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ХТО ЦЕ? ЩО ЦЕ? 

1. 

САМ ВІН БАТЬКО, 

САМ ВІН СИН, 

ДУХ ВІН - ВІЧНА СИЛА. 

БАТЬКО ВСЬОГО. 

ХТО ВІН Є, 

Сину, доню миІJІа? 

2. 

Ось nОДуNайте rурrком, 

Де кінець є початком? 

з. 

Як 1 ОО (сто) можна написати, 
Слі1в, зер-ІНу ль не уживати? 

4. 

Чий то ~nершиrй сателіт 

Облеті~в довкола світ? 

5. 

Що за знак це, чорни-й, крут.•п1й: 

Що говорить: "Ти дивись, 
Як при читанmо !Побачиш, 

В тому ІМЇСці зуПИНіі:СЬ. 

6. 

Що за свято в кожнім ропі 

І ·з якої то натоди, 

Що свнткують в той-са.м: день 

МаЮке 'Всі народи? 



б 

7. 

Дайте слово, котре значить 

На папері плян-1державу, 

"ЗЕ" в середИІну - і ма·єш 
Гарну назву - нашу 1славу. 

8. 

Те, що ·всі та·к люблять дуже, 

За ніщо не мож придбати; 

Те, чого ~ніхто не любить, 

Ніяк теж того продати'. 

9. 

Може трохи дивно, дітки, 

Та не таІК погаІНо, -
Що вночі із головою, 

Безголоое - рано? 

10. 

Ні живий немов, ні мертвий, 

Щось таке - неясне, 

Хоч - відпруження живому 

В наслі•дках прекра,сне. 

11. 

Коли речі, що насправді 

Зовсім неможлИ'Ві, 

Нам тоді вони стаютсья 

Ніби як правдиві? 

12. 

Як то можна взяти так 

Цілюй світ у жменю 

І без труднощів його 

Дати у кишеню? 



13. 

Що за IlFl'yкa об'явилась, 

Що коштує аж мільrйОІНи, 

Облетіла ж овіт довкола? 

Хто йtЦе з киrм на· перегони? 

14. 

Сміх чи жаль та й біль чи радість -
Родять rнас рясненько; 

Нам ·росИНJКИ - с~рички, 

Воtду ж кл~ем: ":ненько". 

15. 

Як усяке ооеро 

З81Міtнити :можна 

І то :мИ'М'ІО rна "НІЩО" 
(Ду~мка не трwвожна)? 

16. 

Хоч відтяли голови, 

Та крови ні ·слІіщу. 

"Що ж за голОІВ•И це ті? 
Поясніть нам, дlщу." 

17. 

Не соба1ка ·він, не бреше, 

Не ЛЮІДИІНа це тажож; 

Де при1правлять, та:м 'Він сторож -
Так у б'ідних, як вельмож. 

18. 

Є у кожній хаті гіеть, 

Що - як вечір, і віН їсть, -
Нам на втіху; спить же вдень. 

Що? Подумайте лишень. 
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19. 

На!ЙJЧЗІСТіше де звичайно 

У'МИраІОТЬ .люди, 

І чи кожний там і справді 
У.мирати буtце? 

20. 

Як чимбільш мене годуєш, 

То тим більш росту без 'Міри, 

А ІНа~поїrш - я вмираю. 

Я без форми і бе!З шкіри. 

21. 

Жовте, 1юра:яне дрібненько 

І завwrе в па1п1рець. 

Люди гроші вwrрачають 

На шкі\Ц'Ливе." на димець. 

22. 

Слово це ВІПеред читати: 

Дерево таке це є, 

А назщц - таІКу фіrуру, 

Щось трИ!ВиМірне ІЦає. 

23. 

Ви~рО!СТаємо громщщно, 

ВигЛЯІДаємо rприrнщцно, 

Виробляють з нас паtПір. 
Що ж це ми за Божий Т'Ві.р? 

24. 

Ніг чотири має, 

Завжщи у кожусі, 

Ход:иrrь дуже мало, 

Більше 1сжаче ·в русі. 



25. 

Хоч дві нозі має, 
Ві:н не й;це одначе, -
Пурхає в пові"Dрі, 

По землі ж він скаче. 

26. 

Що це - дає біІльшу силу 

Як на нього білюпиtй ти~ск? 

Кор:истаємо із цього 

Бо ж :вm-0\Ца нам, не 'зиск. 

27. 

Не живе, однак росте, 
Хоч без rру~нт.у, без води; 

ЛюдЯІМ корИІСТь, а проте -
ІЮПИ'Х ЗВО'ДИТЬ ЩО біди. 

28. 

Довгі-~цовгі кліnа'В.Ки 

Прислоняють очі 

Ти~м, що ними і ІНе бачать 

Серед :цяя і ночі. 

29. 

"'Що rза посуд це й до чого?" 
Зшwгала Зірка: 

В дні його обов'язково 

Нащо тая ~дірка? 

30. 

Уздовж ·впоперек - поля, 

Зі скла як мережі; 

Між ~собою ж діл'лть їх 

Металеві межі. 
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31. 

Я у мисочці родився, 

З мисочкою разом ріс. 

З нас, якщо ба•гато ~дуже, 

Виростає гарний лі•с. 

32. 

Щоб біленькі мати руки 

Делі·катні і м'які, 

Що ~ми муеимо робити? 

Може за'Ходи ЯІКі? 

33. 

Or як 'В'яжуть tуІІtЗ із мене, 

Я тоді в !Параді. 

Серед літа не сщному 

Часто на заваді. 

34. 

Вілі гори, бі:лі сtкелі, 

А на них - котрась із. пта!Х:. 

З 'білих 1ri'p життя постане, -
Це такий житгєвий шлях ... 

35. 

В слові тім, що означає 

Для ЛЮ\Цей поживу, 

Викюнь першу букву, зробиш 

Для тварин важ.лИІВу. 

36. 

Вигляща·ло б, що музика 
Бо й трубу теж має, 

Але 'Вія ІНа ній ІН'іколи 

Як не 11р8ІВ, не 'грає. 



37. 

Що ·за :церево ціJкЗJВе, 

Що не має цвіту, 

ПЛЦц же ·вищає з:виrчайно? 

Диво цього світу? 

38. 

