так з кінця бе
резня вже й яєчки в. Я один раз украв два та 
спік собі в гарячому попелі: нічого - смашне.» 

«Фе», засміявся Юрко: ніколи б у рот не взяв 
воронячого яйця! А які ж вони, теж білі?» 

«Ні, вони гарні - яснобдакитні чи зеленуваті з 
ру дими плямами. Ворони їх довго висижують: Я 
помітив, що вони міняються : то мати сидить, то 

батько. А вже в травні молодь вилітає з кубла, 
тоді вони деякий час цілими родинами тримаються, 
ра3ом за їжою літають і до води. Ну, а вже в 
жнива неі нарізно літають, тоді вони линяють і 
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живуть окремо, а 3 осени 3ІІОВ збіраються у вели
чезні зrраї та так громадами Н живуть цілу ЗЇ}1~r. 
Розумна птиця, нема чого казать, а ти кажеш 

гидка. Я всіх птахів люблю, радий би ввесь час 
до них придивлятися.» 

Так балакаючи, непомітно перейшли хлопці на 
велике по.че, де було багато заячих слідів на снігу. 
Павлусь звернув ;увагу на ці сліди, що таІс 

гарно ви;шачалися на білому снігу, й опонідав 

Юр1юві: 
«Ось бачиш: це заячі сліди. Видно, як він пере;( 

ранком ходив снідати до нашого саду. 3айці гризуть 

ЧубатнtІ жайворонок. 

овочеві дерева, від них наші щепи пропадають. 

А це він уже найад СІ\акав. А це щось велике 
Лшло та, дивись, мабуть, напало на зайця: бачиш, 
як сліди мішаються й сніг витоптаний у цьому 
:місnі. - Ось трохи крови є на снігу: :маб,УТЬ, лисицн 
перехопила зайчика саме, шt він вертався додому. 

13ачиш, далі немає його слідів.» 
Юрко :з цікавістю придивлявся до тої події, ЯІ\У 

можна було прочитати, мов написану ясними літерами 

па чистому, ще свіжому снігу. І\ілЬІШ разіn 
:здивований ЮрІю бачив жайворонків, ш~і невідлі
тають від нас на зі.му, а ховаються по садах та 
цвинтарях, гuдуючись всі.ляІшми зернятками. 
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. ..:Ііс прийняв хлопців у свої обійми, обступи.,'Іи їх 
:кущі та високі граби. Тихо-тихо було в .чі сі. Ожеледь 
ще блищала на молодих деревах. Сухе торішнє листя 
було вкрите тонким шаром снігу. Тиша стол.l!а не
порушна, хіба деколи затріщить яке дерево, чи 
впаде трохи снігу з гі.ІJки. Здавалося, все життя 
завмерло, зниюю. Але воно було. 

Павлусь почував себе в лісі, наче в своїй І\імнаті, 
де він знає всі рі чі, знає де що стоїть і лежить. 
Він одразу підійшов до одного :куща, обережно від
сунув гішш й показав Юрrюві невеличrtу дуж.е 
гарненьІ\у пташку. 

Ч~·(Іата сшшцл. 

« 1\е :моя уRохана синичка, вона вже мене не 
боїться.» 

Навлусь посилав перед кущем трохи зерна й 
відступив від куща; 3 нього ви.1етіла маленька 
чубата пташка, сіла на сусідній кущ, оглянулася 
навкруги маленькими чорними очима Н спустилася 

на зем.:1ю дзьобати зерна. ЮрRо дивувався її красі. 
У неї бу.1а чорна голівка з бі.тшми окрайками, руда 
спин ка й біла грудка. ЮрІ\О гадав, що всі птиці 
відлітають від нас, а тут бач і жайворонки, й сні
гурі, й синички. 

«Це я~ така весела пташка», з захопленням :казав 
Павлусь: «нін.о.1~и вона. не сидить тихо. Завжди 



12 -

лазить по деревах, шукав по шпарках якоїсь комаш:rш, 
або на rілляч:r\аХ ;зернят, перелітав з дерева на 
дерево . . . Он, бачиш, уже алетіла на другий кущ 
і як придив.11яється. А то, чуєш, співають другі 
синички, чувш; «Сі, сі, сі», тепер: «ре, ре, ре, рі>>. 
Синичка одразу, наче її хтось покликав, знялася 

Й 3НИКЛа Б Лісі. 
«Вони тепер аrрайками аім:ою живуть», казав Па

влусь далі: «ну, а весною паруються, роблять собі в 
дуплах :кубелечка а моху й трави, вистелюють вовною 

тай кладуть, часом, аж сім біленьких а червоними 
цяточками яєчок. О, знову прилетіла, бачиш, який 
чубчик на голові'? Але ходім далі.» 
Хлопці пішли в глибину ліса. Юркові става.ч:о 

трохи страшно, але ліс був наче повний чар, таєм

ниць і такої краси, якої Юрко ще ніколи не бачив. 
Ось щось хруснуло: «Може вовк'?» гадав Юрко, але 
соромився спитати Павлуся, щоб той не подумав, що 
він чогось лякається. Тиша була вже порушена, 
десь стрекотала сорока, вдалечині гомонів по камінцях 

невеликий водоспад, десь стукали сокирою. Хлопці 
підходили до невеличкої річки, такої бистрої, що 
вода в ній навіть і не замерзала. Через річку переки
нуто було :кладку . . . Вони вже ступили на кладку, 
Еоли Павлусь ухопив Юрка за р~rкав і показав йому 
на річку. Та Юркові так закрутилася голова від 
гомону річки, що він трохи не вnав 3 кладки у 
воду. П ав.ТJ:усь ухопив його аа руку й не пере
вів, а майже перетяг х.іlопця до берега. Він був 
дуже сердитий. 

«От птицю :мені а.'Ія:rшв, а то ж така гарна: та:кої 
ти ніде не побачиш. Це ж рибачок - аімородок. 
Ось сядемо тут на пеньку та почекаємо, вона скоро 
вернеться. А поки що я поснідаю. Може й ти, 
мамин ласунчику, підживишся моїми харчами'?» 
Павло вийняв а кишені свій сніданок. Якими 

смашними здалися Юркові ці дві холодні картоп-
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лини та солоний огірОІі. з шматком сухого, чорного 
хліба! Навкруги буи1о так гарно: невеличка річка 
швидко збігала по :камінцях, один берег був високий, 
весь поріс кущами: досить бусJ1о тут і г.:1оду, і ши· 
пшини, і ліщини 
«Як то тут, :мабуrь, добре влітку't» казав ЮрІю, 

or лядаючись навкруги. 
«Не погано й тепер», казав розсудливо Павло 1t 

знову стиснув руІ\У Юркові: «Мовчи, не рухайся», 
прошепотів він - «вернувся». Чудова блакитна 
птиця прилетіла й сіла на І~амені над бистрою 
водою. Це ж і був рибачок (або плавнев:ий дяте.11). 
n.чак:итнозелсна голівка й спина ясно виблискували 

Рибачок або зімородоl\. 

на сонці, :мов метальові; грудка яскрава, червоно· 

жовто·гарячоrо :кольору, шийка біла. Довгий чор
ний дзюб, ноги червоні. Птиця уважно дивилась у 
воду. Юрко завмер, боячись її переляка ти. А Павло 
пошепки, яко справжній знавець усіх лісових меш· 
капців, оповідав про цю красуню птицю. 
«Бачиш, рибачки не живуть зrраям:и, навпаки: 

скілько я вже понад цівю річкою хожу, а тільки 
дві парі їх і бачив. І то вони живуть далеко одна 
від одної. Вони живляться рибою, нікого й недопу· 
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скають а других птахів на ті місця, де вони вже 
росташувалися та звикли ловити рибу.» 

«Дивись», трохи не крюшув Юрко, «зловила рибу 
та ще й грається.» 

3імородок справді вихопив з води чималу рибу, 
двічи її підкинув у повітрі, знову зловив дзюбом 
і одразу проковтнув. 

« Це щоб вона головою вперед у горло йшла», 

пояснив Павлусь. «От якби Rубло знайти! :Мені 
Банька Грицеюtів Rазав, що він натрапив на одно. 
Рибачки риють у землі нірку або займають чию
небудь чужу; птиця вона досить велика, то нірку 
треба чималу, а инший раз трапиться в тому місці 
або камінюка, або товсті коріння, то ТаІ\ їм бува 

тяжко, що доводиться деколи кидати роботу та 

роспочинать десь у другому місці, де Грунт :мякший». 
«А він кубло коло води робить?» 
«Буває, що при воді в березі, а буває й так, що 

десь далі в дуплі якого- небудь дерева. Кубло 
смердюче страшенно, усякі недоїдки риби догнивають, 
але воно завжди добре заховане, чи гі.11лям прикрите, 
чи камінням. Ну, ходім, он і його пара до нього 
JІеТИТЬ». 

Юрко nобачив другого рибачка такої ж :краси. 
Птиця, скиглячи, летіла низько понад самою водою, 
а потім сіла коло своєї пари. Хлопці пішли вгору 
на високий берег. Тут був мішаний гай з клену, 
вязів, дубів та грабів. Недалеко був зруб; декілька 
селян рубали дерева на дрова, там стояла фура, 

тут був і хмиз Павла. Він привітався з селянами, 
добре звяза.в свій оберемо!\. хмизу й перекинув його 
через плече на спину. Хлопці повернули додш1у. 
йдучи тим самим високим берегом, що порk деревами 
та кущами, вони побачили, як між гущавиною 
майнула руда шкурка, і зза одного дерева. з'явилася 
гарна постать Іtуниці. Вона тримала в зубах не
велике зайченятЕо й хитро обдивлялася навтtруги. 
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Юрко аж зJІякався. Але куниця, мабуть, побачи.1а 
їх, швидко побігла й одразу зникла в своїй норі 
над са~шм берегом. Хлопці перейшли знову кладку, 
але рибачка вже не було. Вийшли на той берег. 
Павло звернув на наі11юротчу стежку й вони йшли 
густим лісом да._1Іеко від битої дороги. Тут, на ра
дість Юркові, приту.1ившись до високого клена стояла 
гарненьІ\а сиворуда козуля й виривала зпід тон
кого снігу торішню травичку. 1\оло неї терлося 
~шденьке козеюІтко. Гарними уважними чорними 
очима придивилася козудя до наших мандрівців, 
наче додивлялася, чи несуть вони їй і її малому яку 

небезпеку; потім, наче заспокоївшись, вона повер
нула голову до свого козенятка й ласкаво кілька 
разів лизнула його, знов глянула на хлопців і, гордо 
підвівши свою гарну голівку, побігла в самі лісові 
нетрі, а козеня слідом за нею. Вже підходили до 
узлісся, коли Юрко почув, що над їх го~1овами 
вгорі на дубі щось вовтузю10ся, наче лазило 

по стовбуру й тихеньІю пищало. Він глянув 
угору: щось рудавосіре перестрібувало з гілки 
на гілку. 

«Б і л очІ\ а!» криклун він. «Ой, Павлусю, я її візьму! 
дивись, дивись: як скаче! .. он дивиться на нас. 
Я ІЮдіЗу». 

«І-~уди ти там полізеш», затримав його Павлусь: 
« ..... ивись, який стовбур широчезний: ти ж його не 

обхопиш ногами. Стій, треба вигадати, яким засо
бом її здобути», додав Павло й, знявши з плеч 
оберемок, поклав його на зем.чю, а сам підійшов 
як найближче до дуба. В цей мент бі.лочка, наче 
:зрозумівши намір хлопців, одразу перестрибнула на 
друге дерево й зникла. 

»Оттак краще буде», казав Павлусь, усміхаючись 
па розчароване обличчя Юр:ка. Вона схова.чась у 
своє кубло, а з кубла не важко її видерти. Павлусь 
охопив тонкий гіллястий к~1ен, де сховалася вивір:ка. 
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«l я хочу .лізти, хочу бачити її куб.nо», гукав 

ЮрІ\О й справді подіз jз одної гішш на другу. 

Панао даремно кричав йому. 
«Ой, упадеш, Rращс не .,'Іі:зь!» 

Пашю був уже ко.тrо сююго дупла, де вмости.тrася 

ціла родина вивірок. Він спокійно усівся на rі.:Jьці 
й rуІ~нув, схилившлея до Юрка: 

<'.:\. ну, позич мені твою рукавичку, бо вона, R.JIЯTi\, 

буде ~усатися, ю.; я її витягатиму.» ІОрІ\ові кожне 

Вив і рІ\ а або біаочrш. 

с~'ІОІ:Ю Пав.1а було :заІюн; він почав скорсньІю 
сІшдати рукавички, хоч яr~ незручно було йому 

три:матися без рук. А:Іе, підкидаючи 'іх угору до 

простягненої руки Павлу ся, він хитнувся з гіляки 
й трах-та-ра-рах! упав з неї, та не на землю, а 
аачепився кожушком за гілку й висів у повітрі 
ногами догори, головою до до,1у. 

<<Ой, Павло, Павло!» з роспачу r~·кав він, чекаючи 
порятунку від товариша, але- кожушок розірвався, 

і ЮрІю полетів на землю! Добре, що не дуже високо 
було. 'Гн іі ЦЬОГО бу.ло ДОСИТЬ, ЩОб ЮШЯІШТИ ХЛОПЦЯ. 
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«Ну от, хюа ж л не казав?» r.урмотів Павао там 
нагорі й, натягнувши на pyRy ЮрІ-шву ру1швичку, 
поліз правою руRою добувати білочку. Це йому 
було не першина й незабаром г,тшбоко в темному 
дуплі налапав він щось тепле, мягке, що кусадо йому 
пучки, але скоро опинилося в міцних руках х.чопця. 

Тим часомЮрко підвівся,ЩОІ-\а йому була роздряпа
на, з носу точилася кров, а на нозі був величезний 

синяк. Щоб що дуже боліло, то ні, Юрх-ш цього 
не почував, але кожушок, гарненький І<оя~ушоR, 

.шшм так тішилася його мама, бо сама його ппша, 
був роздертий надвов, і вата вилізала через широку 

дірRу. Юрко гірко плакав. Він забув про вивірку, 
про ліс. «Що мама скаже? що я мамі ска.жу'?» -
тільки одно й було в нього на думці. Одразу він 
пригадав, що мама пустила його лише на одну 

годину, а тепер сонце вже схилялося на вечір. -
«Мамо, ма:\Ю», схлипував Юрко, забувши всякий 

сором перед старшим товаришем. 

«Ну, чого бабій росхнюпався?» почув Юрко його 
веселий голос: «Не треба було лізти, то ж треба 
вміти. Ну, та не плач, уже, не плач: глянь я ж 
тобі здобув вивірку.» 

І сльози одразу висохли на очах Юркові, коли 
він побачив гарненьке створіння в pyRax Пави1а. 
«Який пишний хвостик, а яка біла грудка, та 

мякенька яка», казав він, гладячи білочRу. 

«Пу, давай свою хустку, sавяжемо її туди й неси 
сам.» 

«От мамі принесу», казав цілком утішений Юрко 
«Тобі добре, т;.:Jьки кожушок подер, а мені так 

пучки покуса.ла«, казав Павло, повертаючи ЮрІІОВі 
рукавички й прикладаючи снігу до пох~рівавлених 
пучок. Він ізнов заRинув хмиз на спину й скоро, 
наче бажаючи надолужити втрачений час, пішов 
уперед. Юрко поспішав слідом у розірваному 
І;()Ж' ШRV ПDИТ\'.ЛІіІЮЧlі nіЛОЧІ\У В хустці ДО СНОЇХ 

НАЦІОНАЛЬ 2 
ПАР.іlАМЕЧіСЬКд 

Б1БЛІО7ЕКА 
,,·к FЛІНИ 
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гру;t~іі. Вше сутені.1о, І\ОЛІІ ношІ виіішли 3 ~1ісу, 
перейш:ш по:Іе іі опинилися на ву.тшці. Юрко 
~ювчав, його т;урбува.1а ду.ю..:а, що він так спі3-
нився. Підходячи до дому, він побачив :маму коло 
нікна; це J-I-. вона його виглядала - мабуть, хви

люється, сердиться. ~!ама. вже поба чи.ла його. 
Нона метнулася до нього, схопи~1а його в свої обійми, 

цілува.па, трохи не плакала. 

«Де ти пропав~ що з нами ста.лося? я думала вже, 
що вас вовки ззїли! Юро, Юрко, хИа ж так можна?» 
«Мамуню, так було гарно! . . . Не роздуши - тут 

білочка! Дивись, мамуню.» Він трохи одсунув краї 
хустки, щоб мама побачила їхню коштовну здобич. 
Але тут мама випустила ЮрІtа з своїх рук і все 
одразу побачила: і роздряпане обличчя і розірваниН 
КОіІtушок. Вона сплеснула руками. 

«Боже, синку мій, що тобі сталося?» 
«Нічого, мамуню, ти тільки не сердься за кожу

шок», і Юрко так щиро зап.JІакав, таІ\ цілував 
мамині руки й одночасно притулюван до серця 
білочку, що мама одразу все простила. Білочку 
посадили в клітку, що залишилася від колишнього 
кенаря. Юркові добре обмили все обличчя, ру1ш, 
і коли сіли обідати вже при світлі й мама глянула 
на блискучі очі й рожеві ЩОІ\И свого коханчика, 

вона сама раділа й з цікавістю слухала його оно
відання про всі їх пригоди :н лісі. А коли через 

дві години втомлений довгою проходкою, a.Jie 
щасливий од усіх своїх вражінь, Юрко ліг у своє 
чистеньке мякеньн:е ліжко, він потягнувся солодко 
й крізь дрімоту сказав: 

«3наєш, мамо, це найщасливіший день мого життя. 
Ніколи я не гадав, що зімою стільки цікавого н 
ЛІСІ. Шкода тільки, що вовка не бачили.» 

3 останнім мама вже не погодилася 



ВЕСНОЮ. 

Дочека~1ися весни. Зникли морози, сніг, Іїриrа. 
3 блакитного неба сонце ллє свої проміння теплі, 
яскраві й усе оживає. Тільки де-не-де по ярах та 
ровах ще можна побачити сніг, а скрізь на поді, в 

саду вже зеленіє травичка, пробяваються перші, 
такі гарненькі квітки. Вже давно прилеті ... 1и жу
равлі. Ластівки клопочуться коло старих своїх 
гнізд, носять глину в дзьобках, замазують шпарки 

Жуки-rніttнюш тлrнуть І<улю, яку зліпиди з гною. 

в них, вимощують їх у середині пір'ячко:м та вся
кою вовною, що вдається їм знайти на подвір'ї. 
На вулиці й на дворі коло І\Ожної купи гною 
працюють жуки-гнійники; їх невеличке тіло все 
виблисRув на сонці темним метальовим бдакитно

зеленим виблиском. Вони копають ямr-ш в гною, 
самочки к...'Іадуть ту ди яєчки й закладають їх гноєм, 

щоб дітки мали одразу що їсти. Для І\ожного 
яєчка робиться окрема нірка. Чимало роботи неве
личким жучкам. А деякі з них виробляють ку.11ю 
з гною; І{ у ля вся викачується в гною й закопувться 

в землю в невеличку дірку в землі - про запас. 
2* 
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Напружувалися .коло цієї тяжкої праці й самець 
і самка - не аа один день її зробиш. А д.11я .кож
ного яєчка роблять вони окрему велику гнойову 
грушу, окрему ямку; але жучки працюють бадьоро. 

