Äçâîíèê¹150
«Äçâîíèê», ¹ 150

Журнал для українських дітей Румунії

Місячник Союзу Українців Румунії. 12 рік видання, жовтень, 2019 рік

Äçâîíèê (Clopotel)
¹ 150, 2019 ð.

Журнал для українських дітей Румунії.
Заснований у 2007 році.
ISSN 2501-2630
ISSN–L 2501–2630

Над

Äçâîíèêoì

працювали:

Головний редактор: Микола Корсюк
Редактор: Людмила Дорош
Редколегія: Іван Ковач, Михайло Михайлюк,
Михайло Трайста, Марія Чубіка.
Адреса редакції:
м. Бухарест, вул. Раду Попеску, 15, с.1
тел.: 021-222-07-29; 021-222-07-37;
телефони/факси: 021-222-07-37

Друкарня:
«S.C. SMART ORGANIZATION S.R.L»
Adresa redacţiei:
str. Radu Popescu 15, sect. 1
Bucureşti, România.
Наша електронна адреса:
redactia.clopotel@gmail.com

Äçâîíèê пропонує:

* казки й оповідання
* вірші
* загадки
* дитячу енциклопедію
* сторінку народознавства
* пісеньки
* сторінки-розмальовки
* рухливі й дидактичні ігри
* вироби своїми руками

завжди радо прислухається
до ваших пропозицій і друкуватиме
надіслані вами спроби!

Äçâîíèê

Увага! За достовірність надрукованих
матеріалів відповідають їх автори!

валентина КаМеНЧуК

ДЖМеЛИК уЧИТЬСЯ ЧИТаТИ
–

Жу-жу-жу! Жу-жу-жу!
Я слова всі розбуджу!
– Хто це, хто
Гуде отак,
Мов заводиться літак.
Може, в шапці-невидимці
Хтось гасає по стежинці?
– Ні! Це вчуся я читати! –
Джміль говорить волохатий.–
Бо ж казало шпаченя,
Що солодкий мед – знання.
Щира правда!
Як читаю –
То немовби мед збираю!

Леонід ПавЛеНКо

оСІННЄ

Жовте листя. Сіре небо.
Яблука червоні.
Заховавсь пташиний щебет
у моїй долоні.
Попелясті павутини...
очевидно, осінь
Просочилась по краплині
у серпневі роси.
Бродить вітер по алеях,
Носить запах диму.
вітер губиться в ідеях:
Як зустріти зиму?
в сон поринули городи,
Яблука зірвали.
І зелене вийшло з моди,
Сіре модним стало.
Небо, тихе і похмуре,
Мокне у калюжі.
Чоловік задуму курить,
Згадуючи ружі.

Та нехай і згасла зелень,
Хай і зблякла просинь, Не печалься, рідна земле:
в тебе славна й осінь!
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Дощова осінь
анатолій КаЧаН

Згадувати літо
будуть звірі й люди.

водить осінь хороводи,
Під мелодію дощів
На прогулянку виходять
Парасолі і плащі.
Там розмову парасолі
Із плащами завели:
«ах, як довго у неволі,
у темниці ми були.
Та вернулися тумани,
задощило в небесах, –
І ми знову у пошані,
Знов нас носять на руках…»
І прийшли тоді до згоди парасолі і плащі,
Що найбільша насолода –
Це коли ідуть дощі.

Марія ПоНоМаРеНКо

Осінь

осінь на камінчику
над ставком присіла.
Мило із промінчиком
осінь говорила.
Дав промінчик осені
золотої фарби,
щоб змінила господиня
довколишні барви.
осінь розсміялася
Радісно, щасливо:
– Трішки постараюся –
Зроблю справжнє диво!
Зараз ось розбавлю
фарбу-жовтяницю,
уділю дві краплі
зеленій травиці.
а сосні не треба –
Хай зелено буде.

Ліна КоСТеНКо

Білочка восени

На гіллячках, на тоненьких,
Поки день ще не погас,
Сироїжки та опеньки
Білка сушить про запас.
Так нашпилює охайно,
Так їх тулить на сосні
І міркує: а нехай-но
Ще побудуть тут мені!
Поки дні іще хороші,
Поки є іще тепло,
а як випадуть пороші,
Заберу їх у дупло.
Буде холодно на дворі,
Сніг посиплеться з дубів,
Буде в мене у коморі
Ціла в'язочка грибів!
але білочці не спиться.
Дятел стукає: тук-тук!
Щоб не вкрала їх лисиця
або хитрий бурундук.

Березовий
листочок
Іще не сніг і навіть ще не іній,
ще чути в полі голос череди.
Здригнувся заєць – ліс такий осінній,
куди не ступиш, все щось шарудить!
Чи, може, це спинається грибочок?
Чи, може, це скрадається хижак?
То пролетить березовий листочок,
То пробіжить невидимий їжак…
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Михайло Гафія ТРаЙСТа
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Неймовірні пригоди Панаса гусопаса
(продовження з попереднього числа)

17. Як Панас Гусопас райську
браму стеріг

– Агов! Агов! Відкривай ворота! – почулося з
вулиці, яка вела до раю.
– Ану, дивись, в раю нема відпочинку, – пробурмотів Панас. – Гей, святий Петре!
– Нема його, пішов у мандри! – відповів
Панас.
– А ти хто?!
– Я святий грішник Панас!
– і що тут шукаєш?
– Сторожу ворота!
– Ну, тоді давай відкривай.
– А ти хто такий?
– Я граф Фіу-Фіу Свистолист.
– і ти помер?
– Так, помер!
– Ну тоді, дорогенький графе, не тут тобі місце,
а давай – махай у Дияволію!
– Не валяй дурня, святий грішнику. Мене сам
владика сповідав, дванадцять священиків та сім
єпископів мені гріхи одпускали...
– Значить, не одпустили! – крикнув на нього
Панас.
– Як то не одпустили?! – перелякався граф –
Та я ж їм два мішки... золотих віддав...
– А добрих діл ти мав?
–?
– Голодного ти нагодував?
–?
– Спраглого ти напоїв?
–?
– Подорожнього у дім прийняв?
–?
– Ось бачиш! іди, не тут тобі місце!
– Не піду! Хай повернуть мені мої мішки із золотими грішми... – трохи не заплакав
– Підеш, голубчику, ще і як підеш! – посміхнувся Панас, добуваючи з пазухи корбача, краденого в генерала Дияволбекера Бісвізена
– Не піду! – тупнув ногою граф!
– Сотнику Чортоносе! – тріснув батогом
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Панас.
– Слухаю, ваше благородіє!
– Забери цього графа до вашої Дияволії, він
ваш!
– Але в нас немає жодного місця вільного.
– Тоді проміняй мені на якогось пияка бродягу!
– Зрозумів, ваше благородіє! – крикнув по військовому десятник Чортинос і зник.
Панас поплентався в холодок під райське дерево, але не встиг стулити ока, як знову хтось у
браму стукає.
– Кого знову чорт приніс?! – запитав сердитим
голосом.
– Мене, святий грішнику Панасе, із самої Дияволії приніс!
– Хто ти?!
– іван Чаркопій.
– Заходь, іване, заходь...
– Не смію...
– Чому не смієш?
– Таж мене дванадцять священиків і сім єпископів проклинали, а сам владика до пекла відправив.
– Значить, не прокляли.
– Я ж це своїми вухами чув, – вів своєї іван
Чаркопій.
– А добрих діл ти мав?
– Траплялись і добрі діла.
– Голодного ти нагодував?
– Останню цибулину з ним розділив.
– Спраглого ти напоїв?
– Останню чарчину з ним перехилив.
– Подорожнього у дім прийняв?
– Усіх приймав, і подорожніх, і не подорожніх...
– Ось бачиш! Заходь, тут твоє місце!

