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Ч. 5 (35) Травень 1957 

Як мені Вас не любити, 

Тату рідний, Нене, 

Та ж Ви мене згодували, 

Дбаєте про мене. 

Та ж Ви мене згодували 

Власними руками, 

Ой, нема то краще е світі 

Як в Тата і в Мами: 

Мал. Н. Мудрик-Мриц 



Сірий Орел Орест 

Б о г д а н н о в а м а т и 

Малий Богданпо був сирота. Його батько і ненька померли, коли 

він ще був дуже маленький. Жив він тепер зі своєю бабусею в малій 

хатинці на краю села. 

Кожного ранку Богданко брав торбину із зошитами й окраєць 

хліба та йшов до школи. Дуже любив він школу. Вчителька завжди 

хвалила його за чисто зроблені задачі й добрі осяти в науці. 

Надійшов місяць травень. Вчителька сказала, що БогданкоЕа 

кляса приготовить Свято Мами. Діти вчитимуться співати і декля-

мувати віршики. А потім усі запросять своїх матерей і улаштують їм 

свято. 

Всі діти дуже зраділи. Почалися гарячкові приготування. На

випередки вивчали вибрані для них віршики. Залюбки співали пі

сень, що їх учила вчителька. 

Вкінці прийшов довгожданий день. Шкільна заля наповнилася 

гістьми. Всі батьки прийшли на свято. А на середині, спереду, сто

яли по-святочному зодягнені діти з китицями квітів у руках. 

Почалася програма. Напереміну то співали, то деклямувалп 

віршики. А на кінець кожний школяр підійшов до своєї мами і вру

чив їй китицю квітів. Кожний, крім Богданка. Мами він не мав, а йо

го бабуся нездужала і не могла прийти на свято. 

Богданко одинокий залишився на середині з квітами в руках. 

Стало йому якось ніяково. Здавалося, що всі діти і їх батьки див

ляться на нього. Його обличчя раптом стало гаряче і щось немов 

здушило за горло. 

— Тікати! — подумав Богданко. — Сховатися кудись! — Огля

нувся навколо. І тоді у кутку побачив прикрашену рушниками іко

ну Пречистої Діви. Підбіг туди і, кладучи свою китицю квітів перед 

іконою, голосно промовив: 

— Матінко Моя! Дякую Тобі за те, що Ти опікуєшся мною і па

м'ятаєш про мене! 

Зі залі дивилися на нього зворушені очі дітей і їх батьків. 
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№ е м ч у г М а т е р і Б о ж о ї 

Рання Зірничка відхилила ро

жеві занавіси на дверях від 

спальні соняшних промінчиків і 

весело гукнула: 

— Добрийдень! 

— Добри-и-ийдень! залунало 

навколо і біла хмарова постіль 

замерехтіла від золотих голівок 

соняшних променів. 

— Поспішайте, бо Сонечко ось-

ось прокинеться, а в нього тепер 

багато роботи й воно дуже потре

бує вашої помочі — гомоніла Зір

ничка. 

Промінчики поспішали. Вмива

лися в холодній росі, розчісували 

пелехаті голівки і чистили прозо

рі крильця. Коли вже були гото

ві, виструнчились у лаві і по хма

ринках покотився тихий шепіт: 

„Отче наш . .." 

Поснідали краплиною солодко

го меду і розпитавши Ранньої Зір-

нички, кому яку працю призна

чило Сонечко, розбіглися по небі 

й землі. 

Кожний промінчик мав повні 

руки діла. Ось-ось настане місяць 

травень; Мати Божа зійде на зел-

лю і треба приготовити все їй на 

привітання. 

*** 

— Ой, сонечко! 

Жемчуг швидко повернув го

лівку й усміхнувся. До шибки 

вікна притулилося бліденьке, ху

дорляве личко й великі карі очі 

дивилися на соняшний промін

чик. Жемчуг був соняшним про

мінчиком. Його прозвали так, бо 

він був найясніший серед проме

нів. Чим більше добра робить го-

няшний промінь, тим ясніший 

стає і Жемчуг мав золоте сердень

ко й робити добрі діла було його 

Мал. Н. Мриц 

звичкою. Він саме вмивав ран

ньою росою чашечки білих кон

валій у городі й аж здригнувся 

від цього несподіваного „Ой, до

нечко!". Коли ж побачив блідень

ке личко й оченята, що захопле

но дивилися на нього, усміхнув

ся: 

— Я не сонечко, я тільки со

няшний промінчик. А ти хто? 