Над вербами гулsть бджоли, радіють тим паху
чим сереж.ка:м, що ними вкриті всі вербові гілочки
смокчуть з них солодкий мед. Скрізь весела робота. 
Юрко теж сьогодні піднявся раненько, бо сьо

годні дJІ.я нього майже свято - останній день 
школи перед Великоднем, і вчитель сказав, що 
вся класа іде на екскурсію. Не треба приносити 
жадних книжок , зшитків, які вже надокучили, а 
взяти з собою добрий сніданок і всіляке знаряддя, 
що в дома зад.~ІЯ ловлі всякого «живого матеріялу», 
як висловився вчитель. Юрко випрохав у кухо
варки невеличку баночку, .ш~у заклопотано при

в'язує до свого чересла. Мама докінчує чудову 
рожеву прозору торбу, щоб .11овити метеликів, у 
кишенях повно ріжних коробочок на всякі потреби. 
В найглибшій кишені ховався ніж, що його лиш 
кільки днів, як подарував йому батько. В торбі 
був наготовлений та.кий сніданок, що можна булоб 
поділіти а 2-3 товаришами. Готово все: можна 
бігти до школи. Посперечавшись трохи з мамою 
заа. калош - наче можна в початку квітня хлоп
цеві одягати калоші - Юрко вирушив з дому. 
Школа була недалеко, там уже було повно дітей, у 
дворі старші учні грали в футбол, дівчата проход

жувалися подвоє - потроє. Першої класи цілком 
не було видко: острах охопив Юру, може, спізнився1 
Він кинувся до класи- там уже ставали до пар, 
і вчитель та вчителька наводили остаточно порядок. 

«Підемо до ставка», казав учитель: «до Кадетсь
кої рощі». Вчителька рівню1а пари, оглядала дітей. 
Довгою стрічкою витягпулнея дітки через вулицю,
веселі, жартовлині, вони трималися, додержуючи 

порядку, але між собою жваво балакали: 
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«Я вже бачив ящірку>>, казав один хлопець. 
«А я метелика такого гарного», казала дівчинка 

0.11я, з якою Юрко був у парі. 
Скоро вийшли з міста на шлях, з одного боку 

розлягалося поле, вкрите жовтими козельцями, де

не-де ще квітчалися б.1Jакитні ніжні проліски. 
«Як будете рвати І\Вітки», попередив учитель, 

<<вирвіть кільки з корінням задля нашого гербарію>. 
Юрко вийняв свій новенький ніж і дуже добре 

оперував ним коло квіток. Скоро ввійшли в ліс. 
Одна з дівчат голосно н.рикнула: «Фіялки, фіялки !» 

"'.У~ сі кинулись у той бік, і справді, ховаючись у 

своїм круглім листю, виглядали темно-блакитні 
квітки, і аромат від них далеко ширився в по
вітрі. Юрко не так цікавився фіялками, він поба
чив гурток учнів коло вчителя під якимсь деревом 

і побіг до них. У сі скупчи.лись коло дикої груші, 
що вже почина.1Jа вкриватися білим цвіто:м і пи
шалася серед ще мало розвинених дерев. Але вчи
те.Jь звертав увагу дітей не на її гарні квітки, а 
на щось ру де, що висіло на одній., з гілочок. Він 
зрізав його й роскрив перед учнями його середину. 

Воно було повне волохатої гусені. 
«Обережно!» гукнув учитель, «дивіться, але не 

дотикайтеся, бо як упаде яка волосинка на голу 

вашу шкіру, то припече й деякий час буде свер
біти. Та ви гляньте в середину: це кубло одного 
з метеликів - з породи шовкопрядів. У ее кубло 
персхоплене павутинками на окремі кватирки, а 

ось головний загальний вихід, бачите - гусельпиці 
перелякались нас і всі посунули до виходу. 

Всі учні, заклавши руки обережно за спини, з 
увагою слухали, що оповідав учите~1ь: 
«Вони недавно відчинили свій вихід, бо на з іму 

вони цілком його закривають. Як сонечко весною 
пригріє, гусельпиці перекусюють павутинку й роз

~1азяться по всьому дереву. Страшенно жруть його 
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листя, бо дуже ве.чикі а них ненажери. І~о.1и стає 
занадто душно, опівдень, вони повертають до кубла 

й там спочивають до вечера». 

«Який а них вихо;~ить :метелиr.;.?» спитав один 
з учнів. 

«Досить звичайниіі», одповів учитель, «Т. зв. не

нарний шовкопряд, бо самець ісамЕа цілком не схоІІ\і. 

1·0 ,р, 

І\убло гусені з лавупши. 

Він невеюІЧІіИіі, руденький, вона - товстий, мало 
рjrхомий: ~Іетелик, бі.JІий, з чорними с:мj•ж.ка:ми. Вона 
кладе яіЩя на дереві, прикриває 'їх елин ою, до 
якої тісно притуляється своими грудьми, через ц~ 

до слини пристають волосинки, на них метелиl\ 

Ішаде нопиtt шар яєчок і знов їх прикриває, і так 
робить, аж поки не повстає на дереві досить товста 

настілка, схожа на губку. Сама вона після цього 
ВМірає, а 3 ЯЄЦЬ за ЯІ\ИЙ ЧаС ВИЛа;3ЯТЬ rусе."ІЬНИЦЇ, 
які страшенно поїдають листя. Иншого року, як 
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їх багато наплодиться, то вони плюндрують наші 

сади й гаї.>> 

<<А то-ж», сказав один з учнів: «у нас того року 
яблунька цілко}І гола всю весну простояла, жад

ного яблучка не дала». 

<<.Межи цими шовкопрядами», оnовідав далі вчи
тель, є, так званий, мандрівний шош~опряд. йоrо 
гусельпиця здебільшого живе по дубах, і коли 
!ЮНИ Не МаЮТЬ ДОСИТЬ ЇЖі, або ХОЧУТЬ ПОНОВІІТИ ЇЇ, 
вони всім кублом вилазять з своєї домівки та 
йдуть далеко шукати собі с:машної їжі. Ідуть вони 
в повному порядкові: гусельниця попереду, як ота

ман, уся решта по дві - пара за парою - кі.'ІЬІШ 
сот заразом; Rожна йде так, що головою доти

кається до хвоста попередньої пари, не перега
няючи одна другу - все вперед простують. Rуди 
поверне їх отаман, туди повертає й усе товариствn; 

як він стане - усі зупиняться. Иноді така ко
лона заходить дуже далеко від свого І\убла. Вга
дайте, як вони знаходять поворотний шлях до 

нього~» 

«Мабуть, рознюхують землю», несміливо озвався 
один з хлопців. 

«Ні, ще хитріше!» усміхнуnся вчитель: «Вони, 
йдучи вперед, увесь час впстеляють для того під 
собою землю свОЇ)f власним павутинням, витягуючи 

його зпід своєї нижньої губи, і ТаІ\ по ньому й 
лізуть, мов по шовковій ковдрі. Кuли дивитися 
на їх похід, можна побачити, ЯІ\ кожна з них 

підніма го~ІіВІ\У йдучи, щоб та Сv'Іина вшшвааася, 

і потім нахиляє голову, щоб принлеювати паву
тиння ДО землі. Н:ожна rусеЛЬНИЦЯ лізе ПО на
С:ТИЛЬЦЇ попередньої й сама свої павутишш додає. 
Так вони по готовому й вертаються». 

«А що, як їм розірвати цю ковдру?>> спитав 
Юртю. 
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«Я таІ\. ко.пись і зробив», сказав один із стар
ших хлопців: <<провів паличкою через їх дорогу, 

стала така невеличr\а, мов з палець, перерва в тій 
павутині - так одразу весь похід став. Передова 
гусельниця круть- верть го.;ювою - ні, не зна6 
куди йти! А потім якось насміли.тшсь, переско
чила через перерву, вимостила її сно6ю павутиною, 

потрапила на свій шлях, а sa нею й другі.» 
«А так», сказав учите~1ь, «вони мають добрий: 

інстию•т (розум), але такі шкодливі; якого року по 
кільки тисяч десятин лісу попсують, дерева стоять 
голі, 6еа листя. rx к~·б.,lа треба ранньою весною 
знищувати.» 

«Треба ДО НИХ ПрИДИВИТИСЬ>>, сказав ОДИН 3 

учнів, приглядаючись до гусельниці, що повзла 
попереду з широкою синьочорною спиною, з жо

втогарячими бородавками, вкритими во.1осяними 

зірками. 
Поюr одні учні затрималися коло дикої грушки, 

другі діти розійшлися по лісочr<у й одразу почувся 
веселий кри:к і гаВІ\ання Байди: собака на трапила 
на їжаІ-аі, й, поколовши собі морду на його колюч

Rах, стояла над ним і сердито гавкала. ЮрRо 
просто кинувся в той бік. :Н:оло Байди лежала на 
землі невеличка Rолюча куля, наче дикий каштан. 

Не видко було ані мордочки, ані ~чанок. Оля і 
дві її подруги одганяли Байду і змагалися взяти 
до рук цей колючий клубочок. 

«Іжак! rжак !>> викрикували дівчата, а за хви
лину їжака вкинуто було до Оліного rюшика. Дів
чата стали навкруг тихо-тихо, щоб їжак переRо

нався, що йому не загрожу6 жадна небезпеRа. Оля 
обкладала його тихенько мохом і травою. 
«Де їжак? де? хто знайшов? - го.;юсно роспи

туван Юрко, що саме надбіг до дівчат.» 
«Цить, мовчи!» обурилися на його дівчата: <<.МИ 

хоче~ю, щоб він розгорнувся.» 
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І справді: оа :nі.11ька хвилин їжак почав вору
шитися -спочатку випросталася лапка, потім вияви
.1шся :м:ордочка, рильце, дуже схоже на свиняче, й 

нарешті виблиснули малень:nі, сердиті очі. Він ви
тягся, почав обнюхувати мох і травичку, що по

І\,1Jала Оля. 
«Шукає, чого їсти», сказала одна з дівчат. «Юрко, 

ІІОJ\.'ІИЧ нашу вчительку: вона с:каже нам, що вони 

ЇДЯТЬ.» 

«Та я сама тобі це ска~n:у», сказаJJа О.тн: «в :мене 
іКИВ торік їжак - усяких червів, мишо:к, жабок, 
гусельниць, а одного разу вкинули йому в скриню 

Іадюи.у. Боже, .як він з нею возився». 
«Ну, нащо було гадЮІ'-У впускати: вона и~ би 

могла його на смерть закусати'?» 
<<Зовсім ні! » весело одпові.'Іа Оля: «він їй пере

t;усин горло й усю азів - от який молодець! -
а отрута гадюки їжакові не ШІюдить». 

«Дивись, він розглядається», казала подруга Олі 
Катря. <<Так хочеться його погладити, а він такий 
колючий: і нащо такому смирному 3Вір.яткові таку 

Jюлючу шкуру мати?>> 
<<Са:ме такому смирНО}fУ то вона й потрібна», по

чувся голос учителя (він непомітно підійшов до 
гур·ша дітей, зацікавлений їх знахідкою): «бо йому 
нема чим другим захищатися. Гляньте, на його 
дапках зовсім невеликі, майже тупі, пазурі, зуби 
маленЬІ~і, хоча й гострі, бігати він не здатний, 
один йо.м~т засіб - під колючки заховатися!» 
«А як це він так ними ввесь вн:ривається?» 

спитав хтось із хлопців. 
«У нього є такі :мязи, що настовбурчують шпиль

ки», казав ~тчитель: «ЯК лише він щось небезпечне 
почує або побачить, зараз натягає ці м.язи й 
шпильки піднімаються». 

«А я бачив», почав знов хтось, «як він в осени весь 
вика.чався в сухому листі та такий смішний ішов.» 
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«Це ВіН собі На 3Ї~ІУ ЯМJ\У НИСТС~1ЯЄ ЦЮ! ЛИСТЯМ 

і цим способом його збірає. Тоді заховається у 
ямку fi спить усю зіму. 3абірайте його, дівчата, з 
собою, буде n нас жити, то ви до нього добре при
дивитеся». 

О.ая високо підняла кошик з їжаком, але хтось 
її штовхнув, коши:к нахшшвсь, і їжаІ\ упав на 
зем.11ю. Оля дуже з.11якалася, а вчитеJJЬ сміяuся Н 
казав, що ї.шак, як сховається в свої колю•ши, то 

може хоч і з другого поверху дома впасти - не 

заб'ється. 
<<ШІ<ода ті.,1ьки Ного орати: тепер са.ме весна. а 

вам попалась самочка- моІІtе :Ja нею нлачуть 4 абu 
6 діток у тій ямці, що вона своїми лапками тю~ 
добре виr\опала.» 

« Випустимо! » одразу захопилася О.т:ш, «Не бу демо 
:мордувати! Дивись, як він ри.1ьцем одхиляє c~rxe 
листя: мабуть, їжу яку шуІ\аЄ.» 

Діти трохи павіть посвари.:Іись: хто вимагав 
конче взяти їжаr;а до шкільного тераріума, дrугі 

бажали залиши·.1и на волі в рідному лісі. Сам їжа І\ 
тимчасом, радіючи, що ніхто його не займав, ІЮ
простував до своєї нори. 

<<Дивись, як він на всю підошву ступає сnоїмп 
коротюсенькими ніяшами», казав ЮрІ\О, с~Ііючись. 
Але тут почувся голос учительки , яка ск.ликала 
дітей до ставка, і всі побігли туди. Одна Оля . 
деякий час ще стежюІа, ЯІ\, росхюІяючи невисоку 

траву, насувалося маленЬІсе колюче створіння до 

своєї нори, тихенько хрюкаючи, мов порося. 
І\о:ю ставочку вже зібрааись усі учні. Чого там 

не було! Радіючи весняному сонечІtу, бігали по 
воді довrоноr·і тонкотїді водамірки: n .... 'Іава"'І:и водяні 
скорпіони, виставляючи вгору свою дихадьну дудку 

на заді тіла; чорні водолюби-жуки ганялись на воді 
за здобиччю. При березі, в намулі, сиділи жабrш в 
теплій воді. Вчите:'Іь керував .'Іовами учнів. Треба 
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було набрати жаб'ячої ікри, водолюбів, ополоників, 
JІ\або:к, а в чистому потоці, що витікав 3і ставка, 
старші хлопці мали виловити тритонів (або ириць). 
Діти весело почали па:шчками притягувати до 

берега все, що їх цікавюю, та сачками ловити всякі 
живі створіння. 
«Пане вчителю, дивіться, скільки я одра3у 3ахо

п:ив», крикнув Юрко, підносючи вчитедеві свій 
рожевий сачок, який мама призначала для метелю;.ів: 

тепер він одразу згубив свою красу, висів мокрий, 

----··-- ··--

~·горі - водо~ірІ>а, 3ІШ:lУ - Р.одяпил скорпіон. 

бр у дниіі, а.ч:е повно в ньому було всякого життя. 

Набрали в банку води й почали до неї перепусІ\ати 
всі вилови Юрка. 
На широкому листі, неда.ч:еко від берега, сиді:ха 

звичаНна зелена жабка, але .нк ті.ч:ьки захотів Юрко 
накинути на неї свій сачок, вона плиrнула в воду 
й заховалася в намулі. Другі хлопці :мали краще 
щастя 1і зловили гарненьку зелену водяну жабку 
просто руІ~ам:и зпід берега. Діти розг.11ядали її 
голу зелену шкіру з темними плямами на спині 
й двома впродовж проведеними жовтими сму1·ам:и. 

ДиRувало їх те, що n неї на передніх дапках 
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усього 4 пальці іі до того без плавної плівкп :межи 
пальцями, а на задніх, більш довших, аж 5 па.1ь
ців з плавною плівкою межи них. Вчитель звернув 
увагу учнів на те, як вона добре ними пливає, гребе, 
:\JOB справжніми вес._'fІами, притягаючи короткі передні 
лапки до тіла. Задні довгі ноги дають їй змогу 
досить високо плигати. 

«Гляньте їй до рота», казав учитель, роскриваючи 

тоНІ\ і губи широкого жаб'ячого рота, і показав 
пусті беззубі ще."Іепи й ведичезний лишшй язик, 
подвійний наприкінці. »Цей язик міцно тримається 
спереду рота, а задній кінець вільно викидається й 
хапає всяку здобич - мух, бджіл, ріжних комах, 
аби тільки вони були .шиві: нерухомої поживи жаба 

відвертається і не бере її. Очі в жаfі дуже ве.ІJИІ\і 
й добре бачать, а у воді закриваються прозорою 

плівкою. Оце поза око~f кругла дірка, затягнена то
несенЬІшю шкіркою- то її вуха. Понад ротом дві ніз
дрі, які теж закриваються шRіркою, коли вона в воді.» 
«А чого вона не здихає», спитала одна з дівчат: 

«Ось я вже як довго тримаю її на руці, аджеж вона 
}ЮЖе .;:шше в воді жити?» 

«Ні. Всі жаби належать до тих тварин, що 
звуть їх земноводні», казав учитель. «Вони живуть 
у воді, хоч однаково гарно почувають себе й на 

землі, а.,1е завше тримаються побіля води, бо не 

зносять д~'же сухого повітря. Rрім легенів, що 
їми вони дихають повітрям, кров у них очищається 

й під шкірою. Тому то шкіра й повинна бути у 
жаби завше вохкою, бо лише через вохку плівку 

просякає повітря необхідне для очищення крови. 
Весною всі земноводні йдуть у воду й кладуть там 
СВОЇ ЯЄЧКИ.» 

«Ось вони, ось», гукнув Юрко, паличRою дотикаю
чись до драглистої грудки, що він зловив. В про
зорій слизі виразно визначалися темні кульки -
CIO,fe ЯЄЧІШ. 
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«Тан., так», казав учитель: «ця слизь захищає 
яєчки й за кільки днів, коли весна тепла та соня
шна, з яєчок вилуплюються пуголовки». 

«Он тут у цій калюжі дивіться, ГригорівФедоровичу, 
це ж ополоники або пуголовки плавають 1», спитала 
Оля, присівши на почішш над невеличкою калюжою 
Rоло ставка». 

«Авжеж вони», одповів учитель: <<Скрізь їх тепер 
є - і в струмочRах і в усяRих калюжах». 

«Які гарненькі, а як тріпочуться й плавають», 
:казала 1\атря, придивллючись до :маленьких, майже 
прозорих створінь. 

Груд:ка жаб'ячоt ікри та ополоники або пуrолов1ш ріжного 
віку Й р03ВИТІ<у. 

«Оці, дітки - жаuи,» І~азав далі учитель, «уже 
зовсім не можуть жити без води, поки не перейдуть 

через кілька одмінних станів життя. Ось тут у 
І~а.пюжі можемо бачити їх ріжні віки. Ось малень
кий - бачите, тільки тіло маленьке, коло роту дві 
присоски, якими він присмоктується до водяних 

рослин. По боках голови зябри, якими він дихає. 
Далі виростає довгий хвіст, як в оцього ополоника: 
він їм дуже добре пливає, потім зовнішні зябри 
ховаються під товстими шкіряними фалдами й роз

виваються внутрішні зябри на зразок риб'ячих. 
Разом із цим з'являються спочатку задні, а потім 
передні ноги. Тоді хвіст потроху зникає, внутрішні 
зябри заміняються легенями й замість ополоника 
вискакує на берег молоденька жабка ... » 
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«І починає весело куl\шати», перебила Оля, ви
Ішдаючи свою жабІ<у в ставочок. «Іди, іди до 
своїх подруг». 

«Водяні жабки завше живуть неаикими товари

ствами, і як спаде літня спе1ш, 1юни починають усі 

1\УМІ\ати цілим хором.» 
«Як це вони роблять 1» спитав хтось 3 учнів: «чи 

просто голосом, ЯR птахи, чи як инакше?» 
«А в Бутках рота у них в торбинки, в які вони 

набірають повітря й викрикують свою одноманітну 

пісню.» 
Тут ЯІ\ раз, мов хмара на сонце набігла, - понад 

головами дітей пролітав величезний чорногуз. Він 
летів низько, пере.ч:етів через стаtюR і спустився 
на проти.ч:ежно.му березі. Діти зраділи йому, бо 
цією весною ще не всі його бачили. Вони стежи.чи, 
як він ходив по бшютяному берегу, отряхаючи 

свої білі з чорним кри.ла, виступаючи довгими, 
іІ\Овтими ногами. Скоро з другого краю ставка до 
нього прилетіла ііого подруга і оони обоє стали не

рухомо, звісивши довгі червоні дзюби понад самою 
водою. 