***

Не довелося нашому Панасові Гусопасу довго
Райську Браму стерегти, бо граф Фіу-Фіу Свистулист написав скаргу на священиків, єпископів і
навіть на самого Владику, а ті в пості та молитвах
звернулися до Господа. Бо хто таке чув, аби
якийсь там рядовий грішник перекинув догори
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володимир КЛеНЦ

дд

Абетка небилиць

єє

про риб, тварин і птиць

Дятел хатку конопатив,
Щоб жила у ній синиця,
Та в хатинці на осиці
Поселилася лисиця.
в кошик жолуді збирає –
вже врожаю повна хатка.
Дятел мовить:
– Кабанові
Подаруй ці жолудятка.

Єноти довго вчили ноти,
а потім сіли біля плоту.
Сказав єнот дружку – єноту:
– Навіщо ми вчимо ці ноти?
всі кажуть: ми самі є... ноти.

жж

ее

ему – страус екзотичний
З'їв варення полуничне.
а тоді чорничне взяв
І над ним промовив:
– Н-няв!
Потемнів навколо світ –
Я став чорним, ніби кіт.

ногами їхні плани, і вони тепер змушені повертати графові із золотом? і навіть сам генерал
Дияволбекер Бісвізен почав переживати, щоб, не
дай біс, не дочувся... Не будемо споминати його
імені, що він був змушений проміняти такого козарлюгу, як іван Чаркопій, на якогось там Свиста
Листа, будь він і графом.
Як почув, Святий Господь посміхнувся попід
вус, бо, правду кажучи, сподобався йому Панас,
але що міг зробити із Владикою, єпископами та
священиками, які почали скаржитися на такого
сторожа. Покликав святого Петра і сказав йому,
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Жайвір жито в полі жав –
у снопи його в'язав,
а маленькі жабки
Нагострили сапки –
Буряки сапали.
в жайвора питали:
– а наступним літечком
Знову вродить житечко?

щоб звільнив Панаса з посади і відправив його
по той бік брами, бо по цей бі хтозна-що може накоїти.
– Божа воля! — почухав Панас чуба і, попрощавшись із святим Петром, сів у вогняну колісницю, яку приготував для нього святий ілля і яка
вкліп ока зупинилася біля опришківського
вогню.
Дорогі юні друзі!
поки що ми зупиняємося тут, але я впевнений, що ви незабаром прочитаєте про нові неймовірні пригоди панаса Гусопаса. До зустрічі!

●○●
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Славетні українці

●○●

незабутня наталія Ужвій

7 серпня 1898 року в місті Любомль народилась майбутня українська актриса театру та кіно Наталія Ужвій.
Це була багатодітна селянська родина. Батька звали
Михайло, а матір – Олена. Наталія мала п’ятьох братів
та двох сестер.
В пошуках роботи батько перевозить сім’ю до столиці Польщі, де працює на залізниці. Саме тому першу
освіту Наталія здобула в залізничному училищі.
Після Першої світової війни родина Ужвій повертається на Волинь,
а саме в Золотоношу на Рівненщині.
Наталя знову вчиться, тепер вже на
кравчиню. Крім того, активно займається самоосвітою, читає багато
книг, і у шістнадцять років стає сільською вчителькою.
У сільській школі їй самій довелося
викладати й арифметику, й мову, й
географію, та ще й одночасно у
трьох класах. Спершу працювала у
двох невеличких селах, пізніше вчителювала в Золотоноші. Саме тут Наталія Ужвій уперше побачила аматорський театр і: «Втратила спокій… Проте ні в якому
разі я не намагалася зрадити професії – чотири роки
театр і школа були для мене всім. У Золотоноші почався
мій “артистичний університет”. За шість років я зіграла
65 ролей…»
Спершу Наталія виступала під псевдонімом Алімова,
оскільки батьки були категорично проти такого «легковажного» фаху доньки. Часто читали нотації про несерйозність і, навіть, непристойність акторської
професії.
Узимку 1922 року, за порадою письменника івана Ле,
усупереч батьківській волі, Наталія рушає до столиці –
буцім там десь є якісь «інструкторсько-режисерські
курси». Жодних таких курсів Наталії в Києві знайти не
вдалося. Вона вирішила, що повертатися додому,
«впіймавши облизня», не годиться – і попрямувала
просто до Першого українського театру імені Шевченка.
А раптом пощастить?
«Цей перший професійний театр був для мене школою, де я вчилась у майстрів. Літом 1922 року ми жили
й готували репертуар у Святошино, там було багато
зруйнованих дач. Три стіни й дах був – нари й сіно, подушки возили з собою – все наше майно завжди було
при нас. На підвіконні – жаровня з вугіллям, я варила
собі сочевицю. Хазяйці за кімнату я мила підлогу або
щось шила», — ось такий невибагливий побут був у
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першої української володарки «Оскара».
Театр тільки називався київським, а насправді жив суцільними гастролями. і більші міста, і такі невеличкі, як
Лохвиця, Пирятин і Лубни, миготіли перед очима юної
актриси, постійно змінюючись.
Наталія переїхала до міста Харкова. З 1926 по 1936
роки акторці вдалося працювати в легендарному театрі
«Березіль» під керівництвом видатного українського режисера Леся
Курбаса.
В 1926 році Наталія
Ужвій приймає запрошення Леся Курбаса і стає
актрисою театру «Березіль». Саме тоді, в 1926му, Ужвій вийшла заміж за
поета-футуриста
Михайля Семенка. Через рік
народила сина Михася.
В 1926 році сталась знаменна подія в житті акторки – її перша роль в кіно.
Дебют – радянський чорно-білий німий фільм 1926
року «П.К.П.» («Пілсудський купив Петлюру»). Другою
кінострічкою з Наталією Ужвій став теж чорно-білий
німий художній кінофільм «Тарас Трясило».
У 1933-му, коли Семенка арештували, а сина Михася
оголосили «дитиною ворога народу». Заради малого
Михайлика Наталя зважилася на вчинок, за який картала себе до кінця днів - поставила підпис під доносом
на режисера Леся Курбаса.
Втекти з Харкова Наталі допоміг режисер Гнат Юра –
він керував столичним театором імені івана Франка.
Гнат з радістю запропонував роботу актрисі.
В столиці Наталю Ужвій знайшли і слава, і нове кохання. Після першої ж вистави її за лаштунками чекав
знайомий Євген Пономаренко. Кохання Євгена Пономаренка, яке спершу здавалось зовсім безнадійним, переросло в міцний шлюб – разом вони прожили 50 років.
У роки Другої світової війни Ужвій разом із франківцями евакуювалася. із концертними бригадами вона
побувала на багатьох фронтах, виступаючи і на передових позиціях, і в санчастинах.
Влітку 1943 року актриса знялася у фільмі «Райдуга»,
який приніс їй міжнародну славу. Стрічка отримала головний приз Асоціації кінокритиків США і найвищу премію газети «Дейлі Ньюс» як кращий іноземний фільм в
американському прокаті 1944 р., а також приз Національної ради кінооглядачів США.