Є дві птахи - 'ка;жуть люди 

(Хто з вас, діти, відтадає?) -
Безя~зика перша, - Щ>уrа 

Шлун~ка буц1мто немає. 

39. 

ЦвіLла uіі'С'І'Щесят t11' ять років 

В УкраLні ~ві~а. 

Чим же славна в Укра.їні, 

Хоч зrа:цаймо зрідJКа? 

40. 

ЗАГАДКА ПРО НАПОЛЕОНА 

Чому йдучи 1в бій цей ·вождь, 

(Король хоч не 1в короні), 

МЗJВ завжди шлей~ки не якісь, 

А тільки ·все червОІНі? 

41. 

Не вогонь, бо не горить, 

І само - зелене; 

А торюни - "ПЕЧЕ", свербюгь; 

Вліті - це бущеНІНе. 

4·2. 

Із:цять 'І'раки вулицями 
І 'збирають нmооwрібне, 

Те, що люди викиtцають. 

А до чоrо ж буще здібне? 

11 
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43. 

Прочитавши цеє всяк 

Хутко ві:цтадає: 

Що це - має віІсім ніІГ 

І гарно апіває? 

44. 

Цю теж змадку вгадати 

В~цумливість поможе. 

Що то - 1має т.ри стопи, 

ХОІЦиrги ж не може? 

45. 

Те, що кожна річка :має, 

Ти тВІКож це маєш, 

Місцем ци~м ріка виосодить, 

Ти ж їжу ковтаєш. 

46. 

Дві нозі, та металеві, 

Прищаюся й школяре1Ві; 

ГолОІВа - де ноги скуті. 

Робить нота 1слЩи гнуті; 

Дру~га ж гострий кінчик ~має, 

На.віть з місця не рушає. 

47. 

Дехто каже, що це пташка, 

Хоч без дзьоба, б'іщо.лашка, 

Швидко все ж, бо крила має, 

Мов та птаха теж літає. 

Та яка ж це птаха буде: 

Ссуть малята маІМИ груди? 



48. 

Так, це оправа коміJса~рів: 

Половити господарів -
Просто вигнали із хати, 

І попали ті за r.рати. 

Хата ж не дурна- була -
Крізь gіконе'ЧХа ІВтекла. 

49. 

Виростає з твоrго тіла 

Охоронrна маса біла, 

Чорна інколи й рус.ява, 

Що .в 111існях про неї сла~ва. 

Повнить нам важливу ро.лю. 

ТяТи це - не чути болю. 

50. 

Зазwсока летіла зірка, але біла 

Легко і не чутно на рукав мій сіла. 

Я втішений цим дуже 

У~війшов до хати, 

Зникла біла зірка, 

І сліtду не 'знаrrи. 

51. 

КоЖІНа річ в усьому 1свdті 

Му~сить теє 1мати, -
Всі тварини, рістня, люди. 

Прошу ві(ЦІ'адати. 

Чи міста, чи суходоли, 

Що на небі, в морі, 

Що було, що є і буде 

В часі і в просторі. 

13 
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52. 

Де міста всі без . домів 
Це 'Не ·вигад ;дикий, 

Океани там сухі 

І мор:я і ріки? 

Де Лkи та без дерев, 

Без лю.цей ;держави 

І без 'Скель там гори 1всі? 

Поясніть ці опра~ви. 

53 . 

.dевелике це на зріст, 

Але довгий 1МЗJЄ х~віст, 

Ним е.ле:ктрИJКа біжить ... 
Що це? Знати вас коргить? 

То ж я решту дОІПові:м, 

Що мужчинам старшИІМ всім 

Є при~датне дуже це, 

Відмолоджує лице. 

54. 

Що за пташка: теж 'ОПіває, 

Є вона й опокі!Йна 

Через назву ж, то здається 

Буцім релі1гі'ЙІна. 

Р~су багряно-червону 

На: собі все носить. 
Щоб відразу ·віtцгадати, 

Чи ж цього не досить? 

55. 

НайчаІ(.'Тіш в нещілю, свято 

~И СХОД.JІ'ГЬ'СЯ Т}"ДИ; 
MomrrІ:Jeя і Бога ·просять: 

"Борони нас ·від біди", -



Просять, дякують за ласки .. 
Певно й ІВИ буsали там. 

Я-к іtнакше називаюrrь 

Лю1ди наші Божий храм? 

56. 

Ось заюіли біл:я іЯМИ 

Люди з вилами, КИЯNИ, 

Ще й •нож.і напоготові. 

СТІрашно? Ні, не псуйте крови". 

Дія в овіті це конечна 

Пож:wrочна і безпечна, 
ТіtлІ-JКи виясніть цю оправу 

І смачну спожийте с ..... 

57. 

Хоч -не rущзики - роботу 
Іхню пО'Внять ·оправно. 
Не ІПришиті. За, петельки 

Щось тримають ЯrВНО. 

Є головка, є і шийка 

Та ру.ка ру~ОІМа. 

Це і є та ціла штука, 

Добре всім 'Знаrйома. 

58. 

Цей музика невеличкий, 

У зелене вбраний. 

Грає тільки він улітку, 

Добре ~всім нам знаний. 

Крила - це його і скрипка. 

Штука невелика: 

Зщцн1 ноги йому служать 

У тій трі за смика. 

15 
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59. 

НазиваІОСя "метелик", 
Бо ж і крила маю, 

Не живий я, і ніколи 

Справді не літаю. 

Ми є ріжні - чорні, білі, 

Ріжно·кольорові, 

Всі, що на·с вживають - горді, 

Дуже гонорові. 

60. 

Хоч музи~чних інструментів 

Він не ~має ~з ·собою, 

Не музика теж, а грає, 

Захопившись грою. 

Часто ще й таке бУ'ває, 
Що от-от - 1не ста•не й духу ... 
Слі,в що гри йому потрібно, 

Мі:м1ки і руху. 

61. 

Ні·г чотири, два рамена, 

Спинка ще ·до того, 

Ще й живіт у квадрат - повний, 

Більttпе· 1вже нічого. 

Помагає ·:В:іЩІПочwги 

Всякому в утомі. 

Це ви знайщете напевно 

Майже в кожніJМ ~омі. 

62. 

Що солоне, хоч не сіль, 

Котwrьоя, хоч не горох, 

І ~пливе, хоч не рі'ка, 

Із джерел віщразу двох; 



Не роса, хоча блищить 

Наче 1оправжній: той 1юришталь, 

Викликає струм той - .раіДість, 

Біль душі чи смуток - жаль. 