«Бачиш, як підстерегають бідних жабок», СІшзала 
Н:атря, і в ту ж мить один а чорногузів знявся й 
подетів, сильно розмахуючи широкими крилами. 

В його дзюбі стирчада зелена жабка. 
«Оце самочІ<а>>, закричав один з учнів: «вона nо

несла своїм дітиам харч! Вони в нас що-роБу на 
ІШСОІ\ій липі роблять своє кубло. І цього року 
прилетіли, так довго воювали! Бо друга пара хотіла 
зайняти їх торішнє куб.ІJо, ну, а вони не давали, 

так бились у повітрі, аж пір'я на землю летіло! 
Та таки подужа.тш, і вже я бачив - три яйця пок
.лали. А це вже цими днями, мабуть, і пташенята 

lШКЛЮНУ~lИСЯ.» 

«Фе», сказав хтось з дівчат, «як йому не гидІ\о 
~•..:абу в рот брати'~» 
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«Ви так не І~ажіть,» відповів учитель, «бо є немало 

людей, що з великою охотою їднть смажених .жабок. 
Особливий смак мають задні їх ніжки. У франції 
є тю\е й знаряддя, щоб їх ловити. Зараз обчищають 
і - на сковородці в маслі смажать. Взагалі жабка 
має чимадо ворогів, що ї:м вона смю\ує: не тільІ\И 
чорногузи - їсть їх і гадюка, хапають їх і 
ве.11ию хижі птахи - кібчюш та шуліки, журавді 
та чаплі.» 

))Ну, я зараз та~шй голодний, що може й сам поїв 

бп жабок», :крикнув весело ЮрІю. 
«Ну, ЯК ТИ ГОЛОДНИЙ, ТО, мабуть, і другі не ОД

МОВ.lНТЬСЯ від сніданку. Ходімо до пані :r..Iapyci 
під вербу тай вий}1а.1іте, хто що має!» 

«.А. пані Маруся щось варять!« гуІшули: дівчата, 
г.1янувши в той біІ~ і побачивши димоІ\ від багаття. 
На вогні стояв величезний чайНИІ\ - пані Маруся 
добре знає, що дітям на проходках більш 3а nce 
хочеться пити, а воду сиру не можна :д~ давати, 

ось вона й позичнла в сторожа чайника, і тепер усі 
діти матимуть чим запити свої сніданки. 

~r сі діти розсілися на горбочку понад ставком 
і почали ділитися своїми запасами й смакували 
всяБий харч, нагулявшися на свіжому повітрі. Гарно 
було навкруги: небо було таке яене, блакитне, сонце 

обливало ввесь лук золотими проміннями, й гарно 

виг.тядали ріжноманітні квітки 3 зеленої, блискучої, 
ще Rороткої, травички. Поза горбом високий гай 
час від часу позіхав, коли на його дерева набігав 
легенький вітрець. Перед дітьми ген·rен, мов гадюка, 
простяглася залізна ко.ТІіЯ, чувся сиисток потягів, а 
з лісу лунав пташиний спів і голосно І\уваза зозуля. 
Під вербою коло паніМарусі леж.ала ціла купа букетів, 
що зібрали дівчата по дорозі. Щоб дати всім учням 
трохи спочити після їх біганини, пані Маруся зіб
ра.1а їх навкруги себе й почала розглядати з нимИ 
ріжноманітні квітки й гілки дерев. 
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«Давайте, дітки, розг.пянемо ці Ішітки, бо немає 
цікавіших, як весняні квітки. ІЦе так иноді холодно, 
сніг лежить, а вони вже витягають свою тонку 
стеблинБу й рослукують квітк;у, назустріч першим 

Біла проліска, 
має заnас харчів у 

цибульці. 

весняним промінням сонця. Ось 
r~чяньте на цю ніжну жовту квіт
~"'У - гусячу цибу.тrю, або білі 
проліски,-вонивже одцвітають, 

бо їх справжній час для рослуку
ваннп-це березень; вони, справді, 

перші в нас квітки. І І~оли хо
лодна ще земля не може їх году

вати своїми соками, ці маленькі 
І\ расуні мають свою власну харчову 

комору, з якої й отримують першу 

страву. Ось бачите - наприкінці 
рослини висять невеличІ\і цибу.ч:ь

ки. Розріжмо її надвоє, побачимо 
в середині денце, все одягнене, 

мов лушпайками, це б то листями. 

Ви ж, мабуть, уже знає re, що 
листя в рослинах росте лише на 

стеб.чині, то з цього бачимо, що 
цн цибульна є частиною підзем
ного стебла, через те вона таних 

блідИХ КО~1ЬОрів. 3 ЦЇЄЇ цибуЛЬІ\И 
рослина й висмоктує собі потріб
ний харч. Може ви пригадаєте ще 
деякі рослини, що :мають цибу.тrьк.и 
й згадаєте, що всі вони красуються 

ранньою весною?» 
«Тю.1ьпани! нарциси! rіяцинти !» кричали павиле

редки діти, а хтось згадав і літню красуню лілею, 
що теж виростає з цибулі, як і звичайна огородна 

цибу~1я, й часник. 

«Ну, а як же ці квітки?» - спитала Катря, 
ск.чадаючи буrtет з пишних жовтих І\вjток: <<вони 
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ж ніяких цибу.11ь не мають, я їх сама винопуиала 
аж до Rінця коріння.» 

«Це дуже ціr~ава Іі.Dітка», казала пані l\Іаруся: 

«3 московсьБ.а звуть її мати й ма чу ха, а по 
нашо :му царь- з і л л я. Своє російсьБ.е назвисько рос
лина носить через те, що в неї верхній біr~ .чиста 

голий, гладенький, а спідній поріс ІЮи1оссям. Ня 
квітн.а росте на відкритих луках, на які сонце 

просто ллє свої гарячі проміння. 

ІЦоб захистити листя від занадто 
сюrьноrо випарування, рослина 

одягає їх волоссям, і одяrяє саме 
нижню сторону листа, на якій 
лежать вусточ:ка, якими рослина 

дише, цеб то вбірає в себе повітря 
й випарує лишок иоди, який коріні 

висмоктали з землі. Царь-зілля, 
тежодна з перших весняних квіток. 
Бачите, вона ще не має листя, 
а які пишні жовті квітки має 
її стеблина! Листя розвинуться 
пізніш, коли вже прив'януть квіт
ки. У ся стеблина, ЯІ\ ви бачите, 
вr\рита червонуватою лускою, й 

вона, як ви, Катре, може й сами Царь-зілдя,маєзапас 
помітили, далеІ~о тягнеться попід харчів У корняку. 

землею, а уже з тієї стебдини 

відділяються окремі довгі тонкі корінці- цей нижній 
F.інець стеблини дуже товстий та грубий, а верхвіН 
свіжий піднімається понад землею- несе 11 а собі Rвіт
:ки й листя. Можна впевнитися, що це не корінь, бо 
3 коріня не виходять листя, а тут по всій стеблині, мов 
.1уска, сидять дрібненькі листки. Бура підземна 
частина стебла зветься корняком, він і дає царь

зіллю перший весняний харч. Такий самий харчовий 
корняк має й наша улюблена квітка - запашна. 

фіялка - ми ще дуже мало їх :.знайш.1и, бо мало 
С. Р ~· с u в а, Серед рідвої природи. 3 
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ходшш в .ТІісі, а вона дюбить холодок. Ще зверніть 
увагу на цю квітку, що горить, мов жар, понад 
темно зеленим круг.11им листом, це чистяк по нашому 

(чи гладиmнш\. або ластовине зілля). У нього вес
няну харчову комору знайдемо під стеблиною: там 
межи купкою корінців висять мясні клубочки -
бульби: вони схожі на маленькі картоплини, що 
сидя·;ь ще також по кутках листя там, де nони 

Гусяча цибу.1Jька, .має заnас харчів у бу.1ьбах. 

відходять від стеблини; колись вони відірвуться 
від стеб.тrини, впадуть на землю й 3 них повиростають 

нові рослини чистяка.» 
«Оттак звязуйте тепер ваші букети», закінчила 

пані Маруся. «Оглянувши ці квітки, ми бачимо, що 
для того, щоб раніш за другі рослини роспочати 

своє життя й росквітчатися, ці рослини мають запас 
харчу, який вони закладають ще з осени: хто в кор

някові (фіялка, царське зі.тrля), або в цибульках (про
ліски, гусяча цибулька та инmі), або в 6у.1Jьбах 
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(ластовине зілля, божа ручка чи приму ля). 3 nершим 
весняним теnлом вони вигонять зnід землі в ясне 

повітря свою стеблину й nоспішають, як найскоріш 
росквітчатися, щоб наготовити насіннч й забезпечити 

існування надалі. Вони поспішають, бо бояться, 
щоб який несподіваний мороз не попсував їх квітку. 
І вже коли квітка дасть насіння, тоді рослина 
випускав листя, з його запомогою набірає харчу й 
заІ{Ладав його на майбутній весняний час. В осени 
зовнішня надземна частина рослини зів'яне, під
земні ~ частини, що ).ІИ роздиюІЯлися, залишаються 

живи~ш й з весни харчують ~тею рослину.» 

«Ну, тепер спочили -давайте додому збіратися,» 
закінчила п. Маруся й устала зпід верби. 3 гілок 
посипалася жовта ніжна пирга й діти разом скри

кнули: «Пані :Маруся, у вас ніс увесь жовтий!» 
«Пані Маруся, щож ви все за квітки нам опові

да.чи, а за дерева нічого не сказали?» звернувся до 
вчительІш високий хлопець: «бачите верба вам сама 

за себе нагадала! Послухавмо вас ще трохи: додому 
ще рано збіратися.» 

«Ну, хто хоче слухати за дерева, хай сидить, а 
я піду в лісі ще чого-небудь nomyRaю», сказав Юрко, 
й одна частина обст;упила вчительку, а невеличкий 

гурток з Юрком побіг до лісу. 
<<Недалеко відходьте», гукнув їм у слід учитель. 
«Бачите, діти», почала п. Маруся: «Я не забула за 

дерева, в мене в гілки з ріжних дерев. Звісно, і 
вони весною не дрімають, а змагаються як найско

ріш викинути свій хоч і не пишний, а все ж ці
кавий цвіт. Ось у мене ольmина, верба, ліщина. 
Бачите, на вербі вже давно з кожного баранчика 
бруньки, що ви бачили на Вербному тижні, повя
тягувалися довгі сережки. Зірвіть одну з них та 
вдарьте нею по руці - бачите, вся рука вкрилася 

жовтою пиргою або nилком. Як придивитесь до 
самих сережок, побачите, що на двох вербах вони 

3 .. 
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неоднакові: ось на цій вербі вони жовті й при ос
нові мають маленький шпильочок - це медовик, 

з якого виступає со~1одкий сок. Отож то й бджоли 
і джмеді Та:Е\. завзято вкрили всю вербу й роско· 
шують, набіраючи того солодкого соку. Квітка тут 
має багато пидяRів, з яких і сиплеться той жовтий 

пилок. Це чоловічі квітки. На других вербах сережки 
не :Мfl.ють пиляків, вони більш зеленуватого коліру, 

Жіноча або сто
впи.кона 

f'i'Pl'ІfШi\ нrрі•Іt. 

Чо.1овіча або пи<ІЯJ{ОВа сережБа 
Нt•рбн. Видно бджо:zу, як збірnR 

пирrу. 

іі у них є лише стовпшш. TaRi квітки 3вуться 
жіночі. До них переноситься вітром, чи комахами 
пилок з пидю~ових вербавих сережок. Коли ріжні 
ІШіТІШ, і стовпик.ові і пилякові, ростуть на то :му 
самому дереві, то таl\і росдини звуть однохатні, а 

коли так, ЯІ\. у верби, - на ріжних деревах, то 

рослина :зветься двоххатньою. AJie ЯІ\ саме пере
ходить пилок на стовпш,:, де він заплоджує насіння? 
Весною, поюr не:ма на деревах JІИстя, вітер :може лerl\o 
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переносити пилок, і тому ми бачимо, що дерева, які 
~rають сережки, цвітуть весною Крім того, до nос
луг верби стають бджоли та джмелі й провадять 

справу nереносу пилку з одного дерева на друге, 

з одної чоловічої квітки на другу жіночу. Ви
І\а чавшися в пилку пилянових сережок, вони пере

літають на стовпикові й, лазючи по квітці, обтру

шують з себе пиргу на стовпик. Так само й другі 
дерева, що квітчаються сереяша:ми, як верба, мають 

окремо пилякові квітки й стовпикові, але в деяких 
обидві квітки на тому ж дереві. Так вільха чорна, 

діщина, береза - це однохатні дерева, а верба 

двоххатня. Ріжні квітRи пилякові й стовпикові 
можна побачити й на сосні. Як струсите в трави 
гілку сосни, то вас цілком засишrе пахучий жовтий 
порох. Ось гляньте: в маленьких молодих rіш~ах, 
н Іх початку, сидять маленькі світ~1ожовті шишечки, 

штук 20-30, усі об'вднанів одну. Вони всі складають
ся з луски й при кожній лущині пара пороховників. 

:з них сиплеться сухий, дрібний, нювтий порох. 
Стовпикові :квітки сидять на кінцях молодих гілок, 
мов темно-червоні шишечки; в кожній в по два зер

нятка. Коли 1х обсипле пилном, принесеним вітром, 
вони перетворюються в соснове насіння, - їх через 

це й зовуть сім'япочки. Вони що-да~'Іі розростаються, 
спочатку мають зелений колір, дуже смолисті, потім 

деревяніють, стають бурими, звичайними. Але це 
не так сБоро робиться; соснова шишка зріє за півтора 

роки. В арілій шишці товсті деревяні лущини 
щильно І'-раями стулені, але як їх одірвати, то 

можна побачити на кожній лущині з унутрішньої 
сторони два крилаті насіння. Закопайте 'іх у землю, 
:ft з них виросте маленька сосонка.» 

«А д.1ІЯ чого в соснових горішків крильця?» 
запитав один з учнів. »Такі крильця ми знаходимо 
не лиш у сосни, а й у других рослин, як, наприклад, 

у клена. Вони служать д.nя того, щоб насіння 
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поволіше пада.~1о на землю, кружляючи в повітрі. 
Так його дегче може підхопити вітер і далеко за
нести. А кожній рослині дуже важно, ЯІt найширше 

росповсюдитися, бо якби все насіння падаJ10 на 
ОДИН К.ТІаПТИК землі Під дереВОМ, ТО ЩІЯ :М:О,JІОДИХ 

паростів скоро не вистарчило б місця!» 
3а ввесь час свого оповідання п. :Маруся розда

вала учням ріжні гілочІш ріжних дерев, за які велася 
розмова, осипала дітей порохом квітОІ~. давала їм 
шишки. Діти бу.тІИ дуже зацікавдені. 

«Гляньте, пані :Маруся», озвалася Оля, «На моїй 
гілочці теж якісь шишечки, а з них, гдяньте, якіс·ь 
довгі, червоні квітки висять'?« 
«А це ж у тебе чорна вільха.», поясня.аа далі 

п. :Маруся: «в неї теж ОІ\ремо стовпикові квітки й 
пилякові, і ці шишки то й є стовпиRові, які приймають 
ДО CBOfO НОСИІ\а ПИЛОІ\ 3 tІQЛОВЇЧИХ сереЖОІ~. А Ці 

шишки потім теж стають здеревянілими і в осени 
падають на землю й розсипають своє насіння.>> 

«А в мене вже на березовій гілочці роспустилися 
ЛИСТОЧКИ», І\азала Rатря: «ЯКі ВОНИ гарні, ЯСНО 
зелені, блискучі!» 
«А ти понюха.n, як вони добре пахнуть», сказав 

хтось. «Придивись, як вони вкриті пахучою смо.лою,« 
всміхаючись додада п. :Маруся. «Ця смо.ч:а захи 
щає листячко від надмірного випаровування води 
на сонці. Літом смо.ч:и на них немає, бо листя вже 
зміцнилося й боїться випаровувати воду.» 

«Це так, як водосся на мати-й-мачусі», зга,·щ.ла 

одна з дівчат. 
«Ну, ми так і до ночі можею тут засидітися, а 

хлопці в .ч:ісі нас чекають», шшзала п. Мар~·ся, 
встаючи з свого гарного горбочка під вербою. 

«Може, вони щось цікаве познаходили», сказала 
О.ля, й усі рушили. 
Та на останку діти знов побігли до стаВІ~а. щоб 

ще наловити якої здобичі. А.ч:е через Бі.ч:ьки ХRИ-
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аин звідти ночувся гоJюсний крик і плач одної з 
ма.rшх дівчат. П. Маруся кину.1ася туди, щоб 
дізнатися, що стаJюся: діти стовшшися кои1о:Марьянки, 
яка терла пуч:ками очі й гірко засоромлено пdІакала. 

«Ой, оН! дуже болить ... дуже ... » ви:мовляла 
вона, наче виправдуючи свій ш1ач і сшшуючись 
вс~Ііхнутися, І~оли до неї підійшла п. ~[аруся. На 
;;емлі лежа.тrа догори животом жабка з яскравими 

іRОвтогарячими плямами на череві. 
«0, мон дитино», весело промовила п. :Маруся: 

«ТИ не :\tаєш чого мені поясияти - я вже все знаю. 

Ти злови.::rа жер.11янку* ), а вона пере..11якалась та з 
своєї спини, або з верхньої частини ніг випустила 
піну, а ти не помітила її на своїх пучках тай 

узялася за очі - правда? А ця піна дуже пекуча -
і тобі дуже бо.1ить. Нічого, ходім до чистої водички, 
то я тобі очиці про:мию. « 

«Пані Марусю«, озва~1ася одна а подруг l\1арьяш~и. 
<ч.t вона не осліпне?» 

»Ні, жерлянка не така отрутна, ви візьміть її до 
нашого акваріума. А поки я промивати:му очі 
~Іарьяні, станьмо тихо-тихо коло ставка й придиві
:.юся, як там іде життя, коли :\ІИ нікого не лякаємо.» 
Діти стали над водою. Тихо хитався сухий 

очерет невеличкою купою високих стеблин. На 
одній з них тихо співала маленька пташка-очеретянка. 

У воді нерухомо сиділи жерлянки й зелені жабки, 
висовуючи иноді з води свої ніздрі, щоб набрати 
повітря. На воді бігади водомірки, плава~1и личинки 
жука-водолюба, які хапали з усіх боків живу 
здобич. Поміж чорним торішнім листям лазили, 
як ящірки, ириці або тритоюr . . . Дітям пощастило 
побачити, як са:мчиха при.11іплювала яєчко під 

аисточком водяної рослини. Самці з яскравими 
~Іювтогарячими плямами на черевці й б.11акитними 

*) Або ку:~ІКавку. 
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смугами по боках ХІІОстів пдавали, ганяючись за 
червоненькими хробачками, настовбурчуючи на спи~ 

нах шкіряні гребні. 
<<Ну, що, Марьяночко, легше твоїм очицям'?» спи~ 

та.11а вчителька цілком заспокоєну дівчинку. «Треба 
нам хлопців здоганяти, вони ж нас у лісі чеІ\аІОТЬ». 
А тут саме надбіг Юрко: 
«ІЦо з вами сталось», спитав він дінчат, «J:шжуть, 

j'J\aбa вRусиаа МарьянRу'? А в мене г.11яньте, яка 
здобич»! похвалився він. 
Дівчата засмія.~1ись, росказали йому подію з 

.Марьянкою. На плечі в IOpRa побачили вони ма~ 
лесеньRу зелену жабRу, так знану квакушку, або 

древесницю. 