— Я дівчинка. Називаюся Ле

ся. Знаєш, я всю зиму нездужала 

і мусіла лежати в постелі. Сьогод

ні мені вперше дозволили поси

діти при відкритому вікні і пан 

доктор сказав, що теплі соняшні 

промені принесуть мені здоров'я 



й силу. Ох, соняшний промінчи

ку, я так дуже радію, що ти прий

шов! Правда, ти залишишся зі 

мною, ми будемо разом бавитися 

і я буду здорова; правда, промін

чику ? Не покидай мене. Мої мама 

й татко працюють увесь день і 

мені так сумно самій! -— В очах 

у дівчинки затремтіли сльози. 

Жемчуг забув про конвалії в 

городі й радісно обіцяв: 

— Добре, я буду з тобою. 

Ох, як весело проходив їм час! 

Як гарно вони бавилися! Жемчуг 

стрибав по подушці й по накрива

лі і Лесині пальчики старалися 

впіймати його. Він пестив бліде 

аж прозоре личко дівчинки й за

глядав у її карі оченята. За заба

вою вони й не стямились, коли за 

вікнами почало смеркати. Втом

лена голівка Лесі лягла на по

душку, але її оченята сміялися, а 

на личку розцвітали рум'янці. 

— Дякую тобі, промінчику, за 

гарний день! Завтра ти прийдеш 

знов, правда, промінчику? Прий

ди, дуже прошу. 

— Прийду напевно. Добраніч! 

— попрощався Жемчуг і побіг, бс 

сонечко вже ховалося за обрій. 

*** 

— Ти чого так зажурився? 

На хмарці біля Жемчуга сидів 

промінчик Хмурко — найтемпі-

ший соняшний промінчик — і ці

каво дивився на ясного друга. 

— Журюся, бо обіцяв недужій 

дівчинці, що принесу їй здоров'я. 

Для цього потребуватиму чима

ло часу, а в мене так багато пра

ці. Мушу помити і причепурити 

всі квітки в міських городах на 

привітання Матері Божій, а міс

то таке велике ... 

— Не турбуйся, — заговорив 

Хмурко і хитро посміхнувся. Я 

майже покінчив мою працю й ві

зьмуся чепурити твої квітки, а ти 

присвяти свій час недужій дів

чинці. Ну а за те, що я тобі допо

можу, дай мені твоє ясне світло. 

— Моє світло! — серце Жемчу

га боляче затремтіло. Як же бути 

без світла та ж світло це най

більша вартість соняшного про

меня! 

— Ох, я не хочу твого світла 

зараз. Даси мені його аж тоді, ки

ли Божа Мати прийде на землю. 

Я хочу привітати її ясним сяйвом. 

— А я чим привітаю її ? — сум

но запитав Жемчуг. 

— Ти зате допоможеш недужій 

дівчинці. 

Жемчуг пригадав радісну ус

мішку на бліденькім личку, щас

ливий блиск карих оченят і про

стягнув руку Хмуркові: Згода! 

Проминали веселі, соняшні дні 

провесни. Хмурко завзято вмивав 

чашечки квітів у городах, а Жем

чуг бавився з недужою дівчин

кою. Огрівав слабеньке тіло, роз

мальовував рум'янці на блідому 

личку. 

В останній день квітня Леся ра

дісно зустріла Жемчуга: 

— Знаєш, промінчику, я в>.;е 

здорова! Завтра вперше піду до 

церкви і занесу Матінці Божій 

китичку конвалій з мого город

чика. Глянь, які вони гарні! А 

тобі, промінчику, гарне, щире 

спасибі за здоров'я! 



Люди вже повиходили з цер

кви. Погасли свічки, тільки си

вий димок ще тулився до ікон. 

