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Ошатність любого Поділля, пишна врода 
усієї країни сповнює серце захопленням і радіс-
тю. На струнах краси сонячної арфи України 
бринять і слово, і пісня, і щирість та доброта 
людських сердець. Долучаю і свій голос: 

Я лиш струна на арфі України!
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Передмова 
Книжка Олександри Бурбело «Я лиш струна на 

арфі України» різноманітна за жанрами творів та 
їх тематикою, у ній і проза юного автора, і вірші. 
Це оповідання про таємниці природи («Еміліан», 
«Фатсія», «Загадка бегонії вічноквітучої» та ін.), 
фантастичні оповідання («Кіра Петренко або Люс-
терко Добра»,«Хімія – рятівниця Всесвіту», «Усміш-
ка»), пригодницькі оповідання («Каракал», «Бао-
баб»), казки (серед них і віршовані). Любов до приро-
ди – у кожному цьому творі, що має таке важливе 
нині екологічне значення.

Вірші Олександри – про її рідне Поділля, Вінни-
цю, про земляків, які «прославили свій край», про 
Скіфію як прадавнє минуле теренів України, про рід-
не слово та вишневу Україну-матінку, про флору рід-
ного краю (авторські легенди «Сокирки», «Легенда 
про мак»). 

Твори Олександри друкуються в газетах та жур-
налах, де вона має чимало прихильників. Її поезія по-
добається читачам.

Анатолій Подолинний, 
член  Спілки письменників України.
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ТАЄМНИЦІ 
ПРИРОДИ
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Еміліан

Якось у садку розгорнула листя яблуні, а за 
нею – галявина з квітів і різнотрав’я, заселена 
равликами-павликами. Давненько тут не була, і 
ось такий сюрприз!

Спіралеподібно вигнуті черепашки нага-
дують мініатюрні духові інструменти, а ріжки – 
дивовижні антени, спрямовані, можливо, в кос-
мос.

Легенький вітрець шелестів яблуневим 
листям, і здавалось, що то грають маленькі му-
зиканти – равлики. Я відчула себе Гулівером у 
країні ліліпутів.

Схилилася до них, щоб розглянути. Ось 
найбільший – може, равлик-король? Він повер-
нув антени з оченятами на кінцях у мій бік. Роз-
глядає чи вивчає мою ауру? Мабуть, останнє, бо 
вирішив, що мене немає чого боятися, і рішу-
че переповз на лопушок, який я йому підстави-
ла. Енергійно відгриз кінчик листка, ніби ледь 
усміхнувся вдоволено і знову запитально поди-
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вився на мене: куди, мовляв, помандруємо?
– Еміліан! – ім’я, здається, матеріалізува-

лося з космічного пилу.
Його невеличка голівка на сіро-біластій до-

вгій широченькій шиї, що плавно переходила в 
тулуб, згідно хитнулася:

– Так.
І я взяла равлика до себе в гості. Посели-

ла в акваріумі на підвіконні. Підстелила листя, 
влаштувала місточки з гілок і щодня обновля-
ла інтер’єр, зволожувала повітря. Емілі позна-
йомився з іншими мешканцями підвіконня. Тут 
підростають рослини мало не з усіх континен-
тів: схожі на екзотичних фламінго рожевостеблі 
фатсії з першими фіолетовими листочками, ха-
вортія з далеких пустелей Південної Америки, 
дизиготека з Тихоокеанських узбереж, хлорофі-
тум з мусонних лісів Південної Африки, врієзія, 
що п’є воду з міжлисткової чашечки, пасіфлора 
з Австралії, підростає мирт із Середземномор’я 
і ще чимало дивовиж. Але Еміліану найбільше 
припала до смаку рослина з тропічних лісів Бра-
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зилії – кактус шлюмбергера.
Треба було запропонувати щось смачніше. 

Чого тільки не приносила! Зробила пошук в Ін-
тернеті: клас Черевоногі молюски, вид Легеневі 
(Pulmonata). Із складок мантії на потилиці утво-
рюється порожнина, де відбувається газообмін, 
оскільки у стінках порожнини розгалужені най-
дрібніші кровоносні судини; у черепашку твари-
ни втягуються за допомогою особливого м’яза; є 
слуховий апарат-пухирець. А харчування – лис-
тя або молоді бруньки. 

Нарешті, знайшлася заміна кактусу – лист-
ки липи. Бразильський гість був врятований, а 
Еміліан задоволений. Мені здавалося, він те-
пер навіть швидше перетинає простір мого ві-
кна, розглядаючи краєвиди. Але ж равлики кра-
ще бачать на близькій відстані! Може, скучив за 
галявиною в саду?

Жаль розлучатися, та чого не зробиш в ім’я 
дружби!

Ось і килим-самоліт з лопуха. Еміліана, на-
певно, вражає швидкість руху.
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– Добридень, равлики! Може, це справді 
ваш король? Найбільший же! І щось без нього у 
вас з музикою не ладиться.

Еміліан пірнув під квітчасто-трав’яний 
килим, а в його округлій, майже кулястій, 
жовтувато-коричневій черепашці озвався подих 
вологого повітря саду.

– Щасти тобі, Еміліане!
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Загадка бегонії вічноквітучої

Цвіли в мене на підвіконні дві красуні бего-
нії — малиново-рожева і білосніжна.

Одну з них, ту, що насичена яскравою бар-
вою, подарувала подрузі, а з моєю «білосніж-
кою» з того часу почали творитися дивовиж-
ні речі. Кінці її білих пелюсток — двох чима-
лих, широких, схожих на крильця метелика, і 
двох, розташованих поміж розкриллям, вузень-
ких, довгеньких, як сам метелик зі складеними 
крильцями, – зайнялися рожевим кольором, що 
віночком обрамив квіти. Це був ніби спогад про 
яскраву подругу-бегонію. Як же по-іншому, так 
би мовити, біологічно, пояснити зміну забарв-
лення квітів моєї «Снігової Королеви»?

А тим часом рожева барва все більше зали-
вала її пелюстки, уже більшість із них тепер не 
білі, а ніжно-рожеві. До того ж ці дива сталися 
рясніше саме з того боку, де раніше малиново 
сяяла яскравка.

Зателефонувала подруга і розповіла, що її 
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квітуча гостя змінює колір: спочатку ніби хто сні-
гом обкидав краєчки пелюсток, а потім з одного 
боку кущика квіти стали бліднути і з яскраво-
рожевих змінилися на ніжно-рожеві. Дива...

Подумали ми, подумали і вирішили: нехай 
знову цвітуть поруч!

Повернулася вічноквітуча мандрівниця на 
моє підвіконня. Два невеличкі кущики однако-
во кучерявляться, виблискують темно-зеленими 
листочками, обведеними ледь колючим обрам-
ленням – як осторога: не зачіпай цвіту! А квіти – 
мов різнобарвні метелики поміж зелені. Щоб не 
розлетілися врізнобіч, квітконос проростає дов-
генькими золотистими тичинками – серединка-
ми квітки. А якби не вони, стріпнули б метели-
ки барвистими крильцями і літали б по кімнаті 
увесь день – тільки на ніч пірнали б у гостинну 
зелень, мов у перинку, щоб виспатися.

Яких тільки див не чекати від бегонії ві-
чноквітучої – гості з теплих країв Центральної 
Америки!
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Фатсія

Коли ранкова зоря заливає рожевим сяй-
вом усю Україну, на моєму підвіконні малиново 
зблискує стебельце фатсії – рослини, що завіта-
ла до нас з Тихоокеанського узбережжя Японії, 
країни ранкового сонця, звідки лине просторами 
Землі світанок.

Моя фатсія проросла з насінинки – гарної 
блискучо-брунатної квасолинки з «носиком», 
як у яблучка, з одного боку. Потягнулась уверх 
гладенька, ніби з пластмаси, рожева стеблинка 
з «дзьобиком» згорнутого листочка, і рослина 
стала схожою на екзотичного фламінго. Перший 
листочок був п’ятипалим, наступних три – шес-
типалими з ледь помітними зубчиками на кінцях 
листової пластинки, а п’ятий – семипалий, обве-
дений зубчатим візерунком, як у дорослих рос-
лин. Листочки спочатку були салатовими на ко-
лір, а це вже налилися насиченим смарагдом. Та 
дива лише починалися: з’явився шостий листо-
чок – бузково-фіолетовий!
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На тоненькій рожевій стеблинці тепер 
вабила зір ціла крона з дивовижних зелено-
фіолетових листочків-метеликів. Тому називаю 
красуню-фатсію Чіо-Чіо-сан, що в перекладі з 
японської означає «метелик».

Кажуть, у давні часи так називав у далекій 
Японії закоханий американський моряк юну ді-
вчину. Вони побралися, але корабель чоловіка 
вирушив до Америки. Чіо-Чіо-сан, чекаючи ко-
ханого, виходила на берег океану і вдивлялася 
в його безконечну далечінь: чи не видно кора-
бля? Ця історія стала чудовою оперою, музику 
до якої написав італійський композитор Пучіні.

Зі сліз Чіо-Чіо-сан на Тихоокеанському 
узбережжі Японії, оповідає легенда, виросли ко-
льорові фатсії, вкриті метеликами-листочками. 
Тому-то фатсія росте тільки в Японії.

Щоправда, моряки і мандрівники привез-
ли насіння цієї гарної декоративної рослини і до 
нас, в Україну. Відчиняю трошки вікно – мож-
ливо, екзотичній рослині не вистачає мусон-
них вітрів, що овівають Японію, – і фіолетовий 
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метелик-листочок на верхівці радісно стріпнув 
крильцями.
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Зронила сльозу – і ... вродилась квітка

За квітником, побіля огорожі, над трава-
ми, здійнялось зеленаве стебло з пуп’янками, 
які, вочевидь, розцвітали почергово, як у гладі-
олуса. Але коли? Ми бачили тільки світло-жовті 
оцвітини, зів’ялі, щодня нові. Вони звисали, 
ніби погаслі ліхтарики.

Та якось я забарилася в квітнику до вечір-
ньої зорі, і раптом… Тільки-но сонечко пірну-
ло за гущу лісу, чашолистки загадкової квітки 
почали поступово розходитись. Спочатку звер-
ху відкрилося жовтеньке продовгасте, як чима-
ла крапля, віконечко, ніби засвітилося таємни-
че світло; полинув аромат невідомих парфумів 
квіткового царства! О-о-о!..  А далі по боках і 
внизу пуп’янка розпливлися ще три сяйливі 
краплі, і світло-брунатні чашолистки зігнулися 
і сповзли донизу, відкривши жовтого метелика-
квітку зі згорнутими, як у лялечки, крильцями-
пелюстками. Вусики, тобто тичинки, визира-
ли зверху, густо обсипані пилком, м’яким, дух-
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мяним і, мабуть, солодким, бо нараз прилетів 
блакитно-сірий нічний метелик і закружляв над 
рослиною. Стебло квітки ніби стрепенулось, за-
тремтіло, захиталось, хоч довкола було безвітря-
но.

Почувся тихий шерех – ледь відкрилася 
верхня пелюстка, за нею зашурхотіла нижня. А 
потім з легеньким потріскуванням, мов у пара-
сольки, вони розгорнулися більше. Як же міц-
но були стулені! Стебло тремтіло, певно ж, від 
стрімкого руху соків, що ринули від корінця до 
квітки. Зашелестіла права бокова пелюстка, по-
тім ліва. Дивовижна конфігурація загадкової па-
расольки: рівні лінії, гострі кути в мареві арома-
ту. Ще мить – шурхіт став виразнішим, і квітка, 
нарешті, розгорнулась! О-о-о! Вона похитува-
лась на довгій квітконіжці, протягнутій від при-
туленої до стебла коробочки, де мало визріти на-
сіння. Ніжно-жовта, чималенька (в діаметрі сан-
тиметрів дев’ять), з чотирма широченькими пе-
люстками, плавно увігнутими зверху і чітко роз-
діленими продольною лінією-жилкою, по якій, 
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вочевидь, пелюстки і згортались у бутон. Букет 
довгеньких тичинок іскрився пахучим пилком у 
сяйві повні, яка зринула за цей час у небі поміж 
зірок.

Оповідають, що колись юна художниця на 
ім’я Енотера переїхала в Україну від тих мери-
діанів, де буває ніч тоді, коли в нас день. Тож 
довго не могла дівчина призвичаїтися до незвич-
ного ритму життя. Прокидалася тоді, коли все 
довкола поринало в сон. Брала мольберт, фар-
би, папір і вирушала в ліс, що ріс поряд. Там, 
на галявині, освітленій місяцем, вона малювала. 
Приходив нічний житель лісу їжачок, виглядала 
з дупла сонна білочка, вмощувався на пенечку 
зайчик, з-поза ялинки визирала пишнохвоста 
лисичка, сова – мудра голова, пролітаючи над 
мольбертом, ухкала від захоплення, милуючись 
новою картиною художниці. Дівчина кожному з 
них присвятила малюнок. А потім задумалася: 
чогось не вистачало. Звісно ж, цвіту! Ось тоді, 
заглянувши в жовте око місяця, вона намалюва-
ла квітку, схожу на нього.
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– Ух, ух, у–у–ух! – захоплювалась нічна 
птаха, застрибали довкола малюнка в танку зві-
рята. 

Енотера ж від безсилля оживити квітку з 
відчаю заплакала. Її сльози канули між трав, а 
наступної ночі там розцвіла дивовижна квітка! 
Її назвали іменем юної художниці – енотерою. 
Відтоді вона звеселяє нічну пору, освітлює її 
красою цвітіння.
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Іллінецький метеорит

Усього за сорок кілометрів від Вінниці, за 
Іллінцями, можна втрапити до найстародавні-
шого в Європі Іллінецького метеорита.

Поряд річка, схожа на озеро, половина яко-
го заросла рівною стіною очерету.  Попід берега-
ми – дивовижні білі лілеї. Знаю, вони увечері хо-
ваються у воду, а вранці знову зринають, немов 
утаємничені легендами загадкової ізометричної 
від’ємної аномалії, яка ось поряд, за два кроки, 
за кучерявим кущем глоду, рясно прикрашеним 
рожевими ягідками.

Все тут ніби трохи в невагомості, що за рів-
нем гравітації є науковим фактом цієї місцевос-
ті – поетичної, сповненої особливої космічної 
енергетики.

Кратер ряхтить золотисто-брунатними ка-
менями, чимало з яких наче полаковані – наслі-
док прадавнього оплавлення під час півстоліт-
нього кипіння метеоритної маси та земних гра-
нітів Українського кам’яного щита. Чотириста 
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мільйонів років тому тут було пекло! Велетен-
ський природний казан булькотів, парував, пах-
котів вогнями… Іду до центру кратера, ніби 
пливу в повітрі – невагомість реальна! Підіймаю 
руки, легкі, ніби пташині крила. А голова про-
сто йде обертом, певно, від відчуття польоту. Аж 
ген, під скелею, на краю урвища, малинові спа-
лахи диких гвоздик, біло-зеленкуваті шапки кві-
туючого деревію і в тон кольоровій гамі крате-
ра – жовтавий цвіт льнянки звичайної.

Чи сходжу, чи злітаю, як ластів’я, на вер-
шину кручі із зеленим чубчиком різнотрав’я і 
грушкою-дичкою при надії на діток-грушенят, 
що міцно вчепились за гілочки. Ще б пак – та ж 
магнітне поле тут менше, ніж деінде. Відчуваю 
себе ніби на чужій планеті, яка дуже схожа на 
нашу Землю, але все-таки інша.

Кратер Іллінецького метеорита – то місце, 
де земне і космічне нерозривно пов’язані, єди-
ні. Це вражає, дивує, переконує, що увесь все-
світ – наша спільна домівка. Далекі зорі здають-
ся ближчими і навіть досяжними. Вони ж також 
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підлягають фізичним законам і своїми складо-
вими розміщуються в клітинках славетної та-
блиці Менделєєва.

Піднімаю гірчично-коричневий камінчик із 
чорними вкрапленнями заліза. Він легкий, не-
мов пористий. Хочеться забрати його з собою. 
Життєва практика переконує – можна. У ближ-
ніх селах Іваньки і Лугове чи не всі підмурівки 
будівель – з цього каменю. Бруківка, по якій до-
биралася,  також саме з нього.

Кратерів в Іллінецької астроблеми аж три 
– на три частини, кажуть, розпався в повітрі 
розжарений метеорит. Усі, переконалася в цьо-
му, – як згустки енергії космосу, яка вливається 
безперервним потоком у простори подільського 
довкілля. Правду кажуть тутешні подоляни: це 
місця хороші. Відчуваю їх добру силу і незви-
чайність. Здається, тут часовий вимір інший: чо-
тириста мільйонів літ уявляються зримо, а моя 
екскурсія минає миттєво. Не віриться, що вже 
чекає зворотна дорога. Але спочатку – бруківка, 
викладена каменями Іллінецького кратера…
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Завершується подорож майже в космос, 
для якого чотириста мільйонів років – як пилин-
ка алмазу в надрах астроблеми.



29



Я лиш струна на арфі України


Космічний гість

Метеорит! Та це ж, насправді, диво!
Вже їдемо, минаєм Іллінці.
Ось кратер! Розпашіла і щаслива
Із фотоапаратом у руці,

Стою я поміж розсипів каміння.
Предивний колір, слова не знайти!
Чи золотий, мов сонячне проміння,
А чи брунатний, як чужі світи?

То осяйний, аж погляд відбиває,
То тьмяний, наче загадка німа.
Таких немає нині в нашім краї,
Шукати їх по урвищах дарма.

Чотириста мільйонів літ минуло
З тих пір, коли вогненно-громіздке
З небес упало тут космічне тіло.
Це дослідить – завдання нелегке!
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Сімдесят два квадратних кілометри –
Ось розмір аномалії тепер.
Слідів падіння часові не стерти!
А поряд річка. Риба і бобер

Тут водяться. Рибалки – часті гості.
За річкою – стіною очерет.
Весною глід і дички в світлій брості,
Вечірнє небо в розчерках комет.

Полин сивіє, як димок від ватри.
А ватра ж то якою тут була!
Це уявить непросто, але варто
Сьогодні серед літа і тепла.

Кипіла вирва, плавлячи граніти,
Півсотні літ палахкотів вогонь!
А нині, бач, цвітуть звичайні квіти
Між кратерних порослих дерном скронь.

Лікує час, але метаморфізму
Ударного не приховать ніяк,
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І диво це вивчати нам не пізно.
На каменях оплавлення, як лак,

Темніють чорні вкраплення заліза,
Алмази є дрібненькі, як пісок,
Агат найбільший в світі, мов валіза
З далеких, ще не пізнаних зірок.

Тяжіння сила не сягає норми,
Тож чую невагомості крило.
І вітру польового світлі сурми
Луною поміж каменів: 
– Бу - у - ло - о...
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ФАНТАСТИЧНІ 
ОПОВІДАННЯ
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Кіра Петренко або Люстерко Добра

Світ добра і цвіт його веселий
Пізнаю я у людських очах.
Обійди усі міста і села,
Облети їх, мов казковий птах,
Доброта – чеснота України,
Скарб у серці кожної людини!

Олександра Бурбело

Діялося це не за горами високими, не за сте-
пами широкими, не в тридесятому царстві ще за 
часів царя Гороха, а в наш-таки час у нашій ми-
лій країні Україні.

У родині флористів Петренків підростала 
донечка Кіра, схожа на промінчик сонячний – 
волосся світле, як льон, а очі сині, мов його цвіт, 
сама ж, як стеблинка, тонесенька, але височень-
ка підростала, ніби до сонечка тягнулася.

Ще змалечку цікавилася кожною рослин-
кою, плекала свій невеличкий квітничок. Отож 
татусь жартівливо називав доню Принцесою 
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Царства Рослин.
Їхній будиночок серед дерев не помітний 

з дороги: притулився до грушки-лимонки. Три 
кімнати в ньому, та аж два поверхи. Кірина кім-
ната ховалася в кроні дерева, яке ставало влітку 
прихистком її незвичайного садочка. Розвішу-
вала горщечки з вазонами на гілках груші та й 
сама розкошувала в міжгіллі, коли не треба було 
йти в дитсадок, розташований поблизу. 

Якось тільки вигулькнуло дівчатко на вули-
цю з-за бузкового куща, бачить, хлопчаки за мо-
тузку цуценя тягають. Зовсім засмикали малого 
і ніби й не помічають того!

Тоді Кіра виструнчилась, як на сцені в дит-
садку, стріпнула хвилькою волосся і для хоро-
брості усміхнулась, сяйнувши веселими ямочка-
ми на щічках. Хлопчаки вмить завмерли і теж 
якось несміливо посміхнулись у відповідь:

– Ч-чого т-тобі?
– Звідки у вас цуцик? – ніби байдуже поці-

кавилась.
– Т-та нічий він! – прогули розгублено.
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– Оце-то так! Ану, Вогнику, до мене! – ско-
мандувала кмітливиця, і цуцик за мить приту-
лився до ніг захисниці. А та, відв’язавши мотуз-
ка, підхопила знайду на руки і рушила до дит-
садка.

Хлопчаки аж роти пороззявляли з подиву, 
але сперечатись не стали.

З того часу й повелося: куди Кіра, туди і її 
кучерявий риженький знайда. Спочатку в дитса-
док ходили разом. Собачаті Кіра вив’язувала на 
шийці великий бант, і в дитсадку його прийня-
ли за свого.

До школи ходив з Кірою вже без банта, але 
тут виручили математичні здібності собачати.

– Скільки буде два плюс один? – запитує 
вчителька, а Вогник найперший:

– Гав, гав, гав!
Отак і лишили його в школі. Потім звикли 

всі. Сидить собі поряд з Кіриною партою, а як 
же інакше?

– Петренко, поклади свій зошит на стіл, – 
це вчителька.
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Вогник знає свої обов’язки, підносить зо-
шита.

– Молодець, помічниче! – погладить його 
кучері наставниця.

Якось завітав до класу інспектор з перевір-
кою.

– Чия собачка? – здивувався.
Кіра стріпнула білявим волоссячком, усміх-

нулася ямками на щічках:
– Моя!
– А-а-а… Н-ну, нехай уже.
Так вони з Вогником, що не рік, переходи-

ли з класу в клас. Ось уже й п’ятий. Кірі десять 
років.

Розділ 1
Зустріч з ельфом

– Летим. Дивлюся, аж світає,
Край неба палає.
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає, – 
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Кіра, сидячи за столом у вітальні і зажму-
ривши очі, щоб краще уявляти картини природи, 
описані славетним Кобзарем, учила напам’ять 
знаменитий уривок з поеми «Сон».

– Полетімо! – почувся чийсь голос.
Кіра здивовано озирнулася:
– Хто тут?
Відповіді не було, а стіл посунувся по кім-

наті. Дівчинка мимоволі схопилася за краї столу 
і, так би мовити, «поїхала» аж до вхідних две-
рей. Тут стіл зупинився, і Кіра помітила «рушій-
ну силу». Це був невисокий хлопчина з приміт-
ними круглими очима і … гострими вухами!

– Ельф! – як ужалена, пискнула Кіра.
– Чого ж кричати? – розсудливо зауважив 

прибулець. – Так, ельф, то й що?
Кіра потирала коліно:
– Та ось вдарилася об ніжку стола… через 

тебе! І підручник, бачиш, порвався.
– Полагодимо! – бадьоро пообіцяв новий 

знайомець, і Кіра й оком не встигла кліпнути, 
як книга стала цілісінькою і навіть новісінькою! 
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Перестарався, видно!
– А тебе ж як звуть? – запитала дівчинка.
– Ері, – і уточнив без зайвої скромності: – 

Це від назви нашої казкової країни Ерікуаві.
– Е-рі-ку-а-ві! – мрійливо прощебетала 

Кіра, і на щічках, як сонячні зайчата-пустунці, 
заграли ямочки-веселинки.