«Я її з дерева зняв», оповідав Юрко: «ледве од
шукав, так прищулилася до перших зелених листоч

І\ів на березі, ледве розглянув . . . Дивись, ЯІ\а 
гарненька, які має присмочІш-подушечки на паль
цях, а стрибає так чудово за мухою: намітить її 
собі й скокне - одразу язиком ухопить!» 
Маленька зелена жабка, наче схотіла вивірити 

дітям с.1ова Юрка та просто з його плеча перестриб
нула на руку Олі, але та не злякалася, а взяла її 
в руки й пересадила в пляшку, що була в неї 

прив'язана до пояса. 
<<Це ж моя .квакша», почав сперечатися Юрко. 
»Хай буде ТВОЯ, аи1е Ж у ПЛЯШЦі безпечніш ДО

несемо її додому» , розсудливо відказала Оля і 
зверну.11ась до пані f\fapyci: «Знаєте, пані Марусю, 
у нас завжди живуть такі квакушки в шклянім 

слоїку: вони своїми лапками лазять просто по 
шибках і ловлять мух». 

«А мені дядя росказував, що в Америці такі 

квакушки постійно живуть у :кімнатах. Одного 
разу вночі по стіні вона вибралася на стелю, а 

там якось не втрималася та як упаде дяді просто на 
лоб! - він дуже тоді злшtався». 
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«Вони дуже добре вичищають кімнати від усяких 
,;омах, м,Ух, пауків тощо», nідтверди~lа вчите.11ька. 

Діти пішли адоганяти хлопців у лісі, Юра вів їх 
і росказуван про свої зустрічі в лісі. Обидва гуртки 
аустр1.,1Ися дуже скоро. Хлопці стояли на дорозі 
іі щось розглядали. На землі .1ежа .. 1а маленЬІ•а 
,:tохла пташRа. Від неї йшов тяжкиn дух, а.1е 
х.;юпці не відходи.11и, а до чогось придивлялись: 

1~о.1о трупу нишпорили невеличкі жуки з жовтога~ 
рячи:шr поперечними пасмами на верхніх І\рю1ах. 

ll рацюючи головою й люшами, вони обкопували 
.мертву птаuп,у, відкидаючи землю назад від себе. 

Жуюr гробокопн, afio ~ІОГІІ.'1ьщюш ~щ:нопують щ~ртву пташІ\у. 

Це бу.чи так звані гробокопи. ~Іаючидуже тонкий 
нюх, вони здалека чують запах стерва й злітаються 

до нього. Обкопують вони мертве створіння, аж 
поБи воно не сховається в землі. Тоді самка І\Ладе 
в тіло яйця, щоб личинки, виплодившися, мали 

добру достаточну їжу. Після цього мертве звірятко 
uce так закидається землею, що й горбочка не

помітно. Дивно навіть, як ці гробокопи сІюро 
справляються з такою працею: яких небудь5-6 жуків 

3а короткий час закопають цілу мишу. Дуже 
цікаво, ЯІ~ вони в свойому завданні перемагають 

рі~·tші перешкоди. 
«Мій батько», росказав один з учнів, «знаіІшов 

у .чісі дохле зайченя. Коло нього вже захо~ь:увалися 
гробоБопи. БатьБо хотів перевіритися в їх розумі. 
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Він забив у землю кілок і до Rілка досить високо 
прив'язав зайченя. Гробокопи зараз його побачили
але воно було не на землі, як їм того було треба. 
Вони .::rіта.чи навкруги й ла~или, аж поки один з 

них не здогадався, що на перешкоді їм стоїть цей 
I\i.'IOR, і зараз почав під нього підRопуватися; другі 

ііому допомагали: кілок скоро впав, разом 3 ним 
упаJю на землю й зайченя, а гробон.опи зараз 

прийнялися його закопувати». 

«Так це наші дворникю>, сІшзав хтось із старших 
хдопців: «вони нам і в саду і в .::rici чистоту наводять!» 
Сонце вже хилилося долі, дерева в лісі стоя.пи 

тихо, мов зачаровані в червоних проміннях вечірової 

зорі. В кущах на взліссі заспівав соловейко. Діти 
вже потомилися. 

«Ну, панове», СІ\азав учитель: «бачите - сонце 
низенько, нам додому не близенько! Да.ваііте зас
піваємо, щоб легше йшлося!» 

Всі заспівали «В ногу» гарної українсьRої пісні, 
бадьоро вийшли з лісу й попрямували дорогою до 
:міста. 



ЛІТОМ. 

Був чудовий .ТІітній день (В початку червня). 
Юрко 3 своїми батьками давно виїхав 3 міста й 
почував себе цілком щасливи~r в їх невеличкій 
хаті на се.чі. Навкруги хати роз.тrягався чималий 
сад, а далі поле, степ, байраки. Красиві краєвиди 
цієї місцевости не так 3ахоп.чювали Юрка, ЯІ\ те 
жваве життя, яке його скрізь оточувало і в саду і 
13 полі. Він ганявся за метеликами, за польовими 
кониками і радий був би, здається, з.човити всі 
і-ІШБі істоти, що навкруги його гуділи, літ3..!1И, спі
вади. До того ще, на радість йому, приїха.ча до 
них на деякий час його шкі.пьна подруга Оля. 
Вдвох вони не знали втоми, ганяючи по всіх тих 
просторах, куди дозволялося їм ві.тrьно самим ви

ходити. Хоча дуже часто Оля й Юра трималися 
ріаших поглядів на природу, але це не перешкад

:.1\а.їІо Ї:\І ра3о~І 3ахоплюватися її ріжно:манітними 
з ·.явища;\ІИ й істотами. Тепер вони обоє були в 
еаду й стtжили за чудовими ріжно-кольоровими 

:мете.тrиками, які літаJш над пишними квітками, що 
Оая сама полола. 

« Які J-I~ вони гарні», казала вона Юркові, що 
намірявс.я .J:овити їх своєю рожевою сіткою. «Ди
вись, он жовтий 3 б.тrакитнюш плямами й такими 

гострими Rінцями кри.ч. Це 1Іахаон, а он другий, 
3 павиними очками на сивих перах, це - павлинRа, 

а ось і жалібниця - бачиш: білі крила оторочені 
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чорню1'? бачиш, сідаt: на Ішітt~у fi 3апускає тудп 
тонесеньЕпіt хоботоІ\"?» 
«Це ж її рот!» о;смовив їіі з якоюсь досадою 

Юрко: «Ти б краще )Ювчада, а то з.тrякавш мені 
всіх :иетелиІ•ів», і він одразу накрив щонайкращого 
~Іетелика с.Іює;ю сіп\ою-торбою. Попався бідниіі 
~tетеаик, а в Юрка аж очі горять: усіма пучкюш 
стисІ\ав сітку, щоб не вилетів полонений. СІ\Оріш 
Олесю, дай мені будаВІ\У>>, шепоче він, немов боїться, 
що ~Іетелик Ного почує. 

Махаон. 

«Не да~t 6у.11авки !» го~1осно крикнула О~'Ія. «Нащо 
.мучити нещасного метелика? Мама ка3ала не 
треба їх ловити. Дивись, як. б'ється, аж увесь 
порох 3 І-\рилець 3літає. Не змоJ:r-:е надалі добре 
.чі тати. От би тебе так. за тлумачити в таку торбу!» 

«Дурна! тож .метедик, а то ж Я», образився Юрко. 
<<Годі, годі, Юрочн.у », почувся з веранди голос 
мами: <<скоріше випусти метелика на волю, а то ж 

він справді не 3Може більш літати. А ми побачи:\ю 
щось краще». 

Мама підійшла до діток.. Юра незадоволено від
крив свій сачок. і мете.'Іик хоч трохи по'мятий ВИ.J1е
тів і пересів недалеко на тин. 
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«.Jивись, знову на квітці такий саУе метелик», 

сказала Оля. 
«Ні, це вже не такий», сварився Юрко: «в мого 

були по кутках І~ри.пець гарні червоні плями, а в 
цього їх немає». 

«Це та сама порода», пояснила. мама: «так звана 

Аврора. Тільки тепер на квітці сидить самочка, 
а ти зловив самця, що завжди чеnурніше розфар
бований. От як не будеш .чякати метелика, то 
~южеш його добре розглянути.» 

Діти занімі.чи на своїх :міспях, а. мама тихо ка

<.~ада: 

«Бачите, як він п'в своїм язиком, що зветься 
ссавчиком, сок з Б вітки й як тріпочуться його 
ніжні крила, вкриті кольоровим порохом~ Ніжки 
його надто тонкі, щоб ними ходити, він ни:ми лише 
перелазить з одної стеблини на другу. На круглій 
голові два ока, довгі вусшш ними він завше 
все лапає.» 

Оля аж руки склала, наче на молитву, так за

дивилася на гарного метелика. Юрко ще б~тн лютий 
на свою невдачу. він навмисне махнув сачком, ме
телик злякався й полетів просто вгору. 

«Ходімо, Олю,» сказала мама: «Я покажу тобі, де 
ти завжди зможеш спостерегати ріжних метелиr-tів 
і їх гусельниць.>> 

«Ой, тіточко, я ненавижу гусельниць ~» криБнула 
дівчина: <<такі бридкі, волохаті». 

«Але ж з них виходять .& расуні-метелики », за

спокоювала пані. 

3 листа вишні саме злетіла т. зв. бояришпиця -
біленький простенький метелик. 

«Подивись, що вона залишила на листі», сказала 
пані, зриваючи листок. 

Діти побачили на йому купку дрібнесеньких, мов 

бісер, чи пацьорки, яєчок. 
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«Скоро з кожного яєчка», казала мама, «по ви· 

ходять гусельниці. На зіму вони роблять собі тор
бинку з листя, яку скріплюють своєю с.:"Іиною. В 
такій торбині їх зімує кілька штук. 3 весною вони 
прокидаються від зімового сну й починають стра

шенно багато їсти. Ось гляньте на цю яблуньRу: 
вона .вже не дасть нам цей рік яблук.» 

Мати нахилила гілку майже зовсім оголеної 
яблуні. Діти аж одскочили : уся rі.11ка з пото
ченим листом була вкрита чорнуватими гусеаь

лицями. 

Знизу дрібні яєчка, а яких виходить гусінь (праворуq). Ліворуч 

куколка або засксrеп. Угорі )Іетелик. 

«І як то так виходить, що з таких гидких ство

рінь, «задумливо казала Оля,» виходять такі гарні 
мете.JІики !>> 
«Бувають гусельпиці дуже гарні», казала мама; 

«Я раджу тобі зроuити садок, в якому ріжноманітні 

гусельпиці на твоїх очах бу дуть жити й nеретворю
ватися спочатку в ляльок, а nотім у пишних ме
теликів.» 

«Садок ще заводити для такої погані!~ з призир
стном одмовив Юрко= «та я на їх і дивитись не 
хочу.» 
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«А я зроблю», сказала Оля: <<мені цікаво приди
витися до їх життя. Тідьки ви, тьотю, навчіть 
мене.» 

«Це дуже nросто» , весело казала мама : «треба 
т1льки дуже чепурно тримати твій садок: гусель

лиця звикла до доброго повітря й як буде в твой

О"kу садку брJrдно, гусельпиці будуть слабувати. 
Ось я тобі покажу таке місце, де ти завжди позна
ходиш і ГJ7сельниці й ля.ТІьок.» 

Пані повела дітей до паркану, що відділяв садок 
від вулиці. Він був увесь осяяний сонцем. По 
ньому лазили ріжно~rанітні гусельпиці - і ro.li, й 
во.1охаті, й тонкі, й товсті, і кольорові. Тут же 
примостшшся й ляльки, на.;1італи й метелики. Під 

парканом красувалося чи~fало диких гарних кві

ток: і ніжна блакитна вероника, і яскравий цико
рі1t, ку.ТІьбабка (одуванчик), і пишний, з ніжно 

бі.ТІИМ:И пе.ТІЮСТRаМИ, ромен. 

«Ось бачиш, скільки їх тут є. Вибірай, яких 
хочеш», сказала мама Юрі. «В мене на твоє щастя 
й коробочка є.» 

«Он дивись, мамо, яка чудна, як вигинається!» 
гукнув Юрко, паличкою показуючи на сіру гусель
ницю, що лазила по паркану, круто вигинаючи 

спину. 

«Це так званий землемір», одповіла пані: «вона 
инакше не може ходити, бо в неї так ноги роз

ставлені: три пари коло голови, потім немає жад
них ніг аж до кінця тіла, а там на 10 чи 12-му 
членикові ще дві пари так званих черевних ніг. А 
тіло в неї довге, тонке, то вона закине його на

перед, упреться передніми ніжками в 3е:м~1ю чи в 

дошку й підтяrує все тіло, а далі знов перекине 

передні ноги.» 

«Як же мені дізнатися, чим їх годуватиf» За:І\.ЧО
потано питала Оля. 
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<<Набери .~1исту тих дерев, що ко~1о парІ\ану, та 

ще й травички, що тут росте, бо ця гусе~1ьницн 

дуже аюбить кропиву.» 

Оля брала паличкою гусе.аьниць і скидала їх ~ .. 
І~оробочку; одна з них упала на земдю й Юрко на
смі~lJинся підняти її рукою, але гусельлиця зараз 
випустила йому на руку краплину яБоrось густого 

жовтуватого плин у. 

«Мимо, дивись - яка гидота!» крикнув переля
І~аний хлопець і сБинув гусельницю. 

<<Uач, ЯБ оддячила тобі гусе.чьниця за те, що ти 
таБ погано до них ставиш ся», засміялась Одя, а 
пані пояснила, що це гусельниця ~ебе рятува.1а: 

кожна з них випусІ\ає з себе такий плин, коли 

почуває себе в небезпеці. !{оди набрано було ріж
но.манітних гусельниць та всякого листу rr трави 

повний О.чін фартух, усі повернули до неранди 

влаштовувати садок для гусельниць. 

«Нащо л так багато листя нарвала», журилася 
Оля: «хіба вони зможуть сті.~1ьки ззісти?» 

«3зідять вони ще більш, моя дитино, бо гусель
лиця потрібує багато їжі», казала Юрина мама: 
«ЯК вона виходить з яєчБ.а, то ніхто за неї не дбає, 

не так як, наприклад, курка за курчата, або І~орова 

за теля. Гусельниця мусить сама себе годувати. 
Ії ~~ати подбала JІИше за те, щоб покласти яєчка
там, де гусельлиця може знайти найбільш відпо
відного на її смак харчу. Гус~1ьниця їсть цілий 
день не тільки для того, щоб самій не голодувати, 

а також для того, щоб забезпечити собі запас для 
майбутнього перетворення в ляльку. Лядька кільки 
тижнів, а в инших метеликів той цілу зіму нічого 
не їсть, висить непорушно, то треба, щоб у неї д.чя 

цього вистачило си.а. Гусельлиця виходить з яєчка 
ма.ТІень:ка; як почне їсти, стає товстою, довгою. 

Мусить вона тричі шкурку свою зміняти, а тоді 
неревернутися на ля.'ІЬІ>у. Рі~Іші гусельпиці ріжно 
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Jt годуються: одні їдять листя, другі коріння; гу
~льниця молі їсть нашу одеж~r, хутро; инші /І{е

руть муку, кору на деревах ... » 
«А ми на ексІ\урсії бачили, як жуки клали яйця 

в дохлу пташку», згадав Юрко: «щоб діти тим пад
лом годувалися». 

«А я бачила в яблуках у середині ма.1енького 

червачка, то це теж гусельниця '?» спитала О.ля. 
«І в ябдуках і в горіхах - сt~різь метелики й 

а~уки кладуть свої яйця, і їх діти одразу мають 

смашну їжу. Ну, Олю, біжи до свого тата: полро
хай у нього найбільшу скриньку від цигарок -
там і буде хатка для гусені.» 

Скоро на веранді закипіла робота. Юрко давно 
аабув свій неприхи.чьний настрій до гусельниць, і 
тепер разом із Олею клопотався над оселею для їх. 
Він приніс чистенького пісочку, висипали ним дно 
скриньки і понакладали свіжого моху, в мох вста
в~lено невеличку мисочку з водою, роскидано трави, 

листя й випущено всіх гусельниць. Тоді верх 

щільно затягнули прозорою матерією, через ЯІ~У до 
rуседьниць проходило свіже повітря. 

«Що-дня маєш викидати зів'ялу траву й .листя, 
вичищати від усякої нечисті, а то загинуть тво] 

вихованки», с.міючись, наказувала Олі Юркова мати. 
Оля по І\уточках скрині примостила деІ\іЛЬІ\а 

.JJяльок, що теж ноанаходила на парІшні. Вона з 
цікавістю стежила, як гусельпиці лазили в своїй новій 

оселі, й деяRі вже nознаходИvlИ листочки до смаку. 
«Тепер запиши, в який день ти їх усіх поса

дила», сказала nані, і будемо стежити, коли яка з 

них загорнеться в павутинку й стане лялькою.» 

«.\ я бу ду щодня листя їм nриносити», озвався 
Юрко. 

«Добре, а тепер, діти, поснідавмо. Хто 3 вас nіде 
nотім 30 мною до діда на пасіку? Треба меду 
принести.» 

С. Рус о в а. Сере;~. рідвої лр11ро;щ. 4 
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«І я, і я ! » закрича.п и Оля й Юрко разом і шви 
денько побігли снідати. 
До старого діда- пасішника Оля ще ні разу не 

хо;шла, а від Юри чула, що він дуже добрий і 
гостинний. Дорога на дідів хутір ішла спочатку 
невеликим лісом. Приємно було сховатися від пе
кучого сонця в хшюдок. В .:тісі було тихо, тільrш 
десь угорі співа.ча іволга та дятси1 невпинно ст;укав 
довгим носом по стовбуру дерева, виганяв зпід 

кори всяких жучків собі на сніданок. Діти роз
біг .чи ся в ріжні сторони від дороги, збірали ягоди спілої, 

солодкої суниці. По деюшх місцях від неї аж червоно 
було на лісовій землі, так Оаrато виступало червоних 
ягід зпід гарно повирізуваного листа. Оля на деяки а 
час зовсім зникла в кущах і потім вибігла з не

величким букетом сизих чепурних ягід, схожих на 

малину. Вона піднесла їх пані Галі. 
«0, вже й ожина поспіла», сказала вона. «Спро

буйте, тьотю: така с:машна», припрахувала Оля. 
Така схожа на :малину, а колюча, бодай їй. Я як 
залізла в кущі - всі руки собі подряпала. А де 
це Юрко'? щось його не видно.» 
«Олю, Олюню», почувся саме в цей мент голос 

хлопця. 

«Де це він гуRав? Щось наче йому сталося», 

трохи схвильовано сказала його мама. 

«Олю, мамо, ідіть скоріш!» усе гукав Юрко. 
І мама й Оля побігли на його голос, а.че довго 

ще перекликали ся, по1ш побачили хлопця. Він 
стояв під деревом і щось дуже на-швидку скидав 
із своїх босих ноженят. 

«Що тобі тут скоїлося?» вже весело спитала 
мама, бачучи його в досить баагополучному стані. 

«Ой, мамуню, .я ввесь пш~усаний! Дивись, як 
вони мене обсі.чи ... » хникав Юрко, зганяючи з ніг 
величезних червоних мурашок, що лізли йому 

вздовж штанів, .ТІаЗИv'ІИ по ступні. 
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«Так чого ж ти тут стоїш'? біжи звідси!» :кри:к
нv ла Оля й сама боязко по далась назад. 