На вівтарі перед образом Пре

чистої лежали китиці квідок, а 

між пелюстками й листочками 

мерехтіли іскорки соняшних про

менів. Ось на блідо-рожевій ча

шечці пишної троянди всіма бар

вами веселки переливається яс

ний промінь. 

— Хто це, хто це? — питають 

промінчики. Та невже Хмурко"7! 

Звідкіля він стільки світла взяв? 

А де ж Жемчуг? 

— Я тут. — Загомонів сумний 

голос. 

Мриц 

— Де? — і промінчики повер

нули золоті голівки в сутінок, да 

лежала китичка білих конвалій. 

Там не було ні однієї іскорки світ

ла! 

А ж тут Богородиця з ікони про

стягнула білу тонку немов квітка 

лілеї руку підняла щось темне 

з-поміж чашечок конвалій і по

клала собі на груди. 

Замерехтіли золоті рами, заіс

крилися свічники, сутінки пороз

бігалися по кутках! На грудях 

Матері Божої яснів чарівним сяй

вом Жемчуг. 

— Від сьогодні ти будеш моїм 

жемчугом, бо твоє серденько мас 



— Матінко Божа, чому ти не 

вибрала Хмурка? В нього ж так 

багато світла! 

більше вартости, як усі жемчуги 

світа, — усміхнулася Матінка Бо

жа. 

Жемчуг затремтів від щастя й 

несподіванки. Він глянув на збен

теженого Хмурка, що розливав не Г0ДИться брати заплати! 

блискуче світло на пелюстки тро

янди і йому стало жалко. Ніна Мудрик-Мриц 

Я виберу Хмурка тоді, коли 

він навчиться, що за добре діло 

З А Г А Д К А 

Ви ж знаєте, Новачки та Новаки, що у травні місяці святкуємо 

день Патрона Пласту — Святого Юрія. Знаєте теж певно і переказ 

про те, як то він переміг страшного змія. Ось тут на малюнку бачите 

Святого, що на коні та в повній зброї виїжджає на бій зі змієм. Тіль

ки ж дорога до змієвої печери не така вже легка! Вона поплутана 

та багато на ній перешкод, що їх не об'їхати. Лиш однією дорогою 

можна доїхати до печери змія — і цю дорогу Ви напевно найдете, 

тільки придивіться добре! 

Мал. І. Стецьків 



Вуйко Іван 

Слава, Слава, Отамане! 

(Новацька сценка) 

ОСОБИ: 

Дядько Осип — (колишній стар- Ніна ) племінники 

шина Української Армії) Сергійко ) дядька 

Ігор ) Павлусь, Тарасик, ) 

Ірця ) новаки Леся, Валя ) діти 

(В кімнаті дядька. Кімната невелика, на головній стіні портрет 

Симона Петлюри, під ним дві схрещені шаблі, збоку бойовий прапор, 

далі інша хатня обстановка, по середині стіл. Дядько сидить біля 

нього і думає. Раптом за сценою загомоніли голоси і почувся сту

кіт у двері). 

Д я д ь к о : (підносить голову) — Прошу, ввійдіть! 

(До кімнати вбігають діти: Ніна, Сергійко, Павлусь, Тарасик, 

Леся, Валя) 

Ніна: Здорові були, дядьку! 

Інші діти: Здорові, здорові, дядьку! 

Д я д ь к о : Вітайте, мої любі! Гарно, що ви прийшли! 

Сергійко: Щ о робите, дядьку? 

Д я д ь к о : Щ о ? Минуле згадую. Як то, бувало, мчалися ми на 

конях, шаблі наші виблискували в сонці і грімко лунали накази на

шого дорогого Отамана! 

(Стукіт у двері. Входять Ігор та Ірця). 

Ігор та Ірця: Добрий день, дядьку! 

Ірця: На хвилину зайшли до вас! 

І г о р: І просимо, щоб ви розказали нам щось гарне! 

В а л я : (Вказує на портрет) Дядьку, а хто це ? 

Д я д ь к о : Це, доню, Симон Петлюра .. . 