Ері завмер з відкритим ротом:
– О-о-о! 
А потім зауважив ніби сам до себе:
– У люстерку ти була, здається, звичайною 

ззовні, тільки доброта зашкалювала.
– У якому люстерку і яка доброта? – допи-

тувалась дівчинка. 
– У тому, що на твоїй груші, – серйозно від-

повів Ері.
– А доброта? – вирішила все вияснити Кіра. 
– Доброта… – із задоволенням прокотив 

голосом гарне слово ельф. – Про що тут говори-
ти? Ти ж і сама знаєш, що прихильна до добра.

– Чомусь, – поринула в задуму дівчинка, – 
останнім часом помічаю щось дивне довкола: 
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то хлопчики б`ються частіше, ніж раніше, то ді-
вчатка сперечаються, не знати чого…

– А хочеш, з`ясуємо все? – запропонував 
юний чарівник.

– Ну… так! А як? – рима розвеселила Кіру, 
і її сміх задзвенів лунким дзвіночком.

Ері аж сів на підлогу, вражений:
– Та ти ж – як наш дзвіночок! 
І поспішно додав: 
– Усі запитання, Кіро, потім, а зараз пода-

мося в казкову країну Ерікуаві!
– А батьки, школа? – дівчинці вже кортіло в 

мандри, але ж ці вічні обов’язки! 
– У нас час летить, як водоспад, – безтурбо-

тно відгукнувся Ері, – ніхто й не зауважить твоєї 
відсутності! Давай же руку, і рушаймо!

– Кличуть нас у мандри океани!
Бухту спокою облизує прибій, – подумки 

мовила п’ятикласниця віршем улюбленого ли-
царя поетичного слова Василя Симоненка і за-
жмурилась від раптового пориву вітру, а наступ-
ні рядки  «Хто сказав, що все уже відкрито! Нащо 
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ж ми народжені тоді?» додумувала, вже роззира-
ючись у казковій країні Ерікуаві.

Розділ ІІ
Пан Аренс і Безхмарна країна 

казкового світу

Це була країна велетенських квітів, без-
хмарного неба і чистих, прозорих, як повітря, 
дзюркотливих струмків. 

– Ерікуаві, – ельф відразу ж узяв на себе 
обов’язки гіда, – у перекладі з казкової мови 
означає «Безхмарна країна».

– Поглянь, Ері! – поспішила зі спостере-
женням Кіра. – Бачиш високі береги над поточ-
ком? Тут нещодавно текла велика річка і … ви-
сохла. Так? 

– Та так… – сумовито потакнув ельф. – Але 
давай про це потім. А зараз ходімо до моєї гос-
поди. 

Він хитнув пелюстку білої півонії.  
З`явилися дверцята і скрипучо проспівали: 
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– Ласкаво прошу! 
Минули лабіринт світлих коридорів («Со-

нячне сяйво просвічується через пелюстки!» – 
здогадалася мандрівниця) і опинилися в про-
сторій кімнаті. Попід стінами височенні стела-
жі, заставлені книгами. Посередині величезний 
стіл і троє чималих крісел, теж завалених книга-
ми. А простір довкола столу то тут, то там у ко-
лонках книг. «Як сталагніти – ростуть знизу», – 
усміхнулась дотепному порівнянню Кіра, дода-
ючи собі по змозі впевненості жартами. 

– Я повернувся, тату! – підскочив радісно 
Ері. 

Почулося тихеньке покашлювання десь 
аж із-під стелі. Там, на вершечку драбини, біля 
верхніх полиць, нишпорив у книгах гном, як і 
належить, у шапочці-грибочку. Його чималі оку-
ляри кидали відблиски світла то на сина, то на 
гостю. 

– Я радий, синку, тобі і Кірі, – мовив кни-
голюб.

Мандрівниця вже й не дивувалася, що її 
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ім`я тут знають. Вона чемно привіталася.
– Пан Аренс,  – відрекомендувався вчений 

гном, спритно спустившись на підлогу і трима-
ючи під пахвою два товстенних фоліанти. 

Потім, порозсувавши книги на кріслах, за-
просив сісти і повів мову про свою країну:

– В Ерікуаві живуть герої казок усього зем-
ного світу, а також казкові народи – ельфи, гно-
ми, феї. Мають святиню – Люстерко Добра. Ним 
опікується прославлений мудрець Добродій.

– Ой, а в нас є слово «добродій»! – похопи-
лася Кіра. – Різниця тільки в наголосі! 

– Знаю, знаю, бо давно вивчаю за україн-
ськими казками вашу країну, країну доброти. 
Доброта у вас, як скарб, у серці кожної люди-
ни. А слова «добродій», як і «Добродій», озна-
чають: той, хто робить добро, діє по-доброму. 
Так ось, Люстерко Добра розсіювало промені 
доброти по всьому людському світі, та бачиш, 
як сталося: зникло Дзеркальце! Сховав його До-
бродій на ніч у скриньку, а вранці кинувся діс-
тавати та братися до роботи розсіювання добра, 
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аж глядь – порожня скринька! Давай розпитува-
ти – звісно, таємно, без крику, щоб не зчинила-
ся паніка, – ніхто нічого не бачив і не чув! Поряд 
з будинком-квіткою – тут усі мешкають у квітах 
– пана Добродія росте Аува, схожа, як пишуть у 
книгах, на вашу земну весняну бурульку, тіль-
ки носиком не до землі, а до неба. Вона щось ба-
чила, але ж ніхто не знає її мови. Може, ти, ді-
вчинко, зрозумієш Ауву, адже ж умієш розмов-
ляти з рослинами, як повідав нам пан Добродій, 
бо бачив тебе в чарівнім Дзеркальці. Без промін-
ня доброти, що лине з країни казок, не обійтися 
землянам. Стане більше зла та жорстокості, а від 
цього і до біди недалеко! 

Розділ ІІІ
Нові пригоди Кіри. Аіс та Сіама

Розхвилювалася Кіра:
– Зроблю все, постараюся! 
– Якщо земна дівчинка потрапляє у нашу 

країну, вона стає феєю. Отож ти вже трохи воло-
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дієш чарами, можеш пересувати предмети. На-
приклад, поклич вазончика, що в кінці кімнати. 
Скажи слово… 

І пан Аренс написав на клаптику паперу: 
«Приме!»

– Приме! – несміливо прошепотіла Кіра, і 
зелений кущик в горщечку здійнявся в повітря, 
завис на хвильку і впевнено поплив до Кіри. 

– А можна в доганялки? – сяйнула ямоч-
ками на щічках веселунка і вибігла з духмяно-
го будиночка на квітчасті простори та й гайнула 
аж у поле. Оглядається, а домашня рослинка не 
відстає! Ой, як цікаво! Захотілося Кірі збільши-
ти гурт і покликати хоча б оцей польовий мак, 
але тут дівча аж зойкнуло, бо десь узявся комар 
і вжалив її.

– Ай… пріме! – ось що вимовила цього 
разу юна чаклунка. 

На ці слова заворушилася земля і виринуло 
страшидло – велетенський змій.

– Хто кликав мене? – проревів. 
Кіра кинулася бігти, сподіваючись на свою 
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спритність, – не даремно ж її ніхто в класі не 
міг обігнати, навіть хлопці. Швидше вітру, лег-
ше сонячного промінчика побігла. Аж глядь, до 
неї летить істота, схожа на комету – голова з ве-
ликими очима та жабрами і довгий-довгий хвіст. 
Куди ж тепер дітися? З-під землі змій виповзає, а 
над землею істота-комета!

– Ай-ай-ай! – верескнула у відчаї Кіра, за-
плющивши очі і чекаючи, що її зараз проков-
тнуть чудовиська. Вона вже подумки прощала-
ся з татком і матусею, з друзями, з Вогником, з 
Ері і паном Аренсом. Та нічого поганого не від-
бувалося, і Кіра розплющила одне око. Над її го-
ловою озвалася з польоту жива комета:

– Нічого не бійся, дівчинко! Небезпека ми-
нулася! Мене звуть Аіс. А це був змій на ім`я Сі-
ама. 

І добрий таємничий незнайомець зник. Щез 
і Сіама. Кіра відкрила друге око і, щиро дякую-
чи невідомому створінню та обійнявши кущик з 
бібліотеки, що нарешті спустився їй до рук, ніби 
заспокоюючи доторком ніжних листочків, по-
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прямувала до будиночка-півонії, тобто до Ері і 
його тата Аренса.

Ельф у фіолетовому костюмчику – безру-
кавка і бриджі – чи біг, чи летів, як стріла, назу-
стріч: 

– Що трапилось? Чому ти так кричала?!
– Від радості! – безтурботно махнула віль-

ною рукою дівчинка-промінчик. 
Ері став як укопаний:
– В-в-від р-р-радості?
«Виявляється, він заїкається від хвилюван-

ня», – поспівчувала в думках Кіра і запитала:
– Хто такі Аіс і Сіама?
Почувши про змія, хлопець аж затремтів, а 

його темні очі потемніли ще більше:
– Ти звідки знаєш про С-с-сіаму? 
– Мені Аіс розповів, але якось не випало 

познайомитись, – сяяв блакиттю цвіт льону в 
очах дівчинки.

– Аіс з племені добрих привидів з країни 
Оана. Навідується до нас, – якось загадково до-
дав Ері.
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Кіра задумливо подивилась на юного ель-
фа, а той запропонував: 

– Хочеш, познайомлю тебе з Аувою? 

Розділ ІV
У дорогу: Аува, фея Навіа, Кенні Поа

– Ти ельф, а чому твій тато гном? – розпи-
тувала по дорозі Кіра.

– Та, – посумнішав Ері, – вже кілька тися-
чоліть минуло, як у нас тут була війна. 

– Ти-ся-чо-літь… – задумливо протягла 
значуще слово Кіра.

– Так, адже казкові краї вічні.
– Оце-то так! – усміхнулася співрозмовни-

ця.
– Але й тут бувають трагічні події. Отож у 

ту сиву давнину, коли темні сили змагалися зі 
світлими, загинули мої батьки-ельфи, а добрий 
гном пан Аренс, який втратив свою сім`ю, вси-
новив мене з братом. 

– То в тебе є брат? Де ж він? – Кіра була 



49



Я лиш струна на арфі України


вражена і здивована почутим. 
– Аби ж я знав… – прошепотів засмучено 

Ері. – До того ж, – додав він, – ми з Оні близню-
ки – однаковісінькі!

– Не сумуй, – Кіра прихильно поклала руку 
на худеньке плече ельфа, – ми обов’язково зна-
йдемо Оні! – і поспішила відволікти його від 
сумних думок: – А що означають у перекладі з 
казкової мови ваші імена?

– Моє – «небо», а його – «місяць». Непога-
но! – загордився Ері.

Кіра це помітила за ним – любить похизу-
ватися. Згадалося прислів’я, яке частенько по-
вторює мама: «Чужі недоліки – не наші перева-
ги». Отож Кіра звикла бути терпимою. А може, 
цей стиль поведінки в неї виробився через до-
броту, що сповнювала її серденько. Допомог-
ти кожному, хто цього потребує, – це було кре-
до дівчинки-промінчика. Та ще й прийти на до-
помогу вчасно! 

– Добридень, Ауво! – крутнувся на одній 
нозі ельф.
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– О-о-о! – Кіра зупинилася вражено. 
Крижана бурулька, вища за неї, підростала 

до неба гострим носиком і сяяла чудовою весел-
кою на осонні. Здавалась штучною, зробленою 
з кришталю, а була живою рослиною, квіткою! 

– Екзотична красунечко! – наблизилася до 
неї земна дівчинка і відчула хвилі тепла від її 
незвичайного цвітіння. – Чи не бачила ти, куди 
зникло Дзеркало Добра? 

Сонячні промені заграли в блискучому, ні-
бито крижаному сяйві Ауви і раптом водограєм 
бризнули в одному напрямку, сягнувши далекої 
зорі на небосхилі.

– Це зірка над Дельторо, тобто над країною 
теплих рожевих снігів, – проказав Ері.  

– Туди й слід прямувати в пошуках чарів-
ного Люстерка Добра, – переконливо мовила 
Кіра. – Рушаймо ж! А тобі ми щиро вдячні, пре-
красна Ауво!

Тут білий тюльпан-хатина, що ріс поряд,  
схитнувся, відкриваючи вхід до господи. На по-
розі стояв сивобородий чоловік: 
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– Вітаю тебе, Кіро, і тебе, Ері! Прошу, за-
ходьте! 

– Це Добродій, – шепнув ельф. 
І ось вони вже за гостинним столом госпо-

даря, а Курочка Ряба, персонаж української на-
родної казки, пригощає їх пшоняним кулеши-
ком. Смакота! 

Добродій мовив:
– Кіро! Аува тільки тобі відкрила напря-

мок, в якому викрадачі понесли Люстерко До-
бра. У тебе, справді, особливий зв’язок з росли-
нами! 

– Я дуже люблю світ рослин, – озвала-
ся Кіра. – Татусь навіть жартома називає мене 
Принцесою Царства Рослин. 

– Хочу дати вам у дорогу, Кіро і Ері, Чарів-
ну Вуглинку. Вона вкаже шлях особливим чи-
ном: якщо збиватиметесь з правильного напрям-
ку, вуглинка згасатиме і холоднішатиме. Тож 
слідкуйте за її температурою, –  Добродій подав 
Кірі Вуглинку. 

– А коли треба буде вгамувати Озеро Нена-
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жер, киньте в нього Вуглинку і можете перепли-
вати Озеро, – продовжив добрий чарівник. – А 
ще слід узяти з собою фею Навіу. До того ж вам 
по дорозі, бо вона вирушає на пошук своєї доні 
Кенні Поа. Поспішіть же до феї Навії. 

Попрощавшись і взявши у Курочки вузли-
чок з харчами на дорогу, Кіра і ельф вирушили 
до білої троянди, будиночка феї. Їм відчинила 
юна смаглявка з чорними, як сажа, очима. Про-
вела гостей до кімнати, де на стіні висіла пуста 
зелена рамка.

– Це від портрета Кенні Поа – моєї доні. 
Коли вона повернеться, портрет знову з’явиться 
в рамці, – пояснила фея, перехопивши здивова-
ний погляд Кіри. 

– А який псевдонім казкарки Кенні Поа? – 
раптом почувся скрипучий голос рамки від пор-
трета.

– Я ще не… – почала Кіра, але Ері радісно 
повідомив:

– Ненсі Апо! У перекладі з казкової мови 
це означає «Промениста зоря»! 



53



Я лиш струна на арфі України


– Поверніть мені портрет, будь-ласка. Я 
хочу його обійняти! – попросила рамка.

– Усе не так просто – ми не зможемо здій-
снити цей подвиг без феї Квуї, – зауважила На-
віа.

– То чому ж ми і досі у цій затишній дух-
мяній троянді? – діловито мовила Кіра. – Ході-
мо до Квуї!

– О, промениста дівчинко! – Навіа рвучко 
обійняла Кіру і заплакала. – Ти схожа на мою 
Кенні Поа – нагадуєш сонячний промінь, бо така 
ж світла! А вона нагадує промінь зорі в нічному 
небі!

 – Але… але, – зважилась запитати Кіра, 
– ви ще така молода, а маєте дочку – відому 
письменницю-казкарку. Як це може бути?

– Розумієш, сонячна стеблинко, у нашій 
країні є Чарівний Дзвіночок, який своїм мело-
дійним дзвоном забирає в усіх мешканців за-
йвий для них час, тобто час старіння, до того ж 
– на їх розсуд: кожен може лишитися в тому віці, 
який йому подобається, назавжди! 
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– А ось я прагну вирости пошвидше і стати 
дорослою, – поділилася своїм дитячим бажан-
ням Кіра. 

– Рости собі, але коли захочеш повернути 
час, цьому зарадить Чарівний Дзвіночок, якщо 
знайдеться Люстерко Добра, бо без нього Чарів-
ний Дзвіночок не дзвенить, і якщо ти залишиш-
ся в казковому світі, звичайно. 

– Але ми відійшли від теми, – ухилилась 
від прямої відповіді земна дівчинка, щоб не об-
разити відмовою фею. 

– Так, справді, кмітливице… – погоди-
лась фея і раптом здійнялася вгору, аж до прозо-
рої трояндової стелі, дістала з горішньої полиці 
якийсь аркуш і спустилася до співрозмовників.

У руках вона тримала невеличкий портре-
тик кароокої дівчинки з довгим русявим волос-
сям, заплетеним у коси.

– Оля… – здивувалася Кіра, впізнавши од-
нокласницю. – Це дівчинка з мого класу, дуже на-
читана. Її можна назвати книгоманкою, бо вона 
завжди читає книги, особливо полюбляє фантас-
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тику і казки. 
– Тому її й запросили до нас, щоб допомо-

гла у пошуках Люстерка Добра, – пояснила фея. 
Кіра глянула на Ері і шепнула йому:     
– Оля з тобою потрапила в казкову країну?
– Так, – неохоче визнав ельф, – я привів до 

нас Олю, але вона втрапила в якусь халепу і… 
зникла. А Люстерка немає й немає. Уже ж і річ-
ки пересихають, як ти сама переконалась. Тоді 
Добродій послав мене по тебе, сподіваючись, що 
саме ти порятуєш світ казки і світ людей від зла.

Кірі здалося, що якийсь величезний тягар 
упав на її плечі. Трояндовий будиночок духмя-
нився ніжними пахощами, поряд були її нові 
друзі, які покладали надії на неї, а вона втрати-
ла віру в свої сили. Оля зникла, Ненсі Апо – та-
кож. Чи зможе вона їм допомогти. «Нащо ж ми 
народжені тоді?» – зринув у пам’яті улюблений 
поетичний рядок. І Кіра просто… усміхнула-
ся! Вона ж знала силу усмішки. Ері, Навіа і на-
віть, як здалося їй, Оля на портреті усміхнулися 
у відповідь. Усі сповнилися віри в успіх! Руки 
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зійшлися в дружньому потиску. 
– Не гаймося ж! – почула Кіра свій голос і 

здивувалася його впевненості.
– Не гаймося! – ствердили заклик до дії  

друзі.
Ще мить – і вони вже в дорозі.

Розділ V
Ліс Хитрунів і Долина Ночі

Фея Квуї, що означає «Хоробра», мешкала 
в рожевій гвоздиці неподалік від Лісу Хитрунів. 
Друзі дісталися туди аж надвечір. Господиня на-
годувала їх вечерею і лишила ночувати. Кіра 
була така стомлена, що ледве її волосся світлою 
хвилькою вкрило м’яку подушку, як вона відра-
зу заснула. Ельф, одягнувши шапку-невидимку, 
пішов роздивитися довкола. А феї Квуї і Навіа 
ще довго перешіптувалися, щось обговорюва-
ли. Та коли повернувся Ері, вже всі спали. Ві-
тер злегка похитував гвоздику, і вони поринули 
в сон, як діти в колисці.
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Як тільки ранок огорнув гвоздику сонячним 
сяйвом, усі прокинулися і, поснідавши та розди-
вившись карту Лісу Хитрунів, висипали з буди-
ночка і рушили до таємничого Лісу. Дерева були 
безлисті. Темні крони, сплітаючись, кидали на 
землю чорне мереживо тіней. Сміхотлива куче-
рява фея Квуї, на вигляд – ровесниця Кіри, взя-
ла дівчинку за руку, щоб підбадьорити, і так вони 
йшли поміж темними деревами, обминаючи за-
рості глоду. 

– Дівчинко, йди сюди, – почувся улесливий 
голос за кущами.

– Моніме! – проказали обидві феї в один го-
лос, і в цю ж мить з голосним вереском перед 
ними з’явився кумедний вухань з фіолетовими 
очима. Руки в нього були зв’язані, але ж рот віль-
ний! Отож він кричав, погрожував розправою ве-
летня Арека. 

– Велетня? – подивувалася Кіра. 
– Не забувай, ми в Лісі Хитрунів! – нагадала 

Квуї і ледь чутно проказала: 
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– Кідус!
Вухань полетів на дерево, а друзі рушили 

далі. Квуї звіряла перехід через ліс за картою, а 
Кіра – за температурою Вуглинки.

Раптом здійнявся ураганний вітер, і ман-
дрівників, мов пір’їнок, змело в яругу, якої досі 
й не помічали. 

– Цей буревій означає, що недалечко палац 
Арека, – прошепотіла Навіа і тут же похопила-
ся: – Де Кіра? 

Її ж вітер кинув у інший бік, під скелю. 
Вона заповзла в печеру, яка темніла поряд, щоб 
сховатися від поривів урагану. Почулося чиєсь 
уривчасте дихання. Кіра оглянулась:

– О! Ері, ти теж тут! Але чому ти перевдяг-
нувся?

Ельф блимав чорними очиськами і мовчав, 
ніби в нього віднялася мова. «Чи вдарився голо-
вою об камінь?» – подумалось Кірі. Але вона, 
пересиливши страх за друга, посміхнулася, щоб 
підбадьорити його. Ері не відповів їй посміш-
кою, як звичайно, –  він якось ошелешено ди-



59



Я лиш струна на арфі України


вився на неї, мов на не бачене ще диво, а потім 
чемно озвався:

– Я відвик посміхатися, красунечко. Вибач. 
– Кр-кр-кра, – тільки й могла видушити 

Кіра, та за мить, усвідомивши, що вона каркає, 
як ворона, весело розсміялася. Дзвінкими пере-
ливами задзвенів її сміх і долинув до яруги, де 
прихистилися друзі.

– Кіро-о-о! Аго-о-о-в! – пролунало стурбо-
вано. 

– Ми ту-у-ут! – крізь сміх пирхнула Кіра і 
за хвилину опинилася в обіймах подружок-фей.

– Ти смієшся достоту так, як дзвенить наш 
Чарівний Дзвіночок! – захоплювались вони. – 
Кажуть, що від цих звуків Арек втрачає свою 
силу, тож і сховався в цьому Лісі. 

– О, Ері! О, Ері! – Кіра дивилася на двох од-
наковісіньких ельфів, переводячи погляд з одно-
го на другого, і за мить до неї приєдналися ще й 
феї.

– Ері, ти вмієш множитися, та це дуже ве-
лике чаклування! – вигукнули вони захоплено в 
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один голос. – Але чому різний одяг? 
Той Ері, що стояв у глибині печери, вигля-

дав справжнім обірванцем. І тут до нього кинув-
ся Ері, що стояв біля входу: 

– Братику! Милий Оні! Як же довго я тебе 
шукав! Шукав, мандруючи різними світами, але 
ніде тебе не було… А ти тут, у Лісі Хитрунів. 
Розкажи все про себе, дорогий брате! 

Оні, а це був саме він, брат-близнюк Ері, 
ніби приходив до тями з глибокого забуття, яке 
спливало з його темних блискучих очей градом 
світлих сліз. Плакав і Ері, і обидві феї, а Кіра аж 
хлипала, присівши на камінь і не зводячи очей 
з двійників-ельфів. Та вона першою ж і втерла 
сльози: не можна піддаватися стихії плачу, по-
вчав її татусь, ще проводжаючи в дитсадок. А 
мама, йдучи  поряд, жартувала: 

– Бо якийсь плаксій подряпає пальчика, а 
увесь дитсадок здійме ревище.