V 

«Я хочу вам показати, яка ве.:шка комашинна 

купа», поясняв Юрко; «а як почав їх паличкою 
перебірати. вони всі на мене й полізли. Але ж 
воно цікаво - он бачиш, Олю, їх ляльки бі.тrі 1 
Як вони поспішають занести їх далі, в нижчі по
верхи.» 

0.1я дивилася на ве.1ичезний, справді, горб, що 

склали такі маленькі створіння під старою я.тrиною. 
Чого тільки вони туди не натаскали: і землі, й 
хвой, і всяких паличок та сухого .чисту й І"ною. 3 
кожної дірочки вилазили так звані робітники: схо
плюва,тrи якусь невеличку жовто6і~1у подушечку й 

несли її в середину свого житла. 

«UЦо вони роблять1» спитала Оля. 
<<А, бачиш, нам колись рос:казував учитель», 

казав Юрко: «між :мурашками є самці й самки, що 
дуже мало працюють, а лише дбають, щоб яко мога 

більше накласти яєць. А другі робочі мурашки 

клопочуться й по господарству й за діток. Вони 
виносять ляльок нагору, на сонечко, а як тільки 
дощ насуває, чи загрожує яка небезпека. вони за

бірають їх і ховають у своїх г.тrибоких хатках. Це 
страшенно кусючі комашки. Бачиш. які великі'? 
Це червоні, лісові. Я одного зміряв, так аж 11 мілі
метрів. Я чув, що вони на війну ходять: у других 
мурашок забірають ко машин, до себе переносять, і 
ті менші чорні мурашки їм елужать, мов невіль
ники.» 

«Та що ти росказуєш, хіба я цьому повірю 1 » 
зареготала Оля. 
«Правда, правда», сказала мама, до чогось при

дивллючись на зем.чі. «І знаєте, що ми зараз мо
жемо побачити ще щось дуже цікаве з цими му
рашками. Дивіться, вони кудись сунуть цілими 
рядами. Давайте прослідкуємо, що це вони вигадали.» 

4* 
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По JІісовій землі справді ці.тюю биндою с~·нули 
вР-.ликі руді мурашки. Діти а охотою пішли елі· 
до~І, обережно захищаючи себе, щоб на їх боСІ 

ніжки знов не поналізало ущіпливих комах. 

Зrори вниз: самчи
ха, що кладе яйця; 

самець; робоча ,\ІУ· 

рашка доїть TJIIO або 

трав'яну вошку; :ку
колка й дичинка. 

«Тай болюче кусаються», казав 
Юрко, оглядаючи свої червоні ноги: 
«а штани аж пахнуть тим плином, 

що вони від злости :випускають» . 
«Мурашиний квас», поясни.тtа 

мама. 

Скоро комашинні частини, що 
йшли в справжньому, наче війсь

ковому порядку, вивели дітей на 
ва.11ісся; там був широкий рів, увесь 

зарослий дерезою. Від ніжних 
жовтоблюштних квіток розносився 

чу довий запах. 

«Тепер я розумію, ку ди прямують 
наші мандрівці», весело сІ~азала 

пані Галя. «Бачите, дітки: комашня 
дуже любить усе солодке, а на 

дерезі живе маленька травяна воша, 

або тля, з черевця її виточується 
солодка юшка. Комашки лоскочуть 
вошей по черевцю й солодка юшка 

виступає на задньому :кінці тіла. 

Виходить, наче б то вони до ють 
тлю, як :корівку. Деякі мурашки 

не вважають аа зручне собі - ходити до своїх корів, а 
визнають аа краще тримати їх у себе. Для цього 
вони виробляють у своїх комашиних купах загони 

для тлі, вошей, обrорожують їх травою й запасають 
для тлі тих рос.ч:ин, на яких вони звичайно жи

вуть. Гляньте, гляньте, як вони лізуть на дерезу!>> 
Усі верхні гілки дерези були вкриті тлею: чорні, 

маленькі - вони сиділи тісно на гілочках і не 

пручалися, коли мурашки лоскотали їх і ссали їх 
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со .. 1одкиtt сік. Діти трохи не падали в канаву, щоG 
краще розглянути це цікаве з'явище. 
«Мамо, а :мурашки не мають крильців~» спитав 

Юрко, розглядаючи одну мурашІ<у, що ще залиши

лася на його одежі. Він тримав її лучками, роз
диванвся на тонке членисте тіло з досить велиБою 
гтювою з міцними, гострими щелепами й вусиками. 

«Мурашки мають крила тільки в той період, коли 
вони паруються», одповіла мама. «3 ляльоІ\ вихо
дять крилаті самочки та самці й зараз вилітають 
із свого кубла та декільки днів тримаються на 

вільному nовітрі. Буває, що їх випложується така 
еила, що люде лякаються: гадають, що то дим від 

якоїсь пожежі. Потім самки сідають на зем:~ю, 
робітниці-мурашки, які ніколи не мають крил, за

раз несуть їх додому, щоб вони к.т~али яйця, і 
крила їм одпадають. Самці скоро вмірають; вони 
не вертають додому: їх поїдають птахи та инші 
їхні вороги.» 

Тут трапився маленький виnадок: Оля побачи.ла 
на краю рова величезного довгого вужа й так 

;,шякалася, що трохи не впала в рів. Пані Галя 
3атримала її рукою. 

Час був іти даді. Вони пройшли краєм рова до 
містка, перейшли його й опинилися в полі. 3 одного 
краю дороги розлягалося жовте золоте жито й тихо 

розмовляло з вітром своїми вже повними колосками. 

3 другого боку біліла гречка, й усе повітря було 
напоєно її чудовим ароматом. Серед буйного жита 
де-не-де червоніли гарні пишні червоні маки, в 
гущавині виглядали блакитні волошки. Високо 
в nовітрі пролетів шуліка, пильно вдивляючися в 
жито, бажаючи злапати в ньому або куріnочку, 

або перепілочку. Голосно дзвеніли десь високо 
пісні жайворонків. Забачивши свого ворога - шуліку, 
вони одразу падали долі й заховувались по своїх 

гніздах у житах. На тім боці поля, на невеличкому 
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нзrіррі 6io~liJш хата діда- пасішника. Чутно було 
бджі.ТІ. яR вони гу діли над гречкою, ЯІ\~т вони 
люблять над усі другі рослини. Гарно було 
навкруги; Олі хотілося нарвати :маків, волошок, 
.кукі,ТJя з жита, але тітка Галя підгонила дітеn 
скоріш уперед. 

«Уже нерано», казала вона, «а в діда напевно 
нас затримають.» 

Вже почули наших :мандрівців величеані вартові 
пс:и за брамою й голосно rавка.ТІи. Діти боязко 
тулилися до тітки Галі: 
«Не бійтеся, дітки: усі nси на. ланцюгах», зас

покоюв~1авона, одчиняючи фіртку в двір: <<Їх лише 
вночі спускають з .тrанцюгів, щоб вартува.rш коло 

пасіки.)> 

Назустріч нашим мандрівця?ІІ вибіr.ТІа невисОf~а 
дівчина й, заспокоюючи собак, проведа тітку Галю 
й дітей просто до діда Панаса. Він сидів коло 
стола під рясною старою липою. Очевидячки, тільІш 
що скінчив обідати. Він дуже .пасr.аво привітав 
гостей. Не запрошуючи до хати, він посадив усіх 
навкруги стола. Одразу принесено було модоr~а. сиру, 
меду, житні пироги. Діти соромливо пог.1ІЯдали на 
тітку Галю, а дід клав їм у мисrш, наливав у 
шклянки, нікого не питаючи: запрошував так гос

тинно, що не можна було відмовлятися. Мед на 
білій тарільці здавався шматком золота, і діти 
дивувалися, якої правильної форми була кожна 

клітинка в білявих воскових щільниках. Дід жив 
самотно й дуже радів, коли до нього заходили су

сіди. Пані Галю він особливо поважав, бо вона 
лікувала всякі його старечі хвороби. Дід був балаr~у
чий, радий був росказувати про всякі пригоди з 

свого щоденного життя. Він з великою приємністю 
пішов показати дітям свою кохану пасіку. Вона 
стояла. на краю гречаного поля, й до неї йшла 

стежка згори між ліщинами. 
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«Діти, бачпте'? -скоро горіхи будуть>>, сказав дід, 

нахн.'Іяючи гі.чку з ма.лень:кими гніздами горіхів. 

Тепер не рвіть, бо в них ще нічого немає, а тижнів 
через три пожал~тйте, - рвіть собі, скільки хочете. 
Ну, ось і мої доньки гудуть. Бачите, яка моя 
пасіка: небагато вуликів, а :меду досить дають 
.мої невтомні робітниці. Ви тільки І\ОЛО мене дер
жіться, дітки, бо мене вони знають і не кусають. 

Г.1яньте. ЯІ\ по піджаку повзе, нюхає мою одіж.» 

У ropi: шматок щільню•а ;з робочою бджолою та великими 
.нчейІ>ащІ, в яких виводиться цариця; анизу: лівор;уч цариця; 

праворуч тр~·тень. 

І справді .маленька, чорна, блискуча, мов шов
кова, з золотим ру дим волоссям бджола спокійно 
зази.1а ІЮ одежі свого господаря. Крила в них 
досить довгі, на ніжках задніх є таке поширення, 
мов кошик, І\уди вони збірають порох з квіток. 

«Треба ва~r, дітки, росказати, в яке гарне царство
государство ви ввійшли», весе.nо балакав дід. <<Тут 
і цариця є, й с.11уги:, які їй добре с.11ужать. Є й 
трутні, що нізаяку роботу не беруться, а так 

перобами ввесь вік живуть, лише знають з 
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царицею гратися. Гляньте, як робітниця працює», 
За.І\інчив дід, нахиляючися над гречкою, де на б і
лорожевій квітці сиділа золотиста бджілка: «усю 

пиргу бджола забірає волохатими частинами тіла, 
головою та груддю; з них вона лапками зб і рає 
порох і перекладає його на задні ніжки. Там 
иноді набірають вони собі стілм~и того пороху, що 
в них наче штанці утворюються на задніх ніжках.» 

Дід наказав якомусь хлопчикові принести йому 
ніж і миску, щоб урізати для пані Галі найкращого 
щільникового меду, а тим часом посадив коло себе 

на травичку своїх дорогих гостей і оповідав 'ім, 

як живуть бджоли по вуликах: майже в кожному 

вулику живе 10-зосоо бджіл і в кожному одна 

цариця мати; вона нічого не робить, лише кладе 
яйця. На зріст вона більша за робітниць, але не 
має жадних 3нарядь для праці. РосюІадає вона 
яйця по одному в І~ожну воскову клітку й може 

одразу понакладати їх до 1200. rї дуже шанують 
у вулику, піклуються нею й годують медом просто з 

рота в рот. Трутні теж нічого не роблять, вони 
навіть жала не мають. ~т ся робота на робітницях 
і вони метушаться цілий день: зранку летять на 
квітки, перелітають з одної на другу, збірають по

рох, набірають солодкого соку. Наймолодші бджі~"ІБИ 
готують віск, старші виrодовують дітей. У робітниці 
черевце сRладається з кільRох члениRів, яRі трохи 
один на другий насунуті, і в ціх фалдах утворюється 
віск: виступає, як піт, на шкірі й зб ірається не

товстим шаром. Бджола зб і рає його щітками своїх ніг. 
3 воску вони бу дують свої кліточки - шостистінні 
призмочки, такі дивно однаRові. Одна з другою 
звязані, так і висять вони в вулиRах. Між щіль
нинами залишено не мов шляхи, І~уди відкри:ваються 

Ішітки ріжних щільників. По цих вулицях про

літають робітниці й заглядають то в один щільник, 
де є пусті R.-!JЇTRИ. щоб покласти туди меду, то в 
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другий, щоб погодувати малих, це б то ті личинки, 
що в них живуть. ІЦоб бу дувати щільник, робіт
ниця зчищає з свого черевця віск, бере його в рот, 

трохи пожує щелепами, потім витягне, скатає його, 
знову витягне й увесь час змочує той шматочок 

сливою, від того він стає зовсім м'який, і робіт
ниця накладає шматоІt за шматком, дотикається, 

чи рівно наІtладено. Де що є зайвого, nона ОДІ~усює 
й вирівнює всі стінки клітки так, що вони стають 
рівнесенькі й ніде немає жадної одміни від загаль
ної форми. :Коли за цю роботу береться молода 
бджілка вперше, старші їй допомагають, вчать її. 

Тисячі робітниць иноді за день набудують цілий 
щільник в 2-3 деціметра завдоюю~и. Rлітки в 
них мають ріжне призначення: в одних мед закла
дають на запас - наче запасні магазини, а инші
то ліжка, де живуть дітки. Робітниці багато праці 
виконують і виснажуються, виготовлюючи багато 
воску. Через те вони його дуже бережуть і сии1І\уються 
1.шбу дувати найбільшу І\іЛЬІ\.ість к.'Ііток з найменшо1 
маси воску. 

«Ось зараз я вам ті щільники ПОІ\ажу», сказав 
дjд, беручи НіЖ і набЛИЖаЮЧИСЬ ДО НаМіЧеНОГО Ум 
вулика. 

АлеОля дуже цікавилася, як саме мед виробляється. 
«Що до меду», усміхався дід, «то ось бачиш -

бджілка все влізає в квітку, запускає туди свій 
ссавчик, висмоктує солодкий сік і наповнює ним своє 

воло. Разом з цим вона хапає в рот і квітковий 
пи.тюк, .юшй пристає до во.ІJоссл бджоли та до ямок 

ії ніжоІ\.. Бджішtа иншого разу з насолодою ка
чається :між пи~11яками, щоб набратиса яко ~юга 

більш пилку. Вона так хоче як найбі.льш донести 
його додому. Ось уже вся вона навантажена: 
і на тілі й на ніжRах є в неї й пороху й солод

кого соку досить, час додому вертати. Ось вона 
влетіла у вулик. Rоли їй пощастить одразу зустрі-



58 ~--

нути цариЦІо, вона їй 3 свого роту даt:: найсвіжішого 

меду. Після цього вона шукає порожню клітку. 
Вк.;rадає в неї свою голову, витягує хоботок і 
випльовує в клітку мед, це б то той со~1одю1й сік 

квітки, який перемішавсн 3 пюпї.ом і u шлунко ні 
переробився в справжній мед. Одразу бдІІЮJrа ніколи 
не виплює ввесь мед в одну порожню клітку: вона 

ще мусить нагодувати ним )-ІаЛИХ, частину й сама. 

ззість: праця вимагає, щоб .вона себе відІlшв.;rюна.тш, 
як найкраще. Вона добре знає, що не ввесь час 
стоїть гарна година й не цілий ріІ~ пишаються 
квіти на полі. Через те вона виробдює чима.1о 
запасу й, скдавши його, закриває :к.ч:ітку кришкою 
з воску. Своїх вихованок вони одразу не годують 
медом, а .якимсь прозорим плином без усякого сма1~у. 

Ті.'ІЬІШ старші личинки одержують мед. 

«А личинки ростуть СІ\.оріш за тебе», жартупан 
дід з Юрком: «u днів проживе, нагодується іі стає 3 
неї люtька, що .11ежить у :клітці, мов нежива, уся 

обмотана павутинням. 3а 12 днів вона роздирає 
його, вилітає вже справжньою бджолою. 3арай 
висушує свої вохкі крильця, обчищає ті~1о ti .т1етить 
на роботу слідом за своїми І~олишніми нянмї.ами. 
А~'Іе не так то просто обход~ться з тими ди чин
Еами, яких робітниці найкраще годува,;з:и: з них 
виходить ВЄЛИІ\а, пишна, мо.тюда цариця. Тут і 
настає біда. Стара цариця страшенно завидюща: 
вона не хоче мати суперниці в свойому царстві. 
Вона з.чісно накидається на молоду царицю, рада 
її знищити, але роr.ітниці її боронять. Тоді стара 
цариця- мати зб і рає своїх прихильниць, старших 

робітниць, і 3 ними разом вилітає з рідного вулика. 
Вони страшенно хвилюються, гудуть і, держучись одна 
за другу, причеплюються до найближчого дерева, 

чи до стіни одним живим клубком. На цей час у 
мене, ЯІ\ у всякого пасішника наготовлено нового 
вулика; ми заGіраємо цей рій схвильованих бджіл і 
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сюцаємо його в улю:. Там вони одразу приймаютьсн 
за роботу: ліплять щі.1ьники, запасають меду, 
годують мат1~у. починають старе життя в новому ву

.лику. Слідом за першою царицею з ляльок 
виявляються й нові молоді цариці. Робітниці знов 
поді~'Іяються, і днів через 3, 7, 9 вюІітають усе нові 
рої, кожниtt усе слабіший. Не обходиться й без 
смерте.чьних сварок, і за часи роїв завжди бував 

:кільки жертв -- убитих бдя·йд.» 

«А щоб вони роби.чи, як би їм не наготовили 
нового вулика 1» спитав Юрко, пи.чьно прислухаю
чись до оповідання діда Панаса. 
«Ну щож'? вони всім роєм J'Ліз.lи 6 у яке-небудь 

дуп.тю, або в щі.1ину між каміння, й та~І роспочали 

6 свою робот~т. Але такі рої майже завжди в осени 

або зімою загибають, або зовсім дичавіють. Але 
для нас, пасішників, кожний рій - прибуток, і 

ми вже пильно стежюю, І·\О.lИ в старому вулику по

чинається розруха. ~т сі бджо.тш тоді голосно гу Дуть, 
а цариця то мов у трубу трубить: такі згуки подає. 

Иноді рій збірається в 10-· 15 тисяч бд.ІІ:іл. Коли 
нее впорядковано, так уже в кінці літа виникають 
в середині вудИІ\а нові події. І\.оли :мо.-::rода цариця-. 

щtти noклa.Jla вже яйця і трутні стають майже не

потрібні, тоді робітниці не хочJ'ТЬ більше їх годувати. 
Літо кінчається, квітки зникають, щодня важче набі
рати багато nирги та coкJr з ІШіТОІ\. Тяжко всіх 
нагодувати. Тоді робітниці накидаються на трутнів, 
цих .чежебоків, що нічого не роблять. Вони зага
няють їх у далекі Rутrш вулика і там убивають 

їх своїми жалами, або витягають їх геть з вулика, 
не дають їм жадного харч~r. Взага.1і усяпими засо
бами їх знищують.« 

«А як же вони зі мою живуть'?» запитала Оля. 
«Годуються своїми запасами» - відІ\азав дід. 

«Ми ву.чики заносимо в такі бі.льш-менm теплі хліви. 
А вони, щоб тешІіш бу.ло, сидять щідьно одна ко.11о 
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другої на своїх сотах і тим гріються. А самі, як 
непритомні. Як холодна зі:ма, вони бі~'Іьш їдять, а 
як дуже тешшй видасться день, то деяка й вилетить, 

трохи політав на сонечку, та й додому. Так то, мої 
дітки, гарні мої бджілки - дай Бог, щоб і люде 
бу~1и такі роботящі, як вони! Ну, а що жа.::rять 
бо.,lюче, то такими вже їх Бог зробив», докінчив дід, 
накладаючи повне горнятко медом. 

Пані Галя росплатИJІася з дідом, подякувала 
йому гарненько й усі троє повернули додому. По 
дорозі діти, зацікавлені оповіданням діда, рос
питуnали маму ще за де-що таке подібне до бджі.lJ. 

ЮрІю згадав, як він у бесідці в саду найшов гніздо 
ос. Там теж ду~Іі:е добре вироблені клітки, мов з 
паперу, і тато йому пояснив, що вони його теж 
виробляють з слиною. Оса пережовує шматочки 
рос.ТІини й склеює їх своєю слиною. 