Леся: О, знаю, знаю! Він народився в Полтаві! 

Д я д ь к о : Так, дітки! Пригадую, як то часто ми гралися за 

містом на леваді; у військо гралися: одні козаки, другі москалі. Ко

заками завжди Симон командував, а ми всі його слухали. А потім, 

вертаючись додому, Симон мені говорив: „Осипе, як виросту, — буду 

командувати справжнім військом! Проженемо ворогів з нашої землі 

і відбудуємо велику Державу князів і гетьманів наших!" 

Ігор: І Симон Петлюра став Головним Отаманом Українських 

Військ! 

Д я д ь к о : Так, діти! Прийшла війна, Симон Петлюра органі

зує українське військо. Пригадую, як ми їхали одним селом і до 



Головного Отамана підбігло понад п'ятнадцять юнаків та проси ш 

прийняти їх до війська. Ім'я Петлюри було відоме по всій Україні 

а ми, вояки, його дуже любили . . . 

Т а р а с и к : А що далі? 

Д я д ь к о : Мрія стала дійсністю. В Києві дзвони радісно дзво-

Гол. Отаман Симон Петлюра 

нили, на Софійському Майдані читали Універсал; молода Українсч 

ка Держава починала нове вільне життя. 

Ірця: А через рік усі частини Української Землі об'єдналися 

в одну великі Державу. 

Д я д ь к о : Та сили наші були заслабі, а ворогів було так бага

то і Симон Петлюра з членами Українського Уряду мусів іти на 

чужину. 

П а в л у с ь : І большевицький аґент убив Головного Отамана 

дня 25 квітня 1926 року в Парижі. 

Д я д ь к о : Так, бо хоч і на чужині, Симон Петлюра був і далі 

грізний для ворогів. Його ім'я стало символом боротьби. Тому ворог 

його знищив. І вкривалася смутком Україна . .. 

Діти: 

Рости-рости та клен.дерево, 

Рости вгору високо, 

я 



Поховали Пана Отамана 
В сирій землі глибоко . .. 

Д я д ь к о : Та ворог убив тільки тіло Головного Отамана, — ле

генда про нього живе і далі в наших серцях. 

Д і т и : Коли виростемо великі, розплатимося з ворогами за всі 

кривди, заподіяні нашому народові і за смерть Симона Петлюри . , . 

Х л о п ц і : А ми з прапором Головного Отамана підемо в бій за 

Рідну Землю! 

Д і в ч а т к а : М и будемо вам допомагати: в санітарки всі піде

мо доглядати ранених вояків. 

Ігор: А я, як колись Симон Петлюра, поведу українське вій

сько. Зведемо завзятий бій і оживе слава предків наших на безмеж

них просторах Батьківщини! 

Д я д ь к о : Радію дуже, слухаючи ваших слів! Ростіть і кріпіть

ся в любові до України! (Знімає зі стіни шаблю, цілує її і дає Ігореві). 

Дорогий юначе! Візьми цю шаблю і бережи її, щоб у слушну годи

ну вона заблисла у твоїй руці, коли поведеш стрільців у переможний 

бій. Щ о б сияла гордо й велично, як колись у руці Головного Ота

мана! 

Ігор: (Бере шаблю, цілує її і держачи перед собою, звертається 

до портрету і каже:) — Пане Головний Отамане! Отут Тобі моє но-

вацьке слово, щ о все своє життя служитиму вірно Україні! 

Всі: (Співають, звернені до портрету) 

Слава, слава, Отамане, 
О. Ти батьку наш! 
Ми з Тобою на ворога 
Підемо всі враз! 

Р О З Г А Д А Й Т Е 

А тому, що тепер травень-місяць і кругом багато квіток, найдете 

назви квіток навіть і в цих реченнях. Як це робити, — всі пильні чи

тачі „Готуйсь" вже знають! 

Козаки проходили так тихо, що татарська сторожа не помітила 

їх. 

Мама казала Лесі позамітати хату. 

Напроти наших вікон — вал, і я нераз пробувала його переско

чити. 

Коли надлетів град куль, баба Горпина дуже злякалася. 

