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БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬНИЙ
РОЗГОРНУЛИСЯ ЛИСТКИ,
пасхилялись голtвни.
·ПРО ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА

МИ ЧИТАєМО РЯДНИ.
НА ЖОРСТОНИХ ВОРОГІВ

В БІИ ВОДИВ ВІН НОЗАНІВ,
І ЗА ТЕ У ВСІМ НАРОДІ

ДОЕіРУ СЛАВ.У ЗАЛИШИВ.
НЕ ЗАБУДУТЬСЯ ТІ ДНІ,
СЛАВНІ РОНИ ВЕСНЯНІ,
БО У HИttJI НА ПЛОЩІ

,.ЧИТЬ ХМЕЛЬНИЦЬНИИ НА НОН\.

І МАЛЕНЬНИИ ГАРАСИМ,
ПАНА НОВАЛЕННА СИН,

ХОЧ І ЗВЕТЬСЯ НЕ ХМЕЛЬНИЦЬНИИ

-

ХОЧЕ БУТИ ТЕЖ ТАНИМ.
Леоніа

Поnтава

1945

Маленький помічник
Батько вернувся з nonя nізно ввечері,
увійшов у хату, сів кінець стоnу й важко зІт
хнув.

-

Чого ви, тату, зітхаєте?

-

запитав його

маленький син.

- Дуже втомився, сину, бо тяжко працю·
вав,- відказав батько .

. н~

другий день хлопчик прокинувся вдо·

свІта І швидко вбрався.
w

-

Куди ти зІбрався так рано? - запитала

иого мати.

- Піду з татом на роботу, хочу йому до·

nомоnи.

ЧЕМНИЙ ХЛОПЕЦЬ
-

ОДИН ХJІОПЕЦЬ У ГІІІ6(І(У

І'ІРОВАІІИВСЯ ЯІІУ.
НУ А СІІІЯnИСЯ JIC МІВРОНУ
УСІ ДІТИ,

1W10.

ТО ВОНИ ТАКІ НЕЧЕІІНІf
І ТИ ТЕЖ СІІІЯВСЯf

-

- НІ, Я, ВТЕРWИ С-.о3И РЕВНІ,
3 ЯІІИ ВИ&ИРАВСЯ.

,

ІІеака

КреnІІІ

ВИВІРКА
У неділю вийшли діти з цернви, побігли
додому, взяли ношини і пішли в ліс по гриби.

Ось уже й ліс. Тепло і затишно в ньому.
Дуби паназують зеленими гілнами, де є гри
би, ялини любо посмІхаються до дітей.

Та де не взялась вивірна. Понидали діти
ношини в траві, побІгли за нею. Злянана ви

вірна стрибає з ялини на ялину все далі й далі
в гущавину. Нарешті вибралась на височез

ну ялину і сховалася між вітами.

Тоді діти опам'ятались:
-Де ми?.. Де наші ношини?..

Довго вони блунали в лісі, дони знайшли.
Вечоріло. ДІти мусили йти додому. НІхто
гаразд не знав, нуди іти ..Нарешті знайшли
вони дорогу і дуже стомлені, без грибів, прий
шли додому. Дома розповіли дідусеві про
свою пригоду.
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Дівоча гор·а
(ЗА НАРОДНИМ ПЕРЕКАЗОМ)

На Київщині бім

cena

Сахнівки е »Дівоча

•

ropa«,

про яку ось що

оnовідають:

Колись за давніх часів, копи Украіна бупа nід заrро3010 наnаду та
тар, жив стариіі-стариіі

nастух,

якоrо всі шанували за

iioro

віщий дар.

Мав він дочку-красуню.

Одноrо разу насночитt татари на село. Скориставwись з наrоАИ, що
всі чоловіки nрацювали в

noni, вони norpa6yвanи хати, забрали в невDJІІО
жінок і дітей, а ceno заnапмли. Втікаючм 3 добмчею, no дорозі натрап.tnи
на nастухову доньку і іі таконе захопмnи 3 со6ою.
Аnв мешканці cena 1111идко кинупися здоrаняти татар і наздоrнапи їх.
Побачили татари, ща з добиче10 тяжко втікати і nокидали все. А татар;tн,

що схоnив nастухову JОньку, не схотів жив010 кинути й забив їі. Забрали
сеnяни іі хоnодне тіло і nрмІІ83JІм до батька ...
Сnорядмли пишні nохорони й nоховапм іі за сuом, тМІ, де е теnер

«дівоча ropa», На іі моrилі старий віщун-nастух сказав 110 nрисутніх:

- Ось кидаю rру11ку ріаної землі на ІІDГИІІУ 11101і улюбпеноі дочки.
Хай кожна жінка нaworo

cena,

к011t хоче мати nобрмх корів, вмrаня

ючи і зустрічаючи іх з ПОІІR, кине на nам'ятку моїй доньці rруІІКУ 3емnі.

І за те нікоnм ніяке пихо не таркнеn.ся ії корів ...
Цей заnовіт, з nошани до староrо nастуха, ІІІUJНанці cena свято бе·
pernи. Передавали йоrо від батька АО сина, від 111тері 110 /ІОЧКИ, і ножний,
хто виrаняв у

none

корів, ІІ88JІІав за обав'язон кинути

r~пу nастухавої донІtкм. Л1011м так часто кмдuм

баром вироспа оця «Дівоча

no

rpypy

ЗІІUІі на мо

rрудці земnі, що НІ3а·

rapa» •

•••
4.~--.~--------------------------

ОкулSІри
Один парубок пішов на ярмарон купити деякі rосподарсьні речі. Він сто
яв біля рукдука з окулярами і дивився, ян багато nюаей куnують собі оку
ляри. Перед nокупцями була покладена книжна, надрунована невепичними

літерами. Вони надівали ті або інwі окупяри й уважно дивмлМС11 в книжну.
-Добре вам крізь ці онумри читати~

-

питав про11388Ць.