«J'-x, оси колючі! Такі з.пі - я їх боюсь», Базала 
Оля. «Вони иноді й гнізда не робш:rть, а просто н 
щілинах кам'яних стін живуть, а чи вони роблять 

:мед, як бджоли - я не знаю». 

«Ні, голубІЮ», І-<аза.ла пані Галя: <<оси не роблять 
меду. Самі вони дуже .lJaci до солодІ{ОГО, а~1е дітей 
своїх годують комахами. Цікава одна порода ос, 
що в ямку, куди наміряються покласти яйця, спо

чатку наготовлюють декільки личинок. Цих личинок 
вони не вбивають, бо діти не їдять мертвих комах,
ні, оса їх стискав за голову, або .коле своїм жалом 

так, що пригодомшує свою здобич і та зостається 
напівжива, Іююr маленькі діти ос не ви.ТІупляться й 

не ПОЇДЯТЬ ЇХ.» 

«А я дуже люблю чмелів», казала да.пі Оля: «ТаБі 
r~pyr.lJeнькi, волохаті, наче ведмедюш. Вони теж 
роб.'Іять мед, але мені тато Іtазав, що їх :мед для 

нас шкод.,1ивий. Та ти знаєш, Юрко, я колись 
натрапида на їх гніздо, от цікаво було! TaR попід 
невеJlИЧБПМ горбком я рвала .ягоди, аж щось як 
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загуде коло мене! А це тут саме ч:мелиха наробила 
такі гарні, воскові паче, чашечки. :Ми забрали 
кіаька штук, а як роарі3али аж там ріжна рос

~1инна мякоть лежить, трохи густенького меду й 

яєчко. Ой гарно ж так ароб.~1ено! У мене ще досі 
захована така чешечка. » 
«У чмелів», сказала тітка Галя, «так, ЯІ~ і :в 

бджіл, :в ощюму гнізді є й самочки й робітниці, що 
теж дуже багато працюють, упорядковуючи свов 

ГНЇ3ДО.» 

«А вчора, мамо, до мене в вікно влетів шершень», 
сказав Юрко_. >>От страшний! Такий, як оса, але 
значно більший.» 

»Так, він має дуже отрутне жало», казала тітRа 
Галя, »але гнjздо його дуже цікаве: він будує а 
молодої кори дерева, змоченої с.ТІиною, дуже гарні 
шостистінні колонки, які з середини порожні й 

закриваються кришечБою. А все кубло виглядає, 
мов куля. Ви, дітки, самі помічаєте, як вони всі 
між собою подібні й на вигляд і своїми звичаями: 
бджои1а й оса, чміль, і шершень. То ви завважте, 
що в них майже однакові крильця: в науці їх таІ~ 
усіх і об'єднують в один гурт - плівчато-кри.1их 
комах. До них належать і мурашки. А я ще хочу 
вам нагадати одну теж плівчато-крилу комаху -
так звану горіхотворБу. В лісі здебільшого на 
дубових листях можна бачить маленькі червоні Rулі, 
мов яблучка.» 

«Ті, що тато зве чорнильними?« спитав ЮрRо. 
»Ті самі, що невеи1ИЧІtа горіхотворка пр01юлює 

своїм яйцеRладо.м листок і заRладає ту ди яєчка. 

Одразу ця ранRа починає мов пухнути, робиться 
кругла, як куюr, а в середині .живе личюша. 

Вона їсть а середини теє яблучRо, або, ЯІ\. його 
звуть - гал.ч, і коли виросте в справжню горіхот

ворку прогризав цей галл і вилітає 3 нього на світ 
божий.» 
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«Мені аж дивно, мамо: як вони всі ці, як ти на
звала, плівчато-крюІі дивно виробляють своїм дітям 
такі гарні ріжноманітні будівлі.« 
Так розмовляючи, діти й пані Галя надійшли до 

невеличкого струмка, геть зарос.тrого очеретом та 

иншими рослинами. Над водою літали чудові 
бабки · сині, зелені, й так і виб.тrисІ~ували своїми 
прозорими крильцями. ~r ее товариство зупинилося 
й стало роаг.тrядати одну бабку, що сиділа на 
тоненькій rіJючці; Велика голова з прозорими 
очима вільно сиділа на тонкій шийці. Міцні щелепи 

Стрекоза або бабка. Знизу її личинка. 

одразу зраджу~али хижака. Діти ледве стриму
валися, щоб не зловити її, але п. Галя саме поча.ча 
оповідати за цих стрекоз або бабок. Люблять стрекози 
літати понад водою, щоб .човити комарів, мошок, 
поденоІ~ та всяких инших Іюмах. Вони їх .човлять 
на льоту й літають цілий день, :коли ясно, а ввечері чіп
ляються своїми чіпкими ніжками за листя й сплять. 

«Бачите, на Іtінці тіла одної з стрекоз є гострий 
яйцеІ~лад~ Вона надрізає ним яку водяну рос
лину й кладе ту ди яйця . . . В осени стрекози 
ЗаГИбаЮТЬ, а 3 ЇХ ЯЄЧОК ВИЛУПJlЮЮТЬСЯ ЛИЧИНКИ, 

що живуть у nоді 1 і 2 роки. Вони, д~·же .;юв:ко ниж
ньою губою .їІовлять собі в воді живу здобич. Живе 
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JІИчинка ввесь час у воді й дихає зябрами , що 
лежать у неї в задніх КИШІ(ах. Кишка поширюється, 
й вода входить, заливає зябри й залишає їм пот

рібний для них кисень. Кишка стягується, й вода 
витікає геть. Личинка кіль:ки разів линяє, міняє 
шкуру й нарешті 3 неї потроху виходить стрекоза. 

3 її довгим тіло~І і прозорими І-\рильцнми страшно 

етрекозі вилітати одразу 3 шкури личинки, бо як 

упаде в воду, то загине - змокнуть її ніжні крильця. 
То вона спочатку висуває го.чів:ку й першу пару 
ніжо:к, 3араз чіпляється ними за ю~у росдину й 

І\:lжани або ли.'tіши. 

висуває далі своє тіло. Висунувтися ці.'Іком, стрекоза 
деякий час спочиває на рос.1Jині, щоб крила під
сохли, а потім .четить у повітря.» 

«А що ne буває - ці.'Іою хмарою низько дітають 
над водою'l» спитав Юрко. 
«Це поден:ки:«, одповіла мюш, - «дуже ніжні 

створіння, 3 довги:шr хвостовю.ш 2-3 щетинками. 
Іх личинки тея\ живуть у воді, а са~Іі подеюш 
живуть лиш один день, кvшдуть яєчки й, не прий

нявши жадної їжі, вм:ірають ... >> 

Саме в цей мент почувся з жита голосний крик 
перепілочки. Вечір уже спадав на поле, діти вже 
наближалися до лісу, a.1Je на межі, просто наче з 
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нід ніг, Зірнадася 3 жита перепілочка й полсті~1а 

геть понад по.11ем. 

«Тітко, Галю, бачили?» І~рикну.тш Оля: «напев 'О 
в неї тут б.лиаько в кубелечко. Ой. .н так хочу 
глянути, пошун.аймо!» 

І 0~1я й Юрко ввійшли в саме жито й тихесенько 
розсовували густі колоски та ІІюІьно придивлялися 
долі на землю. їм не довелось довго шукати: од
ночасно обов діти угледіли на землі неве.ТІичке І-\убло 
перепі.;ючки. В досить велю-\Ш ямці, густо всте.че
ній травичкою, ту.чилисл одно до другого коло 

1 о- 12 пташенят жовто-ру до го ко.чіру; ао троє 

ходшш ко.1Jо самого .кубла. Тіло було вже вкрите 
пір'ям. Матері не було - тож вона й злетіла перед 
дітьми. 

Пані Галя не дала дітям довго роздивлятися, бо 
поспішала додому, а.че дорогою росказала, ЯІ~ ця гар
ненька співуча птиця має багато ворогів: і лис, і 
тхір дуже лепш її хапають, коли вона сидить на 
.яНцях. Багато перепелиць загибає випадково, коли 

починаються жнива. Перепі.lочка часто в ту пору 
сидить удруге на яйцях, бо вони за літо двічі ви
водяться, то вона нізащо з яєчок не зійде, й косою 

часто їх влучають. А бі.1ьш за все перепелиць 
нищать люде. 6 особJІИВі аматори її м'яса й її 
співу; ловдять її й під ду дочку, переймаючи її 
власний спів, і тим приваб.чюючи перепілочку в 
сітки. А багато й просто б'ють їх з рушниць; 
хапають їх сови та инші хижі птахи. 
«Бідна перепілочка», сказала Оля: «так гарно 

співає й живе собі в житі, а скільки ворогів має.<< 
«Чи вона в нас постійно живе, чи з ім ою в 

ирій улітає?» спитав Юрко. 
«Перепели прилітають до нас у березні«, казала. 

тітка Галя, <<й майже завжди вночі. Через те, що 
тоді трава й озимина невисокі й немає їм де сховатися, 
то вони перший час не співають, щоб себе не 



fi5 

Jшшшпr. Хоч tюнп й дУї1Ш гарно ~1ітають, a.!J.e pe:t30M 
J ТИМ :ВОШІ іі бігаюТЬ ДОСИТЬ СІ~ОрО і дуіІ.:е .тІЮО.1JЯТЬ 

t:опатися в землі. Цілий день у сnоїй зе~шянііі 
шщі сидить вона і лише ввечері стає :trшаnішою: 

співає голосно манше всю ніч ці.:rе .:Ііто. Поки зерно 
не носпів, перепеJlИ годуються всякими r~омашІ~ами. 
ТнІ~ само Н своїх діток нерепіvlОЧІ\а годує спочап~у 
1;омашками. Діпш її за 2-3 дні після того, ЯІ\ 
І.шклюнуююя, мають УІ-Rе пір'я й бігають по зе:м.1і. 
lЦодня осмі .. 1юються одбігати далі від матері іі 
І\~'б~lа. І от що зауважте, :мої дітки: як що загине 
в ЯІ"ому куб.тrі мати, діти-сироти зараз приєднуються 

;ю чул:·юго виводку .й ходять 3 ним за проводом 
чуяюї матері ~!алі дуже СІ~ о ро ростуть; на Х•lібних 
но:rях стають .ашрні, навіть ТЯІІ·шо їм угору під

:Іітати. Не дурно їх м'ясо так аюблять. Покидають 
вони нас у:іІ\е н осени. По дею,.их південних )Ііс

цях - наприк.ТІад, на березі Середземного моря, чи 
в Н:риму, - зrраї перепеv1ів такі чиеденні," що лови 
перепе..чів дають добрий заробіток, і це стає в тих 
~Іісцевостях справжнім пpo.t~ШCJlOM. А.че, мої дітки, 
ШІ\е вечір: треба додому nоспішати.» 
У сі троє вийшли з жита на дорогу, а наю~руги 

справді переклика.'!ис~ сІ,.різь перепели. 
<<ЯІ\ ту ди йшли - жайворонки вдень сліnали», 

;Jауважила Оля, «а тепер слухаємо нерепі.1очr:;у.» 
«Авжеїю>, додала пані Галя: «вдень показуються 

одні створіння, а ввечері другі. Он, бачиш, ш; тихо, 
нечутно над нашим садом перелітають ІШJ-І\ани, або 

.:ІЮІИІШ.» 

<<Я їх боюсь», здрігуючи плечима, сказала Оан. 
«ЦілІ\ОМ даремно лякатися їх», схониuся Юрr~о: 

«вони по ночах метеликів лов.ІІять - це ж нам на 
користь. А самі вони дуж .. е кумедні. У :мене 
х~олись ІІ\ШІа. на горищі одна летюча миша. Я її 
знайшов ще зімою: вона спала, зачепившися зад

німи ногами 3а якийсь rачоІ~ дерев'яний, а ноги 
с. Р J" со в а • <.:t!pt>.l рі:.(uої upupu.з.u. 



довгі й між паJ1ьцямп ніа..:на шкурка. ЯІ\ ростягне 
її, так і держиться в повітрі. Але не дуіRе довго: 
зараз сідае або на високе дерево, або на дах. 

Голівка і взагалі мордочr-.а нагадуе .мишу ... » 
»Он татко йде нас зустрічати - добре на

ходилися)), СІ\ааа.ла п. Га.чя, уві ходючи на гано1~ 
а бову сада. 

Юрr~о кинувся до тата іі почав рос1шзунати йому 
за пасіІ\У ді;~а. Па наса. Оd'ІЯ пішла поставити в 
воду rшітки. Скоро на веранді сто:м.ІІені діти 3 

прие:мністю вечеряли. А адалеку лився спів перепілоr\, 

а над аипою І\руж.чя.ч:и ріяші Mt ТЄd'ІИІШ. 3 недалеr\ого 
ставr~а чу.ІІося невгаваюче квакання жабоь. Темниіі 
теплий .JJ.ітній вечір був налитий пахощами роз і липо
вого цвіту. ІЦось прод3вені.чо- то вулицею проїхаu 
гурток ХJюrщів на ніч у поле nасти rюнеН, і СІ\Оро 

по тоН біІ\ ставу залунала їх широка степова пісня. 
'У? Юрка fi Олі вже злипалися очі, і пані Га.чя по
рая.ча їм .чягати скоріше спати. 

»Добре нагулш1ИСЮ>,СІ\а3ав батьІ\О. «Тепер ідіть, 
спочивайте. 3автра ще що-небудь цікаве побачите, 
чи почуете: .чі том скрізь стіJІЬІШ ті6ї І'раси ріш
номанітного, жвавого життя. 



НА СТЕПУ. 

Бун тепіІиіі .1ітнш ранок. На неведич1.:их бігун· 
ках їхав ЮрІ\О а своїм татом. ПідстарІ~уватий, але 
бадьорий, сіриіі І\інь іІ\ВаІ:Ю біг дорогою :меіІш .тІа
нами й поІ<ірливо І\орився Іюжному pyxoui с.,1абих 

дитячих руІ\, що тримаи1И віжки. ЮрІ\ О їхав з 
батьком на далекий етеп, де Іюсарі мали роспочати 

І\осоuицю. Скрізь ро~.т:шгаJшсь лани з озимою пше
ницею, житом, ячменем. Озимий хліб уже пишався 
і.ЮЛОТИМ КОЛОСОМ, МЇЯ~ ЦИМ 30.1ІОТО:М ПИШНО черuо
НЇ.ІІИ маки, u гущавині хлібів висувалися 1-.упи б.:ш-
1-.итних во~lошоІ-., а понад дорогою виеоІ<і будшш 
СХИЛЯЛИ СВОЇ І\ОЛІОЧі ГОЛОВИ. В ТИХОМУ ПОВітрі р03-
ЛЯГаВСД спів жайворонків. Високо попід хмарами 
ве~1ично пролетів орел 3 широ1шми крилами і знш\ 
;за висшюю моги.'Іою. По ярах і межи ланів зеле
ніли неве.чич1.:і гаї. По шшшлх де- не- де білі.аи 
хаТІ\И рошшданих по узгіррях се.1, стреміли дзві
ниці убогих селянських церков. Ранок був такий 
поrоашй, скрізь була така І\раса, що й Юрко fi 
тато його бу.11и захоплені та мовчки вдивлялися в 

тоН степ, що манчив ген- ген у блюштній млі да .. 
лекого обрію. 
Деколи батько стисІ\ав lUpi\a за руку й звертав 

ііого увагу на неве.JJичких сусликів, які зовсім не

сподівано вистрибуuали на маленьких зем.11яних 

горбках і ту ж мить схоплювали золотий ко.чосок і 
з насолодою rриз.чи ііого молоді соІювиті ще зерна. 

5* 
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ll.Jpi\0 ІІрlІДИВЛЯНСН, Ш{ НОШІ JJ ,.:Щ.JН~ЧІШЇ П~ребіГН.JІИ 
3 одного горбІ{а на другий, одразу зни.Ба.'Іи в яьшах, 

своїх глибоких земляних осс.~1ях . 
• \.тте ось щось друге ;заціІtавило х.11опцп: 3 висо

r;оrо :;юпа виставилася: лБась пташина постать iJ 
довгою шиєю й неве.пичкою головою. Вона наче 
ходи.ча по Іrшту, то ховаючись у густім хлібі, то 
знову піднімаючи свою шию й гадову. Саме тут 
."ШНИ й.МЇНИ.ТІИСП НСВеЛИІ\И~f .11уІ\ОМ, Л.БИЙ ПОВОЛі 3НИ-

Сус .. lІІІ\. 

іl\ався до ма.:юї ріЧІ\И, іі тут на .1уці біг цілиіі 

табун великих птахів, гарного сірого І\оліру, з дов
гими міцними ногами іі 1.-ороткими І{рИ.,1ЮШ. 

<<Тату, що це за птахи~» голосно, здивовано зnер
н~тнся ЮрІ{ О до свого батьІ~а, що сидів позаду. 
Ба ТЬІ\О підвівся й весе.чо відповів: 

<<Та це ш дрофи, наші найбі.11ьші степові птахи. 
Затримай Бон л:, - я спробую встре.чити одну 3 
НИХ.» 

«Ой, тату, хіба же не шІюда. 1'акі гарні, диво
вишні птахи!» запротестував ЮрІю. 



СНІ -

Та в батька запала.т~а, мабуть, мис.n:івська вдача. -
він скочив з бігунців, ~тзяв у р~r1ш р~тшницю, що 
була в нього за плечима, і обережно почав підкра
датися до табуна, що прямував до річки на ра

нішній водопоіі. Юрко пОІшнув віжки fi з трем
тячим серцем стеяшв за птахаюІ та за батьКО}!. 

СірІ\.О добре вюшристував цю недбай.;швість свого 
І{еровника Н звернувся до смашного, ще зе~'Іеного, 

ячменю та з насолодою одкусював смашні ко.лючі 
кодоски. Птахи підійш.чи до самої річки, але вони 
Нш.ти дуже обере:іІ~но, а вартоnий птах часто ог.чя

дався навкруги: пан .Миха1І.1о :мусів іти, ввесь час 
ховаючися за висоrш:м житом, і тіль1ш, т:оли птахи 
підіііш.тш до води, щоб напитися, і були ступнів на 

1 оо або 120 - він вистрелив. У ся зГрая одразу 
зня.чася Н по.т~еті.1а понад річ:кою на тоіі берег. 

А.че одна, одна нещасна дрофа не змогл:а. піддетіти; 

вона захиталася й упа.ча на пісок :ко.чо самої води. 
Юрко не витримав: він забув за І:опл, за сuої 
обов'я3ки фурмана іі побіг с.'Іідом за батьІ;ом до 
пораненої птиці. Він нагнав батЬІ~а. І~оли той СЮ[е 
розг.лядав підстре.!Іену дроф;у. 

<<Ще молодий птах>>, І;азав батько з шш:мсь nп
луnатим усміхом: <<та й увесь табунок ще ~rо.1одий: 
старі дрофи ніко.ІJи не підпустили б мене пш 
б.чизьІ:о. Вони дуже добре розуміють, що від чоло
віБа, що несе рушницю, треба одразу ховатися. І 
це вони так добре вміють робити, що їх і близьпо 

не знайдеш.» <<Ой, тату, нащо ти П вбив~» 
«А ЯІ~ будеш завтра їсти печене з дрофи, то 

зрозумієш для чого їх стрі~1яють» - одмовив бать:ко. 
Тимчасом птах уже перестав дихати, він сконав 

за І~і.чьюr хвилин, бо шрот в.11учив йому в саме 
серце. 

«Поможи мені донести дрофу на біг~тнкю>, І{ааав 
далі пан Михайло, і ЮрБо мусів підхопити її довгі 
го.лі ноги. «А теш~р.» спазав батько, ст~.тшвши свою 
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з;1:обич. «Я спробую поr~азати тобі дрофенят. Бо там, 
де 6ач:и.1Jи п житі одиноRу дрофу, там юшевно є 

1-і,уб.!JО.» 