Я питала Теклю, чи кинула вона листа до скриньки. 

Подорожній добре глядів, чи нема льва у джунґлі. 



Лідія Тауридська, Аргентина 

Н а й к р а щ и й В е л и к д е н ь К с е н і 

(Закінчення) 

Ксеня підбігла до ріки, кину у і 

першу рибку в воду і промовила 

вголос: 

— Хочу, рибонько, щоб цей чо

ловік здоровим став! 

І тільки рибка занурилася у во

ду, чоловік підвівся зі землі І ПІ

ШОВ здоровими ногами додому. 

— Щ е залишилися в мене дв: 

рибки, — думала Ксен^ — Мама 

не матиме нового вбрання, але за

те чоловік здоровим став. Підбіг

ла ще ближче ріки і вже думала 

кидати другу рибку та просити 

кошичка з харчами, коли рапто

во зір її зупинився на дорозі, ідо 

йшла понад саму ріку. Два полі

цаї вели закованого в кайдани 

хлопця. Обличчя хлопця було 

бліде, очі дивилися ясно, чисто і 

Ксеня бачила в них невинність. 

Хлопець просився: 

— Не ведіть мене на смеоть, 

пошукайте краще винуватого, я 

.не вбив крамаря! 

Дівчина повірила словам хлоп

ця і не надумуючись кинула дру

гу рибку у воду та просила: — 

Рибонько, найди правдивого зло

чинця ! 

І цим разом рибка вислухала 

прохання, не минуло багато часу, 

як гірського стежкою збіг старіш 

циган і, підійшовши до поліцаїв, 

заявив, що він є вбивником кра

маря. 

— Тепер залишилась мені ще 

остання рибка і в неї я мушу по

просити кошичка з харчами. Ко

ли прийду без цукерків, то діти 

тим разом вибачать, але без пас

ки не можемо бути. — Сказала 

собі Ксеня і намірилася кинути 

рибку у воду. Але в цю хвилину 

по другому боці ріки рознісся роз

пачливий крик жінки. Це крича

ла якась мама, якій впала у воду 

цитина і топилася у рвучких хви

лях Черемоша. Серце Ксені так 

зворушилося, що вона забула про 

;воє бажання і, поспішно кинув

ши рибку у воду, просила: — Ой, 

рибонько, швидше врятуй дити

ну! 

Так і сталося, Ксеня на мить 

зраділа, побачивши на руках у 

мами живу дитину. Та радість її 

тривала недовго, вона згадала, 

що кинула вже усі три рибки у 

воду і що вже для себе не може 

нічого просити. З порожніми ру

ками пішла додому. Коли ввій

шла в хату, назустріч їй кинули

ся братчики і сестричка обвішані 

обарінками, іграшками та всяки

ми ласощами. На столі стояли 

Мал. Н. Мриц 

Гуцульська скриня 
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свіжо спечені бабки, паски та 

стільки всякого добра, як ще досі 

ніколи. Мама примірювала нове 

вбрання, а на лаві блистіло бага

то золотих монет. Ксеня думала, 

що це сон, вона стояла наче зача

рована. 

— Жалко, що ця твоя знайома 

не хотіла заждати на тебе, — ка

зала мама, — краще ти б їй сама 

подякувала. 

— Яка знайома? — питала 

Ксеня. І тоді мама розказала Ксе

ні, що недавно увійшла в їхню 

хату багато вдягнена гуцулка і 

принесла їм коші всякого добр^, 

кажучи, що це все Ксеня собі за

служила. Щойно Ксеня згадала 

свою зустріч з дивною дівчиною і 

оповіла мамі про три рибки та 

про всі пригоди. Того року в ха

ті бідної вдови святкували Велик

день радісно й весело. Багато зна

йомих заходило попробувати та

ку паску, якої не мав ніхто в селі. 