63. 

Білий, ~схований - не ·вищ•ко, 

А на дворі - гичка, 

Та проЯІВитЬJСя назовні, 
Зла прикмета - ·звичка: 

Чи то в~іті, ще ЯІК тепло, 

Чи ·ВЗИ'Мі в морози, -
Чистиш його - крутить ІВ носі, 

Що течуть аж 1сльози. 

64. 

Черево rна КОЛ'іща'І'Ка'Х 

Вуркотить, зганяє злість, 

Писком, що на щов:гій 'ШИ[, 

Тре підлогу, порох їсть. 

Порох, пил смоктать ·з піІдлоги -
Саме це ж його мета, 

Бо ж у хаті для здоров' я 

Скрізь потрібна чистота. 

65. 

На ба1га то поді:лили 

На частин, на одробин; 

З того ж :поділу - ні сліду: 

Завжди він той сам, оrдин. 

ЦілИІЙ ·він був, є і буще, 

І не старіється ·він, 

Бож невІЦНиМ, без.конеЧІНИ'Й, 

Неподільний і без змін. 
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66. 

Дідуся частенио внучка 

Ось таке питає: 

,,:Що найбільшу в світі ~вартість 

Для ЛЮДИ'НИ· :має? 

Чи ~раса, чи ;цобра слава, 

Щастя, скарб, скаDКи но." 

"НаИЦі·нніше" - ~ каже -
"з ..... ' я, дитино." 

67. 

Hi·r, -ні~врОІКу, аж чотири, 

Маю теак чотири роги. 

Та рОІГами не скалічу, 

І не хОІЦЯТь мої ноги. 

Що ж про толову й казати, 

Як її нема і сліщу, 
Скатертю, проте, ;вкривають, 

ЯІк сіщають до о ... у. 

68. 

Одного вхопили троє -
Водять, крутять, Боже мій! 

Він, щОІПрав~а, сам не зробить, 

На нооі бо він одній. 

Двоє щивwrься, слідкує, 

Де є бр&Nа, перелаз, -
О'\цноrо та головного 

Подають тим трьом наІКаз. 

69. 

·В нашій ріщніtй ~мові 

Є цікаве слОІВО, -
Зле всі вимовJJ'яють 

І не ІПОМИJІ'КОВО. 



Мовники наrйюращі, 

Що найбільш цікаве, 
Зле теж вимовляють 

Слово те лукаве. 

70. 

Він прИ!ЙШов, його поклали, 

Він 'МОВІЧИТЬ, бо він - немова. 

Він цілком ні1Мий, не може 

Сам промовити rні слова. 

Та ·загляньмо в його душу, 

Огуди, до серещини: 

ВШІ ·значкSІМи !Перекаже 

Добрі чи то злі новини. 

71. 

Користаються всі ними 

(В •кожнім домі їх батат о) 

ЦіЛ'і дні {'вночі то менше) 

Чи то ·в буІЦень, чи то свято. 

Іхня на:зва - це іменник, 
Що 'МІНОжину тільки мае, 

Я'КІЦо замюнене це бу~е, 

То :до хати не пускає. 

72. 

Із наtйбільшим він роогоном 

ВуJІИЦЯІМи ШВИІДКо мчить. 

Крик щюнизл:mшй сирени, 

Що у .вухах аж лящить. 

Не зважає і на 1св11тла -
Зу~пин:яєт~ся ввесь рух. 

Що це ~гонить так шалено? 

ЗаІПирає в грущях дух. 
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73. 

Цілий cвirr цінує дуже, 

Кажуть, цю "ма1мону", 
Що, бува, на·водить проти 

Бож ото за.кону. 

Деякі ~вже все. забули 

Людянісrь і Бота. 

Ціль о.д'На - аби при~єм~на 

У житті дорога. 

74. 

До коня подібний трохи, 

Але 1менший .він на. ·зріст. 

Має трохи довші вуха 

І коротший менший :х~віст. 

Та упертістю він знаниrй, 

То ж і чуємо 1нера:з: 

"Але ІВІПертИ!Й як" . . . :і назва 

Це одна з та·ких образ. 

75. 

Ягоди росли ·зелені, 

Достигали, че:рвоні:ли, 

Та не виросли :великі, 

А достИІГ ли - почорніли. 

Борошенце з них зробили 

І вживають до приправи. 

Тож 1сма~кують ІНеаби.як 

Деякі нам знані ·страви. 

76. 

Щоб це слово відгадати, 

То подумайте як ·сліщ: 

На:зва спільна - ·рід нія~кий, 

Точно - чошовічий рі~. 
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Як 68.f'ато, mке він ~має 
РіІд жіночий. Поопїши, 

ВЦцгщцавши, на 111апері 

Всі ЇХ 1'рОЄ ЗСШІИШИ'. 

77. 

НародИВІС'я він як ішпі, 

Цей нормальний чоловlк, 
Деtнь 1народи:н же оправ.rnяти 

Може щочетве.рти~й рік, 

А щороrку він не ~може 

Хоч охота б ·.як бу ла, 

Бож три роки все бра.ІКує 

Toro самого числа. 

78. 

Ні ракети, ані джети, 

Атомові рушії -
Не зрівІНЯЮться зі ·мною: 

Швищші лети все іМОЇ. 

Найхутntіша я, ІНайшвидша 

В ціліІм світі, хоч без юрил. 

Мене випе~ре:цити 'В світі 

Ще немає таких сил. 

79. 

Не rвисоко це ~росте, 

А 'Зелене і густе. 

Наче щіточка бува 

Та однак - це не трава. 

Чи 1зима, чи лїто - він 

Зеленіє і 'без зміJн. 

Любить холод і тому 

Північ не ·страшна йому. 

; 



На ха~мінню, стОІВбурах, 
На соло:м' ЯІНИХ да.осах -
Все віщ піtвночі - росте, 

Наче щіточка, гуrсте. 

80. 

ТаJМ де ·сонце дуже 1'рі.є, 

Що ·ВЇ{Д ·спеки в·оякий мліє, 

Без листків ростуть .ростини -
Тільки: стовбури..~частИІНи, 

Бо rііЛІЯК також не мають ... 
Гарно-цивно виглядаІОТЬ. 