І вони посміхалися, уявивши таку картину. 
Ось і зараз Кіра дорікнула всім: 
– Чого ж плакати, радіти треба!
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– А сама-а-а тільки що! – здивовано протяг-
нув Ері, але промениста україночка вже весело 
сміялася.

Раптом почувся голос незнайомого карли-
ка: 

– Дос-с-сить, дос-с-сить с-с-сміятис-с-ся! 
Його тягнула за довгу бороду дівчинка. Та 

вона й не могла вчинити інакше, бо була своїми 
косами прив’язана до довгої бороди злого кар-
лика.

– Олю! – кинулась до полонянки Кіра. – 
Олечко! Олю!

– Коли ти засміялася, я відразу  впізнала 
твій сміх і так зраділа! Арек втратив силу, а я 
кинулася до виходу зі скелі! 

Кіра похопилася звільняти Олині коси, але 
Навіа зробила це швидше – одним помахом руки. 

Раптом довкола потемніло, ніби серед дня 
настала ніч. 

– Тікаймо! – верескнула Оля. – Це ж Воро-
нячи – охоронці карлика. 

Хижі створіння з тулубом тигра, ногами 
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бика, головою і крилами ворона хмарою злетіли 
з вершини гори – цитаделі злого карлика. Дру-
зі пірнули в темряву печери, але Квуї встигла 
вичаклувати сітку, що повільно спадала на зем-
лю. Воронячи потрапляли в западню перепле-
тень ниток і, намагаючись злетіти, ще більше за-
плутувались. Тоді ті, що лишилися на свободі, 
підхопили сіткою свого повелителя і разом з по-
лоненими Воронячи здійнялися над горою та й 
зникли вдалині. 

– Вони або заблудяться в Долині Ночі, або 
втраплять в Озері до шлунків Ненажер, – одна-
ково весело посміхнулися брати-ельфи.

– Не слід зловтішатися, – дорікнула Кіра, 
потроху гамуючи тремтіння страху в руках. 

– А може, це вже ми стаємо злими, – споло-
шився Ері, – без Люстерка Добра?

– Люстерка! – ніби щось пригадав Оні і по-
відав, як він, коли довелося бути в замку Сніго-
вої Королеви (з казки Андерсена), бачив нову за-
бавку повелительки – Люстерко!

– У дорогу! – це, звісно, була Кірина коман-
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да. 
Вона вже визначала маршрут за температу-

рою Вуглинки, а Квуї взялася знову до вивчен-
ня карти. 

Дорогою Оні розповідав про свої пригоди: 
життя в замку Снігової Королеви, дорогу до Ері 
– йому вдалося перелетіти Озеро Ненажер, про-
йти Долиною Ночі, а в Лісі Хитрунів він заблу-
кав, і хитруни, потішаючись, заманювали його 
то в одну, то в іншу западню. Ельф знесилив-
ся, долаючи перешкоди, яким кінця не було! Тут 
Ері від напливу співчуття до брата-близнюка так 
стиснув того в обіймах, що Оні аж зойкнув і по-
чав потихеньку виплутуватись з такого сильного 
вияву братньої любові.

– А що сталося з тобою, Олю? – запитала 
Кіра однокласницю. 

– Зі мною? – перепитала Оля. – Все було, як 
у страшній казці: мене схопив змій, такий веле-
тенський, і виліз він просто із землі. 

– Сіама! – зойкнула Кіра. – Чому ж тебе не 
порятував добрий привид Аіс? 
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– Мабуть, не встиг, – озвалася Оля. – Змій 
миттєво проковтнув мене!

– О-о-о! О! О! – всі були вражені.
– Здається, він повз попід землею і вийшов 

на поверхню аж у володіннях Арека. Тут він ви-
плюнув мене і сказав злому карлику, що я шу-
каю зникле чарівне Люстерко. А викрав його в 
Добродія, як довідалася тоді, сам же змій Сіама!

– Ось як! – вигукнули слухачі.
– Потрібно спішити знайти Люстерко, поки 

не висохли Джерела Доброти, – зауважив Ері, і 
всі пришвидшили крок. 

Лише Навіа відставала в задумі: де ж її до-
нечка Кенні Поа? Чому ні Оні, ні Оля не зустрі-
ли її в Лісі Хитрунів?

– Навіє! – покликала фею, озирнувшись, 
Кіра. – Не сумуй, у тебе ж попереду зустріч з 
Кенні Поа, а у нас – із Ненсі Апо! Можливо, вона 
потрапила в свою нову казку? Це ж казкові краї! 
Чи тут такого не буває?

Очі феї зблиснули надією:
– Буває…
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І раптом всіх огорнув безпросвітний морок.
– Долина Ночі! – з жахом прошепотів Оні.
– Не бійся, брате, – заспокійливо стиснув 

його руку Ері, – нас виведе Чарівна Вуглинка. 
Тільки тримайся Кіри.

Кіра розв’язала стрічку на поясі і подала її 
другий кінець друзям. Феї та ельфи вичаклува-
ли їй продовження, і всі схопилися за стрічку, як 
за рятівну соломинку. Отак вони йшли і йшли, 
втрачаючи вже відчуття часу, покладаючись на 
тепло Чарівної Вуглинки в руці Кіри. Очі заплю-
щувалися, ноги підгиналися від утоми, але ж не 
можна було кинути стрічку,  бо це б зупинило й 
інших. Вони продовжували йти і раптом вигуль-
кнули з мороку. 

Розділ VI
Озеро Ненажер

Усі зажмурилися  від світла, а потім крізь 
вії зиркнули, де вони. 

– Ой! Ой! Ой! – почулися нажахані вигуки, 
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а Кіра спішно кинула Чарівну Вуглинку в Озеро 
Ненажер, яке було перед ними. 

Пащеки хвиль-ненажер, які ось-ось мали 
поглинути мандрівників, закрилися. Озеро вга-
мувалося і стало тихим та спокійним. 

Ельфи вирішили перелетіти водойму, а феї 
попливли разом з дівчатками. Та якби не острі-
вець на середині Озера, і літунам, і плавцям було 
б непереливки! Сили вичерпались, і ось рятів-
ний твердий ґрунт! 

– Я врятувався минулого разу, – згадував 
Оні, – на самому вершечку скелі, куди не дося-
гали ненажери. Усі глянули вгору, але знизу вер-
шини не було видно.

– Високо! – пискнула Оля, стискаючи Кіри-
ну руку.

– А ти добре плаваєш, – похвалила подруга-
білявка.

– Я ж ходжу… ходила на плавання, – при-
гадала, як щось дуже-дуже далеке, однокласни-
ця. – А ти де навчилася цьому?

– Не знаю, – знизало плечима променисте 
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дівчатко і підозріло зиркнуло на фей.
– А-а-а... Тобто дякую, – здогадалася вона 

про причину свого чарівного вміння плавати. 
– Ти тепер завжди це вмітимеш, – пообіця-

ла Квуї.
Треба було поспішати. Ельфи вже здійняли-

ся в повітря, і плавчині поринули в м’яку озерну 
воду. Розгрібаючи її руками і відштовхуючись 
від неї ногами, попливли далі, орієнтуючись на 
яскраву зорю, яку вказала їм нетануча бурулька 
Аува. «Як добре, – думала Кіра,– що тут і сонце, 
і зорі вдень одночасно сяють на небі!»

Правду кажуть: швидко казка мовиться, та 
не швидко діло робиться. Уже й сонце зібралося 
на спочинок, а кінця Озеру не видно. Розкинув-
ши руки і набравши в легені повітря, плавчині 
горілиць відпочивали на хисткій поверхні Озе-
ра, коли зверху долинули голоси ельфів-близнят:

– Скоро берег!
Це додало сил, і тільки сонце пірнуло за го-

ризонт, плавчині сягнули піщаного берега і по-
ринули в напівдрімоту. Ельфи ж, як груші, по-
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котилися, не втримавшись в останню мить у 
польоті, в м`яку траву і впали чи то в сон, чи 
в безпам’ятство. Вечір мяким теплом огорнув 
стомлених мандрівників. Кіра мовила крізь дрі-
моту: 

– Спасибі за чарівну силу, феєчки. 
Час спливав, і, нарешті, озвалася Оля: 
– Дякуємо!
А коли вже над берегом облаштувала свої 

шатра ніч, Квуї промовила:
– Треба йти далі!
І тільки Навіа ще спала: їй снилася Кенні 

Поа. Фею розбудило тепло невеличкого вогни-
ща, яке розвели ельфи. Зігрілися, підкріпилися 
їжею, що її дала Курочка Ряба, а ельфи зберегли 
в польоті сухою. Відпочинок скінчився.

Розділ VII
Дельторо

Під зорею – орієнтиром мандрівників – ви-
блискували вдалині вежі замку. А довкола все 
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було всипано рожевим теплим снігом. «Дель-
торо, – пригадала Кіра, – у перекладі з казко-
вої мови означає «Країна Теплих Снігів». Ноги 
вгрузали в це рожеве диво, що сяяло серед ночі, 
як вечірня чи ранкова зоря. Диво дивом, а йти 
було нелегко, що не крок, загрузаючи в цій ро-
жевій красі, як у піску. Поступово сніг робився 
все яскравішим. То падали на нього рожеві від-
блиски сходу сонця. Ранок! Нарешті!

Палац Снігової Королеви у світлі ранку по-
став перед ними у всій своїй величі. Вежі, оси-
пані снігом, крижинки вітражів і сніговійні про-
тяги з відчинених дверей. У величезній залі ко-
ролівський трон, крижане Дзеркало Мудрості 
Кая, якого порятувала Герда в казці Андерсена, 
і … нікого ніде… Оні кинувся туди, сюди – де ж 
його колишня повелителька?

А Кіра тим часом відчула те, про що гово-
рив їй Добродій – наближення до Люстерка До-
бра. Вона й рушила за покликом серця, минаю-
чи одну по одній зали палацу. Та що це? Кіра по-
бачила перед собою… саму себе, ніби в дзерка-
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лі!  У руках її двійник тримала чарівне Люстер-
ко. Кіра простягла руку і попросила дати потри-
мати його.

– О! Бачу Україну! Яка вона гарна! – зазир-
нула в Люстерко дівчинка.

– Бо це Країна Добра! – почула у відповідь.
– О! Кенні Поа! – вражено вигукнула Кіра.
– Так, – зарум’янилася юна письменниця, – 

хіба ж тобі не сказали, що я, коли кимось захо-
плююсь, можу набувати його подоби. Щоправ-
да, дивлячись у Люстерко Добра. Його я здобула 
в палаці Снігової Королеви, придумавши свою 
казку. 

– Доню! – щаслива фея Навіа обійняла свою 
улюбленицю. 

– Матусю, матусю, що з тобою трапило-
ся? Ти так… подорослішала! –здивувалася Кен-
ні Поа. 

– Ой! – Кіра глянула на свою однокласни-
цю. – Олечко, нас ще й у школу не приймуть! 

Посивілий Ері сумовито нагадав: 
– Нічого дивного: час у казкових краях ле-

тить дуже швидко… Щоправда, тепер, коли Люс-



71



Я лиш струна на арфі України

терко Добра знову з нами, є надія, що ми скоро 
почуємо звуки Чарівного Дзвіночка. Чуєте, чує-
те? Він дзвенить! 

Кірі здалося, що то її сміх, веселий і радіс-
ний.

– Ми знову такі, як і раніше, – полегшено 
зітхнула Оля і заспішила: 

– Кіро, час повертатися. 
Прощання завжди трохи засмучує.
– Нічого! – заспокоював Ері. – Ще зустрі-

нетесь у казках! А зараз, Кіро і Олю, берімося за 
руки і… в подорож! 

Феї ще раз обійняли рятівниць доброти, а 
ельф проказав чарівні слова. Тепла хвиля опови-
ла мандрівників, здійняла рвучким вітром… 

– Кіро! Де ж ти, донечко? – це вже голос 
мами.

– Я… вдома… – невпевнено відізвалася 
Кіра. 

– Оце так! Вогник уже ввесь садок оббігав, 
а я – будинок… Оце-то дива…

– Справді, дива! – погодилась Кіра.
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Хімія – рятівниця всесвіту 

І місце в конкурсі юних хіміків журналу 
«Хімія для допитливих» (2012 рік, № 9)

– Захід сонця над морем! – голос дівчин-
ки лунав захопливо і якось стривожено. – Ми 
на березі Середземного моря, а воно аж ген-ген, 
ледве мріє. Для тебе ж, Саліме, це, певно, стало 
звичним.

Синьоока русявка розуміюче усміхнулася, 
здмухуючи з чола іскристий кучерик, що вибив-
ся з кіски.

– До цього не можна звикнути, – сумовито 
відгукнувся співрозмовник. – Оце порожнє мор-
ське ложе... Тільки вдалині синіє вода. Мине час 
– і вона зникне.

– Цьому зарадять! Недаремно ж мої й твої 
батьки у складі міжнародної експедиції збира-
ються в далеку космічну подорож – туди! – деся-
тилітка змахнула рукою, вказуючи на перші зорі 
над горизонтом, і продовжила: – Слід спрямува-
ти водень до Сонця, яке потребує його, а потім 
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знову цей газ, необхідний для того, щоб не ще-
зала вода на Землі, змітатимуть із Сонця його ві-
три до земної атмосфери. Тоді все налагодиться! 
Оживуть ріки і моря! 

Її одноліток, єгипетський школяр, здивова-
но дивився на дівчинку з України, яка так добре 
говорила його мовою:

– Мальво, ти довго вчилася нашої мови?
– А ти як думав? Я ж готувалася до цієї по-

їздки. А тепер хотіла б якось потрапити на кос-
мічний корабель!

– На космічний корабель?
– А чому б і ні? Уявляєш собі міжзоряну по-

дорож? А до того ж ці дорослі... Їм же не обійти-
ся без нашої допомоги!

– Послухай, – щілинки примружених очей 
Саліма, здавалось, випромінювали незвідану 
космічну темінь, – а якщо пробратися в антисвіт 
корабля?

– Т-т-ак! – аж підскочила мандрівниця. – 
Але яку антиречовину оберемо? Морську воду 
б... Та до неї не близько.
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– А пісок? Його он стільки! – оглянувся до-
вкола Салім.

– Пі-сок... – проспівала Мальва. – Оце б 
олівця мені! Та обійдемось! 

І вона, зломивши суху гілочку очерету ко-
лишнього узбережжя, схилилася над гладень-
кою поверхнею бархана. Салім і собі озброївся 
таким же «олівцем». Юні хіміки заходилися ча-
клувати над формулами, які, трохи осипаючись, 
поставали рядочками на піщаному «папірусі». 
Діти двадцять третього століття! Хімія для них 
– щоденна данність. Адже ця наука змінила жит-
тя у всьому світі. Люди живуть у прозорих, коли 
дивитися зсередини, і матових ззовні затишних 
будинках, у яких вільно циркулює свіже повітря.

У школах хімію вивчають з першого класу, 
а таблиця Менделєєва для малюків – азбука, яку 
вони осягають ще в дошколярику.

Хімія нині – органічна складова інших 
наук: і математики, і фізики, і, звісна річ, біоло-
гії, астрономії, та що там – навіть мовознавства, 
зокрема графіки. А гігієна побуту! Бруд щез із 
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планети! Проблеми целофанових пакетів і плас-
тикових пляшок згадуються тільки в історичних 
нарисах. А медицина! Її досягнення завдяки хі-
мії безцінні: хвороби зникли з планети Земля, 
всі проблеми зі здоров’ям профілактично вирі-
шує імунітет, який не допускає збоїв в організ-
мі. Людське життя може тривати вічно! Освоєні 
нові планети, де, завдячуючи хімії, налагоджені 
комфортні умови проживання. Всесвіт безконеч-
ний і безконечне життя людей! Усе поєдналось у 
прекрасній формулі Вічності!

Та чи не найголовніше те, що це стало мож-
ливим завдяки літієвій воді. Відомо ж, якщо в 
джерельному потоці містяться солі літію, то 
люди, які вживають цю воду, завжди в добро-
му гуморі, усміхнені, щасливі, сповнені добро-
ти. Отож світ ніби відмінився! Щезло зло, нена-
висть. Кожен має тільки добрі наміри і втілює 
їх у життя. Війни відійшли в далеке минуле, і 
ще тільки підручники історії дивують оповідя-
ми про них сучасників.

Тюрми зникли як атавізм, адже ж не стало 
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злочинців. Детективи, написані в сиву давнину, 
здаються гумористичними творами!

Земля стала планетою радості і щастя.
Але внаслідок згорання водню в надрах 

Сонця його більше не заносять у земну атмосфе-
ру сонячні вітри... Зменшується кількість води 
на планеті... Висихають ріки, моря... Ба! Навіть 
океани!

А тим часом у міжзоряних туманностях 
водню та й водню!.. Неймовірні обсяги цього 
газу, як відомо, зв’язує навіть незначна кількість 
літію. Добратися ж до далеких світів нині не 
проблема: декілька грамів антиматерії забезпе-
чать енергією політ космічного корабля!

Ось і вирушає в експедицію міжнародний 
екіпаж хіміків-науковців.

– Треба було діждатися Мальви, – турбу-
ється її мама, а тато заспокоює: – Вона ж учити-
меться в хімічній школі Каїра. Салім якраз повів 
її на екскурсію до шкільних кабінетів.

– Не турбуйтесь, – це в один голос батьки 
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Саліма. – Все буде добре, та й повернемось же 
скоро. Що то антиречовина! Швидкість корабля 
майже, як швидкість думки!

Тим часом учні хімічної школи, про яких 
тільки-но йшла мова, перебували також у кос-
мічному лайнері, тільки в його антипросторі.

– Ле-ти-мо-о-о! – раділи юні космонавти.
Лементувати можна було досхочу – ніхто 

не почує! Але що це? Дітям перехопило подих, 
забракло повітря для дихання.

– Ох-ох... – вони вже майже непритомніли.
На щастя, в разі нестачі кисню антимате-

рія має здатність виштовхувати все живе в свою 
протилежність – у матерію.

– Ми дихаємо! – зраділи мандрівники, при-
ходячи до тями.

– Що це ти стискаєш у долоні? – чомусь на-
сторожилася Мальва.

– Та це ... спіткнувся біля трапа ... погана 
прикмета... – Салім якось знітився, було незруч-
но, що вірить у прикмети.

– А дай-но сюди, – похопилася подружка. – 
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Який легкий! Темно-сірий... Це ж наліт з нітри-
ду та оксиду! А цей камінь...

– Літій! – жахнулися в один голос, а Мальва 
в одну мить обліпила Салімів талісман чимось 
білим.

– Це, – уже спокійно, але теж якось ніяково 
пояснила, – стеарин... з мого талісмана ... білого 
ведмежатка... Я теж, признатися, трохи вірю в 
прикмети.

І діти полегшено зітхнули.
– Це ви?! – у дверях постав Мальвин тато. 

– О... – але він швидко оговтався: – Оце матуся 
зрадіє!

Звісно, на цьому пригоди не закінчились. 
Але треба віддати належне дітям – вони стара-
лися бути хорошими помічниками в експедиції. 
І коли двері у відсіку літієвої камери заклини-
ло, то саме Салім зміг протиснутися в щілину-
віконце і відчинити замок. А Мальва стала по-
заштатним флористом експедиції, адже повітря 
в салоні зволожували і збагачували киснем спе-
ціально дібрані рослини. Мальва ж зналася на 
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цьому!
– Мабуть, тому, що у тебе таке ім’я – Маль-

ва! – знайшов пояснення її хисту Салім.
– Атож! – засміялася юна флористка. – По-

кажу тобі колись мій зимовий сад на підвіконні 
вдома.

Чи то й справді дитячі талісмани мали ма-
гічну силу, бо хімікам-науковцям усе вдалося! 
Сонце приймало, здавалося, нескінченний потік 
гідрогену. Завирували хімічні реакції, зринули 
сонячні вітри. Наукова експедиція хіміків успіш-
но завершилася. Життя на Землі було врятовано! 
Благодатні дощі омили планету.

– Іди, іди, дощику!
Зварю тобі борщику! –

виспівували друзі Мальва та Салім, який приї-
хав помилуватися садочком на підвіконні.
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Усмішка

Вона усміхалася, прокидаючись. Що за 
дивний сон загостився: деревце, схоже на ви-
шеньку, в різнобарвних листочках у формі дзво-
ників. Тихесенько подзвонюють, ніби сміються 
радісно. 

Скороминущі ранкові клопоти, горішок для 
знайомого білченяти в кишеню, не забути на-
плічника (Смішно? Аякже! Її щодень усе весе-
лить!) і швидше знайомою доріжкою до школи.

Оксана, а для друзів Сана, зростала весе-
лункою. Якось воно так виходило – довкола ж 
стільки безтурботного, кумедного. То сонечко 
примружиться і бризне в очі іскорками сміши-
нок, то вітер зірве капелюшка: до-га-а-няй! Та й 
друзі чекають на свою порцію веселощів – зви-
кли, що її слова, як хвильки бурхливої річечки, 
вирують сміхом. Весело з нею – гумористка!

– Звідки в тебе талант помічати кумедне? – 
часом подивується хтось.

– Це від пра-пра-прадіда, запорізького ко-
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зака, який писав листа турецькому султанові.
Пауза. Задума. І (нарешті!) знову сміх. Не 

всі швидко реагують на жарти. Хоча то не вигад-
ка, що в кожному жарті є часточка правди. Коли 
вдивляється Сана в життєрадісні обличчя коза-
ків на картині Іллі Рєпіна, їй здається, що один з 
них, справді, її пращур. 

Недаремно ж тато, хоч ніби й жартома:
– Доню, козачко наша!
Ой, мало не проминула вишеньку, до 

якої щоранку білченятко вибігає по свій горі-
шок. Щось забарилося… Швидше, Іскринко!     
Контрольна не чекатиме, бо, як запевняють учи-
телі, дев’ятий клас – це тобі не жарти. Не жарти? 
Справді? І відчуває, як паростки гумору пророс-
тають крізь цілком серйозний умовивід. І весе-
лощі вже нуртують у ній, розцвітають маками на 
щічках, зблискують зеленими вогниками в тем-
них очах. Ще й довга коса ніяк не вживається з 
наплічником!

– Куди її подіти? – посміхається Оксана-
україночка, очікуючи на своє підопічне білче-
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нятко. 
А може, це весна зваблює її веселощами. 

Ось і на знайомій вишеньці вибухають бруньки: 
салют! салют! салют… Що це? Та ж її крона до-
стоту така, як у тієї, що сниться щоночі: верхівка 
розходиться на три гілочки – як віночок… Чому 
ж приходиш у мої сни в такому незвичайному 
уборі з листочків-дзвіночків?

Сана задумалася, здивована, а тут і білченя 
звідки не візьмись – скік під вишеньку. Дівчинка 
підійшла ближче, простягла горішок… Що це?! 
Ніби темна хмара опустилася на землю. Ще й з 
вихором! Вони з Іскринкою в ньому, як цукерки 
в кульку, зринули понад землею – тільки й бачи-
ли їх! Чи ніхто й не помітив? Сана обхопила ру-
ками м’який теплий комочок, відчула, як кігтик 
шкрябнув долоню – ні, це не сон! Простір і час 
злилися в єдиному потоці, який мчав дивовижне 
завихрення їхнього хисткого затишку в просто-
ри космосу. 