Коnи покупець казав, що 11обре, то пnатtІІ rpowi і одержував нумене.
Тоді nарубон схотів купити окуляри й собі. Він підійшов до стопу, на

дів одні, потім jf)yri, треті й дивився в книжну, але всі онумри знову нпав
на стіn.

Продавець подавав йому різні окуляри, проте пару6он весь час казав:

- R не

можу крізь ці окупяри читати ...

Нарешті один чоловік, який був при цьому, запитав парубка:

-

Скажіть, JІРУЖе, а ви вміете взагаnі читати~
Еге!

-

віІІПовів парубок.

-

Коли б я ІІІІіа читати, тан нащо

6

я купував окупнрм ~

МІЙ СОН
На чужині у сні, у мрії

А понад містом, над ІІахами

R бач ме ріАНИй край:

Високі димарі,

-

ІІевадм, ріки rолубії,

І чорний ,.им і' них клубками

Лани, поля і rай.

Снувався угорі.

Нотилось сонце над ланамп,

Мій ріІІНМЙ край! Xopowиlt, rоІІІміі,

Далеко від землі,

Дзвінкий, мов сереброІ

І РІІ3Смnапось Паnюстмами ·

Бпаrосnови ж йоrо, наw Боже,

По вммокпій рімі.

На щастя, на ,.ібро!

-

Р. З а в а

11

о в и·ч
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НАШЕ

СОНЦЕ

СЬОГОДНІ В ХАТУ ЖОВТЕ ЛИСТЯ

УПАЛО КРІЗЬ ВІКНО.
НЕ ВИДКО СОНЦЯ. ДЕСЬ У ХМАРАХ

ЗАХОВАНЕ ВОНО.
ТА МИ, ЯК І ЗАВЖДИ, ВЕСЕЛІ,
БО ЗНА.,М ПОВСЯКЧАС,

ЩО ТАМ ЗА ХМАРАМИ Є СОНЦЕ,
ЯКЕ ЧЕКА І НАС!

n. п.

РИБИ
НадіЙІJ.UІи хмодні осінні дні. Вода в ріках та ставнах стала прозо·
рою, бо в ній уже не маваtоть тиа~чі дрібненьких воаяних тваринок та

рослинок. Boнtt або загинуnи, або nоховаnись в

не мають чоrо їсти.

Ane

vyn.

Тому мапі риби майже

гоподу вони не боАться, бо з прмхоАОм хоnодів

всі риби стають АУJК' MJІRBi і мапо потребують харчу. А .nин просто на всю

зиму зармваетьсн в муn і там сnить. Навіть хижа гострозуба щука та окунь

маnо по11010ть на інших риб, а біnьwв nежать на АНі г.nи&Іких ков6аt1t з

ffPY·

ГММИ ВІІІИкtІІІИ рибами.

В кінці 3МІІи,, коnи wap ІІІОІІУ на річці стае 3І8НаІТІІ товстмА, рибам по·
чинае бракувати повітря. Рятуючись від неммнучої смерти, вони мивуть 110

оnоnонон, де nотрамнють АІСJІТНамм в рибаnьсьні сітки та кошики.

Щacnt~~l риби знахорть в річці віадуuІКМ ·ІІІІСЦІІ, мІ через 1181fАНУ
течію не замерзанm. і ІМІНу. Там вони зачерпунrть ра3011

3 8ОАОІО

аосхочу

noвЇtpfl.
В. ПрмхоІІько
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~\\ Ж ВОНО ОПАДАє НА ТЕ,
\ЦОЬ r\МЯ ЗАЛИШН/ІОСh ЛУСТЕ!
ВОИО ОПАдАЄ ТОІІУ,

\\\,

МЕ ВІК ЗЕІЕНІТИ ІЮІІУ,

\\).0

\Ц.ОЬ. ЯК ПРОАДУТЬ МОРОЗИ ТRЖНІ,
З\\08 КОВІ ЗЕІІЕНІЛИ ІІНСТНИ•
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ЛІТАК І ОРЕЛ
Часто петунм розnовідають про свої прмrодм з mахамм. Таких при

год трамнеться дуже баrато, особnиво тоді, коnи nітакм nетять над горами.
Один петун розповідав про дивну nоведінку орпів, коnи вони зуеtрі
чаються з nітаном у nовітрі.

мабуть думае, що nітак ~ це веnмчез

Open

нмй птах, йоrо вороr, і розпочмнае з ним боротися.

Open

може nетіти з ,швидкістю nітака. Спершу він дмвуеться, чому

nітак не відnовіда& на йоrо покnмк до двобою.

Open

петмть якийсь час над

nітаком, або nід ним. Потім стрімко вмпереджуе nітана і відважно кмда
tться прямо на

nponenep.

В ту ж

мить

open

rмне,

розшматований

npo-

ntnepoм.

Ane й .nетунові тоді заrрожуе небезnека, бо open може ПОWКОАМТМ nponenepa і тоді nітак мусить знизитись. А тому, що заебіІІьwа а танмх ви
nадках унизу rорм, то nітак розбиваеться об них.

ВцанWІ Торго!Вельної Сnі;пш

»У.&раїнеьке ~Іис1оецтво«. Кооnератив&

з обм. шУр. ~- Регенсбурзі.
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