Ксеня оповідала всім про свою 

дивну зустріч з незнайомою, ніх

то не знав, ні в селі, ні в сусідних 

селах подібної красуні. Тільки 

стара Параска, якій минуло вже 

сто років, казала, що ще її бабуня 

розказувала колись, що раз на 

двісті років у Страсний Четвер 

відчиняються скелі Піскової гори 

і з них виходить донька колиш

нього князя Карпат. Ходить вона 

по горах, аж доки не заспівають 

у церкві „Христос Воскрес" і по

кутує свої гріхи, вчиняючи добрі, 

милосердні діла. Кажуть, що бу

де вона так довго ходити, доки 

не розсиплеться зовсім Піскова 

гора, буде це знак, що колись її 

тверде немилосердне серце спочи

ло в спокою, відпокутувавши дав

ні гріхи. 

-<?• 

Вуйко Іван 

ВІТАЙ СОНЕЧКО! 

За дрімучим тихим гаєм 

Небо червінню палає, 

Мов огонь зайнявся там, 

І в небес світи безкраї 

Раннє сонце випливає 

День новий приносить нам. 

Золотими променями, 

Мов пестливими руками 

Будить землю ізо сну. 

А в діброві та у гаї 

Хор пташок разом співає 

Сонцю пісню голосну. 

І пливе в простори сині, 

Сіє світло по долині Мал. Р. Баб'юк 
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Над полями і степом. 

Цвітуть маки, збіжжя спіє, 

І природа вся радіє 

Щедрим сонечка теплом. 

І від дотику отого 

Сяйва сонця золотого 

Гомонять сади рясні, 

Оживають гори сині, 

А там в лузі, у долині 

Мріють квіти запашні. 

Ми ж дзвінкими голосами 

Заспіваймо із пташками: 

Любе сонечко, вітай! 

Грайся з нами всеньку днину, 

І світи нам безупину 

І тепло кам посилай! 

• ®-

Іван Франко 

М а л и й М и р о н 

(Уривок) 

Малий Мирон над усе любить чоло стягається, 

бігати сам по зелених, цвітиетих 

лугах, поміж широколисті лопу

хи та пахучий ромен, любить 

упиватися солодким запахом ро

систої конюшини та квітчатися 

прилипчастими лопуховими ґу

дзиками, яких так і насиляє на 

себе від ніг до голови. А ще річка, 

через котру з города треба йти на 

пастівник, невеличка, супокійна 

підгірська річечка з глибокими, 

стрімкими та обривистими бере

гами, з глинястим дном, з дзюр

котливими бродами, дно яких по

крите дрібними плиточками, об

рослими м'яким, зеленим водо-

ростом, довгим мов зелені шовко

ві пасма, ота річка то правдива 

розкіш, то сильна принада для 

Мирона. Там він цілими година

ми любить сидіти, запхавшися в 

високий зелений косітник, або 

між густе, лапасте листя надбе

режного підбілю. Сидить і здиб

люється у плюскітливу воду. 

Невеличкі його сіренькі оче

нята живо бігають, дитиняче 

думка почи

нає рушатися. 

— От сонічко, чому воно гаі:е 

зевелике, а татуньо казали, ідо 

воно велике ? То певно в кебі лиш 

така невеличка дірка прорізана. 

що його лиш стільки видно? 

Але зараз же в його голові за

ворушилася й друга думка. 

— Ба, а як же воно? Сходить; 

там дірка мала. Заходить, то й 

там дірка. Хіба ж дірка разом із 

сонцем по небі ходить? 

Це не може йому поміститися 

в голові і він обіцює собі, що ско

ро вернеться додому, то зараз за

питається татуня, яка то в ч̂ бі 

на сонце дірка прорізана. 

— Мироне! Мироне! — чути 

здалека крик. То мати кличе. Ми

рон почув і схопився, збіг із бе-

ріжка на бродок, аби перейти че

рез річку, та й нараз зупинився. 