– Аго-о-ов!
До кого гукала Оксана – до землян чи до 
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Homo sapiens неземних цивілізацій? Кмітливиця 
давно помітила в собі цей, як вона вважала, не-
долік – відсутність страху. Для прикладу, оголо-
сить учитель, що наступного уроку очікуйте на 
контрольну перевірку, а їй, Оксані, хоч би що! 
Звісно, хоче високого балу, готується, але не ту-
шується, як інші. Може, це її так підтримує по-
чуття гумору? Ось і зараз, замість страху – за-
хоплення: 

– Аго-о-ов!
Козачка? А таки козацького роду – відчай-

душна!
Скільки часу вони летіли? Роки чи мить? 

Нарешті, нарешті, твердий грунт. Що це? Чи не 
сон? Сад з барвистими листочками-дзвіночками. 
Тихий передзвін, як веселий сміх. Аж ген – дві 
ріки, струмують у протилежних напрямках. На 
хвилях люди, як у кріслах. А волосся у всіх різ-
ного кольору – рожеве, зелене, блакитне, біле, 
брунатне, чорне, сіре, як зайчикове хутро, ру-
деньке, як … Ой, а де білченятко?

– Іскринко, Іскриночко!
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І тут хтось торкнувся руки, і – усмішка. Її 
вуста звично затрояндились у відповідь. Цей 
«хтось» чимось нагадував підопічне білченя. 
Може, рудим чубом? Ні, поглядом!  Довірливим 
і захопливим.

– Іс-крин-ко? – затиналася від здивування 
Сана, бо поруч стояв ніби звичайнісінький хлоп-
чина… 

– Сано, вітаю тебе на моїй планеті. Поба-
чиш, тобі сподобається, – запобігливо похопив-
ся незнайомець Іскринка. – Ти тільки не бійся! 

Оксанка лише якось розгублено посміхну-
лася на ці слова – що говорити про те, чого вона 
не вміє! Краще вже по суті:

– Де я? Чому? Навіщо?
– Ти дуже точно поставила запитання, – 

зблиснув захоплений погляд Іскринки. – Це най-
менша планета Чумацького шляху, нашої галак-
тики, – планета Радості! 

– Радості? Хіба бувають такі назви планет? 
– подивувалася Сана.

– Бачиш, ця назва, українко…
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– Ти й це знаєш? – здивуванню Сани не 
було меж.

– Чому б ні? Я ж цілий місяць, за вашим ча-
сометром, прожив саме в твоїй Україні – як біл-
ченя. Але загинув би з голоду, якби не твої горі-
хи.

– Мої горіхи? – і давні друзі весело розсмі-
ялися.

– Ти потрібна на цій планеті, щоб урятува-
ти її!

– Я? – дівчинка подивовано дивилася на ін-
шопланетянина.

– Скоро все зрозумієш, Сано. А зараз 
огляньмо мою планету, хочеш?

– Аякже! – посміхнулася Сана і помітила, 
як їй підморгнув червоний вогник на браслеті 
друга-незнайомця. 

Вони пішли стежкою через барвисте 
різнотрав’я. Тут кожна травинка вирізнялася 
своїм кольором чи відтінком. Тони і напівтони 
барв зачаровували якоюсь особливою веселіс-
тю, як строкатість циркового декору. На вустах 
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Сани сяяла усмішка, і вогник на Іскринчиному 
браслеті пульсував частіше. Над травою то тут, 
то там погойдувалися квіти-дзвоники і мелодій-
но дзвеніли, ніби тихенько сміялися від радості. 
Небозвід здавався рожевим, як дитяче личко, що 
зашарілося від щастя. 

– Як у вас тут… весело! – визначилася з 
означенням Сана, а Іскринка тільки потакнув го-
ловою, ніби йому забракло слів, але вже за мить 
оговтався: 

– Сано, я звик до телепатичного спілкуван-
ня, розумієш? 

Дівчинка збентежилася: читає думки? А 
хлопчина знову кивнув головою. Оце тобі! Та 
що їй приховувати? На вустах співрозмовників 
одночасно заіскрилися усмішки, а браслет від-
реагував частотністю зблискувань – вогник па-
лахкотів уже майже безперервно. Іскринка знія-
ковів і засунув руку до кишені. 

Поряд струмували ріки. Сана підбігла до 
води, занурила руку у хвильки і тут-таки від-
смикнула її, вражено споглядаючи суху долонь-
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ку.
– Не дивуйся, Саночко, – заспішив з пояс-

неннями іншопланетянин. –  Я не встиг тебе по-
передити – це ріка часу. Як бачиш, вона в нас 
править за такий собі трамвай чи тролейбус. Ми 
мандруємо на її хвилях по нашій планеті. Цей 
потік прямує в минуле, а той, що оддалік, стру-
мує в майбутнє. Тому вік для радощан – жителів 
планети Радості – не має значення. Ми можемо 
бути будь-якого віку, мандруючи ріками. Але 
більшості подобається рівновага – середній, як 
у вас кажуть, вік.

Сана розглядала незвичайні ріки – потоки 
часу! Світло-блакитні, вони нестримно ринули 
в протилежних напрямках, зблискуючи сріблом 
хвиль на сонці. Ріками мандрували подорожні, і 
вираз облич був цілком буденний, як ото на Зем-
лі в пасажирів, скажімо, трамвая. Мандрівники 
обдаровували Оксану і її супутника привітними 
усмішками, що, як відлуння, озивалися радістю 
в серці. 

– Усмішка – це форма привітання, – пояс-
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нив Іскринка і запитав: – То куди ж ми – в мину-
ле чи в майбутнє? 

– Логічно почати з минулого, – вирішила 
Сана, – а вже потім зазирнути в майбутнє.

– Усього кортить, еге ж? – з розумінням 
відгукнувся її гід, і вони примостилися в срібні 
крісельця-хвильки, які закучерявилися їм назу-
стріч. 

– Гей, долиною, гей, ши-ро-кою… – від за-
хоплення заспівала Сана улюблену таткову піс-
ню.

– Ге-ей! – підхопив Іскринка. 
Вони пливли крізь час. Краєвиди ніби по-

тонули в рожевому тумані. 
Сана здивовано стежила за кріслом-

хвилькою – воно, здається, виростало, збільшу-
валося… Чи, може, це вона зменшувалася? 

– Ні, я вже велика! – це ж саме так вона са-
мостверджувалася в дитинстві. 

І голос такий дитячий… 
– Сано, Сано! 
Чому цей хлопчик штовхається?
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–  Сано, нам виходити! Швидше, швидше! 
Ще мить – і потрапимо в космос! – гарячкувало 
хлопченя.

– Ні! – тупнула ніжкою Сана і відчула, як 
дитяча впертість – а кажуть, у дитинстві їй таки 
не бракувало впертості! – взяла верх над розсуд-
ливістю. – Хочу ще кататися! 

Рожевий туман обабіч потоку часу потро-
ху розсіювався, танув, як полуничне морозиво, 
і Сана здивовано помітила, що й вона ніби тане. 
Її тіло стає прозорим, як хмарка, зни-ка-є… Але 
вона ж є, вона відчуває себе. Пригадалося магіч-
не слово – душа. Ось вона яка!

– Іскринко-о!
– Я ту-ут!
Вони спілкувалися телепатично – виявля-

ється, душа Сани це вміла. 
Довкола зоряно-оксамитова ніч. Космос 

придивлявся до них міріадами таємничих сяю-
чих очей. А вони летіли через незвідане далі й 
далі… Сана відчувала, як тривожиться Іскрин-
ка, від його остраху віяло холодом. А вона? Вона 
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усією душею, тобто теперішньою своєю сутніс-
тю, прагнула нового, таємничого, незвіданого:

– Аго-о-ов! 
Відчула, як Іскринка відгукнувся, спочатку 

тихо, а потім уже й голосніше:
– Аго-о-ов! Космо-о-се!
– Космо-о-се!
Здається, всесвіт підморгнув до них зоря-

ми, величний, безконечний. 
Сана знову відчула Іскринчину тривогу:
– Що сталося?
– Ти, й справді, безстрашна, але чи знаєш 

щось про космос? Я розповім, тільки чи зрозу-
мієш, шестирічко? Чи скільки тобі?

– Скоро сім! – було чим гордитися дитині. 
– А тобі?

– Мені? – зніяковів Іскринка. – Скоро де-
сять! – теж загордився.

– Вважай, ровесник, бо дівчатка швидше 
вчаться, – засміялася Сана.

– Знову жартуєш? – ніби аж образився спів-
розмовник. – Тоді скажи, чи чула ти щось про 
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Чорну Діру в космосі?
Свідомість Сани ніби розширилася за межі 

дитячості.
– Звісно, чула, – відгукнулася відлунням 

душа дівчинки.
– А скоро, здається, й побачиш, – ледь чут-

но прошелестіла душа іншопланетянина, ніби 
щось приховуючи. 

«Приховуючи? Невже… страх? Оце тобі 
Чорна…» – Сана не встигла додумати, як їх за-
крутив вихор, затягуючи в темну безодню. Ча-
совий потік розбився на стрічки-струмочки, що 
звивалися спірально, утворюючи, ніби справжня 
річка, «заплави»; поєднувалися в квіти, квіти 
часу! Так цвів він у Чорній Дірі космосу, не при-
пиняючи свого руху, не завмираючи ні на мить. 
Душі опинилися в одній з вируючих «заплав». 
Помітили, що й темнота довкруж повна руху.

І раптом ніби протягом війнуло, і понесло 
Сану далі, далі, аж поки вона не почула (теле-
патично, звісно) чийсь сміх. Ні, регіт! Та це ж 
запорожці, які писали листа турецькому султа-
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нові! Відчула їх інтуїтивно, і відразу ж вони по-
стали в уяві. Ось і її  «пра.. пра…»:

– Сано, а йди до нашого гурту!
Привітання, перемовини і стільки гумору! 

Її душа купалася у веселощах – що то запорож-
ці! 

– Рятівнице наша!
– Рятівнице?
– Твоєї усмішки не вистачало, щоб перева-

жити силу тяжіння цієї Діри! Відчуваєш, рухає-
мося до виходу! О-о-о!

– До виходу? – Сана вперше відчула страх 
– ось він який! Колючий, холодний… 

– О! Зупинились! Ти що, злякалася? А ще 
козачка!

– Мені треба порятувати ще одну душу. Іск-
ри-и-ин-ко-о-о!

– Ось у чому річ! Дружба – святе.
Залягла тиша, а в ній:
– … о-о-о!..
Чи це відлуння, чи душа Іскринки? Відчула 

магнетизм – таки Іскринка!
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– Тримайся!
– Тр-римайся! – це вже козаки. – Видно, у 

западні! Ось ми гуртом!..
І таки вирятували! Від радості так звесели-

лися, що випірнули з Чорної Діри, як корки з га-
зованого напою! 

– Гей, гей! Воля! А тепер, Сано, нам до ін-
шої галактики мандрувати. Допоможемо їхнім 
запорожцям! Та й на тебе, дочко, чекають на 
планеті Радості! Біда в них.

– Біда? – відгукнулася Санина душа. – І 
звідки ви все знаєте? 

– Характерники ж! – загадково посміхнув-
ся знаменитий Оксанин предок. – Прощавайте! 
І щасти вам!

Та й подалися козацькі душі в космічні далі.
– Щасти й ва-а-м! Щасти-и!
– Почули, – запевнив Іскринка. – Телепа-

тичні хвилі поширюються в космосі зі швидкіс-
тю думки!

 – Егей, Іскринко! – похопилася душа ді-
вчинки. – Що ж то за біда на вашій планеті Ра-
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дості?
– Може, вже й сталася… Треба поспішати! 

Мерщій, мерщій! – Іскринчина душа враз пода-
леніла.

– Тільки п’ятки замиготіли, хоч про душу 
такого не скажеш! – Санина душа зраділа: гумор 
не полишив її!

Нарешті, вони в бузковому тумані.
– Твій браслет, Іскринко! – здивувалась 

Сана.
І хлопчик простягнув до нього… руку! Діти, 

здивовано дивлячись одне на одного («Давнень-
ко не бачились!» – сміялися Санині очі), радіс-
но впали в крісла, які послужливо піднесла ріка 
часу з бузкових нетрів планети, на яку вони по-
вернулися. Чому ж бузкових? Проводжала ж їх 
планета рожевою барвою.

– Б-б-біда! – Іскринка затинався від хвилю-
вання.

Сана відчувала, як до неї повертається її 
дитяча впертість: 

– Ні! Немає ніякої біди! Бузковий колір ще 
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кращий! І кататися гарно!
Дівча аж ніжкою притупувало, а хлопчик 

розпачливо мовчав, розуміючи, що цій впертюсі 
годі щось пояснювати. Ось уже жартівливої пі-
сеньки завела. Сміється собі! 

Браслет на руці Іскринки переповнювався 
багрянцем, і хлопчик теж зрадів.

Бузкові тіні світлішали, рожевіли, а ріка 
часу несла дітей далі й далі.

– Крісло ніби поменшало, – здивувалася 
Сана.

– Та ні, це ти підросла! Он уже яка! – на-
смішкувато глипнув на неї Іскринка. – Може, 
пропорційно зменшилася впертість? – уже при-
вітніше посміхнувся.

– Хто б казав! На себе поглянь – скоро вуса 
виростуть! – відгукнулася Сана.

– Ой! Пора вискакувати! – взявшись за 
руки, вони вистрибнули на берег. 

Здивовано дивились одне на одного: стіль-
ки пережито разом! Вони знову підлітки!

– А ти таки кумедною була в дитинстві, – 
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не втримався Іскринка.
– Була, – примирливо посміхнулася Сана.
– Поспішімо ж! – схаменувся іншопланетя-

нин, і Сана, ні про що не розпитуючи, пішла за 
другом.

На пагорбі височіла точнісінько така бу-
дівля, як браслет Іскринки, тільки велетенських 
розмірів. Сана дивувалася і мимохідь вигаду-
вала жарти-смішинки про свою нову знайому – 
планету Радості! А споруда-браслет усе частіше 
зблискувала червоним сяйвом!

Назустріч вийшов високий сивочубий чо-
ловік, привітно привітався і повідомив:

– Небезпека минула! Це завдяки вам, ша-
новні підлітки! Ви ще не дорослі, але довели, 
що вам до снаги великі справи.

– Які справи? – здивувалася Сана. 
– Ти нічого не пояснив, Іскандере? – надій-

шла черга дивуватися господареві. 
– Іскандере? – повторила дівчинка. – Схоже 

на Іскринку! 
– Т-так, це м-моє ім’я. Тож давай познайо-
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мимося, нарешті! – ніяково усміхнувся у відпо-
відь хлопець.

А потім він розповів, що усмішка, гумор, 
сміх Сани порятували маленьку планету Радос-
ті, для якої веселощі – умова існування.

– Тепер їх он стільки в нашому акумулято-
рі! – Іскандер вказав на величну споруду. – Мій 
браслет працює за цим же принципом. Тут у кож-
ного є такий пристрій. Ми збираємо сміх, щоб 
поповнювати акумулятор планети. Але останнім 
часом, мабуть, від наближення до Чорної Діри, 
яка загрожувала нашій невеличкій планеті, всі 
посмутнішали. Запаси радості катастрофічно 
зменшувались. Але ти своєю веселістю, своєю 
квітучою усмішкою врятувала наш світ! 

– Ось як! А ти помітив, Іскандере, коли ми із 
запорожцями вилетіли з Чорної Діри, вона ніби 
розтанула, зникла! Вочевидь, тому що ми з коза-
ками порушили її гравітацію! – зраділа дів чина.

– Справді! Тоді стало так світло довкола! Я 
якось і не зважив на це, бо моя душа рвалася до 
рідної планети, – мовив Іскандер.
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– Як і моя тепер! – сяйнула поглядом укра-
їночка. – Прощай, плането Радості!

– Ти не затримаєшся хоч трохи? Прав-
да,  час у нас інший, та могла б усе ж пропус-
тити контрольну! – запропонував підліток-
іншопланетянин.

– Та, розумієш, мій клас чомусь любить 
мою присутність на контрольних, – задумалася 
дівчина. – Може, я для однокласників виконую 
роль акумулятора гумору?

– Тоді я проведу тебе, – посумнішав Іскан-
дер.

– Ти що? Тобі ж сумувати не… можна, – 
останнє слово Сана промовила вже на Землі, в 
Україні, біля улюбленої вишні.

На гілці сиділо білченя.
– Мені пора, Іскринко! – сяйнула усмішкою 

Оксана, і вже за мить її довга коса майнула за ві-
тами вишеньки.
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ГЕОГРАФІЧНІ МАНДРИ
Пізнавально-пригодницькі 

оповідання 
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Між чотирма континентами

Моє місто перетинають паралелі помірних 
широт, що на стику з меридіанами позначають 
центральну частину України – нашої любої кра-
їни, в якій є і великі гори, і темні ліси, і глибокі 
ріки, і безкраї моря, і поля неозорі, і високі зорі! 

Вінниця. Південний Буг плине поміж гео-
графічної мережі, не заплутуючись. Ось і село 
моєї бабусі, де я буваю щоліта.

Уже й подруги кличуть:
– Олександро – о! До Дівочої скелі, аге-ей!
Не знаю, чому саме Дівочої? Може, тому, 

що такі сміливі тут дівчатка – пірнають залюбки 
в зелену хвилю саме з цього узгірка.

Ось уже всі в зборі. Підбігаю… О! Новий 
персонаж!

– Це Вадим, мандрівник! – захоплено реко-
мендує темноокого хлопчину мені подруга.

І вже нетерпеливиться:
– Розкажи ще про Південну Америку! 
– То слухайте, – легко погодився «прибу-
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лець». З неба він упав, чи що? А розповідає як! 
Що то очевидець!

– Наша експедиція розташувалася в тінис-
тому міжгір’ї Анд. Я трохи – це тільки здавалося, 
що «трохи» – відійшов, задивившись на диво-
вижні обриси гір. Та що це? Гори ніби розсту-
пилися, відкрилася долина. Тут, певно, бували 
туристи, бо стояла табличка з назвою «Долина 
смерті». Мене аж обсипало холодом, хоч довко-
ла було справжнє пекло. Градусів 50!

– Ого! – це видихнула дітвора. 
Я серед них була найстаршою. Сьомий за-

кінчила, вивчала «Географію материків і оке-
анів». Тому мене щось насторожило в опові-
ді. Долина смерті в Андах? Може, є ще одна, не 
та, що в Кордильєрах? А Вадим тим часом про-
вадив далі про потріскану червону землю, про 
зграю собак динго, що перетинали пустелю, про 
те, як він заблудився і тільки орієнтир на баоба-
ба допоміг йому в цій скруті.

– То, може, це було в Африці, бо тільки там 
побачиш баобаба, – вирішила уточнити я. 



102



Олександра Бурбело


– О! Бао! – засміявся трохи ніяково опові-
дач.

– А ще от що, – продовжила я, – собака дин-
го – ендемік Австралії.

 – Жартуєш? – оборонявся Вадим, хоч вуха 
в нього запаленіли, як листочки на верхівці осін-
ньої черешні.

– Послухай, Вадиме, – я вже відчувала себе 
ацтеком на прудконогому мустангові, – а може, 
то були не Анди, а Кордильєри в Північній Аме-
риці?

Але Вадим, видно, був не згірш славнозвіс-
ного Мюнхаузена і не звик здаватися:

– Я вам усе поясню, а зараз давайте купати-
ся, бо я вже геть згорів на сонці! 

Згорів! Бач, червоний, як рак, – від сорому!
Усі, ніби прокинувшись, побігли до Дівочої 

скелі. 
– Хоча і вигадка, але ж така цікава! – шеп-

нула мені подруга.
А до Вадима відтоді прилипло «Баобаб», та 

йому ніби й подобалося!
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Каракал

– Це було в Африці.
– В Аф-риці?!
– Саме там, в Африці, – ствердив Сашко, 

люб’язно-весело поглядаючи на своїх кузин, 
сестер у перших.

Він знав, що завжди був їхнім кумиром. 
Ще б пак, адже Сашко, вважай, з колиски в ман-
драх та подорожах! Що ж, не всім так таланить 
з професією «предків»: вони в нього археологи, 
об’їздили півсвіту і завжди мали при собі – як 
талісман чи що? – свого Сана, своє, як любили 
повторювати, сонечко. От тільки в Африці кра-
ще б уже прозивали його дощиком для ілюзії 
прохолоди – у фіалково-зелених очах хлопчика 
звично зблиснула іронія – його улюблений ката-
лізатор думок і вражень. Це в нього родове – від 
батька, якого іронія рятувала в багатьох склад-
них життєвих обставинах. 

А як без них, коли йому випадало жити з ро-
диною в таких місцях, яких і на карті не відшу-
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каєш! Що казати, коли сама її величність леви-
ця годувала якось своїм молоком малого Санька, 
а горила, з якою подружилася сім’я Козаченків, 
тобто саме їхня, таки зуміла повернути синочка 
рідним батькам. Названа ж мама-годувальниця 
ще довго приходила ночами до їхнього житла, 
скімлила, як кішка, що загубила кошеня. Ось 
після цього й подумай, «чи звірі звірі», як по-
любляє повторювати татко. Вже пізніше, коли 
все більш-менш вляглося і виявилося, що дити-
ну ніяк не травмовано – ні фізично, ні мораль-
но – мама склала про це довгого-довгого вірша, 
може, й цілу поему, з якої нині Сан знає один ря-
док:

О, звірі! Дивовижні, як життя!
– Це було в Африці, – нагадали сестрички 

в два голоси, тонкий Марійчин – вона й сама як 
ніжна стеблинка ромашки з білявою квіточкою-
голівкою, і нижчий, співучий голос Тали – си-
ньоокої чорнявочки.

Сашко, ще в полоні спогадів, уже заспокій-
ливо усміхався до сестер-улюблениць:
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– Зараз, зараз! Вирушаємо в Африку!
Дівчатка в захопленні зааплодували своєму 

незвичайному братові і поглибше занурилися в 
м’яке крісло – чи то для зручності, чи від пота-
мованого остраху.

Здалося, в кімнаті затремтіло марево, як 
над гарячою дюною в Сахарі.

– У пустелю весна приходить зарані і не-
надовго, – задумливо проказав юний Козаченко 
(його сестри пишалися, що в них таке ж прізви-
ще). – Що було живого в рослинному світі Саха-
ри з першими краплями дощу спішило швидше 
розцвісти і дати насіння. Отож усе відбувалося, 
наче в казці чи в пришвидшеному показі фільму. 
То тут, то там сипнули вогняним і рожевим цві-
том кактуси, ніби випромінюючи накопичену за 
рік силу бога Ра, бога сонця, як ви, звісно, знає-
те.

– Ти так оповідаєш!.. – майже нечутно, са-
мими вустами прожебоніла Марійка.

– Не забувай, сестричко, у нього ж мама, 
тітонька Лідія, – поетеса, – нагадала скоромов-
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кою, аж захлинаючись словами, щоб менше за-
тримувати розповідь брата, розсудлива Талочка.

Сашко стріпнув світлим чубом, водночас 
здимаючи його з надбрів’я – звичка, вироблена 
під час археологічних розкопок, коли руки в ро-
боті і зарадити непокірному чубу отак тільки й 
можна, – продовжив:

– Чагарники, які за час тривалої посухи 
скидають не тільки листя, а й голки та кору, зно-
ву «одягалися» і навіть викидали біленькі дріб-
ноцвіти. Мама завжди милується ними, ось і я 
запримітив: серединка – оранжева крапочка, а 
пелюстки, як каже мама, наче віночок Дюймо-
вочки.