●○●
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вивчаємо англійську

●○●

Дорогі діти, редакція «Дзвоника» хоче допомогти вам у вивченні та закріпленні
знань з англійської мови, такої необхідної в нашому сьогоденні. Зробити це
цікаво і доступно вам допоможе нова рубрика «Вивчаємо англійську»!

1. Знайди на малюнку trees, leaves, apples,
acorns.

3. Розмалюй листочки.
1 – red; 2 – green;
3 – orange; 4 – brown;
5 – yellow

Розмалюй їх. Порахуй предмети і впиши
їхню кількість у клітинки.
trees
apples
leaves

acorns

2. Перед тобою рамка із літерами. Кожен
рядок (по горизонталі чи вертикалі) містить в собі приховане слово. Знайди його
і випиши.
Що означає кожне слово? Напиши біля
кожного знайденого слова український
відповідник.
Наприклад
pumpkin = гарбуз.

Позмагайтеся з друзями: хто першим
знайде усі слова. Хто знає значення усіх
знайдених слів?
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підготувала Ірина Савіна

всеволод НеСТаЙКо
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ПРИГОДИ БЛИЗнЯТ-КОЗЕнЯТ

(продовження з попереднього числа)

Бош Бермак привів їх у велике стійло і припнув до залізного кільця, що стирчало у стіні
високо над землею.
Посмикав налигача, перевіряючи, чи міцно
прив’язав, і задоволено мовив:
– о, самі не одв’яжетесь, не дістанете. Ну, приємного апетиту, дорогі гості! На добраніч!
він вкинув їм сіна і пішов.
у стійлі якраз була вечеря. Праворуч од віті і
вови стояв сірий в яблуках кінь, за ним кобила,
ліворуч руда корова.
– ой, які ми бідні! – заскиглив вітя.
– ой, які ми нещасні! – заскиглив вова.
– ой, що ж тепер з нами буде? – заскиглили
вони вдвох.
– Дядечко Кінь! – благально сказав вітя, бо
він стояв ближче до коня.
– Тітонько Корово! – благально сказав вова,
бо він стояв ближче до корови.
– а скажіть нам, будь ласка, куди це ми потрапили?
Тітонька Корова нахилилася до них і тихо
спитала:
– а ви хто такі й звідки?
І близнята, захлинаючись і перебиваючи один
одного, розказали їй, як вони легковажно, за
власним бажанням зробилися козенятами і що
з цього вийшло.
Тітонька Корова глянула на них своїми сумними коров’ячими очима і зітхнула так глибоко, як уміють зітхати лише корови:
– ех, бідні близнята! Мені вас дуже жаль! ви
потрапили у лиху чаклунську країну Пуршамію, де нічого хорошого на вас не чекає.
І вона розказала їм, що то за країна.
То була країна, де страшенно ненавиділи й
мучили тварин. Їх без кінця цькували, катували, били, різали, пекли, смажили і варили.
Править країною королева Пуршама. вона
їсть шашлик виключно з маленьких ягнят. а
оце сьогодні їй забажалося покуштувати
печеню з маленьких козенят, якої вона ніколи
ще не їла, оскільки кози в їхній країні не водилися. То вона послала по козенят свого придворного чаклуна відівіс-Пампаса. отже…
– ой-йой-йой! – затремтіли вітя й вова. – Що
ж нам робити? Ми ж так загинемо!
– Треба вам тікати, – прошепотіла тітонька
Корова.
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– але як?! Ми ж прив'язані!
– Я попробую вас розв’язати, – і вона своїм
рогом почала колупати вузол налигача, яким
були припнуті козенята до залізного кільця в
стіні.
– Гей, мукало! – несподівано озвався дядечко
Кінь. – Що ти робиш? Я все розкажу!
– Коню! – докірливо мовила тітонька Кобила,
але дядечко Кінь хвицнув її ногою, і вона замовкла.
– Я знаю, ігогокало, що ти запроданець і зрадник, – спокійно сказала тітонька Корова. – Тебе
залякав Бош Бермак, і за жмуток сіна ти ладен
зробити будь-яку підлість. але мені шкода
близнят-козенят, і я мушу їм допомогти.
І тітонька Корова розв’язала рогом вузол і
звільнила вітю і вову від налигача.
– Тікайте! – схилившись до них, прошепотіла
вона тихо-тихо, так, щоб не чув дядечко Кінь.
– у лісі розшукайте Кажана Кажановича, він
вам допоможе.
– Спасибі, тітонько Корово! – подякували
близнята і кинулись навтікача.
вони вибігли у двір, перескочили через тин і
опинилися на дорозі. Дорога вела в бік лісу. Козенята щодуху побігли по ній.
Був уже вечір. І в лісі було темно й моторошно. Якби це вдома, вітя й вова, мабуть, у
такий темний ліс нізащо б у світі не побігли. Бо,
чесно кажучи, вони і в темну кімнату боялися
іноді заходити. але то вдома. а коли ви потрапили в таку халепу, що стали козенятами, і
коли вам загрожує смертельна небезпека, хіба
можна боятися темряви! І вітя та вова так дременули в той темний страшний ліс, наче там їх
чекали мамині обійми. вони забігли у найгустіші кущі і довго лежали там, одхекуючись.
– а де ж нам шукати того Кажана Кажановича? – зітхнув вітя. – Ліс такий темний і густий.
– Мабуть, доведеться дряпатися на дерева, –
зітхнув вова. – адже кажани не по землі бігають, а вгорі літають і десь на верхівки дерев
сідають.
– Мабуть, так, – погодився вітя. – Що ж,
давай спробуєм.
І близнята-козенята подерлися на дерева. ох,
як це було важко! адже в них на руках і ногах
були не пальці, а ратиці, нічим було вхопитися
за гілку. вітя і вова весь час зривалися й падали.
(Далі буде)
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Дмитро ПавЛИЧКо