Багато разів уже він переходив 

через річку, та й нічого, а тепер 

нараз нова поява впала йому в 

очі. Він стояв саме проти сонця і, 

дивлячися в воду, побачив нараз 

замість плитного дна,, камінчиків 
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Мал. Р. Лучаківська 

і м'яких, зелених пачосів водорос-

ту •— одну бездонно глибоку си

няву. Він не знав іще, щ о це небо 

з води всміхається до нього, і зу

пинився. Як же тут іти в таку 

глибінь? І звідки вона взялася 

нараз? Він став і почав уважно 

розглядати глибінь. Усе однако

во. Він присів. Однаково, тільки 

при беріжку видно знайомі камін

чики та й чути звичайний любий 

журкіт води на броді. Він повер

нувся лицем у другий бік, за сон

цем: глибінь щезла, брід плит

ний, як був. Це відкриття і втіши

ло і здивувало його. Він почав 

повертатися на всі боки, пробу

ючи і втішаючись дивним яви

щем. А про мамин клик і зовсім 

забув. 

І довго так стояв малий Мирок, 

то схиляючись то повертаючись 

над бродом, але лізти в воду все 

якось не смів. Усе здавалося йо

му, щ о ось-ось серед плитного ка

мінчастого броду земля розско

читься і дихне безлонна, блакит

на глибінь над річкою, між висо

кими берегами, і полетить він у ту 

глибінь далеко-калеко, — щезне 

в ній, мов трісочка, кинена в гли

боку, темну криницю. І хто знає, 

як довго був би він стояв над бро

дом, якби не надійшов сусід Мар

тин, щ о з вилами і граблями ква

пився1 до сіна. 

— А ти чого тут стоїш ? Он там 

мати кличе тебе. Чому не йдеш 

додому? 

— Та я хочу йти, але боюся. 

— Чого? 

— Та от, адіть2! — І показав 

бездонну синяву в воді. Мартин 

не порозумів. 

— Ну, та чого тут боятися ? Ад

же плитко. 

— Плитко? — спитав Мирон, 

— А от яка глибінь! 

— Глибінь? Ади, щ о не гли

бінь, — сказав Мартин, і як був 

у ходаках3 так і перейшов через 

брід, мало й замочивши їх. Той 

перехід Мартина осмілив і Миро

на і він перейшов через воду і по

біг горі огородом додому. 

Примітки: В цьому оповіданні 
Іван Франко (Ви ж всі добре його зна
єте!) — пише сам про себе, коли ще 
був малим хлопчиною. Він залюбки на
зиває себе у своїх оповіданнях „Ми
рон". 

і) Квапитися — спішитися. 
-) Ади, адіть — у говірці села, що 

в ньому народився Іван Франко, (На-
гуєвичі біля Дрогобича) значить: по
дивися, подивіться. 

з) Ходаки — черевики з м'якими пі
дошвами. 

А чи знаєте ви, новачки та новаки, 
чому сонце бачимо таке маленьке, та 
що це сталося на броді? Коли будете в 
таборі чи на вакаціях над річкою, пе
реконайтесь самі, як це виглядає! 13 
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Л и с т А т о м н н а В у г л е н к а д о ірці 

Дорога Ірцю! 

Вже давненько просила Ти ме

не, щоб написати Тобі, як то ми 

разом поїдемо на місяць! І редак

ція „Готуйсь" передавала мені 

зразу ці листи (не думай, що во

ни там залежувалися собі дарем

не по шуфлядах!). Мусів же я 

розпитати та розвідати, як воно 

з тією їздою на місяць, щоб Тобі 

все докладно написати. 

Але ж довідався я таке, що ним 

мабуть не дуже врадуєшся: досі 

ще ніхто з людей на місяці не буЕ 

— і мабуть не скоро буде. Що-

лшп тепер будують такі ракети, 

що самі летітимуть на місяць та 

при допомозі різних апаратів з> 

шшгуть, яка там теплота, вогкість 

і таке інше. Але тепер ще навіть 

і не плянують, щоб у таку ракету 

посадити і людину. Знаєш чому? 

Бо людина мусить віддихати по

вітрям, або точніше кажучії — 

киснем. Кисень складається із мо

їх добрих друзів — Атомиків Кис -

ненків. Наколо цілої земної кулі 

є груба верства повітря, або, як 

Ваші вчені кажуть: атмосфера, а 

в повітрі розмішаний — кисень. 

А наколо місяця такої атмосфе

ри нема! І як же там дихати? 