Часам є і толоваті -
Всі наїжили~сь, завзяті, 

Грізно-збройні колючками, 

Наче сmисами-ІЦ'р'ЮЧКа~ми. 

Це rприроди є закони -
Для захистя-оборони. 

81. 

Поставали !КОЗЗІКИ 

У недовrії рящки: 

У ,щвола~вах там стоять, 

Ті - по три, чотири, п'ять. 

Та б~є їх і шість. 
Хто вгадає .віщtповkть? 

Делк:иrй, останній з лаІВ, 

Шапочку подібну вбрав. 
Мовчки вчать. Душі ~краса, -
В'ялій це траві роса. 

Думайте, що це і Я!К -

Ла'В.и, ша.JПка і 1козак. 

82. 

Завжди маю рот від~ритий 

Це моя прирцца; 
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В бюрі, де паперів "кУJПа", 
З ІМене є ~вигода. 

Or беруть Ї'Х кїлька разом 

Та й мені - до рота. 

Тионуть з·верху, я зубами 

"Клац" і воя робота. 
От 'Зчеплю разом що к}'1пи 

І цілком не пла'чу, 

Що за кожнИІЙ раз, як клацну, 

Зуб ощин я траrчу. 

83. 

Ми тоненЬІКі і висОІК'і, 

Кажуть, що "rвеликі". 
Так ро:стемо здавен~авна, 

ОпраВіді наче дикі. 

А тЄІnер то ще в Е:врОІПі 
Люди нас плекають, 

Мочать, 1сушать, кости ломлять 

Шкіру общирають. 

Роблять з нас там гарне, біле ... 
Що ж ми біщ0ні ·вщі•єм? 

А 'З на1сіння 1вити1скають 

Плин, що звуть олієм. 

84. 

Бачить його все живе, 

Всі народи еві та 

Сотні літ і любл,ять 1В1сі 

Серед ·зим і літа. 

Знає його ціли.й світ 

Дикі і ІКультурні, 

Бо сміється тепло всіІМ 

В дні ової безжурні. 

Любить його все живе, 

А воно rвелиrч:но 



Лине осяйно кущить 

І ~маєстатично. 

85. 

Чи ви щумали вже, дітки, 

Про та·кі :ц·ві речі, 

Що хоч М'іІНЯТЬІСЯ 1віщ сонця, 

Навіть коло nечі, 

Та не :старіються зовсім 

Віщ почаму світа 

(Трохи з.міюними бувають 

В часі зим і літа)? 

Але час на них ІНе має 

Ані дрібки ВПJІИВу, 

В існуванні ж вони· грають 
Ролю преважли~ву. 

86. 

Посащили до ·в' .язниці, 

Ві~кна ж тут не мають rрат, 

Ру~кави його провели 

По одному ·до кіJмнат. 

От, коли його годують, 

Дихає тощ'і теплом, 

Всі кімнати огрі·в.ає, 

Не в·важає цього злом. 

А коли ,вже не годують, 

ДИІШе ХОЛОДОМ ТО\Ці; 

Холодить у~сї кі'Мнаrrи, 

Так зараджу-€ біді. 

87. 

По гладесенькому полі, 

Що біліє, наче сніг, 

Ходить :панrна-тонконіЖJКа, 

Не :питаючи дорі1г. 
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Візерунок за 1собою 
Лишить, робить не один -
Чи то ,,ХреІЦИІКОМ", чи "'НИ!Зом", 
Опра~вді Є Ч)ТЩОВИЙ 'ВЇ'Н. 

Як же ЗІВуть оцю ~прикрасу? 
Що приюрашуrє 1вона? 

'У1країнського МИІСТЕЩ'ГВа 

Це є Ді1ЛЯНІКа одна. 

88. 

Тих ~сестер чотири в мене, 

Ко:ж~на має 1п' ять 1сюні~в, 

І жи~вуть зразкаво в ·з;годі, 

1м 1неЗІНаНИ'Й СП.ір 'ЧИ 'ГНЇІВ. 
Віщ урО!ЦЖЕ!'НІН'Я у ЗІГОЩЇ; 

Ві:д уродження в гу;рті; 

ОпіВІПрацІОЮТЬ - 'Зле чи добре -
Хоч .які стежки. круті. 

Двадцять тих синіІВ ·завзятих, 

Що долають ,:всякwй тру~, 

Але тільки десять миють 

З себе tй друтих всяrкИІЙ бруд. 

89. 

Загули десь там 'Сирени 

І вторує ще w дзтїн". 
Трак, - це поМІПа драбиняста. 

Ціл:иtй рух затрИІМЗІВ він. 

Там обслута вся з га.ками, 

Із сокирами 1В руках, 

У 'І'умОІВих о~цност.роях." 

Глянути - огорне 1crpax. 
Хто (і що це?) поопішає 

Десь на помі'Ч? На яку? ... 
І проїзд дає у~сяки~й 

На зав·ва1гу гом'і~юку. 
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90. 

Ніжка є, цікава тим, 

Що вічко ще має, 

Хоч сл~па, сама ж 1себе 

ГлИбоко :встромляє. 

А завдання їJй та,ке, 

Що окремі гру\Пи, 

Одиниці, всі ра:зом 

З'1едну1вать \дОІКУІІІИ. 

Вrчко-~вуш~ко - це о~не 

(Звуть отак 'В ~народі). 

Зломить~ся нову дадуть, 

Ніжку теж - та й годі. 

91. 

"СкілЬІки в азбуці є буков?" 
Запитав учитель в школі. 

"Тільки шість" ска·за~в Юрасик, 
Чи незна~в, чи ·зі 1сва·волі ... 

Тут учитель знов питає 

Трохи вже нетерпеливо: 

"В цілій азбуці шість буког? 
Діти, чи це є .можливо?" 

"Так! Можливо" Юра мовить: 

"Покажу ось і ~практичяо; 

А що в. цілій - ·дОІДа·ваннІЯМ 

Докажу мат~атично." 

92. 

У країнсь·кИJЙ він гігант. 

(Відгадки ось тропи) -
Це :НаrйІбільший !велетень 

Цілої Е1вропи. 

Хто він, що вам приrада~в 

Дійснkть справді милу? 



Продукує цей гігант 

Небувалу силу. 

В~н - ·заліІЗо і бетОtН, 
Побрати~м - СлЗJВута, 

Сила ця, важнИІЙ рушій -
Ними тут здобута. 