золоторогий олень

Це було давно-давно
у карпатськім краї,
Ще коли літали там
Лебедині зграї.

Диків, лисів і кізлиць
Множество ходило.
Спав собі за кожним
пнем
Бурий ведмедило.
Не боялися людей
Ті сплюхи і лежні,
Бо шуміли навкруги
Праліси безмежні.

Поема

а василько змалу грав –
Научився в неня.
Батько передав йому
Фрілку** і натхнення.

Добре дітям, доки в них
Є отець і мати.
Та василько – сирота –
Мусив бідувати.

в нетрях дичини було,
Як трави та листу,
аж тремтіли гущаки
від гарчання й свисту.

у сусіднім краї він
Панував криваво
І казав, що бог йому
Дав на владу право.

а по селах там жили
Прагуцульські роди–
Люди мудрі і міцні,
І митці з природи.

вміли доглядать овець,
Будувати гражди*.
Хліб не завжди був у них,
але пісня – завжди.
Так велося в тих людей,
Що в сопілку грати,
Ніби розмовляти, всі
вчилися з дитяти.

І на цей раз так було:
Села – як пустині.
Лиш васильків тато був
у своїй хатині.
Там обскочили його
Королівські слуги.
Покажи нам, де живуть
Хижаки-драпуги!

Тур у дебрині блукав,
Наче порик бурі,
І шугали в темниках
Рисі жовтошкурі.

По густих чагарниках,
По гірських полянах
випасалися стада
оленів буланих.

Не корилися йому
Давні гуцулове
І ховались, коли він
Приїжджав на лови.

Спершу все було гаразд,–
Грай і не журися.
Та прибув до них король
Полювать на рися.

Силою меча й тюрми
Люд свій закріпачив.
все хотів забрать собі,
все, що тільки бачив.
аж свербіли в короля
Руки загребущі,
Як нагадував собі
Про карпатські пущі.
І накласти на горян
він хотів данину –
Забирати в них задар
Хутра й оленину.
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Гурмою вони пішли
По слідах звіряти.
Голіруч хотів король
Рися поконати.

Та коли з'явився звір,
вмент пиха зухвала
Спала з короля, і він
Дав швиденько драла.

а васильків батько так
висміяв зухвальця:
– Гарно бігаєте ви,
Мабуть, швидше зайця!
На володаря тоді
Сказь напала дика.
Меч у груди застромив
Батькові владика.

Мати вмерла від жалю,
а василько – в люди.
Думав, що свою біду
вже не перебуде.

* Гражда – хата, стодола, стайня,
хлів, побудовані прямокутником
(діал.).
** Фрілка – сопілка (діал.).

(Далі буде)