Та це ще пів біди! Але тому, яго 

навколо місяця нема атмосфери, 

місяць дуже скоро розгрівається 

та охолоджується. Бо знаєш, про

мені сонця дуже гарячі, і спали

ли б усе на землі, тільки ж наша 

атмосфера розгрівається собі по

воленьки, — а коли вже розігрі

ється, то довга ще тепла після го-

го, як сонце вже навіть зайде. То

му Вам мажна і жити на землі. А 

бідний місяченько пражиться на 

сонці вдень, а замерзає ніччю. І тс 

ще подумай, що день та ніч три

вають в нього по цілого пів міся

ця. Отже пів місяця там так га

ряче, що все живе зварилося б 

на юшку, а пів місяця такий хо

лод, що не лиш вода, але й кож

ний ґаз замерз би на лід! До ро-

іі — на місяці нема води. Хоч 

тюди і бачили крізь далековиди-

гелескопи щось ніби моря на мі-

;яці (навіть і поназивали їх — 

одне, наприклад, називається 

„море Коперника"), але в тих мо

рях не вода, а розтоплене камін

ня, його називають: лява. 

На місяці є не лиш моря, але й 

різні гори. їх видно і без телеско

пу, коли місяць в повні. Коли Ти 

цікавилася місяцем, то певно вже 

їм і приглянулася! В Україні ка

жуть, що це „брат брата на вила* 

тримає". Ніби, кажуть, посваои-

лися два брати та один одного 

пробив вилами. Господь Бог по

гнівався за такий гріх та поста

вив їх обидвох на місяці, щоб доб

рі люди бачили та вистерігалися 

братньої незгоди. Цей переказ ме

ні подобається — і коли уважно 

поглянути — можна ці постаті ні

би справді побачити. Але на

справді ці темні плями на місяці, 

це гори. 

Стільки ми знаємо про цю сто

рону місяця, що звернена до зем

лі. А що на другій стороні, ніхто 
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не знає, бо місяць нею до землі 

ніколи не повертається. 

Хотів би я ще Тобі, Ірусю, бага

то про місяць розказати, але саме 

сестричка редакторка пригадує 

мені, що „Готуйсь" маленький, а 

до нього ще хоче дістатися і ле

сик Гавчик і Малий Мирон, . ще 

багато інших. 

Тому раджу Тобі покищо: вчи

ся сама пильно, то може колись 

і Ти станеш інженером та побу

дуєш таку ракету, що нею зале-

Мал. Л. БакоЕич 

тиш на місяць і там на найвищій 

горі застромиш український пра

пор. 

А того Тобі бажає зі щирого 

атомового серця — 

Твій Атомик Вугленко 

Н А Ш Д О Д А Т О К 

„Хто „Лиса-Микити" не читас, 

той напевно не пізнає, що на на

шому додатку є"! Так сказав наш 

Очайдушок-Читанчик, коли поба

чив додаток на травень. А ми йо

му відповімо, що всі новачки та 

новаки певно добре знають кни

жечку Івана Франка „Лис Мики

та" — та знають, як всі ці звірі, 

що на додатку, називаються! їх 

можна гарненько помалювати та 

позитинати, а опісля на ройових 

сходинах чи вдома з товариством 

— відігравати ними цілі сцени з 

„Лиса Микити"! Ану, попробуй

те! 

ВІДГУКНІТЬСЯ! 

Пластунка Галя Царин, 119 

КгеІІпегЗІ., Вштаїо 6, КУ.. ГУ8А 

хотіла б почати листування із 

пластунками з Австралії, Арген

тини чи інших країн, де живуть 

наші пластунки! Напишіть до 

неї! 

ЗНОВ ХЛЯП! 

Цим разом сховався він у квіт

невому числі „Готуйсь" під обра

зочок із корабликом та покрутив 

там щось у даті піднесення укра

їнських прапорів на кораблях 

Чорноморської Фльоти: дата має 

бути: 29 квітня 1918, а Хляп на

писав: 1919. 
"НОТІ!]8" — Ма̂ агіпе 
Ьг І'кгаіпіап Спіїсігеп 
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