Вдячні слухачки знову заплескали в долоні, 
вітаючи поетичний вислів своєї тітоньки. Їхній 
же легендарний брат продовжував так, ніби все 
це мав перед очима:

– Злакові трави проростали ніжною яро-
виною, кучерявився, ніби димом зеленої ватри, 
ніжним смарагдом тамариск. Рясні дощинки, як 
пальці музиканта, перебирали  перисті листоч-
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ки низькорослих акацій. Недаремно тато назвав 
їх «акордеоном пустелі», і я мерщій кинувся до 
свого акордеона.

– Ото, мабуть, була неповторна музика, – 
заусміхалися слухачки.

– Улюблена! – відгукнувся Сашко і затяг-
нув своїм дзвінким, ще схожим на дівочий голо-
сом:

– Гей, долиною, гей, ши-ро-ко-ю...
– Козаки йдуть! – підхопили сестри, а Ма-

рійка, яка ой як полюбляла веселощі, докинула: 
– За нашим спільним прізвищем улюблена: 

Козаченки – козаченьки!
І слухачки, і оповідач, наче випірнувши з 

уявного світу і чіпко спіймавши нотки гумору, 
весело розсміялися. І все ж Талі вдалося резю-
мувати серйозно, як тільки вона уміла:

– Отакий-то він, наш улюблений дядечко – 
недаремно ж раз по раз чуємо: «Чи ж не козак 
я?!» А хто б сумнівався! Он же які вусища від-
ростив!

– Козацькі, – загордився своїм татком Сан і 
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додав: – Я вчуся в нього музики. Цікаво! А тоді в 
пустелі здавалося, що тварини Сахари теж при-
слухаються до мелодії. Газелі аддакс, наче тіні, 
пролітали в мерехтінні дощу. Вони ширококо-
питні, тож легко пересуваються сипучими бар-
ханами.

Потривожений чи то дощем, чи звуками 
акордеона, висунувся зі своєї нірки жук-скарабей 
кольору електрик.

– Як гарно! – захоплювалися сестрички.
– Гарно, – погодився Сан і, певно, згадавши 

щось тривожне, ніби неохоче промовив:
– Ніщо тоді не віщувало біди... Татко взяв 

якісь інструменти і подався на розкопки. І я за 
ним, захопивши холодного чаю для мами.

Прийшли й зупинилися вражені: у траншеї 
відкрилася вершина прадавнього палацу. Сяяла 
золотом, ніби й не минули тисячоліття! Мама 
розглядала її, як зачарована.

Раптом розритий пісок заворушився, від-
крилася чиясь схованка. П’ятниста морда з 
вухами-китичками... Каракал – пустельна рись! 
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А поряд виводок рисенят. Їхня мати чомусь го-
ловним ворогом визначила мою маму (можливо, 
тому, що в неї в руках була довга мітелка) і, як 
блискавка, кинулась на неї. Кажуть, людина не 
знає своїх можливостей. Отож і ми з татом, во-
чевидь, швидше від каракала кинулись на поміч. 
Але тут самі боги втрутилися – гупнула каменю-
ка, засипана піщаними бурями Сахари. Каракал 
крутнувся дзиґою, і вже не лютий звір був пе-
ред нами – запопадлива мати рятувала своїх ма-
лят. А ми тим часом тамували кров від ран на 
руці моєї матусі. На щастя, рани були не глибо-
кі, вени не травмовані.

– Але ж каракал поряд! – зойкнула Марій-
ка.

– Та ні, – заспокоїв Сашко, – високолапа по-
стать рисі уже зникала в дюнах, підганяючи ма-
лят хвостом, мов людською рукою. Усе відбуло-
ся так швидко, що здавалося несправжнім, ніби 
приснилося. До реальності повернув чийсь жа-
лібний писк. Ми глянули на завалений вхід до 
лігвища каракала. Під каменем лежало непри-
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томне рисеня, ледь-ледь попискуючи. Наша до-
помога була вчасною. Звільнене звірятко опри-
томніло і навіть спробувало звестись на ніжки. 
Та де там! Дві задні були зламані.

– Нічого, – прошепотіла матуся (її сполот-
ніле лице потроху набирало рожевої барви), – ми 
накладемо гіпс і будемо тебе лікувати. Карака-
лиха ж, якщо й повернеться, не зможе зарадити 
твоєму лихові.

За дверима почулося шкряботіння. Вони 
відхилилися, і на порозі постав невеличкий ка-
ракал, хитнувши китичками на вушках.

– Ти ще зустрінешся зі своїми родичами в 
пустелі, – пообіцяв Сашко своєму підопічному, 
а китички на вушках хитнулися знову, ніби на 
знак згоди.



111



Я лиш струна на арфі України


Баобаб

Одного дня, коли надокучливий вітер Са-
хари на якусь часину згорнув поміж барханів 
могутні вогняні крила, до розкопок археологів, 
що, користуючись щасливою нагодою, кинулися 
до своєї ювелірної праці, обмітаючи щіточками 
нові знахідки, навідалася далека савана у вигля-
ді слоненяти. Його за роботою ніхто не помічав. 
Тільки Сашко, син археологів Козаченків, ви-
проставшись, дивувався такому реальному пус-
тельному мареву:

– Сло-не-ня... Гм! Диво та й годі. 
Сан, так полюбляла кликати його матуся, 

знизав плечима і рушив назустріч дивовижному 
гостеві.

Слоненя, звісно ж, вище за Санька, воче-
видь, було ще зовсім малям, бо довірливо потяг-
нулося хоботом до нового знайомця.

– А може, воно ніколи ще не стрічало лю-
дей, – міркував хлопчина, торкаючись зворуш-
ливо ніжних обвислих лопухів-вух.
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У справжності слоненяти уже не було сум-
ніву! Ось воно, оксамитове, світло-брунатне, як 
осінній листочок.

– Нічогесенький собі листочок! – зблис-
нули веселинками чи то фіалкові, чи зелені – за 
смішинками не розгледіти! – очі зраділого Сана.

Як це здебільшого й буває, визначив відра-
зу: друг, його новий друг!

– Та що це я? – заметушився Сан. – Ти ж 
хочеш пити, так?

Він крутнувся дзиґою, і за мить перед рух-
ливим хоботом звірка стояло відерце з хитким 
вологим дзеркальцем майже на дні – у Сахарі 
вода на вагу золота! Слоненя зажмурило очі і 
швиденько висушило хоботом воду до крапли-
ночки.

Уже й дорослі помітили несподіваний по-
дарунок савани. Дивувалися, посміхалися, гла-
дили малюка, пригощали фруктами.

– Слонько, Слонько, – примовляв Сан.
– Майже твій тезка, Саньку, – засміялася 

мама.
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З того часу й повелося: Слонько та й Слонь-
ко. А він, меткий, уже й трюхикає до тебе, знає, 
бач, свою кличку.

Отак і прижився в поселенні археологів. 
Думали-гадали: звідки, чому? Ясна річ, із сава-
ни, а ось чому, як відблудився від мами такий 
розумник, було для всіх таємницею.

– У зоопарк треба б йому, – хтось запропо-
нував.

– Ні-ні-ні! – Санько обхопив свого друга за 
шию. – Його мама-слониха знайде.

Так усе й полишили. Що ж, як кажуть, на-
шого полку прибуло. Слонько виявився помічни-
ком хоч куди. Принести якусь річ – будь-ласка! 
І спритний! Тільки мелькне своїм маленьким 
хвостиком – одна, чи то пак, дві лапи тут, а дві 
там! І зграбний такий – нічого не розтопче, не 
перекине. Археологи дивувалися: а ще кажуть – 
вайлуватий, як слон! Де там! Ось який він, слон, 
у житті. Усі ним захоплювались, усі з ним дру-
жили. А що вже Санько – той і спав поруч!

Якось Петрович, батьків товариш, зібрав-
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ся по продукти в негритянське селище. Пішли 
з ним і Санько із Слоньком. Раненько, щоб не в 
саму жару. Голови від куряви, яку здіймав вітер, 
платками закутали. І слоненяті теж.

У селищі дітлашня збіглася до Слонька. 
Дивуються: де тут він узявся, пустеля ж довко-
ла. Особливо один хлопчик, ровесник Саньків, 
припадає до слоненяти.

– Давай знайомитись, – простягнув руку 
Санько (він непогано вже знав місцеву говірку), 
– мене звати Саня, а тебе як?

– Саїд!
– Я з України, а ти? 
– З Єгипту, – сяйнув Саїд білосніжною 

усмішкою.
– Ук-ра-ї-на, – тим часом повільно котила 

губами веселоока, з червоними бантиками в ку-
черях дівчинка.

– Так, я з України, – на мить замріявся хлоп-
чина.

Саїд простягнув до нього руку і з пафосом, 
властивим його народові, проказав:
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– Вітаю тебе на землі Єгипту!
Дві дитячі руки зійшлися в дружньому по-

тиску, а очі чорно-іскристі і довірливо-осяйні 
засяяли одним з найвеличніших почуттів – по-
чуттям дружби!

– Всі люди – брати! – схвильовано проказав 
Санько.

Рукостискання стало ще міцнішим, а хлоп-
чаки виявили почуття, які їх переповнювали, зо-
всім по-дитячому – весело розреготалися! По-
тім знов заклопоталися довкола Слонька, який 
залюбки катав на собі веселих білозубих куче-
рявчиків. Скільки радості може принести дітям 
слоненя!

– Я ще прийду! – махнув на прощання ру-
кою Сашко. – Люди і тварини – теж брати! – і 
засміявся своєму мудруванню.

Саїд же підбіг і міцно обійняв однією ру-
кою Санька, а другою – Слонька. Кажуть, бува-
ють хвилини, коли на землю спускаються анге-
ли. Мабуть, це була саме така мить. Охоплені 
спільною радістю, діти довкола підскакували в 



116



Олександра Бурбело


піску, здіймаючи куряву і весело плещучи в до-
лоньки.

Наступного дня Саїд з’явився в археологів 
у супроводі птаха-секретаря. Виявляється, в аф-
риканських селах цих птахів тримають для за-
хисту від комах, гризунів і отруйних змій.

– Це майже так, як у нас кота, – розвесе-
лився татусь. – Тільки на вигляд цей мисливець, 
погляньте, який! Солідний, з чорним чубом на 
голові.

– Схожий на переписувача з пером за ву-
хом, – додав Саїд. – Тому й назву таку дістав!

– Он як! – Сашко замилувався високим 
чорно-білим птахом з гордою поставою. Очі 
пернатого здавалися невеличкими мандаринка-
ми, всередині яких горять маленькі ліхтарики. 
Він поважно переступав довгими тонкими ніж-
ками у «шортах» з чорного пір’я. Чорний довгий 
хвіст, білі крила і біла висока шия, невеличка і 
теж біла голівка з чорними довгими пір’їнами, 
які віялом розходилися над нею. 

В Африці зі стародавніх часів шанува-
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ли людей, які вміли красиво і грамотно писати. 
Отож, мабуть, тому й назвали цього птаха з ко-
ролівською поставою секретарем.

– Чорно-білий! – промовили Сашко з Саї-
дом в один голос, разом, ніби осяяні спогадом 
про вчорашнє рукостискання.

– У мене мама з масаїв, а тато з народнос-
ті тутсі. Усі в нашім роду високі, і ходимо швид-
ко, – запишався юний єгиптянин, а потім на під-
твердження своїх слів, зірвавшись з місця, по-
мчав так прудко, як справжнісінький гепард 
– уславлений бігун Африки.

Птах-секретар кинувся було за ним, та куди 
там братися! Він підійшов до Слонька і щось 
йому сказав деренчливим голосом.

– М-м-м! – зраділо слоненя і так махнуло 
віялами вух, аж пір’я на голові поважного секре-
таря схитнулося.

Саїд уже стояв поруч, майже не відхекую-
чись.

– А знаєш, – мовив він, – вони ж обоє із са-
вани. Мені брат приніс Салема – так його зва-
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ти, – вказав на птаха і продовжив: – Лежав, ка-
зав брат, у високій слоновій траві савани пора-
нений. Моя матуся виходила його. Тепер він наш 
– нікуди не йде.

– А куди йому йти? Довкола ж пустеля, – 
Сан мовчки оглянувся навколо. 

Відтоді й повелося: вранці приходив Саїд зі 
своїм секретарем, і вони із Саном та Слоньком 
рушали на розкопки.

– Вітаю молодшого наукового співробіт-
ника, – таким жартівливим «добриднем» щора-
зу радував Саїда татко, поплескуючи його по ху-
денькому височенькому плечі. Ніби аж підрос-
тав хлопець і, напевно ж, займався рум’янцем по 
вуха, та тільки ж по ньому не видно!

А потім вони всі четверо, як тільки могли, 
старалися бути корисними.

Одного разу тишу на розкопках сполохнуло 
мамине нажахане «Ай-яй!» Вона скочила в тран-
шею, а зверху, між колючими чагарниками, сто-
яв птах-секретар, тримаючи в дзьобі гадюку. 

Всі завмерли, як холодною водою облиті. А 
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звичний до фауни пустелі Саїд констатував:
– Єгипетська кобра.
– Оце так, – тато аж тепер опустив руку з 

якимось довгастим предметом, якого, не знати 
де, вихопив з піску.

– Ка-ра-фа! Золота ка-ра-фа... – вимовляю-
чи цю фразу, мама потихеньку поверталася до 
притомності. А потім простягнула руки до кри-
латого спасителя:

– Голубе мій сизокрилий!
Відтоді Салем-секретар дістав жартівливу 

кличку Голуб. 
Сашко взяв до рук золоту карафу, татко-

ву несподівану знахідку-«зброю» проти гадю-
ки, і йому здалося, що вона наповнена часом 
далекого-далекого минулого. Він не розхлюпу-
вався, не вивітрювався, сховавшись в осяйному 
прихистку дорогоцінної ємності. 

Розкопки пішли на лад: відкривалася доіс-
торична епоха, друге тисячоліття до нашої ери! 

Довкола ж віяли вітри двадцять першого 
століття, переносячи з краю в край оповіді про 



120



Олександра Бурбело


проблеми сьогодення. Ось ця велетенська Са-
хара, яка займає третину Африканського конти-
ненту, прагне розширити свої володіння. А хіба 
проблема поширення особливостей пустельно-
го клімату чужа Україні? Вирубуються ліси, за-
бруднюються і пересихають ріки… Сашко за-
зирнув до карафи. Ніби хотів знайти відповідь у 
минулому. Кажуть же, що колись на місці Саха-
ри вирувало життя флори і фауни!

Батьки збиралися летіти до Каїра, в музей 
археології, ненадовго. І тут Сан став проситися:

– А можна, я поживу в Саїда?
Його сім’ю батьки знали. Отож подумали-

подумали та й погодилися. А, треба сказати, 
хлопчаки давно запланували експедицію в сава-
ну. Хотілося повернути Слонькові його слониху-
маму.

– Ось, – шепотілися вони, – розшукаємо 
слонів, а потім проведемо туди Слонька.

Саїд розповів, що його старший брат, рятів-
ник Салема-Голуба, ходив до меж пустелі із са-
ваною, щоб допомогти зупинити просування Са-
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хари на південь. Він учасник екологічного руху, 
тож насаджував там з однодумцями лісозахис-
ні смуги. Допомагав і Саїд з друзями. Виходить, 
дорога відома. Зупиняло тільки те, що в Саїдо-
вих батьків доведеться відпрошувати синочка на 
розкопках пожити. А Санько знав, як уміє черво-
ніти! Як вечірня зоря в пустелі!

– Нічого, – заспокоював його Саїд, весело 
поглядаючи на Саньків постійно облуплений 
ніс, – скажемо, що це ти від сонця червонієш. 
Треба ж таки Слонькових родичів шукати.

Нарешті, усе прикре позаду. Слонька при-
ручили Салему-Голубові, склали сякий-такий 
наплічник і – в дорогу!

Щоб швидше рухатись і не стомлюватись, 
завели гру, хто кого переспіває. Санько не без 
вдоволення зауважив, що своїми українськими 
народними таки переважує задумливо-протяжні 
африканські. Видно, і Саїд це запримітив.

– Сюди б ще нашу музику, – розмріявся. – 
А так... так таки твоя взяла. 

Тепла хвиля вдячності від справедливого 
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рішення заполонила Сашкове серце, і, як відлун-
ня, почуття дружби сяйнуло в його світлих очах:

– А знаєш, Саїде, як у нас гарно в Україні?
– А як? – зацікавився супутник.
– В Україні зелені сади, квітучі луги, сині 

ріки і лагідне сонце.
– Невже інше? – аж зупинився вражений 

Саїд.
– Та ні, – засміявся Сашко, – те ж саме, тіль-

ки його проміння там падає на землю похило, 
ніби пестить Україну ніжним теплом.

– Знаєш, – похопився оповідач, – давай, 
коли прилаштуємо Слонька, до мене в гості, в 
Україну, поїдемо, згода?

– Зго-да! – засяяли очі Саїда, а Сашко заува-
жив, що якось непомітно для себе перейшов на 
українську мову. Як же він, Саїд, зрозумів його? 
Сан зачудовано дивився на друга.

– Бачиш? – Саїд показував кудись у небо!
Серед неба бовванів удалині пишний гай, 

зелений, розкішний.
– Баобаб! – пояснив Саїд. – Ще ой як дале-



123



Я лиш струна на арфі України


ко. А то його верхів’я.
Вони йшли і йшли, настирливі і заповзяті 

в своєму бажанні відшукати маму Слонька. Ви-
сокі трави савани вже прихистили мерехтливою 
тінню їхні тоненькі постаті. Баобабова крона 
стала для них маяком і магнітом. Стомлені, вве-
чері поснули в чагарниках. Саїд вирив для них 
неглибокі ямки.

– Так влаштовуються на ночівлю бушмени 
– «чагарникові люди», – пояснив африканець. – 
Їхньому народові вже десять тисяч років. Що-
правда, мешкають на півдні Африки.

– Десять тисяч... – уже крізь сон подивував-
ся Санько.

«Гніздечко», як жартівливо охрестив він 
ямку, виявилося на диво зручним для відпочин-
ку. Ночі, які вони провели в савані під зоряним 
небом, додавали сили для подальших мандрів, 
велетенський баобаб своїм широченним стовбу-
ром («Як-не-як, 20 метрів у діаметрі», – пишав-
ся ендеміком Африки Саїд) уже застилав гори-
зонт, коли хлопці почули запах диму.
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– Горить савана, – жахнувся Саїд і видих-
нув: – Швидше до баобаба!

Санько не зрозумів, чому саме до баоба-
ба, але стрімголов кинувся за другом. Неподалік 
мчали зебри, за ними стада буйволів, а ще далі 
іскрилися під сонцем гриви левів, які не зважа-
ли зараз на ту легку здобич, що була поряд. Ніби 
летіли височенні жирафи («Можуть бігати зі 
швидкістю п’ятдесят п’ять кілометрів за годи-
ну», – зринули учнівські знання в пам’яті Сана).

Баобаб! Як африканські примати, прилип-
нувши до велетенського стовбура, діти вибира-
лися до гілок. На щастя, в наплічник Саїд поклав 
мотузку («З баобабового лубу!» – похвалився) . 
Щосили метнув її до розлогого віття!

– Yes! – хлопчаки мало не впали з дерева 
від радості, але вже цієї ж миті міцно схопилися 
за баобабовий канат, міцний і зручний для рук. 
Ще кілька зусиль – і вони на гілці!

– Слони! Бачиш, Саїде, ген-ген – слони! – 
аж нестямився від радості Сашко.

– Бачу, бачу, – пританцьовував на товстен-
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ній гілляці Саїд.
– Але ми згоримо, – зажурився Сашко. – 

Вогонь уже під баобабом.
– Вогонь? – зареготав Саїд. – Та що нам те-

пер вогонь. Ми ж на баобабі! На баобабі! – ви-
танцьовував він ритмічний африканський танок 
на широкому просторі гілляки.

Здавалось, звучав африканський барабан 
там-там, а босі ноги вибивали веселий ритм на 
незрушному велетенському дереві. Сашко ми-
моволі замилувався танцівником, а шкільні зна-
ння, принесені послужливою пам’яттю,  нагада-
ли: баобаб не горить, він увесь просякнутий за-
пасами води!

– Врятовані! – ревнув Сашко і обережнень-
ко пішов наприсядки, широко розводячи руки, 
як його татусь на свята.

Пожежа швидко поширюється в савані, а 
пустеля гасить її пісками. Вітер доніс запах зга-
рища до Саїдового селища. Рідні кинулися до 
розкопок, а звідти Санькові батьки, що встигли 
повернутися, ідуть уже їм назустріч. Оце так-
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так... Добре, що вертоліт був на місці.
Зняли хлопчаків, як плоди, з баобаба-

рятівника. Коли підлетіли до селища, побачили, 
як від нього іде, ведучи поряд слоненя, велика 
африканська слониха.

– Не було б щастя, та нещастя помогло, – 
зрадів Сашко. А Саїд, хоч і не зрозумів прислів’я, 
та бачив те ж саме: слониха-мати знайшла своє 
дитя, їхнього Слонька.

– Ура! – гримнули на радощах мандрівни-
ки. Їхня мрія збулася!
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РІДНЕ
ПОДІЛЛЯ



128



Олександра Бурбело


Зелене гроно Поділля

«Зелене гроно» Вінниця плекає –
Натхнення і думок сміливих злет.
Як любо нам у нашім ріднім краї,
В якого стільки добрих є прикмет!

І творчістю окрилене світання,
Блакить і золото в небесній вишині.
У нас до праці всі беруться зрання,
Тож до душі ця звичка і мені.

А день у сяйві променів ласкавих
Ясного сонця і людських очей
У Понадбужжі, де веселка слави –
Відзнака багатьох простих речей.

Таких, як ось ці вироби із глини –
Макітерки чи риночки малі.
Ми бачимо сьогодні їх щоднини
На кожному родинному столі.
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Вони – окраса побуту і свята.
А вишиті барвисті рушники!
В роботі і у творчості завзяті
Мої славетні мудрі земляки.

У них я вчуся творчості, як дива,
Сплітаю в пісню лагідні слова.
Буть подоляночкою я щаслива:
Тут хліб і пісня – всьому голова!

Дні у навчанні й праці крок за кроком,
Поезією сповнені щомить.
«Зелене гроно» нам тепер щороку
Дає натхнення з піснею дружить!
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Сонце над Поділлям

Сонечко, неначе спіла вишня,
Сходить над подільською землею.
Вона в росах, така гарна, пишна,
Виграє ранковою зорею.

Подоляночка лаштує вишивання,
Каже:
 – Вишию це сонце раннє!
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Стежина на  Поділлі

Спішить кудись стежинка у поля.
Ось і мене покликала з собою:
– Дивися, дівчинко, оце твоя земля.
Вона має пишатися тобою.

Цей синій цвіт – веселі сокирки.
Волошки, ген, блакитні, наче небо.
Приходь до них, милуйся залюбки,
Бо є така в душі твоїй потреба.

Там, далі, бачиш, золоті лани
Красуються колоссям на привіллі.
Зернят пшеничних сповнені вони.
Пшеницею ж бо славиться Поділля!

Тож нарік засівай святе зерно
В ці Богом тобі дані чорноземи,
І урожаєм стане знов воно.
Розквітнуть потім ранні хризантеми.
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А зараз літом пахне все довкруж,
Як ці рум’янки на крилі у поля,
Як оцей кущик із червоних руж
І попід небо аж гінка тополя.

Ще й конюшина біла, наче сніг,
Далі – рожева, ніби полуниця,
А поза ними і петрів батіг,
Ромашок сонячні веселі лиця.