93. 

Білосніжне і росте 

Без гішЯІк, листкіІВ, - густе. 

А .сусіІдст.во цих браті;в 

Має вигляд двох пі:цків. 

Стали 1міцно ·всі ·в ря~ди. 

Досить ·з ними теж бЦци, 

Як на зміну тим братам 

Нові йдуть то сям-то-там, 

Так аж доки там усіх 

На стійках не ·зміня·ть їх. 

Перші й другі до послуг, 

КожнИJЙ з цих браті1в - ТІВій друг. 

НК1ІЦо дру~гі 1пропащуть, 

Третіх, штучних накладуть. 

94. 

На~йва·жливіша це зброя 

Хоч •В якій державі, 

Не зрі•вн:яти1ся із нею 

Ні, атомнЇІЙ слЗJві. 

Рі1же та~к ось і рубає, 

Це на •полі бою, 

"Паси дре" і виrвертає 
Для добра, ~спокою. 

Хоч ~січе :все "на капусту" 

У ·часі 1пО'Греби, 

Це для щруrих, - ба.гатить їх, 

Не ·бере :для себе. 
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Хоч які бої бу~вають 

Виснмюн:і, завзяті, 

Кров не ллється, але буде 

Що потрібне в хаті. 

95. 

Вечорами ·вони ход.ять 

Де ~маЛ'ята в хаті, -
Колисати йде сестричка, 

А за нею - братік. 

Колисають і спі·вають: 
Люлі-люлі!... тихо ... 
Батькові ростіть на пОІМіч, 

Мамі на п~іху. 

Мружать дітки леrrко очка, 

У сміх солоденький ... 
Віздійшла вже та сестрИЧІКа, 

Браrік тут, любенькиrй. 

Х тож ті - братіІк і ·сестричка? 

Легко ві.Д['адати, 

Бож щовечора приходять 

Діток засип.л.яти. 

96. 

Малим в1н пас ягнята. 

Ходив .він у степи, 

Шукати, де то небо 

ПЦцперли \Цесь стовпи. 

Як виріс, він боровся 

За повню людсЬІКих прав, 

Мов ·зброєю ·він словом 

Гнобите.Лів ~картав. 

Знов мучИІВся в неволі, 

Та вілЬІІІИІМ віІН ІПомер. 

2Киве в •серцях народу 

По -смерті і тепер. 



Він є для всі,х народі'В -
За ІВОЛЮ ~войовнюк. 

йому у Віннmеrу -
Пошани 111ам' яmик. 

Та1кож ·ВЇІД уосра'Їнців 

Америки ·в поклоні, 

Стоїть його подоба 

В столиці Вашінrтоні. 

97. 

Завжди ІПриtбрані святково, 

Разом •в,сі жИІВуть 'Зразково 

І :працюють - "аж кипить". 
Ніг три 111ари, а безрукі, 

Роблять дружньо і без rухів. 

Нас ця .дружність їхня вчить. 

Без ~сокир і без приладд'я, 

Б у.дівельного ЗІН а р.ядц'я, 

Без цементу, залізІЯк, -
І багато ІПоверхові 

Х~ко замки ·в ІНИХ готові. 
П рацьовwrости це знак. 

хто ж ~ВОНИ ці бущівничі 

Що ,ві;д на·с пильніщі втричі 

Чи ·від них не вчились ми -
Як на~м треІба працювати, 

Хмародери будувати, 

Поверхові всі доми? 

98. 

ЗА:ГАДКА-УСМІШКА 

дУ'є ІПерший, що-лиш-сили, 

Та ніколи не на:дуе; 
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,,ЛУ'пить'' в черево щесь друтий 

Патиками, 1не дармує. 

Третій ·вбоки розтЯ1І'ає, 

Зводить зно1ву це цокути, 

А ЧЄ'РВертий МОЛОТІКЗ!МИ 

В ріжні дроту "гатить" групи. 

П' ятий." з дерева І"аJІІКами 

Потрясають його ру~ки, 

Наче шавкають і mJорять 

Дерев'яні які1сь 1зву~ки. 

Але разом це звучання 

Наче буча яка•сь дИІКа. 

Це - "КРУТЬ-ВЕРТЬ", також "КУ ЛЬГ АВЕЦЬ" 
Раді1сть молоді велИ'ка. 

99. 

ЗАГАДКА-РОЗПОВІДЬ 

Гарні в Гані черевики 

І панчішок аж шість пар 

Білі й чорні, по три пари 

Це бать~ків різдвяний дар. 

Всі збирають·ся до церкви 

У ріrЗ.пJВ'ЯІНУ темну ніч, 

Діти йдуть також ·з 6ать·ка~ми, -
Це у нас ·звичайна рі·ч. 

У кім.нат'і, де п.ад·І'Ч:D'ХИ 

Ганині бу ли в той час, 

Світ ло саме по1псувалось 

(Це тралляється не раз). 

А \Панчохи - чорні й білі -
Помішались 11,~оІВ на зло, 

Іх же з·найте аж дванщццять, 
Ші~сть бо пар разом було. 
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Скільки терба взяти Гані 

Там нааюмацки панчіх, 

Щона:йІм:енше, щоб на світ лі 

Пару вибрати до ніг? 

100. 

ЗАГАДКА-РОЗПОВІДЬ 

Ані голосу, ні зву~ку 

Не подасть оця тварина. 

Більша теж вОІНа в три рази 

Нк пересі1чна лющина. 

ВигЛЯ1д щивний от, оказати б, 

Голова її і тіло 

До коня подібні дуже, 

Ко:ж'Ний це підтвердить сміло. 

Перста наче у ·верблюда 

І найщовша ·в ·Світі шия. 
Вуха наче у .корови. 

Вся ж подоба - як нічия. 

~віст поді1бний як у лева. 

Оленя у неї НQІГИ. 

І наЙ!Швидша, найметкіша 

Щодо побіту - дороги. 

Ще й цятки ~по 1собі має 

Як у леопарда шкіра. 

Ось зберіть усе це разом -
Виг ля~ц це цілого звіра. 

101. 

ЗАГ АДКА-ЛЕrЕНДА 

Є ростинка, ма·е ли1ст я 

Зложене пір' яrсто. 

Прямо з землі виростають. 