Прив'язавши СірІ~а трохи осторонь від споr<усди
вого ячменю, і батьІ\О й син дуже обере:шно поча.1п 

посуватися через :tюІто в тому напря:мRу, де вису

валася з нього маленьшt годівr\а на донгіН шиї. 
CRopo во нп натрапили на ці.1у родину: в нег.:ш-
6оБШ шщі rиділо троє дрофrнят, а І\0.,10 нпх, RІ\]Ш-

---- -

----------

Ш\ючп їх свої~r ті.ІJо:м, І\ришtми, сиділа ~шти. Вона 
баЧШШ наб~1ШRеННП ДВОХ ЛЮДСЙ, ПИЛЬНО ДИВШІаСfl 

на них, а.Лf) не одходила від своїх дітоR. Вона 
готона буюt свое •·rшття віддати за дітоr\, і поаи 
наші .мислівці наблизи.1ися І\рОІ-~ін на 15, мати спо
чи.тш й, прикидаючись тяяшо хворою, або поране

ною, RY ль гаючи, припадаючи до зе~І.JІі, вона пішда 

набіІ\, наче зат~ЛИІ\аючи до себе всю ~тваг~r :мпсліІЩЯ, 
сподіваючись, що діти добре сховані Н задиmаться 
непомітними. Вона себе саму віддавала на поталу, 
СІІОІіУІШ1ЮЧІІ :ШІСЛЇТЩЯ НОДВОДЯЧИЙОГО ВіД СВОЇХ ДЇТОR. 
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Але пан Михай.~1о не мав наміру стрі~'Іяти й 
другу дрофу. Він хотіn показати синові малих 
дрофенят. 3а І\ільюІ ступнів побачили вони й 
І\убло з дрофенятамп. Ті сндіди нерухомо, тісно 
вr\упі, прикриті жито~І, усяким бадиллям. Вони 
вже мали на собі пір'я, але дивилися страшенно 
перелякані й широко роззявлш1и свої, подібні до 
r~урячоrо, дзюби. Юрrю з захопленням днвпвся на 
них. 

«Хочеш узяти одно дрофеня? » спитав пан :ми
хайло сина: <<виховаєш його, бу де за тобою с.1ідшr 
ХОДИТИ». 

«ТаточІ~У, звісно хочу!» ~крикнув ЮрІю. «ЯІ~ Оля 
зрадіє! бу демо вдвох Ного годунати ». 

«Ну, то бери, поюІ мати не повернулася, а то 
поб'є J1 дзьобом і ногами.» Юрко вагався: ЯІ~ його 
І\уб.ло розоряти: мама завжди наказувала шану

вати пташок.... Але він же берегтиме те пта
шеня . . . . Юрr\о не знав, як узятися за дрофеня ; 
дове.,ТJося батмюві самому викрасти найбільшого 3 

трьох. 3 новою здобичею вернулися вони до своїх 
бігунків. Да.,-1еr~о їхати на ~1уг 3 такою живою й 
неживою здобиччю було незручно. Пан "t\Іихайло 
вирішив повернути додому, тіо~lЬІ~и другою дорогою. 
щоб оглянути невеликий ш:матоІ\ овець на їх пасо
виську. Тепер батько сів за фурмана, а ЮрІ\О 
обо~Іа рука:ми тримав пташеня. Батько очевидячю-r 
був дуже задоволений своїми ловами іі увесь час 

оповідав синові за дроф. 
«Це такий розумний степовиі1 птах>>, І\ аза в він: 

«ТаІ\ уміє добре заховатися, що инший раз ш~rкаєш, 
шукаєш. От вона тут, може, кроках в 1 о - 5, і не 
помітиш, - тільки одійдеш, тут вона тобі, як на 

злість, і злетить.» 

«Чи вони завжди табунами ходять 1» питав Юрко. 
«Авжеж завжди ходять громадою,» казав батько: 

«і ще не та І~ давно велшш.ми чиеленниюr табушшми 



по кідьRn сот птахів гуи1яли по наших стешн. По• 
одиноJ:о живуть лише самІш, пою-r висижуютт> свої 
чималі ефуваті блискучі яНцп з червоно-рудими 
ш1я.мами. Вона поспіває за .1іто двічі нанести яєць 
і nивести дітоr~. ятшх дуже ніжно опі1;ає. Он глянь, 
бачиш в да.1Jечині гуляє табуноl\. Це вже вонп 
вертаЮТЬ на ОДПОЧИНОІ\. У НИХ 11\ИТТП ЩОДНЯ Йде 
Та!\: ВНОЧі ВОНИ СШІЯТЬ, сідаючи на ДОСИТЬ БИДЛОМ~' 

~tісці, і кожнин табунОІ; має свого :вартового, -
;lу~пе увюІшивого, що сповіщає товаришів різюr~І 
згуІ~ом про найменшу небезпеІ~у. ЯІ; зійде сонце. 
табую..:и проюrдаються й .J:ет.я:ть харчуватнеп деІ;оли 

за 1~ільтш верст від своєї ночівлі, летять на сіно
жаті, на .чани, на тодОІШ. Там ня.їдаються ~тсшшм 
аерНО;\І, траnою, а дех~о.n:и з.11апають чи по~1ьову 

мишу, чи жабт.;у, а то й пограбують кубло жай

воронка, вихопивши 3 нього :ма.лесеньке пташеня. 

Так гу.чяють вони годин до І о. Як почне сонце 
припікати, вони йдуть спочивати, забіраються в 

1\УІ~уруаяне JIOJie, або де В ХО.тІОДОІ\, де НИ3ЬІ\і І\уЩі 
ковилю, або других степових рослин дають неве

.1JИІШН захист. Там J..:ол:ша дрофа трохи розгребе 
землю й лягає, або ин оді Бумедно росІ\Идається, 
nертиться, чухається, обсипає І~рилами себе свіжою 
зем.чею. Від спеrш аж дзюби порозsявляють. І тю; 
вилежуються по І~ідьІш годин, по1ш не спаде вечір. 
Тоді вони гуртом ідуть напитися, а там уже до 
ночі харчуються на по~ч.ях.>> 
«Чи JI{ вони в нас зім~rють ?» запитував Юрrш. 
«~т нас вона майже постійно .1rшве, хіба nже 

л~тже хо.,'Іодна зіма, то вона .четить на південь. А 
НІ\ :ма~чосні}ІШа зі ма, то вони ходять табуНІ\ами, 
пересовуються на південь, зпід снігу вириваючи 

собі траву. НаНгірший ДJІЯ дрофи час, це - осінні 
;щщі. Дрофа не :має тю~ званої І..:опчиІ~ової за.11ози. 
щоб вимащуnати собі жиром пір'я, і через те вони 
етрашенно намот;ають, і дрофа стає 30Br.i~r бе~по-



мічною. А ще ю; стуr:не рnнішній морозець та 
об:мер3н~rть усі нір'я дрофп, то nона. стає такою 
вюю;ою, що не моя\е 3нятисн, щоб ~'Іетіти:. Тоді їх 

моята .1ешо J'cix пере..-1овити. Аж ЯІ\ сонце їх 
пообсуш~rє, тоді вони моіІ\уть .летіти. А.:Іе в3аrа.чі 

пони не ті.lЬІШ добре .їJітають, а й бігають душе 
с1:оро. ІСо.чи перелітають на південь, то ;звичайно 
летять .чише вдень, а вночі спочивають усі гуртом. 

:Іетять досить низько понад се.:~ами, понад містами. 
зашІ\ди н лені соняшні дні, проти ні тру, перелі

тають Чорне .море й на південно:му ііого березі пе
речікують весну, або в Кри~ІJ'• чи на н:аш;азі. До 
нас вертаються напрИІ\інці березня. Спочап\у. 
ІІОІ\И немає де хова.тисн, тримаються ве.чиrшми та

бунами з вартоними, щоб бути напоготові проти 

всшюго ворога. А НІ\ зазеленіють степи, то вше 
розбиваються на невеаю;і табунці, а тоді вже самці 

починають тоЕувати, це б то всш;и:ми танцями, СІЮ

RЮІИ стараються привабити до себе ту або друг~· 

сюючку, щоб не бур.ЧаІ\J'вати йому наса}ЮТі. TJ'T 
між са:мця:ми часто виню..:ають сварRи, бійJ;и, і тю; 
аахоп~1юються вони своїм тш;ування.м. що мояша 

непомітно підійти до них і стріляти з рушниці. 
Вже в травні самочІ..:а несе перші яйця. Са:мці ти~І 
часо:м самі собі табунами ходять, самки виходять 

3 своїми виводка.ми. Другий раа сідають на яйця 
у червні. НайІ\раще підгодовуються дрофи в серпні, 
тоді й лови на них ду:ше Іюрисні, а весною й зі:\ЮІО 
вони дуJІ{е виснажені, виголодані. 

'ГИ}ІЧасо:м вони їхали вже широким степом, що 
саався ~Іеши баііраІ\а.ми: далі на південь. Ліворуч 
іш.1и пасовища, де пас.чися досить чиси1енні отари 
овець; до наших подорошніх просто nід череди 

біг ди ве.'Іич~зні соба ни - вівчарки, що помага.чи 
чабанам стерегти цю отар~!. Разом з собаками біг 
:{о нпх один з чабанів, роюrахуючи своєю rер.:шrою. 

Він ~НІВ схr.ютьотшниіt виг.1нд, і шш }fихай.'Іо спи-



74 

ни в Rоня, '-Іеt:юочи на чабана. Юрко пере~1нt:ався 

собаІ\ і не пуснав батьІ(а зійти з бігую-\ів. 

«Вони мені дрофеня розірвуть», 3 острахом 
повторяв Юрко, і не знав, чи:м накрити свого птаха. 
«Одженіть couD.I-\», голосно І<рикнув п. Михай,1Jо. 

rlpyгi пастушrш взяли на себе цю справу, а стар
ІШІ й чабан, скинувши бриля, підійшов до біrую\ів. 
«Нещастя пане,» промовив він: <<дві вінці пропа.ло 

вчора». 

«Та я в:же чув», сІшзав п. Михай.ло. « Павуr~ уt:усив.» 
«Мабуть, що таr~ », ~1ержучи бри.,1ь у руках, 

одмовив чабан. «А сьогодні х;rюпця вкусив - теж 

.1ешить, гарячІ~а сиаьна.» 

П. :Михайло був ветеринарним ліr-\арем і .мав при собі 
неве.;шчку торбу з зі.члям. Він зліз з бігунків, доручи
вши іхЮрt:о.ві,а сам пішов до отари. Юрко бувдужене
запоrшєпий: йО}1У треба було й Сірка тримати, що б не 
п,чута.вся через І;анавj7 до зеленої пашні, і разом 3 тим 

оберігати дрофеня. Та ще й сам - батьr\о далеко. 
НавБруги зелена травичr\а та висоБі бу дяt:и, в сусідніх 
байраr\ах зеленіла дика вишня, кущі г .. 1оду, 6ереск
нетj7. Далеко в долині синіла. річІ;а, вся оторочена ви
соrшми очеретами. Порожньо-тихо навr\руги, лише 
цвірінчять іюнюш та співають жайворонки. Десь з 
понад води Rричав птах бугай, мов у барило гукав. 

Юрrю почував себе самітно серед цьоговеличного прос
тору. Але за кілька хвилин до нього підбіг х.1JОПЧИІ\
пастушок у широчезному СОи1О:!.1'яному брилі, зпід 
лІ\ого ласrшво усміхалися ясні rшрі, великі очі. 
«Ваш батько І\азав, щоб ви до нього йшли», 

трохи сором.,1иво озвався хлопець. 

«Ой, а собаки'?>> похмуро сr<азав Юрt:о: «ЯІ\ я туди 
дійду, та ще птаха свого донееу~» 
Хлопець sаціІ.;ав~1еІю глянув на ЮрRову адоби'-~. 
«0, дрофеня! живе! ... їх тут багато . . . Ми вчора 

печене а їх робиди», веседо казав пастух. 

JОрІюз;:щвонано с.лухав 3n аюрстокі вчиню1 паетухін. 



«Ідіть до пана 1\Jнхайла, а я постережу вашого 
ІШНЯ>>, :казав уже поважно хлопець. 

«А птаха постережеш~ бо як я з ним піду»? питав 
Юрко, якому вже дуже настогидло держати птаха, -
хотілося побігти до тата: може там щось цінаве. 3 дру
гого бОІ\У йому страшно бу .. 1о довірити дрофеня цьом~у 
ю~анайомому хлопцеві. Але пастушок сам забрав 

птаха та сів з ним на землю, прю\азуючи: 
«Не бійтеся,непропаде,анікінь ваш, ані це дрофеня

чортеня, а собаr~ поприв'язували: біжіть собі безпечно.» 
Юрко не чекав дальшої заохоти й побіг через 

.lyRy до бать:ка. Він знайшов його ко.тrо намету, 
де пастухи звичайно ночуваи1и й переховувалися 

від дощу. Батько сидів на Jш:мені, а чабан Іюло 
нього пок.тшв гарного овечого сиру, хліба. ЮрІю 
ніІ\6.1и не бачив так багато овець. Вони всі лежа.тш, 
спочивади: була велю.; а спеІш. По І\раях отари 
деа~ашr великі барани з аа:кручени:ми рогами: Юрко 
трохи їх боявся. В середині Лежаd1и Н стоя.тш 
:мат1ш, :ко.чо них у~І~е чима.~1і ягнята. що оІютилися 

за цю весНJ1 • Помія~ них прохожуваnся старший 
чабан, поІ\урюючи rюротеньку люльІ~у. Висш\а по
стать 3 накинутою на плечі свиткою ясно висту

пала на гарячо~ІУ сонці. ПохмуриН, мовчазний, він 
:майже не звертав уваги на гостей. Він звик житп 
самітно, дале1ю від Jlюдей, 3 1-2 по:мішнюш.:ми . 
..тІюбив свою отару, мов рідну родину, знав :кожну 
вівцю, Іюжне ягня з його при:мха:ми, звичками, на 
його руІ\аХ народилися всі ці гарненькі білі it чорні 
молоденьт\і ягнята. Кожну вівцю він доглядав, 
щоб не зас.т~абла вона, наївтися необережно юшї 

пшод.їІивої трави, щоб не заїдали їІ ~тсякі паразіти. 

Іtоли всі вівці ОІ\Отилися й уже набрапися здо
ровля, чабани приступали до стрияши овець. 

Спочатку гнали їх до річІш, там вею1 вівцю n 
воду, добре її вимиnа.':Ш, потім звязану по ногах, 

етригли ве.тшюгми нолш1щями, а на лострижену 
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вівцю сташІШІ пшро того господаря, по:му надежада. 

отара. Руно сr-шада.тш ве.'Іичезними І~упами, пере~ 
в'яауuаю,І й одвозили до еІ\ономії. В середині літа, 
оце вже настав еа:ме той час, щоб це робити -
відді~'Іяли ягнят від ма тон, з ЯБИХ усе :молопо ви~ 

доювали на сир-бр:ин3)'. 
ТяжІю було в осени. Зірветься буря, ночі темні, 

nівці люшиві, ЯІ\ кинеться инший раз ці~lа отара 

сама не знати пуди, то може і в яр попадати. 
Треба пюІьно глядіти. Зімою, певна річ - зага
нлють до се.11а, там перестоють недовгий час -
місяців 30 два: - січень - ~lютий, в х.ТІіву та й 
:1нову виганяють на степ. А весна ще рання, мало 
чого вівця добереться зпід снігу. Вівця тоді худне. 
Я1~ добриtі rосподарь, то прикорм.1юв шш.ми там 
шІшІшми від зі ми. Ну, а шr~е з березня на со~ 
нечІ\У й обігріється й нагодується. 
Пан :михай.1о прdпонував Юркові поснjдати брин

зою, яrюю так гостинно частував їх молодшиіі чабан. 
«Прошу ПОІ{~rштувати, хліб ще свіжий, вчора 3 

се.тш привез.чи », І\ а зав чабан, нарізую чи смашні 
сrшби чорного, добре випеченого, хліба. 
Юрка не треба було вдруге запрошувати, бо він 

,1УІІ\е виголодався за довгу подорія\. Добре попоївши, 
він запитав батька, де той хворий пастух, що 1іого 

ІШ)'СИВ ПаВуІ\. 

На содомі, в холодІ\У, під тим самим лавісом, 
І~ ОЛО ЯІ\ОГО ВОНИ СИДЇЛИ, лежав Х.1ІОПеЦЬ ЛіТ 12. 
Червоне обличчя й б.:rисІ\)·чі очі ясно вияв.rrяди 

гарячку, що палила його. Нога роспух ... 1а від укуса, 
(Jy.JJa перев·язана й намазана яrш.мсь зі.,1лям, що 
прпвіз п. 1\JиxafiJІo. 

<<Хочеш, підемо пошуІ{аємо того 3оJ1одійсьІ\ого 
паnуrш, що таке лихо нам заподіяв?>> спитав батьІ\О 
в Юр1аt та, подю;увавши чабанові, вони пішли по-. 
HO.lJЇ ПаСОВИЩеМ, ПІІ.:1ЬНО ПрИГ~1ЯДЮОЧИСЬ ДО 3е:млj. 

Чабан пішов з ними. 
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«Uсь ііого гні<Jдо«, с1~азан він: нахи.1шuчись над 
невелпчl\ою діркою в землі. Всі троє; нахили.чись. 
Ямка буда дуже затягнена павутиннш1, aJ.e таІ\а 
вона була непомітна міа\. грудl\ами сірої зем.чі, що 
в неї дуж.е .чешо могди СІ{акати іі цnірпуни й 

польові коники, що звичайно одразу й проналюnалися 
n темну осеJІю хижого господаря. 

<<ІЗін бі.т~ьш за все годується поню\а:ми та 
сараною>>, І\азав чабан. «Така в нього отрута 
:міЦна, що одразу вбиває сарану, nип'є з неї І\ров, 
вис:мОІ\Че її, тоді викине геть далеІ\О останпи, 
полагодить своє павутиння й знову чеІ\аЄ на нову 

здобич. Я вже до нього добре приюшився», І\азав 
чабан: «кожного літа 2-3 вівці вже Іюнче пропадуть 
від цього заодія.» 

Ти.мчасО)f п. 1\Jихаіідо наготовив невеличку шш-... 
шечну з фор:ма.;Jіном і па~1ичкою росr\опував я.r.шу 
навуl\а. СІ\ о ро всі побачили його: в г .. 1ибині своєї 
оселі він сидів чорний, во.1охатий з б.rrисІ\учими 

очима. П. Михайло ловка ухопив Ного за .'ІаПІ\У 
пинцетом і одразу всадив у пляшl\у. ІОрко побачив 
звичайного в наших степах, душе отрутного, тю\ 

<Званого Чорного uaвyl\a. Він нагадував трохи 
nідомого страшного тарантула, а.'Іе був меншого 

зросту й отрута itoro бу.1Іа слабіша. 

Чабан звернув увагу ЮрІ\а на щеаепні вуси 
навука: на І\інці їх мався невеличкий пазур, що 

Ї)І ПаІ3j1І\ убивав свою :;І~ертву. 3 назура витікаи1а 
отрута просто в рану, ЯІ\У робив павук цією зброєю. 
«А чим він евою лавутину робить?« запитав 

ЮрІ\О, - і батьІ\О пояснив йому, що на задньому 
І\інці тi.rza павука є безліч бородавок, з яr-шх виступає 

3авжди по волі павука такий плин. На повітрі він 
одразу застиває в тягучу, суху, тонесеньку нитку. 