олександр ДовЖеНКо

(1894-1956)
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хата

Напишу я слово про хату за тисячу верст і
за тисячу літ від далеченних сивих давен аж
до великого мого часу всесвітньо атомної
бомби. На україні й поза вкраїною сущу.
Білу, з теплою солом'яною стріхою, що поросла зеленим оксамитовим мохом, архітектурну праматір пристанища людського.
Незамкнену, вічно одкриту для всіх без
стуку в двері, без «можна?» і без «войдіте!»
високонравственну людську оселю. Бідну і
ясну, як добре слово, і просту, ніби створили
її не робочі людські руки, а сама природа, немовби виросла вона, мов сироїжка в зеленій
траві.
опишу її неповторну зовнішність, привітну й веселу, часом сумну, молоду й стареньку вдовицю, чепурну і уважну, журливу
і ніколи не горду. у полі, на горі й під горою,
на городі серед квітів весною і влітку, серед
насіння восени. Насіння у ній і на ній од
стріхи до самого долу. Здається, щезни вона,
і спустіє земля, заросте бур'яном, споганіє, і
світ стане чорний від голоду й злоби
опишу її внутрішній образ. все, що в ній є
й чого нема й не було ніколи, хоч і могло би
бути. а не було й нема в ній безлічі речей.
Нема в ній челяді, немає гайдуків, прислужництва нема. Немає кабінетів, віталень, спалень, де довго сплять, і не було в ній
розпусти й лінощів паразитаризму. Немає на
стінах фамільних портретів, і скарбів нема
в сундуках, і ковані панцирі предків не красуються по її кутках, бо билися гаразд лицарі – дідки-небораки без панцирів з одверто
голими грудьми. а потім погнили онучі, потрухли клейноди до нитки, не стало й сліду
на землі.
Не змовлявся в ній ніхто й ніколи заволодівати світом чи поневолювати сусіда, не
було в ній бучних бенкетів ні великих урочистих зустрічей, не грали органи ні орке-
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стри в її тісних стінах і ніколи не засідали далекорозумні дипломати. Не було в ній, будем
говорити, щастя, не було тривалих радощів.
а було в ній плачу і смутку багато і вельми
багато журби поміж насінням отим і квітами.
а знала вона багато розлук і прощань безутішних. І співала вона здебільшого, і так
талановито й натхненно, як ніяка оселя в
світі, журбу, і прощання, і спогади про далеке минуле, коли ріки були глибші, риба
більша, трави густіші, коні прудші й шаблі
гостріші.
опишу я покинуту хату. Споконвіку кидали її, і хто кидав, мало вертався. Носило
його скрізь усіма вітрами, чи сам, мов собака, бігав усе життя за чужим возом і лише
згадував її, як щасливе дитинство, занедбану свою совість і мову занедбану свою. Покидав він у хаті свою мову. І вона оставалась
там жити, і так чомусь сталось на світі, що
поза нею вона в'яне, як квітка на дорозі.
Люди, що годують хлібом, молоком і медом
других людей, живуть у хаті на землі, що подарована вже їм законом новим навіки у
вічне, в обов'язково вічне користування,
себто в обов'язок неухильний і неодмінний.
вони розмовляють мовою хати і поля. Коли
ж нагода, доля чи случай сунуть їм під руку
портфелика хоч завалящого і дешевенького,
вони кидають хату і міняють мову, бо з нею
ніяково завідувати чимсь (портфелик же велить завідувати пильно і общепонятно). І
тільки в деякі, здебільшого лихі, часи, в
часи утрати портфелика всемогутності, чи
примусової відпустки, чи по загибелі корабля після чудесного уникнення смерті,
вертаючись на час до хати, вони пригадують, хоч і погано, її мову, тоді немовби блуд
сповзає з них, і видно тоді сором і навіть
страх побитої собаки, що прокидається тоді
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в їх непевних душах. опишу, як воювала колись хата з палацами західного Ренесансу, з
кам'яними фортецями розумних ворогів, як
легко її завжди було підпалити, як палає
вона довгі століття і ніяк не згорить, мов неопалима купина. І люди – тихі удовиченки,
роботящі руки, женці, косарі, молотники,
пасічники, пастухи, шахтарі, майстри, воїни
– палають на своїх вогнищах жертовних, посилаючи всьому світу, нащадкам своїм, самі
не знаючи куди, палкі свої заповіти під грізні
гуки щирих і фальшивих проклять чи могильну тишу біля своїх автодафе.
Я не славословлю тебе, моя хатино стара.
Не
хвастаюсь
твоєю
драною
правобережною і
лівобережною
стріхою, і не пишаюся коморою
твоєю, що її одняли від тебе і
розвіяли вітром
опустошені духовно некрасиві
люди. Я навіть
забув уже, що біля
тебе був хлів і
клуня з чорногузом, який приносив
до
тебе
щовесни наївне
дитяче щастя з далекого теплого краю.
Хай не дорікають мені вороги холоднодухі
і лживі, що я превозношу, чи прославляю
тебе, чи ставлю над всіма оселями світу. Я
прощаюсь з тобою. Я кажу тобі – згинь з моєї
землі. Хай тебе не буде. обернись в хороми,
покрийся залізом, красуйся великими вікнами, вирости, піднімись над травами, над
житами і над садами.
вирости вгору і вшир. Хай не прощаються
на бувших перелазах, не тужать в кожних
сінях і попід стріхами вдови й сироти. Хай
бігають по твоїх просторих покоях веселі
діти, хай одпочивають досхочу в твоїх спальнях і любляться в щасливих лінощах твої
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люди. Хай се вже будеш не ти. Хай прийдуть
до тебе добробут і гідність і сядуть на покуті,
щоб зникли сум і скорботи з твоїх темних
кутків, і пічурок, і холодних твоїх сіней. Я не
захоплююсь тобою, не підношу тебе до неба
перед світом.
Ні, я кажу тобі, сивий: ой хатонько моя, голубонько, спасибі тобі – прощай.
Мені жаль розлучатись з тобою. в тобі так
гарно пахло давниною, рутою-м'ятою, любистком, і добра щедра піч твоя пахла стравами, печеним хлібом, печеними і сушеними
яблуками і сухим насінням, зіллям, корінням. а в сінях пахло макухою, гнилими грушами і хомутом.
в твої маленькі
вікна так приязно заглядало
сонце, і соняшник, і всякі інші
квіти, і зілля всілякі пахучі. а на
покуті понад столом і темний
сивий бог у срібних шатах, і
Шевченко,
і
козак Мамай, і
Будьонний, і Георгій Побідоносець на білих і
рижих конях, і
ще якісь люди і боги дивляться через стіл на
піч, і на кочерги, і на всякого доброго чоловіка, що входить у двері, вже не скидаючи у
сінях шапки, дивляться мрійно і мирно,
ніби припинивши навіки тяжке змагання, і
проживають в мирному товаристві й згоді,
розмовляючи, коли нема людей у хаті, з домовиком, що живе за комином в трубі, і з
тихим, зовсім уже кволим українським чортом, і сняться всі вкупі разом бабусі, поки не
перехреститься вона з переляку у сні, бурмочучи крізь сон – омя оца-сина.
Нема в мене хати. у втомленій уяві лиш
гола піч серед руїн під небом, а біля печі
плаче удова.

Карло КоЛЛоДІ
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Пригоди Піноккіо

(продовження з попереднього числа)