Чуємо теж ча1сто, 



Хто діrста:не із ростинки 

Кв'іто~у :маrічиу, -
Матиме ба1гатст~во, щастя, 

Молодість теж ~ічну; 

Що захоче, буде мати: 

Сили нщцприродні 

Цього ювіту все зробити 

(Кажуть люди) годні. 

Та ж цвітує коротенько 
(Мент... і .вже немає) 

В 111і.вніч пі.ц Купала Йвана. 
Що це? Хто вrадає? 

Тільки ж ніяк нам дістати 
Цю .магічну ~ітку, -
Ця ·ростинха не цвітує 
Ні взИІМ'і, ні влітку. 

102. 

ЗАГАДКА-УСМІШКА 

Дмитрик з батьком був у полі, 

ЗбіЖЖ'Я ОГЛЯіЦаЄ 

І щоювильки він у батька 
Все ІПро щось питає. 

Аж nобачиІВ на узбіччі -
Щось там бовваніє 
Чи пасеться, пояснити ж 

Сам собі не вміє. 

Щось скубе та1м т.рЗJВІКу, ходить, 

Мекає часами 

А там ще й малята скачуть 

Кру~г своєї мами. 
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"Тату! тату! Що там ·скаче -
Біле, пелехате, 

А то й чорне, кучеря,ве 

І ,якесь рогате?" 

"То ·Кожухи та убра~н:ня 
По траві брикають 

І па1суть~ся" - ~каже тато: 

"Весело гуляють." 

,,Це, ·таточку., щось не теє, 

Бо кожухи наші, 

Ніг не мають і не ходять, 

Не шукають паші. 

Та й убрань же ми..ніколи 

Ще не .годували, 

Я не бачив, що:б десь паслись 

Чи собі брикали. 

А крім того, це є речі, 

Ті кожухи, ·вбрання -
Не живі і ї~м не треба 

Паші чи гулЯІНня." 

"Там:, Дмитрику", каже батько: 

, , Твоя пра1в:ца, сину, -
Це mарИІНки на убрання 

І 1на кожуmиІНу. 

З цих тварин, для нас і :м'ясо"". 

Та у цій хвилині 

Перерва,в розмову батько 

Десь на половині, 

Бо зустріrвся їх знайомюй, 

З батьком прИІВітав·ся, 

Про щось іІНШе говорили. 

Дмитри~к так остався". 

Бож не знає, як то, що то ... 
Може ви готові 

Пояснити про ці речі 

Малому Дмитрові. 
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В ІД ГАДКИ. 

1. Бо·г. 
2. Кінець нитки-к.лубка є йоrо і початком. 

3. Можна написати так: 99 і 9/9. 
4. Сателіт СССР. 
5. КраПІКа. 
6. Новий Рік. 
7. ;Маша. Ма "зе" па. Ма·зепа. ДНІВ. .мал. ч. 7. 
8. Усі люблять молодість, та не можна її 

набути. Не люблять ·старости, а nозбути-

1ся її не можна. 

9. Подуunса. 
1 О. Сон. (стан). 

11. Уві сні. 

12. Взяти маnу світа і сховати до кишені, 

або .написати на паtперці слово "цілий 
світ" і сховати до кишені. 

13. Сателіти. За першість змагається СССР 
і США. ·дИ!В. мал. ч. 13. 

14. Сльози. 
15. Скреслити у слові "Озеро" буІК'ВУ "О" за-

лИІІІИТься "ЗЕРО", тобто ,"ніщо". 
16. 'Голови ІКапусти. 
17. Замок. 
18. Лямпа їсть нафту або електрику. 
19. На ліжJку. 
20. Вогонь. 
21. Папіроси. 
22. Бу.к - куб. 

23. Ліс, ,церева. 

24. Заrйчи1к. :цив. мал. ч. 24. 
25. Горобчик. див. мал. ч. 25. 
26. Повітря, пружина. 
27. Від~отки. 
28. Віконні фіранки, заслони. 
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29. Посуд на :ювіти - (.вазонок). 

30. Вікна ·в ~модерних ап:артаментах. 
31. Жолудь :цуба. див. мал. ч. 31. 
32. Цілком не робити, ні чого. 
33. Краватка. 
34. Квочка на ·яйцях, що висищжує курчата. 
35. Страва. Скреслити "С", лишиться "трава", 

що є важлИІВе і :цля тварин. 

36. Слон. див. мал. ч. 36. 
37. ДжуніJПер. Рід кущі·в ·вічно ·зелених, для 

при~ра'Си при хаті чи в ropoдaix. 

38. Без mика, ·згідно ·з леrендою, є "бузько'' -
лелека. Без шлун·ка є ластівка. 

39. Письменник Григорій Квітка-Основ'янен-
ко. див. мал. ч. 39. 

40. Щоби штани не впали. 
41. К'Ропива. 
42. Стирки, старе залізо і ~тарИ!Й :папір. Це 

ві,цrповLдно обробляють і додають що ново

го. Роблять нові матеріяли. 

43. Кв·артет. 
44. "Ярд", .міра до·вжини, має три стопи. 
45. Гирло, горло. 
46. Циркуль. дИ<в. 'МШЛ. ч. 46. 
47. Кажан-лилик. дwв. мал. ч. 47. 
48. Рибалки, що зло.вили рибу ІВ ~сіті. Іхня во-

ІДа-хата ·втекла крізь очка сітей. 

49. Hi1m і ·волоося на голові. 

50. ОніжИІІr.к:а. Платочок .снігу. 

51. Кожна річ ~мусить мати назву. 
52. Все це є ·на мапі. 
53. ЕлектрИ'Ч'На машинка до толення. 
54. Кардинал. Назва пташки. 
55. Цереа. ДИ'В. !МОЛ. Ч. 55. 
56. Люди засіли ~о стола обідати. 
57. Шіпоньки (заmrнки:) до маншетів від рука

вів. див. мал. ч. 57. 



40 

Загадка ч.: 

" " 

" " 
" " 

" 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" 
" " 
" " 
" " 

' 

" " 
" " 
" " 
" " 

" 

58. Коник ~стрибунець. див. мол. ч. 58. 
59. Метелик до ковніра, замість краватки. йо

го не зав'"язується, він готооий тільки при

ч.і~rІляєтьоя до rущзика. 