Мов ниточка, стежина, а окрай
Цвіт рідної землі, як вишивання.
Такий же він, подільський любий край,
Де наша доля, злагода, зростання!
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Вулиця Данила Нечая у Вінниці

Під Вінницею йшли тоді бої
За Україну, світлу й незнищенну.
Тут воювали пращури мої
І проливали кров свою священну.

Мужицьку кров Шевченко не схотів
Із панською й за гроші поєднати.
Він оспівав славетних козаків,
Озброєних в любові світлі лати.

Любові до правічної землі,
Политої і потом їх, і кров’ю,
Де в кожнім українському селі
Бажали усім: «Доброго здоров’я!»

Де доброта, мов веселковий рай,
Зоріла над стражденною землею.
Здавалося б, радій собі, співай
І Україну називай «зорею»!
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Так ні! У цьому райському краю
Справдешнє пекло люд спізнав у горі.
Під Вінницею голову свою
В бою Нечай склав за велінням долі!

Йшла в Україні Визвольна війна.
Під проводом Хмельницького козацтво
Всю чашу бою випило до дна,
Явило світу силу і лицарство!

Йду попід Бугом. Вулиця Нечая
Поміж мостами в’ється, як ріка.
Така нам звична й разом незвичайна,
Як меч в могутній длані козака!
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Пісні Південного Бугу

Співає тихо Буг між берегів.
То хвилею видзвонює об скелі,
То жебонить про щось між комишів
Там, де качині сховані оселі.
Співає тихо Буг між берегів.

То хвилею видзвонює об скелі,
Де камінь Коцюбинського. Той спів
Про берегів розкішні акварелі.
Пізнати можна стільки любих слів,
Як хвилею видзвонює об скелі!

То жебонить про щось між комишів
І брижить воду струменем зеленим.
Тут затаївся був один з кошів,
Що волю боронив мечем черленим.
Тож жебонить про це між комишів.
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Там, де качині сховані оселі,
Притакує ще й качечка:
    -Так, так...
І ніби намальовані пастелі
Верби розлогої опущених гілляк
Там, де качині сховані оселі.

Співає тихо Буг між берегів,
Ще й віддаля він шле вітання гаю.
Коли ж довкола золото полів,
То чути оду слави урожаю!
Співає тихо Буг між берегів.
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Вінницький музичний водограй

1. Водограю блискотливі струни,
Де струмує Буг між берегів.
Рідне місто, древнє й разом юне,
Вінниця – царівна світлих снів!

Приспів
Вінниця, Вінниця!
Білих лілей ніжний цвіт.
Вінниця, Вінниця!
Мрії ясний дивосвіт!

2. Лісове мереживо казкове
Огортає Вінницю мою.
Мов на щастя знайдена підкова,
Наше місто в рідному краю!

Приспів.
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3. І соборів срібні передзвони,
Голубині зграї в небесах!
Доброти неписані закони,
Усмішки привітні на вустах.

Приспів.

4. Водограй веселкою нуртує,
Лине музика з-над хвиль ріки.
Всі краплинки серденьком зберу я,
Вінниці сплету пісень вінки.

Приспів.



139



Я лиш струна на арфі України


       Вінницький трамвай

Міський трамвай, немов дитячий потяг,
В тунелях вулиць стиха дзеленчить,
А на зупинці півником в чоботях
Розкльовує посадки довгу мить.

Рушає далі. І пливуть пейзажі,
Мов хвилі неспокійної ріки,
Вітри, які куйовдяться в пасажі.
А ми не пасажири – моряки 

На кораблі міського океану.
Цей перестук – то хвилі об борти
Вдаряються, як привиди туману.
На нас зупинки ждуть, немов порти.

Ілюмінатори – люстерка вікон.
А кожен у них бачить щось своє,
І тих картин, як і людей, без ліку.
О, Віннице! О, місто мрій моє!
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      Птахи і Вінниця

Стою серед весни під капотінням.
Вдихає місто силу весняну.
Птахи летять додому світлотінню.
Привітно їм рукою я змахну!

«Егей, пташки! Стомилися крилята?
А ми давно очікуєм на вас!»
Спускаються, клюють з руки зернята
Довірливо, бо люблять усіх нас!

Бо Вінниця – то і для них домівка,
А ми усі – їм сестри і брати.
Птахи щебечуть радісно та дзвінко
В дворах, у скверах, де весні цвісти!

Клопочуться, будуючи гніздечка,
Бо, як і люди, дбають про дітей.
І знають, вже до того недалечко,
Як у парку затьохка соловей!
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Така вона, весна, в своїм розвої!
А нині від зворушення – в сльозах.
Ждемо від неї радості нової,
А кожен день – мов крил пташиних змах!
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         Рідна школа

Шкільне життя – відкрита книга!
Гортаю перші сторінки,
Читаю трепетно в ній стиха
Старанно списані рядки.

Ось перші приклади, задачі,
Підручників звабливий світ,
Учнівські радощі дитячі,
А школа – ніби зореліт!

І перша вчителька, що вчила
Усіх серйозності, добру.
А слів її велична сила,
Що окриляла, дітвору!

Усе це в книзі. Розгортаю
Листків мереживо шкільне.
Нові далекі небокраї
В Країну Знань ведуть мене.
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Вклонімось низько ж рідній школі!
Вона у кожного своя.
Вона – твоє родинне коло,
Дітей і вчителів сім’я!
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Шатро золотої берізки

Заховаюсь під шатром берізки.
Інші, бач, безлисті вже довкруж,
А у неї золотяться слізки
На віїнках віття: не поруш,

Вітре, її світлу позолоту,
Що так рясно всипала гілки!
Бережи цю українську вроду
І окрасу краю! Крізь віки

Пронесла її мала зернинка
Із квітучих китиць навесні.
А тепер на вітах із іскринок
Золотиться, наче уві сні,

Тріпотливе маєво листочків,
Мовби дощ спинився на льоту!
Одягла вишивану сорочку
Білолиця в будень доладу.
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Кожен озирається на неї:
Пізня осінь, а така краса!
Стовбур і гілки як цвіт лілеї,
А листочки – золота роса!

У шатрі її не гасне світло.
Наче люстра на мільйон свічей
Енотерою таємною розквітла,
Щоб красу відкрити для очей

Всіх, хто мимо йде собі в турботі.
Сірий день. Похмурі небеса.
Але що це там, на повороті?
Деревця розплетена коса!

І стріпнеться в серці юна сила:
Світ рослин – то наш правічний дім!
Сяйвом мерехтить берізка мила,
Ми ж до неї в прихисток зайдім!
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Золотим дощем пообсипає,
Наче в добрій казці без кінця!
Виросла у нас, в подільськім краї,
І облагороджує серця.
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Літо

Прийшло літечко веселе
У вишиванім вбранні.
Ходить по містах і селах,
Усміхається мені.
У вишневому намисті,
З козубочком полуниць,
Подарує роси чисті
І рум’янець нам до лиць.

Тож зростаємо щасливі
У розкошах теплих днів.
Спіють вишні, груші, сливи,
Все, чого б не захотів!
Річка хвильками іскриться
Ми ж, як рибки, у воді.
У лугах ми наче птиці
Чи як кізки молоді!

Так буває тільки влітку,
Схожім на казкову квітку!
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Косовиця

Як у Довженка – ко-со-ви-ця!
І ось ми вже серед отав.
Зимою ще не раз насниться
Трава в квітках, далекий став.

І міріади рос-росинок –
В травинки кожної своя.
Веселка вогників-краплинок,
А за узгір’ям, віддаля,

Умите сонечко спливає
Все вище, вище в небесах.
З трав раптом жайворон злітає –
Полів, лугів співочий птах.

Тільки б не викосить гніздечко –
Аж ген гойднувсь ромашки цвіт.
Тож обкосили, як сердечко,
Не зрушивши пташиний світ.
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Нехай бринить в бездонній сині
Пернатого веселий спів.
– Як гарно в нашій Україні! –
Дзвенить у пісеньці без слів.

Тріпоче серденько пташине
Від щастя в рідному краю.
Сріблястий голосочок лине
І душу зігріва мою.

Підбилось сонце височенько,
Лужок покосами ряхтить.
О, Україно, рідна ненько,
Ти люба серцю в кожну мить!
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Вишневе місто

Цвіте вишневий сад на диво
У радощах своїх надій.
А рідне місто ним щасливе
В душі замріяній моїй.

Неначе почуттів напруга,
Оцей дев’ятий вал весни!
Квітчаста хвилі-гаю смуга
Розхлюпує веселі сни,

Що збудуться у ріднім краї,
Бо урожаєм повсякчас
Щоліта в українськім раї
Ці вишні хиляться до нас!
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   Березень

Вибілило сонечко край неба,
Наче українське полотно.
Холодом журитися не треба –
На порозі березень давно.

Тільки щось ніяк не розвесниться.
Все сніги, морозу сивина.
Та співає весело синиця,
Бо весну почула вже вона.

Ось тепер ще й сонце на півнеба,
Бо скрізь бачить у весні потребу!
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   Карби осені

Ожина спіла вечорів осінніх,
Тривоги павутинки між отав.
Люстерком неба голубіє став
Серед природи видозмін нетлінних.

Троянд червоних догорає ватра,
Жоржини доцвітають у дворах.
Сама собі біліє на вітрах,
Неначе сніг, серед городу айстра.

І облітають, як сніжинки перші,
Її задуми ніжні пелюстки.
А груші розтрусили всі листки
І ловлять зорі в крон округлі верші.
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КАЗКИ ТА 
ЛЕГЕНДИ
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Газета-іменинниця

Увечері Марися, як завжди, тішилася улю-
бленою газетою – «Казковим вечором». Та ще 
й попросила матусю підшивку принести. Са-
мій же й не здолати, он їх стільки казкових-
преказкових, чудових-пречудових газеток під-
шито! Ціла веселково-шелестлива книга ви-
йшла. Перегорнеш сторінку – і ніби в казковій 
країні опинишся, де розмовляють дерева, ку-
щики перешіптуються, а квітів-квітів довкола!.. 
Яке то щастя мати таку підшивку «Казкового ве-
чора»! У Марисі був цей скарб, тож вона гор-
тала сторіночки, пригадувала казки, мріяла про 
нові незвичайні пригоди. Коли це раптом - ой, 
хто це? – невеличка дівчинка на газетних шпаль-
тах стоїть! У русявих кучерях бант, як метелик. 
Сукенка пишна така і шелестить паперово, а на 
ній ілюстрації до «Казкового вечора» мерехтять. 
Посміхається, а очі, як сині озерця проти сонця, 
так і сяють!

– Казкового вечора тобі, Марисю!
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– Дякую, незнайомко!
Засміялася гостя, ніби срібло розсипала:
– Ми з тобою давно товаришуємо, бо я – га-

зета «Казковий вечір». Завтра мої іменини. Ось і 
прийшла до тебе, щоб запросити на свято.

– А знаєш, – радо всміхнулася Марися, – і   
в мене завтра день народження. Тож святкувати-
мемо разом!

– Вітаю ж тебе, Марисю! А ще двадцять 
четвертого серпня вся Україна святкуватиме 
День незалежності!

Дівчатка радо заплескали в долоньки:
– Оце-то свято чудове!
– Марисю, – простягнула руку дівчинка-

газета, – а хочеш, помандруємо з тобою на пла-
нету Казок?

– Ще й як хочу! – заіскрилися ніби від сяй-
ва далеких зірок карі оченята Марисі.

Гостя ж підросла вмить – стала такою, як 
Марися! Дівчатка схопилися за руки і... Стільки 
зоряних вогнів, стільки сонць далеких!.. А ось і 
гостинна планета Казок.
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– Ніби там, де я побувала, гортаючи під-
шивку «Казкового вечора», – згадалося Марисі.

Скрізь квітів та й квітів, а птахи щебечуть:
– Раді зустрічі! Раді зустрічі!
Дерева схиляють гілля, вітаючи подруг, а 

кущі перешіптуються:
– Це газета-казкарка і її читачка!
– Звідки вони знають? – здивувалася Мари-

ся.
– Вони тут усе знають, чарівні ж! – відгук-

нулася казкарка. – Але будь обережною, Мари-
сю: у казках бувають і добрі, і злі сили. Там, ба-
чиш, Вовк з Лисицею визирають з-поза ялин-
ки. А звідти, ген, Змій Триголовий полум’ям ди-
хає. Та не бійся, є на нього управа! Котигорош-
ко під тополею булавою грається: то підкине, як 
пір’їну, то зловить мізинцем.

– Доброго здоров’я, дівчатка! – весело по-
сміхнувся до них дядько зі смаженим тулубом 
гусака в руках.

– Добридень і Вам – відповіли.
– А я оце від пана, якраз гусака поділив. За-
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раз дружина приготує смачну печеню, то при-
ходьте на гостину.

– Спасибі, прийдемо, – пообіцяли подруги.
– Ой! Скільки ж героїв казок! – раділа Ма-

рися. – А чи не живе в оцій вербі Ганна-панна?
Тут верба розчинилася, вийшла красуня, 

що ні в казці сказати, ні пером описати:
– Прошу заходити!
Зайшла Марися, дивиться, а у вербі світ-

лиць та й світлиць! Усі гарно прибрані вишива-
ними рушниками, тканими килимами, гончар-
ними виробами.

– Як гарно! – розбігаються очі в гості.
Ганнуся привітно всміхається:
– Хочу тебе вбрати по-святковому.
Зайшли в гардеробну. А там яких тільки 

строїв не знайдеш!
– Обирай, Марисю, що тобі до лиця! – про-

понує Ганна.
Вподобала дівчинка вишиванку і макову 

спідничку.
– Пасує тобі! – похвалила господиня і за-
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пропонувала ще й туфлики з позолотою та віно-
чок, замаяний стрічками.

Подякувала Марися, вийшла в казковий 
світ. Стрічки шелестять за спиною, ніби криль-
ця виростають. Легко їй, гарно!

Але де ж це казкарочка? Кинулась дівчин-
ка сюди, туди – немає! Коли ж Колобок котить-
ся, пісеньку наспівує.

– Чи не зустрічав, бува, дівчинку-казкарку, 
Колобку? – озвалася до нього Марися, а він:

– Була б з’їла мене руда хитрунка, та каз-
карочка, спасибі їй, оборонила! Ось же і сама 
вона!..

Глядь Марися, до неї прямує подруга, а по-
ряд Вовк та Лисиця шкірять зуби.

– Ой! – жахнулася читачка казок та до Коб-
ка, а того вже й слід прохолов!

– Не бійся! – гукає казкова дівчинка. – Це 
вони так усміхатися вчаться, не все ж злостити-
ся.

– Як гарно тобі! – додала захопливо і нага-
дала: – А чи не пора нам на гостину?
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Прийшли. А там уже на них чекають. І Дід та 
Баба тут. Івасик Телесик рибки приніс. На столі 
скатертина з вишитими мальвами, у полив’яних 
мисках смажена рибка та печеня з гусака.

– Хіба у вас свято? – питаються.
– Аякже! Незалежність України, день наро-

дження казкової газети, де ми часті гості, і твої 
іменини, Марисю, святкуємо, – відповідають.

Смачно їли, узваром запивали, казки опові-
дали, пісень про любу Україну співали.

Прощалися до завтра:
– Зустрінемось на сторінках улюбленої га-

зети «Казковий вечір»!

– Доню, чи не казки тобі сняться? – лагідно 
запитує матуся.

– Казки! – щасливо усміхається, прокидаю-
чись, Марися. – І моя улюблена газета!
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       Сокирки

Сокирки розквітли у полях,
Наче сльози радості тремтливі.
Оминає їх проїжджий шлях,
Умивають світлі літні зливи.

Сині-сині квіти-малюки
У зеленім маєві стеблинок.
Придивись: мов справжні сокирки
Визирають із малих торбинок.

Може, гномик їх приніс сюди.
Дроворуб підглядів таке диво:
– Будьте ж сокирками назавжди
І цвітіть під сонечком щасливо!

Та й пішов у ліс по сухостій –
Ним селяни здавна гріли хату.
Доганяє донечка: 
– Постій,
Які гарні квіти, бачиш, тату?
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А він тихо мовив:
– Сокирки…
– Сокирки? – дивується дівчатко.
З того часу вже спливли роки, 
Ця легенда буде нам на згадку.

А колись тут запорізький кіш
На спочинок став посеред поля.
– Нам би зброї треба, та побільш, – 
Мовив ватажок Тарас Стодоля.

У зажурі спали козаки,
Снилася їм Україна люба.
А на ранок диво: сокирки
Виросли всім ворогам на згубу!

І відтоді в праведних боях
Стало військо вже непереможне!
Сокирки синіють у полях
Ніжно і замріяно-тривожно.
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Попід ними гномики малі
У траві звели собі оселі.
І щасливі у своїм селі,
Де синіють квітів акварелі.
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  Легенда про мак

Легендами цвіт нашої землі 
Оповили віки в потоках часу.
Ось дикий мак. Ці квіточки малі
Зустрінеш край дороги як окрасу

Полів, що, наче море, в далечінь
Розкинули свої широкі крила,
Лісів розкішних, де зелена тінь
Від спеки дивоцвіт дрібний прикрила.

Як вогник, мають ніжні пелюстки
На вітрі. Наче жар любові в серці.
Тут, кажуть, запорізькі козаки
Злим яничарам дали добре перцю.

А надто той герой, що все чомусь 
Ще й шапку свою втримував рукою
І шепотів усе:
– Клянусь, клянусь, 
Що друзів вбережу у пеклі бою!
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Аж побратимів дивував. Ніхто
Не пізнавав його ясної вроди.
Всі дивувались: 
 – Хто це, справді, хто?
А як лякались красеня заброди!

Але коли в оточення, як стій,
Потрапив їх отаман-козаченько,
Той лицар, мов стріла, летів крізь бій,
Хоч і було до друга далеченько.

Та допомога вчасною була –
Розсипались по полю яничари.
Забув про шапку. Наче два крила,
Упали коси, і була до пари

Отаману та юнка, що в бою
На поміч йому линула, як птиця.
Одначе думку він сказав свою:
– Ти дівчина, буть з нами не годиться!



165



Я лиш струна на арфі України


Ось бачиш, в тебе зранена рука,
На личку пролягли криваві шрами.
Повір, не вийде з тебе вояка, 
І краще повернись мерщій до мами.

Вона тоді йому відповіла:
– Оці кривавці – наче нагорода!
Тож маківкою стане край села
Моя дівоча українська врода!

І вогник квітки спалахнув ураз,
Немов вітрила ясно-пурпурові.
Ось з того часу мак – одна з прикрас
У полі над дорогою, в діброві.

Але вночі, як пахнуть полини
І зорі осипаються у трави,
Йде дівчина зажурена з війни…
На ранок маків там горять заграви!
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     Кривенька качечка

Такої ніжної небесної блакиті,
Як у цей вечір, досі не було.
Летять у вирій білопері птиці,
Скидають качечці скаліченій перо.

Вбереться в пір’ячко, немов хмаринка,
Полине поміж хмар за небокрай.
Її повернення чекатиме стежинка,
І поле, й річка, і зелений гай.

У вирії їй полікує ніжку 
Славетний лікар звірів Айболить.
Піду раненько в ліс по сироїжки,
Аж глядь, кривенька качечка летить!

Ось обтрусила пір’ячко – як ляля!
В народній казці хату чепурить.
У вишиванці, у віночку – краля!
І варить вже варенички за мить.
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Коромисло, відерця… Йде по воду, 
Вертається між сизих чебреців.
І, задивившись на дівочу вроду,
Знов соловейко розсипає спів.



168



Олександра Бурбело


       Гномик

Хмаринку, як подушку, підмостила –
Спить вишня у садку осіннім сном.
І хоч збудить її тепер несила,
Але тихенько порається гном.

Все золото листків хазяйновито
Зібрав і заховав серед печер.
Всі входи-виходи уже закрито.
Останні ж двері він дрючком підпер.

Такі маленькі, ще й оброслі мохом,
За кущиком, де в урвищі ріка.
Підперто їх тонесеньким посохом –
Дрібна, як мак, у гномика рука.

Ось прийде хто – його ж немає вдома,
Збирає хмиз у в’язанку собі.
Цей чарівник працює без утоми,
Очиці в нього – краплі голубі.
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Він ними кліпнув, як мене побачив,
І миттю зник, лиш загустіла мла.
А в’язка хмизу полетіла, наче
У неї два невидимих крила!

То він поніс ту в’язочку додому,
Щоб протопити трохи у печі,
Бо треба ж цьому гномику малому
Спекти хрумкі зернинки-калачі.
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УКРАЇНА – МОРСЬКА 
ДЕРЖАВА
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      Морська держава

Україно! Ти морська держава!
Ось Азов на білому крилі,
Чорне море – честь твоя і слава!
Ген, стоять на рейді кораблі...

Плавали тут непотопні «чайки»
Запорізьких славних козаків,
Їх злітались швидкохідні зграйки,
Щоб нести у бій захисників

Теренів святої України.
Тут плодючі ниви і сади,
Тут квітує мова солов’їна –
Іншої такої не знайти!

Час спішить гостинцем поза морем,
Обіймає стомлені віки.
Цілину всіх прикростей розорем,
Де в майбутнє лебедять роки.
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Головне, що є у нас держава,
В ній два моря – наче небеса!
Синява палахкотить яскрава,
Вабить погляд простір і краса!
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     В Україні

В України є свої моря –
Чорне і Азовське, теплі влітку.

Якось спостережливе маля
Мовило:
– Воно схоже на квітку!

Я зібрала тоді моря цвіт
І букетом шлю усім привіт!
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        Фіалка

Блакитне море у вечірній сині
Розкрило свої хвилі-пелюстки.
Фіалкою розквітло море нині,
А зелень берегів, немов листки,

Обрамлює таку чудову квітку,
Якою квітне тепле море влітку!
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   Троянда

Трояндою рожевою зоря
Розквітла на призахідному прузі.
Так двічі на добу цвітуть моря
І океани, їх прадавні друзі.

Опалі пелюстки у хитавиці
Збирають чайки – легкокрилі птиці!
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      Незабудка

Розквітло море, гарне, мов картинка:
Хвиль пелюстки, а сонце-серединка.
У небі чайка пролітає прудко,
Дивується не море – незабудка!

Колись, зимою, в люту холоднечу,
Я, пледом теплим загорнувши плечі,
Згадаю море – незабудку-квітку,
Яка цвіла під синім небом влітку.
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       Лілеї

Сьогодні море – велетенська клумба –
Цвітуть лілеї на вершечках хвиль!
Їх корабель минає за піврумба,
Ітиме прямо, коли буде штиль.

Нехай цвітуть лілеї білопінні –
Прекрасне море в ніжному цвітінні!
Воно гойдає пелюстки опалі,
А квіти собі квітнуть без печалі.
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ПОЕЗІЄ, КРАЇНО ПОНАДХМАРНА, 

ТИ – УКРАЇНСЬКІ РІДНІ НЕБЕСА! 

    «Білоцвіт поезії»
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Я лиш струна на арфі України

Я лиш струна на арфі України,
Зі співом ніжним, лагідна, дзвінка.
Верба-арфістка поетеси Ліни
Мене гіллям легесенько торка.

Буває, дощик крапотить по струнах,
І я співаю з ними в унісон.
Вся Україна у піснях і лунах –
Такий уже акустики закон.

Озвалися луною Закарпаття
І Чорний ліс у Вінницькім краю...
Гуртом візьмімось, українці-браття,
І возвеличім землю ми свою!
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Ось сонечко всміхається іскристо,
Де передзвін на польових вітрах.
А в небесах, як зоряне намисто,
Галактики сім’я – Чумацький Шлях.