XXXVі. ПіНОККіО НАРЕШТі СТАЄ З ДЕРЕВ'ЯНОЇ ЛЯЛЬКИ СПРАВЖНіМ ХЛОПЧИКОМ

Не було, мабуть, у світі важчої роботи.
– Досі цю роботу виконував мій ослик, – сказав
городник.– Та зараз він здихає.
– Можна мені подивитися на нього? – спитав
Піноккіо.
– Будь ласка.
Зайшовши у стайню, Піноккіо побачив гарного
ослика, який лежав на соломі, знесилений від голоду і непосильної праці. Придивившись до
нього, Піноккіо подумав: «Десь я цього ослика
бачив! Я його звідкись знаю!»
Нахилившись, Піноккіо спитав по-ослячому:
– Хто ти?
Почувши це запитання, ослик розплющив очі,
що вже згасали, і пробелькотів теж по-ослячому:
– Я Ґнотик.
Після цього він заплющив очі і здох.
– Ох, нещасний Ґнотику! – шепотів Піноккіо і
втер віхтиком соломи сльози, що котилися по обличчю.
– Ти так жалкуєш за ослом, ніби він твій, – сказав городник. – А що ж казати мені, заплативши за
нього добрячі гроші?
– Знаєте, це був мій
друг.
– Твій друг?
– Так, мій товариш по
школі.
– Як?! – зареготав
Джанджо. – Як? Відколи це
осли стали товаришами по
школі?.. Уявляю, як добре
ви вчилися!
Дерев'яного хлопчика
боляче вразили ці слова, але він нічого не відповів. Він узяв склянку ще тепленького молока і повернувся з ним до хати.
Минуло вже п'ять місяців, як Піноккіо щодня
вставав на світанку і ходив крутити корбу, щоб за-
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робити склянку молока хворому батькові. Молоко
дуже допомагало старому. Більше того. За цей час
Піноккіо навчився плести кошики з очерету. Гроші,
що вторгував за них, він витрачав дуже розумно,
на повсякденні потреби. Крім того, він сам змайстрував зручне крісло на коліщатках, в якому вивозив свого батька в гарну погоду на свіже
повітря.
А вечорами вій учився читати й писати. В сусідньому селі він дешево купив грубезну книжку
без обкладинки та без заголовка і вправлявся в
читанні. Писав він підструганою, як перо, соломинкою. Не маючи ні чорнила, ні чорнильниці, він
умочав її в горщечок з соком шовковиці та вишні.
Ось так, завдяки великому бажанню вчитися і
працювати, Піноккіо зміг забезпечити не тільки
вигідне життя своєму хворому батькові, але навіть зібрав грошей, щоб купити собі нову одежу.
Одного ранку він сказав батькові:
– Я піду на базар купити собі курточку, ковпачок і черевики. Коли я повернуся додому, – додав
він усміхаючись, – то буду так одягнений, що ви
подумаєте, ніби я великий пан.
Вийшовши з дому, дерев'яний хлопчик побіг,
веселий і задоволений. Раптом він почув, що
хтось його кличе на ім'я.
Оглянувшись, він побачив гарного Слимака,
який виповз із кущів.
– Ти мене не впізнав?
– спитав Слимак.
– Може, так, а може, й
ні.
– Хіба ти не пам'ятаєш
Слимака, який служив у
Феї з блакитним волоссям? Не пригадуєш, як я
спустився униз, щоб посвітити тобі, а ти застряв
ногою у дверях?
– Я все пригадав, – вигукнув Піноккіо. – Скажи
мені швидше, любий Слимачку, де ти покинув
мою добру Фею? Що вона робить? Чи простила
мені? Пам'ятає про мене? Чи ще любить мене? Чи
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далеко вона звідси? Де її знайти?
На всі ці запитання, які дерев'яний хлопчик випалив одним духом, Слимак відповів, як завжди,
спокійно:
– Любий Піноккіо, нещасна Фея лежить у лікарні.
– В лікарні?
– Так, на превеликий жаль! Від багатьох злигоднів, що судилися їй, вона тяжко захворіла і не
має за що навіть купити собі скибочки хліба.
– Справді? Якого болю завдав ти мені своїми
словами! О бідна Фея! Бідна Фея! Бідна Фея! Коли
б я мав мільйон, я б якнайшвидше відніс їй... Але
в мене тільки сорок сольдо. Ось вони. Я саме
йшов купити собі нову одежу. Візьми їх, Слимаче,
і негайно віднеси моїй добрій Феї.
– А як же твій новий одяг?
– Що мені той одяг? Я б навіть продав оце
дрантя, яке на мені, аби допомогти їй. іди, Слимаче, і швидше! і за два дні повертайся сюди
знову, я думаю, що дам тобі ще кілька сольдо.
Досі я працював тільки на свого батька. Відсьогодні я працюватиму на п'ять годин більше, щоб
підтримати і мою добру маму. До побачення, Слимаче, через два дні я чекаю тебе тут.
Слимак побіг на диво швидко, мов ящірка в
жарку серпневу пору.
Коли Піноккіо повернувся додому, батько запитав його:
– А де ж твій новий одяг?
– Я не міг знайти для себе нічого. Хай так і буде!
Куплю іншим разом.
Цього вечора Піноккіо працював не до десятої
години, а до півночі і замість восьми очеретяних
кошиків зробив шістнадцять. Потім ліг у ліжко і заснув. У сні він побачив Прекрасну Фею. Поцілувавши його, вона з усмішкою промовила:
– Молодець, Піноккіо! За твоє добре серце я
прощаю тобі всі капості, які ти вчинив до сьогоднішнього дня. Діти, які допомагають батькам, коли
тих спіткають злидні чи хвороба, завжди заслуговують на велику похвалу і велику пошану, навіть
коли вони не завжди слухняні і гарно поводяться.
Будь завжди справедливий, матимеш щастя у
житті.
На цьому сон закінчився, і Піноккіо, прокинувшись, широко розплющив очі.
Уявіть собі його здивування, коли він побачив,
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що він уже більше не дерев'яний чоловічок, а
справжній хлопчик, як усі діти! Кинув оком навколо себе і, замість солом'яних стін хатини, побачив гарну кімнатку, нові меблі. Зіскочивши з
ліжка, він знайшой чудовий новий костюм, новий
беретик і шкіряні черевички. Швиденько одягнувшись, він за звичкою засунув руки в кишені і дістав невеличкий гаманець із слонової кості, на
якому було написано: «Фея з блакитним волоссям
повертає своєму любому Піноккіо сорок сольдо і
щиро дякує за його добре серце». Розкривши гаманець, хлопчик знайшов уньому, замість сорока
мідних сольдо, сорок новеньких золотих монет.
Подивившись у дзеркало, Піноккіо себе не впізнав. Він побачив жвавого, гарного хлопчика з
каштановим волоссям, з розумними блакитними
очима і веселим рожевим личком.
Від усіх цих дововижних подій, які швидко змінювали одна одну, Піноккіо навіть розгубився і
подумав, що спить з розплющеними очима.
– А де ж мій батько? – раптом вигукнув він і
зайшов до сусідньої кімнати. Там він побачив старого Джеппетто, живого і здорового, в доброму гуморі. Старий знову взявся за своє ремесло і саме
вирізав чудову раму з листям, квітами та голівками всіляких звірів.
– Поясніть мені, любий таточку, що означає
таке несподіване перетворення? – спитав Піноккіо, кидаючись йому на шию і гаряче цілуючи.
– Ця чудесна зміна в нашому житті – цілком
твоя заслуга, – сказав Джеппетто.
– Чому моя?
– Тому що погані діти, коли стають хорошими,
здобувають чудову властивість: робити все навколо себе новим і прекрасним для себе і для
всієї своєї сім'ї.
– А куди ж подівся колишній дерев'яний Піноккіо?
– Він там, – відповів Джеппетто, показуючи на
велику дерев'яну ляльку біля стільця. Її голова
схилилася набік, руки нерухомо повисли вздовж
тулуба, ноги зігнулися в колінах. Навіть не вірилося, що вона могла колись стояти на ногах.
Піноккіо якийсь час дивився на дерев'яного
хлопчика, а потім сказав, глибоко зітхнувши:
– Ой, смішний же я був дерев'яною лялькою! і
який я зараз щасливий, що став справжнім хлопчиком!
КіНЕЦЬ