60. Театральний артист. 
61. Крісло ·з раменами і опертям. 
62. Сльози. 
63. Хрін. 
64. Пилосос. ди.в. мал. ч. 64. 
65. Час. 
66. ЗДОРОВ'Я. 
67. Стіл. До обіду. 

68. Три пальці вхопили одноо-о олівця. Двоє 
оrчей .слі~куе. ОдІНа голова ~ае ІНака:з. Дик

тує. 

69. Це слово "зле". 
70. Лист. 
71. Двері. 
72. Рятунковий амбуЛЯНІС. ,мал. ч. 72. 
73. Багатство - троші. 

74. Осел. ІЦИ'В. мmл. ч. 74. 
75. Перець. 
76. Дерево, дуб, дубина. 
77. Він уродився у перестушному році коли 

лютень має 29 ДІНів. Перестуmшrй рік є 

·кожний четверrий, отже може святкувати 

свої урО\дини тільки щоч~ертий рік. Ті 

інші три роки міся~ць лютень має тільки 

28 tцнів, отже неrмають 'ЙОО'О дати наро

дження. 

78. Думка. 
79. Мох. 
80. Кактуси. див. мал. ч. 80. 
81. Вірш. 
82. Опиrнач до паперу. 
83. КонОІПлі. 

84. Сонце. 
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Загадка ч.: 85. Повітря, вода. 
" " 86. Центральне огрівання охолоджування. 

" 

" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 

Піч. 

" ВИІІІивка. :ди·в. мал. ч. 87. 
" 88. ~Сестри:ноги і руки. СиІНи - пальці. 

" 89. Пожежна помnа з обслугою. 
" 90. Lrлa до машинки до шитт·я. 
" 91. В слові "АЗБУКА" є шість бУ'ков. Укра

ї-нська азбука складається з 33 буков. От
же математично дО\дава'Нн.ям З + З = 6. 
Тобто в українській азбуці є сrrравді 6: 
буков. 

" 92. ДніІпрель~стан. 
" 93. Зуби молочні їхня зміна зуби сталі, та 

штучні ·зуби. 

" 94. Плуr, ~машинері·я до обрібки поля. 
" 95. Дрімота і сон. 

" 96. Тарас Шевченко. див. мал. ч. 96. 
" 97. Мурашки. 
" 98. Музичний анса·мбль "ДЖАЗ". Перший 

дує ·в 'Саксофон. Дру1rий барабанwгь в ба

рабан. Третій грає на а1кордіон і четвертий 

на піяно. П'ятий дерев'яні тарахкала-шав

кала. ,,Круть-верть" танок, тобто "твіст". 

"Культавець" - Рок-енщ-ролл. ТанО'К. 

" 99. Треба ·взяти три панчохи і наІПевно буде 

одна ·па·ра •паристих. Нк не чорних, то бі

лих, а 1napa таки буще. 
" 100. Жирафа. 
" 101. Па1пороть. див .. мал. ч. 101. 
" 102. Це були вівці, з О!Вечої шкіри роблять ко

жухи, а з вовни роблять ·матеріял на уб

рання. 
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ПОЯСНЕННЯ ДО РЕБУСІВ. {ЯК ЧИТАТИ). 

Ребус число 

" " 

" " 

" " 

" " 

" 

" " 

" " 

1. 100 + ПА, читаємо СТОПА. 
2. С ТРИ ПА, читаємо СТРИПА, ріка ·в Ук

раіні. 

3. ПРИ П'ЯТЬ, читаємо ПРИП'ЯТЬ, ріка 

в У~раїні. 

4. С ТРИ й, чита·ємо СТРИЙ, ріка місто 
в Зах. Уюра,]jні. 

5. Д і РАМА, читаємо ДРАМА. (грецьке -
дія). 

1) В ШИРОКОМУ РОЗУМІННІ во.який 

сюжетний літературний твір, написаний 

в розмовній формі і без авторської мови; 

·здебі.льшого призначається для. вистави 

в театрі. 

У ВУЗЬКОМУ РОЗУМІННІ - літера

турний твір такого роду, що відрізняєть

·ся віщ ко!Медііі ·серійозністю конфлікту 

і глибиною ІПереживань. 

2) У ЗАГАЛЬНОМУ - всяка 111отрясаюча 

~подія в житті. 

6. О ПЕРА, читає.мо ОПЕРА. (лати•нське -
'Dвір) - муаИІЧ:НЗ· драма, ІВ ~Якій сценічна 

ді~я органічно зв'язана ·з ·вокальною (спі

вом) та інструментальною музикою. 

7. Дерево - ДУБ + НО, читаємо ДУБНО, 
мі~сто в У1країні. 

8. ПЕРШИЙ ЛИС тому що є один такий 
знак ІПіІеля маJJІЮнка лис' значить треба 

пропустити бу.кву "С". Буrдемо читати 

так: :ПЕРШИЙ ЛИ СТОПА + Д, - ПЕР
ШИЙ ЛИСТОПАД. 
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Ребу~с число 9. Малюнок ОКО, дальше бачимо "О= 'У", 
ЗІначить, замість "О", треба вжити "'У", 
тоді буде ОКУ, ~цо1дати ,,ЛЯ", що показує 
1нота і "РИ", вийде "ОК'У ЛЯРИ". 

" " 

" " 

10. Малюнок КРІСЛО. Після малюнка стоїть 
два значки ". Значить треба ІПрОІПустити 
дві останні букви, залишиться КРІС. 

11. ПИ і САНКИ, ПИСАНКИ. 
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БОРОТИСЯ СЛОВАМИ. 

Вродився я ІНа чужи~ні 

В далекі~м:, кажуть краю, 

Але і я овій рЦцrний rкрай 

З~і;дсіль далеко :маю. 

Це У1кра1!на дороrа, 

Мов рі.жІних ювіті·в rр.юдка. 

Побачити її вільну, 

Така є fВ мене тащка. 

На те ми всі тут молО'ді 

В чужих !Краях ростемо. 

Боротис'я за ріднИІЙ 1край 

За:вжJДи усі будемо. 

Це заповіт дЛ:.Я нас :м:алих 

Віщ наших тата й м:а~ми, 

Хоч ІНе з'і зброєю !В ру1ках, 

Боротися слова~ми·. 

Вільному світові товкти 

Словами, - аж до болю. 

За всі !ПІрава, належ,ні ·всім, 

І нам! За 'КІРай, за· волю. 