«Я тобі дома поь:ажу ці бородавки в таке шкло, 
що усе збільшує. 1х буває авичайна 6, .1ежать парами 
иа черевці павука. Але у деян.их павуків, нап-
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рш~.1ад у відоиого тоuі хрестошв~а. що нря.J.е тане 

ве.тшче3JІе Rругле павутиння, таких бородавок налі
чують аш до 1 ооо; у другух 110 400-1 оо і менше. 
Тідо його не таке тверде, як, наприклад, у жуЕів, 

і взагалі вони, цебто павуІш, ба га то чим відріжллються 
від комах. Ті мають по 6 ніг, а павуrш 8. Тіло не 
}Юзсічене на окремі членики, а лише на дві частині, 

го:юва сп~льна з грудьми, і велике кругле черевце. 

Чабан через Rільrш кроr~ів знайшов ще таr<е саме 
І~убло, затягнене павутиння.м, і пан ~Jихайло зловив 
ще й другого такого ж чорного павука в свою 

отрутну шІЯшку. Але в той :мент Юрко одСІ;очив 
переляканий: в кі.чьІ\.ОХ кроІ-.ах пов3.1а неведичІ~а 

Гадюка. 

степона гадюка. Чабан одразу вдарив в по гоаоні 
rерлиrою й убив її. Він 11ідняв її на rер.1изі, щоб 
показати Юрrюві. Рот був роСІ\ритий, з нього 
виставився подвійний язик. У ес тіло ще здріrалося 
в передсмертних RОрчах і хвіст І<рути:вся, мов ашвий. 

«Це теж наш дютиіl ворог», сRазав чабан: <<ЯІ-. 
уl\усить, так вівця й пропала. А найгірше, що від 

неї не встережешся, бо більш за все вночі вусав. 
~тдень на сонці вигрівається і наче нічого їй не 
треба. ЯІ\. смерRає, тут вона й почина лазити: 
мишей ловить, пташенят їсть і розгледіти її тяжко, 

бо таRа сива, темна, мов земля. Тільки що шипить
тим себе видає. А зла юш: як роз'яриться- буде 
тобі все r<усати: ціпок і траву, щ6 тільки бачить -
свою тінь кусає! Сr<рутиться, як тільки чого зля-
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1\RЄТЬСЯ, І~ЇЛЬЦеМ, а ШИЮ ВТЯГНе іі ІШД<l6ТЬСЯ ГOJIOUO.IO 
3 ВИСО.lІОПЛЄНИМ Я3ИІ\ОМ.» 

«Чим же вона І~усає: чи цим яаш~ом, чпзуuами~» спи
тав Юрко, зда.11е1~а приглядаючись до :мертвої гадюки. 
«В неі два зуби отрутних», СІ\азав пан Михайло: 

«ось глянь, ЯJ(і здорові!« і він пінцетом росІ\рив рот 
гадюки. « Dонп в середині мають жоЛобок, через нього 
отрута пере.тшнається в рану. А сама отрута, :мон 

слина, набірається втюшх залозах позад зубіn. Є спос
тереження, що наймолодші гадюІ~и. дедвез яйuн вилу

ІІИлися, можуть ;уже смертельно отруУтн своїм уІ~усо.м.» 

«Де ж вони кубляться?« спитав ІОрІ\О: «невше 
така зла тварина може бути ніжною матір'ю'?» 

«Їй не треба таrюю Сіути>>, всміхнувся пан :t\lиxaiiJIO, 
бо сидіти на яйцях їіі не доводиться, так само іі 

годувати дітей: непотрібно. Тільки гадю1ш знесла 
ЯН Це l3 СВОЇЙ ЯМЇ Під ШІСТЯМ, Яl\ 3 ЯЙЦЯ ВЮІа3ИТЬ ~'11\е 
гадюченя! та1~с самісінЬІ~е, ЛІ~ і доросла гадюка, лише 
ті.чо не має оцієї твердої лусІ\И,а обтягнено тою~ ою про
зорою шкірою. _-\ле вже за яких 2-3 години гадюченя 
линяє; ця шкірІ\ а з.uазить і під нею ВJІ\е тверда 
~ІУСІ\а, і :мо,тюді гадюки одразу }Южуть їсти маленЬІшх 

польовок, бо в них, яr~ у всіх змШ, рот :може дул~е 
ШІІрОІ\0 рОСІ\р:ИВаТИСЯ, ЩОб ПрОІЮВТНУТИ ЗДОбИЧ.» 

«Знаєте, я одного разу трохи не наступив на 
гадюку в своїх личаках», роСІшзуваu чабан, про

вожаючи пана Михайла до бігуннів: «та почув, що 
ШИПІІТЬ, ОДСКОЧИВ і добре, ЩО буда В руках 

сокира, - одразу одр~rбав їй голову, то повірите, 

оця одрубана голова ще шшйсь час І\Идалась на 
все й кJ·са.тІа іі поверталася до мене, аж страшно 

було дивитися! Jr нас щороІ\У хто-небудь з дітей 
умірає він гадючих укусів. Так пухне все те місце, 
що вона 1шусить, горить . . . Ми зараз гарячим 
за.чізом випіr,.ає;:мо рану.» 

«Треба карбо.лкою зараз обJ1ИТИ, дати пити чи 
горішш, чи спирту, рому», І\азав пан Михайло. 
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»Треба ЇХ ;.шищувати, бо ХОЧ UОНИ іі ІІрНПО<.:ЯТЬ 

І\ористь тим, що мишей та других ШІ\одашшх ;зuір
І;ів їдять. а шІюди самі приносять чюшzю. Ну що, 
хдопче», анернувся пан~ІихаНло до ~ш.11ого пастушІіа: 
«Не ВИПУСТИВ дрофеНЯТІ\а ?» 
ЮрІю знову ду;І~е ніжно притудив до себе пта.ха, 

Ію ни роспрощалися з чабаном і поїхали додому. 

3 шшм тріумфом вніс ЮрБо свов дрофеняпю до 
хати й поставив його на uеранді! Оля, його нод
руrа, що rостюва.11а в них усе .1іто, душе бу.'Іа 
здивована: вона ніколи не бачи.1а дрофи. А бідний 

птах не розумів свого оточення 1і :~J..:урливо роззяв.1яв 

1~.1юв, uисловлюючи тим свою зrarjr. Оля 3ІЖ3У 
його зрозумі.ча, принесла ііому води напитися. ~І ати 
Юрн.а зараз нагодува.ча Ного нене.1ичкими шмап;юш 
сирого :мяса, що залишилося в І\.ухні від обіда. 

Ще з бі.j}ьшою урочіспо приніс пан ~Іихаіtао nбиту 
ним ведику дрофу. Він пок.чав її до ніг своєї 
шінки, сам став нюшо.lіШІ\И й с:казаu: >>Простіть 
мене, моя пані: проти вашого ню~ азу я не втримався, 

забив цю царицю нашого степу й. JІасІ;а.во прохаю 
ШІбачити мені мою мис~ІівсьІ~У вдачу та спю;ти нам 

цю с:машну здобич.» 
~т сі с.мія.;шсь. У сі зна~1и, що а~ію.;а пана ~Іихайла 

страшенно обурюва.11ася проти ловів і вистрі.1юваннн 
птахів. Але тут вона мусїла пробачити у.чесдивому 
ШІ\,іДНИRОВЇ. 

Дрофу однес.;ш до І~ухні. А :ма.1енЬІ~е дрофеюІТІ\О 
.1уже скоро призвичаїлося до нових обстанин шиття: 

ї.чо сир, сире :шrсо, Х<lіб, о ночі; бра.11о ЇІІ\У просто 3 
рук пані Галі; бігадо по еаду едідом за Олею. 
J{оли хотіло їсти, жа.1ібно пища.1о. Аае н осени, 
IIO.lJИ воно вибігдо слідом за Юрою а сад~т на поd1е, 
як раз невисоко проліта.;.~lа 3I'pilH не:нншх дроф. 

Невдячне дрофеня одразу знялося іі приєдна..1ося 
до 3фаї. Тільки його й бачили. Одп аж шта1шаа 
3а ним. 

С. Pycuвu. 



нУнраїнське Видавництво в На термиославін БІlдУСТПдО в nродаж: 

Т. WЕВЧЕНКО: КО&ЗАРЬ. 
Перше ПОВпе ПВJ)О;::(ПЄ В.ІQВП:ЦЯ, В 'І ТОмі, З ПОЛСПЄЩІJІ)ІИ U Dpll· 

мітБа;\Ш проф . n. СЇ:\Іовnq_а, з nортре1·о:н 1 біоr1~афj~но поета.. 

ГОЛОСИ КРИТИКИ: 
" . . . Виданий па гарнqм:у nапері, чипшм і велпк,а:м mрифтоУ, 

з гарно~ бі0rрафією nо.ета, з д~"Же цінним та, як па с·ей деJrь, 
д.1Я Коб3-аря Б ці~Jо:чу н~йкращn~ ко~~ентареУ, - нRобзарь•· 
Rа:rерикославськоrо Видав-ництва справді найблnзче tт0Іть до 
на.3ви nародньоrо ви-даnня. 'Гом~' му щнро ба~nаємо, щоб сей 
"Rобзарьа був na столі ееляпина в :кояmій хаті веісї Україnи." 

(Л. БіЛецький, ,.У1>раwсьл·а Tpu:бyua:'t з 3. грудня 1921.) 
" ... 8 ріжпих оr:шдіD 8асдуrов,;rє оце вида нn я Шевченr<о.воrо 

"Кобзаря" на те, щоб цоно Знаttшлоел в руках кожного чита~а 
,,Учительсь~оrр с.,ов,а$/ . . . Не 6~'310 досі таRОЇ шuрекої й_ З'а~ 
округленої проби систе:матичпого об·яснепая вєьоrо".Rобзаря'~, яR 
це бачюrо в видаюно д-рf! Сімовичц ... Потрібна (ця Jtниж.ка) 
чи.тача~ "Учитмьськоrо Олова" у шrщJri і nри Іх праці над nо
зашRі:~ь.Ін)JQ освjтою, можна ті.•rь:ки гаряче пьручити 1·~ в.идаnня 
Шс::в"'t.еnковоrо 11І{о6заря'' з nоясненnющ ~,а при:мітна:м.и д-р·а 
Сімович-а". ("J'tt·lиn-eдt~c~.~ о.~овои, ч. 2~4, з RВітня 192~. р.) 

,, . . . В шісдесяті р.ок;о.вюпІ 9мертn Т. ІПе.нченка діждали~я 
ми нарешті поnулярного видапня .цілоrо· "Кобзаря" . . . Воно 
ПОВИ.ІП{О найТИСЯ В RОЖПій ЧІІТаJІЬНЇ Й .бібліО'ftЦі; В p)'RaX КОЯ<НОГQ 
вчителя, взагалі в руках Rожноrо, хто сам собі й иншим хоче 
вияснити Шеnчепn-ові ду~.tк.и, в р';р:а.х учендків, седяп і робіт
никі:в.'' (М. Возняr<, ,,Jlacь;'tLQ з llp.ocвimu", з 15. січпя.1922.) 

н· • . Оа б~3nере:чно гарний і дуже nотрібний дарун61і. ~'Rра
їп~ько:-.Іу В?родові ... . редакторові треба цриенатп, що coвictro 
ішкопав завдання поnуюrtшзатd'ра й: совісно старався пояснnтй 
вс.і меnше відомі -вирази багатої П!евч>енкі.вськ<Уї <;.чі.І:Ші, що здnсl11 
пе бJr..1o легко1о річчю(~ (О.Н. "Jr1.раїпсьхtні llpanop'',з 7. січюІ1~22.) 

,. ... Книга зробд~на ду-Же уважно, зі ~нання~1 пред)rету і з до
свідо~r nедаrоrа,котрийу nерщу ч-е~r~· ~І:ав шr:ільпу мо.:zодіж на оці·: 
(Бо r дан Ле nк п й, "Jr11pa1·ut'Ьнe O.toвtJи, ч.151, з 18. березня 192:2.) 

" ... Я ~з.каю це: ~иданюr, ЯR дуже добру ро6.оту (gan:z vortreff· 
licheLeІstun.g},jткa однlіRово rод.nться і д.'І~ студій. і дшІ навчання. 
Вово дійсно сuоnуzнrризув 13amoro вс..:ш!{оr.о .nоет~ й головttо 
прnчинит.ься до тоrо, що його чита.т11м~·ть і зроау~.rіють і поза 
У1\р1йnо·ю". (3 л.uc:ra nроф . . с;павістюнr ~Іінхенськоrо Унівєрсі
теІJ:у Ер іх а Б ~р н е.:к ер а до Впд~вництва.) 

,, ... Перед шн.ш нове, дуіtе rаряе й ч~п)rрно ви&о:в:ане щt
дапня Шевчен:кового "Кобзаря'\ RОтре видавці п·азва.JІи "в:арод
німи . . . 3 пьоrо погляду це діttсн:о перше в пас ви,:~,аннл ... 
безпере.чно давно вже :відчу~а.а-ас~ в нашій діт~ратурі потреба 
такоrо видання . . . ПідЕрес:rюю, що завдааня д. Сімрвича бу~1о 
ne ·rаке то .11етке, що взаrа:rі він йоrо nо.!{у.жав і що на бу.n.:'>~Є 
тре.ба буд~ робити лишень виправки і амjнR в дета.JJях". 
(Д. ДopomeпRoJ ,,Х.tіборобсь1{а Ухраїиа", ЮІ. Y-VI. а 1921. р.) 
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19. ЦарівІ-Іа жа.О'·~ "З -~-:дІ :·t:(.J.~:ф:а-:.ш. .. . _. 
@,Ь. ГQРД~И Царь. r,Jp9 Царен ~'і~ . /Зана та ,Ч\)Р'І,;QВ.У доч~. з 5-ма ~a:noн~!t~rв. 
·21,. Поnоs:Нч Я~ат. Прам~ та І;Іеnравда, З 9•Щі.~.~!!І'.1ЮІ!ІІ:;'N1і. 
22. УбоrиІі т.а 11іігат·ма І ді:Іі'І<~ •t"op.Ait.oкa., .еезща.сни)! Данипо І! Rо.з~"'"\\ ЖІнка, 

з ІО'•Уа ма.1ю.дкюr 1. 

2:3,. Мам 11 н "'Сі бір Як. · Трн cnoвlдaFЩSJ , 3 19-щt >'Щ.1IO!\kn'$rп. 
·24; М.а.м ин·~ І бІр як. C'fїJ,pi;~ rоро~(щь, з -5-ira ~!iІ~JQдJ.!~~~~11f, ЦІіrфіМ<яІ<ІІ. 
2.5.· м· і!! м н н- Сі б-ір" м. ПрйrОДн ста те'! Н ОУ І\1НЩІ, з 7~)11J: . .м-~1. :..1. liQг_pt~nЯJia. 
26~ 1'11 а М,JИІ · СІ б і _р ЯК. Погани !\ А,Є'НЬ Ба<;ІІЛЯ ІВіі"НОВИ'ЧёІ, з 7-).fa ММЮЮ>З>І!J 

IQ. JffiГII':'iQB~·ЬF.•JГ~. . 
:~і. Каз-к.н Га В'Фа, Ч·t\~ТШІіl l•ma, з .5'6-~ra }!8,'І'Юt!ІіІІ-:оrи. 
'~"З. Казки r а Q ф.а . Ч!ІЛІІ'!f.а 2-rІІ, q 82'-щ~ ~ta:tiOЯ!ia::r-n. 
!!9. БехwтаІfн, Наз f>и, 3 et~~r-a ~11\..'ІЮВ1о:&Шr. 
~!). д, Ж и_&.о r ко. .П·рсміиь. 3 U:1ртщ!\ ~С!Я Ера Ці з, ;:r,!Tt;Юt в лошt!лмm~_ з~-

. J:.'!a.aa':J:, 1а pu :шnnx.. . 
.Q1. С. J> У С 0 8 а. €,ЦІ! На дfnл~она (ТР~ДОС'а) I,.UI<OЛll, 
~2. Є. Р.у с о . .ІІ21· Н:са~ школа соцІJ!л ttноrо вю;:ов;ан.ня. :к~-р~ ~ .nещіЙ.. 
~-3. А. R аще» І< о, Оnоsіданнв npo СJІ~~не ві!\сь'!<о з.tnо~ожськt~, ни:rоае. 

~nrot:i'Pd11ima Іс·п}fМ ~а,Щіро1f:щя. 

Нові шкільні ,nіАручники. 
1Н. "ЯрИІ-І :t". УкраУксью1й букзарь, cr;:raв А. Врр .. ~о-п.ец,ь, 1\ ', ц~. рёр:qGлец~ в~.д'а'В'вsr· 

З ,}'С1~Іа l!()ВЦ~ІИ ~Ш~\Оі!І\1\}Йt 10. l'\1ІІr"І\.1еВСЬІ;'()/',Q, з :ЦO~a'l"J:q-м: ,,f! :R у~ lf'r И 
8 (\~· UB а J!:Я Н р ІН! а.", ' . . . " . 

З:J, "я·рк,ІІ іІ" )<країнс:ь~а;,: rрі,іматка з ЧІі'І'анкою, с~-;лаn :.-1.. Воrошщь. з 5.2 ~Iamen
"·!\i}Ш !l\1. ~!ІІ.ГІ!-=J.\?Всf,Р~ОН;,д;-о>~аl!~О~І : ,, .. f:ІІ' у-ч·и х ll з 6 ~-!\"'-!а ))Я' Яр ин а .• 
та .,аь: ~~ Ф.-тn го з ::d'01.llt .з ,;;нr.1~нирn,~·. .. · 

~G. !\.·В оронець. Перша. чн:rанк~ ~ ма::~10щvдн1 Ю .. :чаrа·.'!е вGьJІоrо. 
31. М. O.I~OB~J'( ~ B(bK ~~· , lc'!'_OPfst. :TpeЦi{ 'І'а РИМУ; д.:.\Я 111JiO.'IR і! СіІ..\!ОЯВJ'.fо.'П. 

з; :t6 ШI~IOJ'lkЦ;~U1 {І ~- 1\'1\ fУ~ І\}Ш. 
3~. в . бе р~'і1 ш к .е В)1 ч. J\Рнтм~ти.;<~ де.сЯткових ч'нс~л та· відсотк)а. Дд 

~p[~Q ВО'і· "JІЩС::tІІ Tit <;.!t~(Jв'~·r;n. 
39. м, fl е 'в 11 ц ь· 1<'1: 11. Гра•·іатн~а yкp!liHC!>RCit м~.Вн. 

~Ip'q,:r,<i~ .n}!·tлroчr;o з~ rQтІв1~~. 1\пщ:ю~п ~nси;rаЮ·ть .. аеrайв.о, 
На бі:1ьmі З'!І'МО ~«їt:ІН!Я - щJa'tlf'a ЗВ'ШІЩ·а, .. · 

Гроші trн>ве,чті срrц) смQлша црqФJ;1дТn ~~тум. а 1\l'':l):i'J.e t.re'\'J.'efaзaйп в.а 
Шзпtо Б; W1ff~F~<ї(J', Dll'~rl'л/r ~it1~, 11.ft.liJ.І1. 'ІІІ 3·е-»~іtt,І-І11,й ·Дщ-к Ппоі~·тnй, :1-ьв:ів •. 

Мо - Т~ір/І&r JJaзІJiv'we;in, 1f;'i~~ ...,. а:б~ npocro на. мtpt'(!~·: 

Ej.JG. V!JYROWYJ_, Berljn SW 47, Yorkstr. 84 11. 

~ Доставка ННсИГ lfa Уr.ра'іну if 8 r»раЇ!іМ. ДО.руЧ&ННЯ В Cnpaвj 
друкування та nо.стачщтя tНІJІЖ:>И· на всіх .мовах для всіх . кра\~з. .,.._ 
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