●○●
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казки народів світу
Киргизька народна казка

АКБАШ ТА БОЗБАШ

Давно-давно жив собі чижик на ймення акбаш.
Щороку мостив він гніздечко в гіллі старого дуба, виводив пташенят, а коли наступала осінь, вирушав у
далеку дорогу. Так минуло три роки.
І на четвертий рік, як тільки настала весна й сонце
пригріло землю, повернувся акбаш до лісу й сів на
старому дубі. відхекався трохи, відпочив, роздивився
навкруги.
у лісі було вже багато різних птахів. вони метушились, перелітали з гілки на гілку, носили в дзьобиках
солому та пір'я й мостили собі гнізда. На акбаша
ніхто не звертав уваги, до нього нікому не було діла.
акбаш посидів іще трохи й вирішив і собі не гаючись скласти гніздечко. Глянув він на ту гілку, де три
роки підряд містилось його гніздечко, й очам своїм
не повірив: там біля свого гнізда вже порався інший
чижик.
Серце акбаша сповнилося гніву.
– Ти хто такий?! – закричав він.– Звідки тут узявся?
Що ти тут робиш?
але чижик не злякався:
– Я прилетів з того краю, що й ти. Звати мене Бозбаш. Хіба не бачиш, що я роблю,– складаю гніздечко.
Спокійна відповідь чужака ще дужче розлютила
акбаша.
– Замовкни! – закричав акбаш.– Ти не маєш права
гніздитися тут! Це мій дуб! Лети, звідки прилетів!
– І не подумаю,– відповів Бозбаш.– Не тобі затикати
мені рота. Ти ба – не встиг прилетіти, а вже галасує
на весь ліс: «Це мій дуб, мій!» І як у тебе язик повертається говорити таке! Ні, друже, не буде по-твоєму.
Я раніше сюди прилетів, давно вже пораюсь біля
гнізда, глянь, воно майже готове. Що ж, мені все це
кидати й летіти шукати іншого місця? Думаєш,
скласти гніздо так легко? Ні, тепер тут моя домівка,
а ти шукай собі іншого місця.
– Ні, Бозбаше, тут моя домівка! – ще дужче закричав
акбаш. – Три роки я прилітав сюди, три роки на
цьому місці було моє гніздо. а ти щойно прилетів,
приволік одну соломинку, а вже галасуєш: «ось моє
гніздо! Тут моя домівка!» Як маєш голову на плечах,
шукай собі іншого місця, а не хочеш – лишайся в полі.
Ці слова зачепили Бозбаша за живе. він настовбурчився і, підскочивши до акбаша, закричав:
– Ні, акбаше, не буде по-твоєму. Живи тут хоч сім
років, мені байдуже. Цього року я сюди перший прилетів, і перший помостив тут собі гніздо. вдень не
сідав, уночі не дрімав, усе порався біля нього. Цього
місця тепер я не покину, нікуди звідси не полечу. Сам
забирайся звідси!
акбаш підстрибнув, як ошпарений, вихорем нале-
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тів на гніздо Бозбаша. Пір'я, сухі травинки та дрібні
гілочки розлетілися на всі боки.
Не стерпів цього Бозбаш і чимдуж накинувся на
кривдника. Зчепилися, зав'язався бій. Люто клацали
дзьоби, лопотіли в повітрі крила, летіло пір'я з акбаша й Бозбаша.
Довго тривала битва, довго пташки чубилися в повітрі й качалися по траві. Зрештою потомились
обидва, посідали один навпроти одного, сопуть
важко.
– Я прилетів раніше за тебе! – знову править своєї
Бозбаш.– Я раніше поклав гніздо, і я зостануся тут!
але й акбаш не мовчить:
– Моє гніздо було тут три роки підряд, звідси тричі
злітали мої пташенята. Цього місця я тобі не віддам!
Ніколи в житті! Це моя домівка, і я зостануся тут!
Знову засперечалися пташки, загаласували щосили, не слухаючи один одного, не добираючи слів.
Довгенько так галасували. од того крику та гамору
прокинувся під деревом кіт, що задрімав був на теплому весняному сонці. угледів він на дереві двох сердитих чижів, примружив задоволено очі й тихенько
подерся вгору.
«Ні, пташата, – подумав кіт, почувши, про що вони
сперечаються, – тут зостануся тільки я. Це моя домівка, тут я господар, а вас ми швидко помиримо».
один пружний стрибок – і сильні котові лапи накрили обох забіяк.
Першим кіт притягнув до себе акбаша.
– Змилуйся, котику-братику, – пропищав переляканий на смерть акбаш.
– Змилуйся, котику-братику, – запросився за ним
Бозбаш.
Кіт мов і не чув того.
– Гей, акбаше, – муркотів кіт. – Ти запізнився в
цьому році, то хто ж тобі дав право зганяти звідси
Боз-баша? Бешкетник ти і нахаба. Тобі не тут гніздитися, знайдеш собі інший дім...
По цих словах акбаша не стало.
Настала Бозбашева черга. в того від страху от-от
серце вискочить.
– Не тремти, – звернувся до нього кіт. – Ти не менший зухвалець, ніж твій суперник. адже акбаш і
справді тут жив три роки підряд. Три роки це був
його дім. Яке ж ти мав право класти на цьому місці
своє гніздо? Це мені дуже не подобається. Думаю, буде
справедливо, коли й ти знайдеш інший дім...
Пішов за акбашем і Бозбаш. а кіт задоволено облизався й ліг під дерево додивлятися свої сни...
Правду кажуть у народі: від сварок не сподівайся
щастя.
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Леся ВОЗНЮК
В’ється, плине річечка,
як срібляста стрічечка.
Починалась річка ця
із малого …

(джерельця)
Хмаркою у небі мчить,
ллється, плине і біжить.
На ставку в зимову пору
може стати склом прозорим.
(Вода)

Солов’їними гаями
відшуміло літо.
Вже холодними дощами
землю оповито.
У імлі сріблясто-сірій
журавлі летять у ...