Вітає всесвіт Україну-неню
І нас, її дітей, теж разом з нею!
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      Білоцвіт поезії

У серці віршів, як рясного цвіту
На вишеньці весняної пори.
Букети їх весні, зимі і літу
Та й осені, коли усі двори

Засипані багряним листопадом,
Дарую на добро в щасливу мить.
Край України видається садом, 
В якому вірш, як ластівка, летить.

Поезіє, країно понадхмарна,
Ти – українські рідні небеса!
Щоранку сонцем золотим немарно
Осяяна твоя ясна краса!

Бо наш народ, що на добро багатий,
Поезію, як душу, береже.
Його пісні – то справжнє диво, свято
І джерело всіх наших віршів же.
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Поезіє! Ти в серці цвіт і небо!
Ти в кожного – як щастя, як любов.
Є в українців з давніх пір потреба
До віршів долучатись знов і знов!

Свої пісні дарую всім на радість,
На добру долю, на кохання цвіт,
Щоб не торкнулась вас, як сажа, заздрість,
Щоб ви жили щасливих сотню літ!
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      Поезії моєї серце

Мої вірші – подільське озерце –
В ньому сонця ранкового сни –
У вінку первоцвітів, як серце,
Синьоокої  мрії весни.

Б’ють джерела, збігають струмками,
І поезії світла ріка,
Зовсім юна, пливе між віками,
Швидкоплинна, привітна така.

На вербі, в казці віття, відерце.
Зачерпни собі з річки води –
Стане весело й легко на серці!
Тож приходьте частіше сюди.

Хвилі рим і метафор окраса,
Та, повірте, не це головне.
Рідна земле! Признаюсь відразу,
Твоя доля турбує мене!
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Щоб краса мого  любого краю 
Не злиняла від лютих дощів,
Я цвіт папороті відшукаю
В українськім святилищі слів!

Річка лине, як птах легкокрилий.
В берегах – і ліси, і поля.
О, Поділля, о краю мій милий!
Ти трудящого люду земля.

І нікому тебе не додбати –
Працьовитим належиш рукам.
Вийшла доля із білої хати,
Щоб моїм помогти землякам!

Щоб жили у щасливій твердині
І пишались плодами труда
В незалежній своїй Україні!
Щоб минало їх лихо, біда.
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Щоб родило у радості поле
І рясніло, немов зорепад.
Україно, свята наша доле!
Розквітай нам на щастя, як сад!
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Про що співають птахи на світанні…

Про що співають птахи на світанні,
Коли святиться вранішня зоря,
Блищать на квітах перли-роси ранні,
А в небі сині аероморя?

Про що співають на світанку птахи,
Коли в липневім лагіднім теплі
Немає голоду, немає страху
Замерзнути у крижаній імлі?

– Про що, птахи, співаєте, щасливі,
У літньому веселому раю?
– Про українські повнозерні ниви,
Своє гніздечко в рідному краю!

Чи ж дивно, що у мене у сердечку
Поезія звила собі гніздечко?
Виводяться й маленькі пташенята.
Це вірші мої, ніжні і крилаті,
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Про рідний край, про милі серцю далі,
Про спілої калиноньки коралі
І про людей, що звуться українці,
А в давнину – ще скіфи і трипільці!

Про промінь, що прямує до Землі,
Немов космічні диво-кораблі.
Вісім хвилин летить він від світила –
Така у світла незвичайна сила!

А сила думки все ж переважа:
Для неї час і простір не межа!
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          «Так» чи «ні»

Я не знаю в серці напівправди:
Або «так», або, хоч шкода, – «ні»!
Сподіваюся, що так і буде завжди,
Хоч це часом болісно мені.

«Ні» – на всякі хитрощі даремні.
«Так» – все буде кращати у нас.
На своїй землі стою недремно.
Як Дніпро, пливе в майбутнє час!

Всесвіту велична діадема – 
Зоряний Чумацький віщий Шлях!
«Бути чи не бути» – ось дилема.
«Бути» урожаям на полях!

«Бути» нашій славній Україні
У квітучій весняній імлі.
Скажем «ні» прадавності руїні
І постанем на своїй землі
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Так, як господиня у господі,
Так, як її мудрий господар.
Бо ведеться в нашому народі:
Незалежність – то величний дар,

То правічне на землі великій,
Що одна у серці, як любов.
«Так!» же – Україні сонцеликій,
Вільній від загарбницьких оков! 
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Ключем поезії я відчиняю ранок

Ще тільки-но займається зоря,
Ключем поезії я відчиняю ранок.
Ген, вдалині вітрила корабля,
Блакитно-ніжні, як і цей світанок.

Спішу я до вітрильника, а море
Ряхтить, як перламутри неозорі.
І піднімаюсь вже на корабель, 
Щоби сягнуть небачених земель.

Десь Нарнія – може, у хвилю скрути, 
Чекають ще на мене й мініпути,
Смілива Ліна, вірний Оберон
І Кукурузо – славний Робінзон.

В Ірландії, звичайно ж, містер Фаул,
В Америці – сміливець Ерагон.
Але цього всього ще й буде мало –
Підхопимо магічний легіон
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Мефодія Буслаєва і Дафни,
Пливем по морі, рибами пропахлім,
До невідомих нині островів,
До книг нових із щонайкращих слів.

Слова ці споконвічні в Україні,
На щастя подаровані людині!
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АВТОРСЬКІ ФОТОГРАФІЇ
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«Енергійно відгриз кінчик листка, ніби ледь 
усміхнувся вдоволено…»

«Еміліан»

«Моя фатсія проросла з насінинки…»
«Фатсія»

»
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«Почувся тихий шерех – ледь відкрилася верхня 
пелюстка, за нею зашурхотіла нижня».

«Зронила сльозу – і … вродилась квітка»

«Ще мить – шурхіт став виразнішим, і квітка, 
нарешті, розгорнулась!»

«Зронила сльозу – і … вродилась квітка»
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«Кратер Іллінецького метеорита – то місце, де 
земне і космічне нерозривно пов`язані, єдині».

«Іллінецький метеорит»

«Кратер ряхтить золотисто-брунатними каменями…»
«Іллінецький метеорит»

»
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«… в тон кольоровій гамі кратера – жовтавий 
цвіт льнянки звичайної».

«Іллінецький метеорит»

«На гілці сиділо білченя».
«Усмішка»
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Водограю блискотливі струни, 
Де струмує Буг між берегів.

«Вінницький музичний водограй»

Заховалась під шатром берізки.
«Шатро золотої берізки»

»
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Люстерком неба голубіє став.
«Карби осені»

Сині-сині квіти-малюки
У зеленім маєві стеблинок.

«Сокирки»
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Такої ніжної небесної блакиті,
Як у цей вечір, досі не було.

«Кривенька качечка»

Час спішить гостинцем поза морем,
Обіймає стомлені віки.

«Морська держава»
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Свої пісні дарую всім на радість,
На добру долю, на кохання цвіт,
Щоб не торкнулась вас, як сажа, заздрість,
Щоб ви жили щасливих сотню літ!

«Білоцвіт поезії»

Він був у творчості щасливий!
«Музей М. Волошина в Криму»
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В гірських лісах дерева в брості...
«Музей М. Волошина в Криму»

А корабель немов летить на крилах...
«Музей Олександра Гріна»

»
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У різнотрав`ї незабудок латка.
«Лист від загубленої адресатки»

Нам осінь казкою своєю мила:
Що не листок – ліхтарик чи зоря…

«Казкова Україна»
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... вовняний вкриває небо плед.
«Погляд з Немезиди»

Реальність ніби золоте руно.
«Погляд з Немезиди»
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Пізньоосінній ліс – неначе мрія,
Попіднебесна сива таїна.

«Ліс»

Нависло небо низько наді мною.
«Ліс»
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Моя душа  під благодаттю вишні.
«Вишні України»

Немов метелики тремтливі,
Віночки цвіту серед крон.

«Вишневе свято»
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Українська мова барвінкова,
Що веде мене в країну Знань!

«Українська мова»

Бо ми не хочем смутку і журби  – 
Плекаєм радість сонячно-крилату!

«Рідне слово»
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А захід сонця, як колись, палає…
«Скіфське літо»

Оця земля, де ми усі народ,
Свободою освячена спрадавна.

«Скіфська пектораль»
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ЗЕМЛЯКИ ПРОСЛАВИЛИ 

СВІЙ КРАЙ 

  «Україно-матінко»
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Україно-матінко

Україно! Матінко ласкава!
Пригортаєш нас, своїх дітей.
У тобі багатство наше, слава –
Таке вічне правило просте!

Не знайти нам щастя і в столицях
За кордоном рідної землі.
Глянь, у земляків привітні лиця,
Всі умільці, всі богатирі!

Чорноброві, лагідні, веселі –
Гумор українцеві рідня.
Будь господарем в своїй оселі,
Не ходи світами навмання –

Тут роботи аж по самі вінця:
Все доглянуть, всьому дати лад.
Найтрудящіші у світі українці!
А країна в нас – квітучий сад!
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Нам і розуму не позичати –
Земляки прославили свій край,
І дотепністю, і думкою багаті!
В них учися, мудрість пізнавай.

Ними вся пишається країна:
То Шевченко, Корольов, Патон,
Кондратюк і ще Костенко Ліна...
Хліб і пісня – ось життя закон!

Українці піснею багаті!
І тому усе нам до снаги,
Що серця у всіх такі крилаті
І благословляють нас боги!

Буть громадянином України – 
Оце справжнє щастя на віку!
Все твоє – ці верби, цвіт калини.
Де красу побачити таку?
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Обійди краї всі пілігримом –
Україна – рай на цій землі!
Будь же їй дочкою, вірним сином
І господарем у місті і в селі!
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Шевченківські дні

Портрет Шевченка – дому оберіг,
«Кобзар» – моя духовна охорона!
Як вість небесна – березневий сніг, 
Чернечої гори ясна корона!

Дніпро, відчувши силу весняну,
Змиває товщу криги над собою.
А верби, прокидаючись зі сну,
Єднають радість з тихою журбою.

Дев’яте березня – щасливий День  
Народження Великого Поета!
Потік його поем, його пісень –
Натхнення, дум благословенні злети.

Десяте березня – трагічний час.
Тож дзвонять дзвони нашої печалі.
Та його слово завжди серед нас,
Його герої – велети повсталі!
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Далекі горизонти світові, 
Скарби духовні неньки України!
Читай «Кобзар» і віднайдеш нові
Можливості для розвитку країни.

Бо його слово, сповнене добра,
Гуртує всіх – і схід наш, і Карпати,
Південні терени, адже пора
Нам спільний шлях до щастя відшукати!

З Чернечої гори такий овид,
Що серцем осягаєш незабутнє.
Кобзар Шевченко оглядає світ,
Вдивляється наш геній у майбутнє!
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      Величні крила «Кобзаря»

Шевченко в нас у кожного в душі
Як найсвятіше в українській долі!
Черкащина в смарагдах споришів,
Мов виткані із марева тополі

Оберігають генія сліди.
Тремка роса сльозою на світанні.
Стежками заповітними пройди,
Що їх скропили його сльози ранні.

Гіркі стежки, бо ж круглий сирота.
Тож стала йому ненькою Вкраїна,
Знедолена, та серцем золота,
Талантами обдарувала сина.

Коли він малював у бур’яні,
Не відали, що то усе від Бога.
А Україна небеса ясні 
Йому схиляла, матінка убога.
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Кортіло й слова, віщого, як дзвін,
Що у церкви скликає на молитву.
Сковороду списав у зшиток він –
Узброїв думку, щоб постать на битву

Проти усього світового зла,
Проти усякої на світі поторочі!
І нелукава доля повела
На шлях тернистий, і вогні урочі

Зірками запалали в небесах!
І він ішов, де вирви та бескиддя.
Жахались диви у чужих лісах.
Спливало дев’ятнадцяте століття.

Він визнавав єдиного царя,
Який тримає усі наші душі.
І сходила Шевченкова зоря,
Мов розцвітала українська ружа!
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Вона й тепер палахкотить вгорі 
І не дає похнюпитись безсило.
«Кобзар» Шевченка саме на порі,
В його поезії нові величні крила!

Бо день новий, оновлена земля,
А Україна-матінка – держава!
Зоря, як мальва, вабить нас здаля –
Надія наша, Кобзарева слава!
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       Пророк

Я змалечку читаю «Кобзаря»
І плачу з Катериною в дорозі.
Її Іванко, крихітне маля,
Дрімав у сповиточку на морозі,

Коли Катруся… Аж жахнувся лід, 
І ополонка стиснулась від страху!
А зачарований зимою світ
Не зміг порятувати бідолаху.

І тільки попід кригу загуло,
Загуркотіло у краях Аїда.
Якби ж пропало і жорстоке зло,
Пішло б на дно і не лишило сліду!

Так ні, воно зосталось на землі –
Поет тоді звитяжно став до бою.
У петербурзькій сніговій імлі 
Він мандрував, Іванку, за тобою.
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Знедолений, ти став поводирем
Гомеру українському, бандуру
Носив, ділив шкуринку з кобзарем, 
Таким величним, як індійський гуру.

Тебе не визнав батько, не прийняв,
Хоча й пізнав чорняві бровенята.
А поряд, як за склом, той самий став,
Де Катря утопилась, твоя мати.

Жахлива її долі таїна.
Тобі ж – доріг засніжених пустеля.
А доля? Сирота її не зна, 
Немає в нього теплої оселі...

 Таким був і сам автор. Сирота.
Та оборона йому вірна – сила слова!
Знедоленим став братом неспроста,
А доля в нього, справді, виняткова!
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Бо не скорився, не піддався злу,
Не зрадив він поезію високу.
Все переміг: і муштру, і хулу,
І світ вклонився мудрому Пророку!
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     Осінь у Каневі

У Каневі осінній дощик
Чернечу гору окропив,
А поміж хмар, як диво з див, –
Проміння сонячного кошик.

У  ньому сонця паляниця,
Обжинків пишний коровай.
Нетканий килим стелить гай,
Струмує з джерела водиця.

А качка, качур, каченята
У літі десь, у «Кобзарі»…
Шевченка постать на горі,
Дніпро віта його, як брата!

Наш Канів, наче серце в грудях, –
Святиня Скіфських теренів.
І кобзарів тут чути спів,
Що будить дух козацтва в людях!
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    Шевченків гонорар

Той гонорар Шевченків пам’ятала 
І довго ще раділа дітвора: 
Аж віз цукерок – накупив немало!
Возив його від двору до двора.

Так солодко, що аж злипались губи!
Забулися дитячі всі жалі.
– Чи любимо солодке? Дуже любим!
Це ж люблять всі і в місті, і в селі!

Тарас Григорович всміхався тихо
Та правив віз по київськім шосе.
І він забув тоді про горе, лихо – 
За мить таку простив оте усе.

А діти щебетали, наче птахи,
Сміялись незабудками очей.
Раділи і багатші, й бідолахи.
І не питав ніхто: 
   – А чий оцей?
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Були всі рівні біля того воза,
І кожен обирав те, що хотів.
Поет радів, і навертались сльози.
Вони у «Кобзарі» його між слів!
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 Картини Марії Приймаченко

Художниця Марія Приймаченко 
Взялась до пензля в рідному селі.
Дивитись на малюнки було щемко.
Приходили дорослі і малі.

Ось на картинах золотисті леви
Як охоронці миру і добра,
Жінки немов казкові королеви,
Чоловіки в задумі, дітвора.

Статечна бабця на печі, а в хаті
І кіт, і миші, і вазонів цвіт.
Цей світ на щастя й доброту багатий,
Ще й до віконця – ластівки політ.

Добробуту ж бо символ споконвічний!
А квіточки – як мрії навесні.
Малюнки, кольори непересічні
Художниці наснились уві сні.
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Тут звір небачений і дивовижний,
Гігантські риби срібні у воді,
Вінок із квітів біля птаха пишний,
Зелені буйні трави молоді.

Вдивляємось в картини Приймаченко –
Минуле в них і світле майбуття.
Художниця Марія, сину ненька,
Провісниця щасливого життя!
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      Квіти Катерини Білокур

У квітах Катерини Білокур
Земля моєї неньки України.
Зринає хвилею квітчастий мур,
Ховає лихоліття і руїни.

Блакитне тло, рожеві пелюстки,
Відтінки, плями сонця, світлі тіні,
Тендітні дрібноцвіти-малюки,
Троянди у величному цвітінні,

І сині дзвоники, і дикий мак,
Лілеї помаранчево-біласті…
Цвіте картин чудових зодіак:
То півтони, то кольори контрастні!

Жоржини рожевіють біля руж,
І червоніють кетяги калини.
У квітах, кажуть, сила живих душ,
Що ми її плекаємо щоднини.
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На виставці славетний Пікассо
Стояв перед картинами безмовно.
Сказав: 
– Тебе, небачена красо,
Пізнати світ весь має, безумовно!

Так українка в маєві квіток,
Які цвітуть у серці Батьківщини,
Сягнула рівня світових зірок
В ім’я краси і слави України!
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Музей М. Волошина в Криму

На крутосхилах Карадагу 
Лишилися його сліди. 
Мав же бажання і відвагу 
Колись приходити сюди.

Ішов босоніж в різнотрав’ї 
В хітоні білому й вінку, 
Як маг. Стежину кожну знав і 
Потоків мову гомінку.

Сам невисокий – велет духу! 
Таким він бачиться мені.
Ходив стежками, тишу слухав, 
Сплітав вінки, складав пісні.

І чуб, і вуса кучеряві, 
Веселий погляд із-під вій. 
Вуста правдиві, нелукаві 
І дум величний буревій.
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Мав гарне прізвище Волошин, 
Високий поетичний дар. 
Соснових крон зелена просинь, 
Призахідного сонця жар

Будили потяг до мольберта, 
До малювання що не мить. 
І ось в руці поета, метра 
На пензлі фарба мерехтить.

То акварелі – справжнє диво –
Спливають з-під його руки. 
Він був у творчості щасливий! 
Минали дати і роки

Життя у віршах і картинах 
У Коктебельській глушині…
Вплітався вітер у чуприну 
Веселим змієм, наче в сні.
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Природі був же свій від віку, 
Вдихав тут пахощі гірські. 
Краси довкола ж бо без ліку, 
Ще й краєвиди ці морські!

Поети приїжджали в гості, 
У його дім – мистецтва храм. 
В гірських лісах дерева в брості. 
У мріях, сподіваннях сам

Господар дому. Слухав твори, 
Ніколи не критикував. 
Умів мовчати, як ці гори 
В ранковій пишноті заграв.

Музей. Нас пам’ятник стрічає 
Та ще майстерні високость. 
І море, море це безкрає! 
Відвідувач – паломник, гость.
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     Музей Олександра Гріна

У Феодосії – музей-вітрильник
В будиночку-макеті корабля!
У ньому жив колись великий мрійник.
Крило вітрил приваблює здаля!

Заходжу, зупиняюся на трапі,
І даленіє синій горизонт.
Як у театрі, ці вогні на рампі.
Очікує на нас приморський порт!

Б’ють хвилі, хитавиця. За канати
Тримаюся. Рушаємо у путь!
Екскурсовод від дати і до дати
Проводить, де нові пригоди ждуть.

Сам Грін бере штурвал у свої руки,
Мандруємо морями добрих книг!
Величний світ музейної науки
Мости, як арки, зводить поміж них.
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Прекрасно-романтичні світлі твори
Нам відкривають невідомий світ:
Затоки, острови, далекі гори,
Фантазії високої політ!

«Грінляндія» – придумана країна.
В музеї її карта, мов панно.
Іду стежками Олександра Гріна,
Що стали вже легендами давно.

Ассоль! Зоря ранкова, як вітрило,
Багряним сяйвом гріє небокрай.
А корабель немов летить на крилах,
Збиває хвиль святковий водограй!

Неначе маки розцвіли над морем!
Ассоль на щастя вміла зачекать.
І ми всі труднощі в житті поборем,
Бо книги Гріна – наша благодать!
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Вклоняємось музеєві доземно,
Що пам’ять Гріна береже, як скарб,
Щоденно, і велично, і натхненно
Палітрою словесних диво-фарб!
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   Німб поезії

Добірка віршів Талалая.
Щиріше не бува рядків!
Їх із захопленням читаю
У ярому цвітінні слів.

І сум, і навіть – Боже! – відчай,
Як рана в птаха на крилі,
І, вочевидь, усе це свідчить
Про болі рідної землі.

Любов поетова безкрая –
Бо всесвіт українства в нім.
Ось Леоніда Талалая
Портрет. Розпука ж – наче німб

Чи, може, гілочка тернова
У поетичному вінку,
Де лавр вінчає силу слова,
Думок мелодію стрімку.
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Його поезія – спокута,
Гроза – що купіль повесні.
Не оминути, не забути
Такої щирості мені!
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   РОКСОЛАНА
        І

Роксолана в мусульманськім світі,
А його правитель Сулейман.
Вона мати. Підростають діти,
Їй же не злічить душевних ран!

Звичаї чужинські все довкола,
Але приховала валіде:
Не зносити голови ніколи
Всім її синочкам – шихзаде.

Лиш один зійде на трон, а може,
Буде то і не її синок...
І ніхто вже решті не поможе,
Бо такий у мусульман зарок:

Усім іншим голови на плаху,
І усобицям у сповитку кінець.
Потім, помолившися Аллаху,
На щасливця одягти вінець.
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А вона живе й того не знає,
Від султана хоче одного,
Щоб він був, як муж у її краї.
Хоче вона вірності його!

Може, то для когось не важливо,
Щоб жили, як пара голубів.
Роксолана ж тільки так щаслива,
Та й султан такого ж поволів.

Так закони, для слов’янства звичні,
Принесла в Туреччину вона.
Виявилось, зовсім не трагічно:
Мала мужа вірного жона.
 
І поклявся Сулейман відтоді,
Що не буде убивать синів.
Хай живуть собі у добрій згоді
І шанують люблячих батьків!
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ІІ
Пропала, Роксолано, ти, гюрем.
Запалася душа в безоднях часу.
Згубив тебе отой страшний гарем,
Його богиню і його окрасу.

А в рідній Україні, де колись
В квітучих вишнях мала ти відраду,
Бузки цвітуть, як полум’яний бриз,
І весь твій біль минувся б там відразу.

І діти б підростали у раю,
Що Україною його назвали люди.
Та нині у чужому ти краю,
Від валіде терпиш тут злу огуду.

А в Україні зараз небеса
Такі високі, волошково-ніжні!
Землі твоєї рідної краса
Ніколи не зів’яне, не поблідне!
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В твоєму серці пахощі полів
І прохолода гаю над рікою! 
А український мелодійний спів
Тебе додому вабить за собою.

Не стане хліборобом Сулейман,
Він хоче володіти цілим світом!
Так ніби повелів йому «Коран».
Тож мусиш ти у рабстві посивіти.
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    Іван Сірко і Нікопольщина

Велика наша земле українська!
На теренах твоїх спливли віки…
Тут пролітали шалом коні скіфські!
Пізніше запорізькі козаки

Тебе оберігали, як святиню!
Тут Нікопольщини свята земля,
Курганами покрита і донині,
Які, мов гори, постають здаля,

Для нас священна ще й тому, звичайно,
Що прийняла у себе прах Сірка.
Схиляємо тут голови печально,
Шануєм вічну пам’ять козака!

Іван Сірко – то істина неспірна –
Не знав поразки в жодному бою!
Та коли вбили і дружину вірну,
І двох синів у рідному краю,
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У нього серце не стерпіло муки,
І похилився праведний козак.
Помер Сірко від горя, від розпуки,
Славетний лицар і герой-вояк!