25. 10. 1963. 



УКРАІНА 

У країна, Кара/Й наш рЩний. 

У,краіна, кра/Й краси. 

У країна наша славна11 
Це -в чужшщі'В ГСЮІОСИ. 

У ~раЇІНа чорнозему 

Урожаrйних піль-степів,, 

Ук.раїна, кра.й ще дзвін.ко 

Лл·ється ·все чарівний сп1в. 

Україна, край бататий, 

Всі нам заздростять її. 

Украї1нц'і .люблять волю 

Наче птахи-солов'ї. 

31. 1. 1964. 
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Ки[в, наша це столиця~ 

Город давній "золотий". 
Чи ж нема нам ч~ го.митись? 
Він 1для на~с усіх сrвятий. 

Ще апостол ПервозІВанний, 

Побла.гословив, - Ан.дріrй. 

Чин св"Ятця 1в легендах знаний. 

Сповнились бажання мрій; 

С.вітлОІМ ві1ри сяяв перше, 

Світлом правщи і наук, 

Ольга поча'Ла, дОІВерши!В 

Володимир її ·внук. 

А потім - Пе~черсЬІКа Лавра, 
І .кн~язь Мудрий Ярослав, 

І Собор святій Софії 

"Князь Порядку" збудував. 

Не можливо тут коротко 

Про усе якслі~д сказать. 

Словом в Русі-!Україні 

Була Божа бла·годать .. 

Київ, наша це столиця. 

Ки1в, наша це краса. 

Ки-евом е чим гордитись 

Пооід самі небеса. 

1-2. 2. 1964. 



ВПЕРЕД. ПІСНЯ. 

l. Вперед і~демо ,сміло і дру.жньо, 

В майбутність ІНам відкритий шлях. 

Поборем труднощі всі мужньо 

Як те повітря в льоті птах. 

Присп~в: 

Впе~ред до сонця ІПІравди, во-лі, 

За краще завтра нас усіх. 

Як бу~й~ний вітер 'В чи~стіІм полі 

А з нами пісня, радість, сміх. 

2. Полинь світами рідна пісне 
Запалюй в~ічности ІВогні. 

Пали аж люте лихо трісне 

А на~м 'Заtсяють щастя дні. 

Приопів: 

3. Вперед і подруги і друзі, 

Гартуйте ду~ха, - праці час, 

Щоби по нашій, по заслузі 

Наш рідний Край зга:ца1в 111ро нас. 

При-спіІВ: 

4. Шляхом науки, друзі милі, 
Здобу дем вічність перемог. 

Ми з Богом всі, і ·в .кожній хвилі, 

У в·сему нам \Поможе Бог. 

Приспі1в: 

2. 3. 1965. 
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8ІІЕРЕд ідЕМО ... С• ON : sor .UИА ФUЧУМА. 
~амма: ІГОІ'А SL'IOГF.V.:!A. 
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ЩО ПИШУТЬ ПРО П'ЯТУ КНИЖЕЧКУ ЗАГАДОК 

БОГДАНА ФЕДЧУКА 

п. н. "для РОЗВАГИ І НАУКИ" 
видану 1964 р. 

Лимбурн, Альберта, 22. 11. 1964. КАНАДА . 
. . . Вашу п'яту книжечку загадок під назвою "Для розваги і на

уки" одержав. Щиро дякую. Книжка цінна подвійно, тому, що 

в ній Ви згадали про давних працівників культури, і тому посилаю 

подвійну винагороду ... 
М. Суднік. 

Мінхен, 12. 3. 1965. НІМЕЧИНА . 
. . . Ваші книжечки дуже інтересні та корисні для наших дітей. 

Вони вчать думати та набирати замилування до всего що рідне ... 
Інж. Остап Вобикевич. 

Мікадо, Саск. 17. 4. 1965. КАНАДА . 
. . . Мої хлопці радісно вітають кожне Ваше нове видання. 

Читають та відгадують, багато загадок знають на-пам'ять. Це ж 

радість для нас, бо в цей спосіб збагачується їхня мова. 

Всі знають як тяжко боротися за чистоту рідної мови ... 
Е. rеречка. 

July 18th, 1965. 
Dear Sir: 

І have recently had the privilege and pleasure of reading your 
unique collection of children's poems and riddles, and thought you 
might Ье interested in my reaction, doubtless typical of the Cana
dian-Ьorn a·nd Canadian-bred. 

І have often regretted not having had the good .fortune to have 
been reared in а ·home where more than one 1anguage was spoken, 
the consequence being that І am. competent in only one, English. 
І can't heLp but think that Ukrainian parents of first generation 
Canadian children would find your poems and riddles an invaluable 
teaching aid if an English translation in prose were printed on the 
page facing. Although little more than the "story" would appear in 
the English rendition, the paetic effects of the rhyme and meter 
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would Ье discovered Ьу the children in the Ukrainian rendition, and 
he would have available to him, through your effort, а pleasurable 
and effective means of becoming competent in Ьoth languages at 
an early age. 

Further, the same child would have the opportunity of familiariz
ing himself with something of the history and cultural heritage of 
his people. 

І wish you every success with your publication and hope you have 
а fruitful and rewarding career in this field. 

Yous respectfully, 
ТНОМАS Р. FRANEY 
Stud.ent-at-Law 
University of Toronto 
Canada. 

Еш-Альцетте, 10. 8. 1965 р. ЛЮКСЕМБУРf . 

. . . сердечно дякую Вам за Вашу шосту книжечку заrадок. Ви 
піднялися доконати цінноrо труду: збаrатити нашу дитячу літера

туру чимсь новим - ориrінальним. Вам всеціло це вдалося. Чудо

вий споіб для розвивання думки дитини, а до тоrо ще й немало

значний підручник і то не тільки для дітей, а й для дорослих. Вам 

належиться справді вдячність українського загалу, а зосібна бать

ків. Щасти Боже в дальшій праці для добра народу. 

О. Чуб 

Рочестер, дня 15. 8. 1965. АМЕРИКА 
... Книжочка нашій доні дуже подобалася, вона читає її кілька 

разів і гордиться перед товаришками, що "той пан, який написав 

її, є нашим добрим знайомим." 

Подивляємо Вашу наполегливість і винахідливість. Хай Бог 

Вам дає здоров'я і сили до такої корисної праці ... 

Родина Павлишинів. 
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