(вирій)
Накрутив івась пружину –
танцювала без упину.
і дзижчала, і крутилась.
Як стомилась – зупинилась.
(Дзиґа)
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творимо своїми руками

Іграшки з шишок

Соснові шишки – дуже хороший матеріал
для виготовлення іграшок. вони не псуються,
довго зберігаються.
Для рукоділля назбирайте різних шишечок: великих
і маленьких,
широких і вузьких, круглих і довгих. Кожна з них
стане в нагоді, коли будете
робити пташку, верблюда,
черепаху тощо.
З'єднувати
шишки
можна
по-різному:
зв'язати нитками, прикріпити дротом або тонкою
гумкою, надіти на паличку або просто вставити
одна в одну і склеїти. Гілочки, жолуді, шапочки
жолудів, насіння, тонкий
дріт прикріплюють до
шишок, користуючись
шилом, гострим ножем,
цвяшком, голкою. власне

16

●○●

тим, чим найзручніше працювати над тією чи
іншою іграшкою.
Тверді й сухі шишки замочіть у воді. Через
день-два вони стануть м'якими, їх легше розрізати і проколювати. Мокрі шишки зімкнуться, а коли висохнуть – знову
розкриються.
Розкриті шишки використовуйте для тулуба
верблюда, індика, пташок. Закриті молоді
шишки – для ніг, рук, тулуба чоловічків.
Найпростіша іграшка – пташка. Її роблять
з однієї або двох шишок і декількох гілок або
шматочків кольорового ізольованого дроту.
На малюнку видно, куди вставити гілку або
дріт.
Більш складні іграшки – верблюд, індик, лебідь, лісовичок. Шию для верблюда, індика,
лебедя робіть з шапочок жолудів, нанизаних
на зігнутий дріт. а голову – з жолудя. Лісовичка майструйте із зелених і стиглих
шишок. Руки і ноги прикріпіть дротом. Голову приклейте до тулуба. вуса зробіть з хвоїнок, а щоб вийшли очі, відламайте від
шишки дві лусочки.
Джерело:kidmade.com.ua
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УРОЖаЙна

слова Г. Демченко, музика а. паВЛЮКа

пОжВаВЛеНО

На - ше рід - не по -

Щоб у - се ря - сні -

Щоб у - се ря - сні -

леч - ко

ло

ло

Наше рідне полечко
Гріло ясне сонечко.
Щоб усе рясніло
Та скоріш доспіло.

Любо нам дивитися
На густу пшениченьку,
На овес, на жито,
Дощиком обмите.

Ллються зерна річкою,
Золотою стрічкою.
урожай багатий
Йде у кожну хату.
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Грі - ло яс - не

со - неч - ко.

Та ско - ріш до - спі - ло.

Та ско - ріш до - спі - ло.
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Жовтень – пора підготовки до зими
(сторінка народознавства)

Жовтень правдиво відносять до пори осінньої прохолоди і похмурості з частими дощами та сильними
пронизливими вітрами. Щоправда, цю ж пору ще називають ситною: в коморі багато запасів, а на столах
всяка смакота. До жовтня при хорошій погоді урожай
майже повністю зібрано і господарські справи переносяться у приміщення. Жінки, молодиці та дівчата
починають займалися обробкою льону та рукоділлям. У чоловіків важкої фізичної роботи значно меншало. Але потрібно було переглянути, полагодити і
прибрати літній інвентар, а також приготувати на зиму
сани. З очікуванням зимових днів пов'язана більшість жовтневих турбот, народних звичаїв і святкувань. До таких відноситься і незаслужено забуте
свято Сергія Капусняка, яке відзначається 8 жовтня.
У цей день велося рубати капусту, заготовляючи її на
зиму. На селі у цьому процесі приймала участь уся
родина: діти чистили моркву і яблука, старі їх різали.
Чоловіки і жінки сікли капусту, складали в
діжки і засипали сіллю, додавали моркву,
яблука, брусницю або журавлину. Протягом усього цього дійства досвідчені
газдині дотримувалися певної послідовності, неписаних правил та примовляли всякі байки, які б мали
вберегти кінцевий продукт від псування. Важливо було також завчасно і
правильно підготувати дерев’яні бочки,
де капуста зберігалася. Такі бочки потрібно
було продизенфікувати, обшпарюючи їх кілька
разів кипяченою водою та певним зіллям (ялівець,
часник, чебрець, полин, м'ята, кріпець).
В деяких районах існував дуже корисний звичай на
Сергія Капусника –запрошувати сусідів, а особливо
неодружених дівчат, допомогти у збиранні капусти з
городу. В залежності від місцевих звичаїв і розміру
урожаю господаря збиралося часом і до 10-15 таких
гостей. На такі «роботи» приходили і хлопці непроханими. Сумувати в цей день було не можна, через те
все робилося з веселими піснями і танцями. Гостей
пригощали солодощами, напоями, пиріжками з капу-
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стою та обрядовими здобними коржами. Їх запікали
на капустяному листку. Було обов'язковим, коли тісто
клалося на лист, молитися святому Сергію, щоб зима
пройшла благополучно. Перший такий коржик треба
було закопати ще теплим на грядці, де росла капуста,
дякуючи таким чином земельці за врожай.
Взагалі протягом століть українці до капусти ставилися з особливою повагою. Її справедливо вважають
смачним і дуже корисним харчем, який допомагає перезимувати без хвороб і злидень. Звідки взявся звичай квасити капусту на Україні – невідомо. Але на
сьогоднішній день рецептів квашення можна знайти
дуже багато. У кожній області це робили по-різному.
Та повсюди приготування цієї страви стало практично народним звичаєм, який обріс великою кількістю вказівок і заборон. Серед найвідоміших - солити
капусту потрібно з першими заморозками і ніяк не раніше, інакше вона просто закисне. Кажуть
ще, що квасити добре, коли місяць
«росте». Не менш важливим у вдалій заквасці капусти є вибір капустяного качана. Досвідчені
господині з особливою відповідальністю підходили до
цього заняття. Качан капусти
рекомендується брати невеликий (середнього розміру),
білого або зеленуватого кольорів, круглої форми, пружний і соковитий. Дивіться, щоб листки капусти не
були погризені комахами, не мали пошкоджень або гнилі. Для квашення завжди використовується звичайна кам'яна сіль великого помелу.
Середньостиглі сорти капусти починають квасити
вже у вересні. Але зберігати таку заготовку потрібно
тільки в холодному місці. Пізньостиглі сорти до кінця
жовтня, як правило, вже «доходять» і повністю
стають готовими до квашення. Якщо дотримуватися
цих та інших перевірених порад, то квашена капуста
гарантовано вийде надзвичайною. Смачного!
підготувала ольга Сенишин
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Брати Наталія Марія та
Давид Микола Кравчуки,
9 та 3.5 років, с. Луг над Тисою

юстина-Марія Туце, 2.5 роки,
м. Бухарест

Церковний дитячий хор,
с. Луг над Тисою