Загинув, та його військове щастя
Й понині нас дивує на землі.
Тож кожен вірив, що поразки вдасться 
Уникнути, коли в небесній млі

На літаку щасливу його руку
Зуміть над полем бою обнести.
Відчують вояки велику злуку
З минулим, героїчним, непростим,

І кинуться на ворога-заброду,
Розчавлять завойовників в бою.
І перемога прийде до народу
Та й запанує в рідному краю!



242



Олександра Бурбело


Отак воно і сталося насправді:
Розбили вщент коричневу чуму!
Вклоняємося козаковій правді,
Бо разом подолали ми пітьму!

Великий воїн, славний українцю,
Що в Копулівці, у святій землі,
Тебе сховали, поминувши Трійцю,
І, нагостривши бойові шаблі,

Знов відчайдушно кинулись до бою:
Вжахалися їх гніву вороги! 
А козаки пишалися тобою,
І все було відважним до снаги!

Пекельний бій за нашу Україну.
Летіли стріли, і лилася кров.
Тож, вирятували тоді з руїни
Правічну нашу рідну землю знов!
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Іван Сірко! Він з нами тут недремно.
І скільки б не минуло ще років,
Та знаєм: воював він недаремно,
Був серед чортомлицьких козаків!

Як батько їх, щаслива їх надія,
Що збудуться молитви проти зла.
І втілилася в дійсність світла мрія,
І Україна вільна розцвіла!
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Не знаю, де ти, хто ти, що ти нині.
Усе перекотилось без сліда!
    М.Т. Рильський

Лист від загубленої адресатки 
Вінок восьмивіршів

А може, я та сама адресатка?
Немає нині фото чи портрета,
А час летить, немов стрімка комета,
Як той струмок, де потемніла кладка,
Де кушири звиваються шовкові.
Довкруж доріг, стежок у любім краї!..
Нас вабили далекі небокраї,
Як таїна у поетичнім слові.
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І
А може, я та сама адресатка,
Загублена в потоках часових?
Ще в Корсуні шум потяга не стих…
Лишився вірш і поетична згадка
Про гімназиста – юного поета,
Про ліс, що ввесь суницями пропах, 
Про ластівчиних крил легенький змах.
Немає нині фото чи портрета…

ІІ
Немає нині фото чи портрета
Тієї дівчини, що плавала в човні,
Ундини, що мов снилась уві сні,
Де ми читали Гамсуна і Фета,
І річка забуття, чарівна Лета,
Забрала тих ясних хмарин дощі,
Що падали веселками в кущі.
А час летить, немов стрімка комета! 
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III

А час летить, немов стрімка комета!
Я пам’ятаю воду з джерела,
Що вирувала і струмком пливла,
В’юнка і ніжна – юності прикмета.
І невеличка трав’яна загатка,
Мов дзеркало небесне, озерце.
Ніколи не дано забути це,
Як той струмок, де потемніла кладка.

IV

Як той струмок, де потемніла кладка.
Верба рясна, немов готичний храм,
Сучасне із минулим сам на сам.
Дорога далі, стрічкою посадка,
Ранкові літні зорі пурпурові,
Цвіте бузок над Россю вдалині.
Тут скелі, там пісок на мілині,
Де кушири звиваються шовкові.
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V

Де кушири звиваються шовкові.
Каштан Шевченка, Рильського сліди!
В задумі парком Корсунським пройди,
На щастя срібній річці, як підкові,
Повідай мрій високих водограї
Про Білі острови між берегів.
Плин річки не змінився, не змілів.
Довкруж доріг, стежок у любім краї!

VI

Довкруж доріг, стежок у любім краї!
По рунах колій потяг – наче птах.
До Фастова його найближчий шлях,
А далі – коні й путівці безкраї,
І цвіт троянди у любовнім раї,
Червоний поміж гострих колючок.
До щастя ми зробили перший крок.
Нас вабили далекі небокраї!
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VII

Нас вабили далекі небокраї!
Людського щастя формули живі 
Лишилися в незім’ятій траві 
Та в небесах, у ластівчиній зграї.
Надросся у смарагдовій обнові,
Навіки юне, хоч летять роки.
Загублена адреса на віки,
Як таїна у поетичнім слові.

VIII

Як таїна у поетичнім слові,
Волосся темне, пригорща легка
І на прощання піднята рука
На знак тієї юної любові.
У різнотрав’ї незабудок латка,
Далека пісня, запах полуниць
Та обриси подаленілих лиць…
А може, я та сама адресатка?
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Столітній ювілей географічного відкриття
(вірш-загадка)

І місце в конкурсі юних географів журналу 
«Географія для допитливих» (2012 рік, № 9)

Об береги гримлять три океани,
І мчать понад льодами урагани.
Тут материк, нічий на віки вічні,
Холодний, але зовсім не північний.

І день, і ніч на рік бувають двічі.
Летять вітри, і сніг січе у вічі –
Сто двадцять кілометрів на годину!
Такий «вітрець» зідме все, як пилину!

Та тільки не пінгвінів. Птахи ці
Поміж крижин пірнальники й плавці.
Ось леопард морський вже у воді –
Тюлень-хижак. Тікай мерщій тоді.
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А слон морський – тварина не страшна.
Скоріш пірнай, не боячись слона!
На суші ж у пінгвінчиків, нівроку,
Немає ворогів тут безліч років.

А товща криги – зо два кілометри!
Ось буревісники – 
  рибних багатств експерти.
Ще й подивуйся птаху-альбатросу,
Гігантських айсбергів відважному матросу.

Три метри розмах крил – оце пташина!
Досліджує всю фауну людина.
Та не посіяти тут людям, звісно, жита.
О, шостий материк! О, ………………!

Бухта Омельченка нанесена на карту.
Він українець, і це знати варто!
На крижаній землі – науки цвіт,
І нашій станції уже шістнадцять літ.
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А в грудні, чотирнадцятого дня,
Якраз століття, друзі, промина
Відтоді, як Амундсен між снігів
……………. полюс відшукать зумів!
Віват дослідникові крижаних країв!
Спитай себе, чи й ти б отак зумів?
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І Я СВОЮ МОЛИТВУ ДОЛУЧАЮ 
ЗА УКРАЇНУ, ЩО В СВІТАХ ОДНА.
    «Молитва за Україну»
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Молитва за Україну

Люблю свій край, у ньому все для мене.
Садів букети. Лісу океан
Шепоче про щось давнє і таємне,
Аж дослухається обабіч нього лан

У золоті достиглої пшениці.
Що не зернинка – таїна життя!
Рясніють колосочки яснолиці,
Як охоронці щастя й майбуття

На теренах святої України,
Величної держави між держав,
Твоєї і моєї Батьківщини.
Тож працею її ім’я прослав!

Щоб ми були у ній не просто діти,
А цвіт її і плем’я молоде.
Довкола неї стільки того світу –
Такої ж, як вона, нема ніде!
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Гіркий полин, але душа світліє,
Коли його зустрінеш край доріг.
Гінкі тополі – наче наші мрії,
Верба розкішна – вічний оберіг.

Росте така висока і розлога!
Заходжу в тінь, як у священний храм.
Здається, вона молиться до Бога, 
Щоб в Україні було добре нам!

І я свою молитву долучаю
За Україну, що в світах одна,
Така квітуча й пишна, наче з раю,
Для нас усіх дарована вона!
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          Вишневе свято

Вишневе свято в Україні!
Квітують ніжні деревця
На тлі небес ясної сині!
Квіткам ця просинь до лиця.

Все громадянство України
Немов у пишному саду!
У серці кожної людини
Вишневу квіточку знайду.

Тому думки такі крилаті!
Під невидимкою-плащем
Палац вишневий в кожній хаті
Край громовиці із дощем.

А поки що весняні грози
Минають наш святковий рай.
Неначе гілочка мімози,
Відкритий сонечку розмай.
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У ніжних пахощах цвітіння
Пливуть замріяні вітри.
У мерехтінні світлотіней
Краса святкової пори.

Немов метелики тремтливі,
Віночки цвіту серед крон.
І погляди людей щасливі,
І ось звучить акордеон!

І українська рідна мова,
Як солов’я натхненний спів,
Бринить у пісні знову й знову
Вишневим цвітом щирих слів!

Вишневе свято в Україні!
Земля – святилище краси.
Слова і пісня солов’їні,
Людей і птаства голоси!
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Птахи прилетіли

Прозорий присмерк раннього світанку
Відхилить штори сонного вікна.
Всі добрі справи починають зранку,
Як і тепер господарка-весна.

Мов птахи, що клопочуться, веселі,
Співаючи на різні голоси,
Обладнують вони свої оселі
Між крапельок ранкової роси.

– Ніде, ніде не може бути краще!
Як з вирію летіли довго ми!
Та там би не залишились нізащо –
То схованка від лютої зими, –

Щебечуть і росу п’ють птахи ранні.
Тяжка була дорога, дальнім путь,
Як гарно тут весною на світанні,
А ще ж на них розкоші літа ждуть!
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Роботи стільки! Але це не горе,
Як кажуть, праці непочатий край.
Яке ж повітря свіже і прозоре!
Купай у ньому крильця і співай!

Господарюй, бо вдома, в Україні,
Дарованій нам Богом в добрий час,
Малесенькій пташині і людині,
Деревам, квітам – це усе для нас.

Усі ми тут – згуртована спільнота,
Природа й люди в ранку на крилі.
А за садами сонечко вже сходить,
Пливуть хмарок рожеві кораблі.

 Вітрила пурпур, мов у книгах Гріна,
І Україна – дівчинка Ассоль –
Зайшла у трави-хвилі по коліна,
А хор пташок бринить: 
– Ре! Мі! Фа! Соль! 
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Назустріч мрії, щастю, благодаті – 
Усе тут, в Україні, на віки.
Як обереги, у білявій хаті –
Квітчасті українські рушники.

Квітуй же, Україно, всім на диво!
Пташиним хором, радістю брини!
Будь кожною хвилиною щаслива
Пташиної величної весни!
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     Українське поле

Ніяк не надихаюсь полем, 
Ромашкою і чебрецем, 
Квітучим веселим роздоллям 
З дощами умитим лицем,

Де сонце висить булавою
З козацьких великих скарбів
І чується відгомін бою
Між скіфських прадавніх горбів.

Все те пророста в мою душу 
З насіння далеких часів, 
І я розповісти вже мушу, 
Дібравши найкращі зі слів,

Про приспані вітром дороги, 
Про світлі джерела сердець, 
Про вічний неспокій, тривоги 
Як долі щасливий вінець.
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Отож зупинімось у полі, 
Пізнаймо його таїну 
Ще й мудру обізнаність долі, 
З якої і я зачерпну

Тієї живої водиці, 
Що в ній і зима, і весна –
Вода з польової криниці 
У зорях високих до дна!

Хлюпоче у пригорщі сяйво 
Сріблинок небесних світів. 
Сідає на цямрину жайвір, 
Що теж до води прилетів.

Нуртують глибинні потоки 
У цьому живім джерелі. 
Колодязна крапля з глибока 
У пташки бринить на крилі.
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І пахне овид чебрецями, 
Ромашками кличе у путь 
Стежина, доріжка оця, й ми 
Простуємо у «не забудь!»
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  Українська врода

Народе мій! Ти вродою багатий:
В очах то річки синь, то небеса,
А в серці – твій Дніпро, твої Карпати,
Ланів пшеничних лагідна краса.

Поважна стать, розважливість і мудрість.
То сум, то щастя в погляді твоїм –
Все щиро, і у цім твоя могутність!
І в жарті, завше влучнім і незлім.

Нескореність, відома споконвіку,
Ще в скіфів нуртувала у крові.
В історії твоїх звитяг без ліку,
В майбутньому, як орлій крик, нові!

Я Хортиці вклоняюся доземно,
Де вічність – наче захисту крило.
Козацтво українське тут недремно
Того, що буде й що колись було,
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На чатах, які часу непідвладні.
Перехрестись – і вже у війську ти.
Слова у мові все такі доладні,
Їх слід у самім серці берегти,

Щоб розцвітали в мовленні, як ружі,
Бо кожне слово – то ж бо оберіг!
А, вочевидь, усі ми не байдужі
До краю, де наш батьківський поріг.

Там наша доля кличе за собою,
Там врода українська золота
Калиною, тополею, вербою
У ріднім краї пишно розцвіта!
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      Ненька Україна

Як любо відчувать себе дитям,
Коли у тебе ненька Україна!
Їй кожен зобов’язаний життям,
Їй кожен чи за доньку, чи за сина.

Квітчасті луки, кучерявий гай,
Земель її родючих чорноземи,
Блакитно-волошковий небокрай,
Франкові і Шевченкові поеми.

Усе твоє з народження, зі школи,
І цього не забути вже ніколи!
Це все, як ДНК, в тобі навіки,
А в ньому щасті й радості – без ліку!



267



Я лиш струна на арфі України

  Працелюбство в Україні

Україно, мріями крилата, 
Бо крилатий мріями народ. 
Кожна тут оселя, кожна хата 
Сповнена усіх людських чеснот.

Працелюбство, доброта без міри, 
Щедрість – коровай на рушнику. 
А в очах дитинної довіри, 
Віри в своє щастя на віку,

Лицарства, а часом донкіхотства, 
Заповзятості у праці, а пісень! 
Скільки тут святого благородства, 
Добрих справ і звершень, що не день!

Мудрості, порозуміння світу, 
Толерантності, поваги, співчуття,
Віри в предковічні заповіти, 
В українське праведне життя,
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Щоб зоря будила на світанні
Із півнями працю розпочать.
Бо ж росу п’ють тільки птахи ранні,
А робота – Божа благодать.

Отож день минає у роботі. 
Вже й смеркає, а ще в хату – ні, 
Ще ж худобу обійти в турботі. 
Притомились, а в душі – пісні.

Ще на покуті чекає вишивання 
Хрестиком чи гладдю ниточок. 
З-понад вишні сяє зірка рання –
Час благословити діточок

І вечерею, і літеплом водиці, 
Ніжним словом, казкою на сон. 
Нехай солодко малятам спиться – 
Ходить сон, як мовлять, край вікон.

Працелюбством, мріями крилата 
В нашій Україні кожна хата.
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     Синевир

Це щастя – бути у своїм народі 
Під захистом правічного крила.
Як народилась, так живу відтоді,
Мов океану крапелька мала.

У ній усі його надії, і натхнення,
І сила, і могуть, і супокій,
Його любов, його благословення
В оцій легенькій крапельці малій!

Тому, коли почую спів народний,
Зустріну на путі рясну вербу,
Де Синевир ряхтить багатоводний,
Подібну українському гербу

Своєю тінню на ясному плесі,
Вербу серед широких берегів,
В мені, як в українській поетесі,
Зрина жага до українських слів.
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Калинонька, тополя, люба вишня,
І небо, і високі небеса,
І верби, верби, їхня врода пишна,
І краю українського краса!

А мальви, що розквітли на причілку,
А матіоли пахощі вночі,
Черешенька рум’яна на узгірку,
А ще узвар, медові калачі,

Солодкі та духмяні – наче з неба
Спустилися, із сонячних печей.
Живе в нас українського потреба
Сльозинкою у кутиках очей.
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     Бережімо Україну

Україно, дівчинко ласкава!
Кожен тебе в серці береже.
Конюшина біла у отавах,
Ген, село тополя стереже.

А під лісом квіточки-дзвіночки 
На стеблі високім і тонкім
Сушать платтячка, небес ковточки,
І дзвенять: «Тілім-тілім-тілім!»

Пахнуть м’ята, кущики любистку
І ріки м’якенькі кушири.
Україно, хто в Червонім списку
З твого зела літньої пори?

Зберігаймо ж України славу –
Цю природу – річку і отаву,
Джерельце у травах край ріки
І ромашку ніжно-золотаву.
Бережімо все це на віки!
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      Український край

Передосінній день, а мов весною
Пташки співають в іскорках тепла,
Говорять любим співом між собою,
Пригадують весну, що тут цвіла.

Цвіла в розкошах ніжних ароматів
І осипала в гнізда пелюстки.
Як діаманти в тисячу каратів,
Вночі на небі сяяли зірки.

Вони далеке світло чи облуда
Погаслих сонць із давньої пори.
А наше сяє – коровай із блюда –
І золотить високі явори.

Ті велети, що аж сягають неба,
Ховаючи гніздечка в тінях крон.
Їм соколят вигойдувати треба, 
Співати на ніч про дрімоту й сон
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Такий солодкий, і короткі ночі,
Про літепло ранкової роси.
Горить зоря, дзвенять пісні дівочі,
Немов пташок веселих голоси.

Мелодії, що закликають щастя
У наш веселий український край.
Його знайти у вирії не вдасться.
Те щастя – пісні щедрий урожай.

Під небесами співом акапельним
Бринить на вітрі барвою зорі.
А нині, наче написом наскельним,
Озвалося, як осінь на порі.

Вже на порі осінні листопади,
Барвисті, ніби веселкові, дні.
Спитає серце в осені поради,
І в ньому зазвучать нові пісні.
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Українська оселя

Зігрію серце осені теплом.
Ці барви – наче люстра, що в оселі.
А небо тут – розчиненим вікном!
Уявні стіни – ніжні акварелі.

Ще й осінь вишиває рушники,
Обрамлює вишивані картини.
О, Україно! Пропливли віки, 
А в тебе й досі усмішка дитини!
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Казкова Україна

Нам осінь казкою своєю мила:
Що не листок – ліхтарик чи зоря,
Ліси немов палаючі моря,
Що, може, їх синичка й запалила.

Дорога світла в’ється килимами,
Кущі спіреї пишні і густі.
Дерева наче замки золоті!
Над ними хмари синіми димами.

Осінній парк, і тут свої ідеї.
Ось прихисток обабіч жовтих лип,
Де підростає сироїжки гриб,
А цвіт листків неначе орхідеї!

Така казкова нині Україна!
Їй осінь вишиває рушники.
Ось клени – кучеряві парубки.
Як дівчина, красується калина.
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В серцях людей всі барви ці осінні –
Красою, що правічна на землі.
Її сповідують дорослі і малі.
Тож чари осені повік нетлінні!
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  Погляд з Немезиди

Рожеві ранки осені сяйливі.
Хоч вовняний вкриває небо плед,
Та лине містом веселкова злива,
І ми немов на іншій із планет,

Далекій недоступній Немезиді,
Де все таке веселе й осяйне!
Берізки, золотинками повиті,
До гурту ось запрошують мене.

Спадає листя, і немов віконця
Нові й нові у вежах світлих крон
Нам відкрива рожевий відблиск сонця,
У верховітті золотих корон

Струнких тополь на віковічних чатах
Край простору замріяних полів.
Осінній бал я хочу розпочати
Із українських поетичних слів,



278



Олександра Бурбело


Щоб ми розгледіли осінню казку, 
Поки багрець іще не відгорів,
І під вітрилами здались на ласку
Омріяних вогнистих цих морів.

Як та Ассоль, що мріями багата,
Забудемо про долю нелегку.
В саду осіннім українська хата –
Немов на вишиванім рушнику.

Під стріхою пучечками любисток,
І кучерява м’ята, нагідки.
А поміж меж, мов золотих кописток,
Дрімають літом стомлені грядки.

Осінній сон, казкові краєвиди,
Реальність ніби золоте руно.
З далекої планети Немезиди
Ми глянули у вічності вікно.
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  Осінні тумани в Україні

В туманах осені пливе земля. 
Вершки черешень, мов строкаті птахи,
На щогли над туманом корабля
Злетіли крил рожевих вільним змахом.

На палубі мандруємо кудись,
І невідомість огортає душу.
Не скажеш кораблеві: «Зупинись!»
Чи просто «треба», а чи навіть «мушу».

Бо час струмує, наче наш Дніпро,
Відносячи і радощі, й печалі.
Черешня-птаха скинула перо.
– Спасибі! – і за часом далі, далі.

Здається, ми на місці стоїмо,
Як ці гаї, дерева у діброві,
Та час мина, і ми постаємо
В нових чуттів і роздумів обнові.
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І тільки, як туманом залива
Довколішність, серця наші крилаті,
Черешня височіє споквола,
Немов лелека на селянській хаті,

Тоді відчутна часу таїна
І рух його, який нам непідвладний.
Туманиться достигла бузина,
Свій синій плащ накинувши доладно.

Пливуть сади в осінньому вбранні,
Понад туман – химерні, як примари,
І ми неначе в дивовижнім сні,
Десь летимо на посивілій хмарі.

Та зігріває нас, як той вогонь,
Упевненість, що все ж таки ми вдома,
Хоч помічаю посивілість скронь
У тата, а у мами – зморшку втоми.



281



Я лиш струна на арфі України


У часовій безмірності віків
Астральним сяйвом виткані стежини.
У маєві хвилин, годин, років
Спиняє нас у лісі кущ ожини

І те все, чим багата в нас земля.
Красою оповита вся країна!
В туманах часу, ніби корабля,
Добром яскріє наша Україна!
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         Ліс

Пізньоосінній ліс – неначе мрія,
Попіднебесна сива таїна,
Та хто її душею зрозуміє,
Тому і в осені відкриється весна!

Сивіють стовбури, мов у тумані,
У пледах листя ноги-корінці.
Цей ліс – як Вілла, чарівниця-пані,
Що з вовни хмар плете тумани ці.

Чаклунський ліс! Дерева, наче думи,
Відкриті, неприховані, прості,
Не сховані листками в шерех, шуми
Та в барви, що багряно-золоті!

Осипались. Зіткала Вілла пледи
І застелила ними все довкруж.
По них ступаю. Люба мріє, де ти?
Стежиночка звивається, як вуж...
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Не тільки я отут шукаю мрію,
Вона у серці кожного своя!
Отож іду і вірю, що зумію
Її знайти між голого гілля.

Нависло небо низько наді мною,
Тримаю ось хмаринку на руці!
Осінній ліс не знається з журбою,
Купаючись в туманнім молоці.

Пограється у піжмурки охоче:
Тут заблудитися не дивина!
Ось зазирнула Вілла мені в очі
Так, наче й, справді, то моя вина,

Що в лісі є порубані дерева.
А то ж були дуби-чарівники!
За ними плаче Вілла-королева,
Рукою гладить зболено пеньки.
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Дивлюся і душею відчуваю,
Що моя мрія й думи сивих крон
Про те, щоб всі рослини мого краю
Росли щасливо, даючи озон!

Тоді весна проклюнеться, як квітка,
У кожнім серці, сповненім тепла,
І цих туманів лагідних намітка
Нікому з нас не заподіє зла.

Заблудишся, то виведуть стежинки,
А може, Вілла поглядом своїм.
Відчуєш вдячність кожної рослинки.
Отож до лісу, в царство мрій, ходім!
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   Вишні України

Моя душа під благодаттю вишні,
Осінньої, рожевої в саду.
Листки такі, неначе квіти пишні,
Вінчають її вроду молоду.

У кроні неба синього іскринки,
Проміння сонця ніжно-золоте.
Листочки наче сонячні жаринки.
Отак осіння вишенька цвіте!

І віриться, вона, садка окраса,
Багато знає вічних таємниць,
Тож трав зелених неспокійна раса
У золоті осіннім пада ниць,

А деревце тендітне, як дівчатко,
Довкола з листя сяйво розсипа.
Нема цвітінню краю, ні початку,
Бо і сніги цвітуть, коли зима!
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        Українська мова

Українська мова барвінкова,
Що веде мене в країну Знань!
В’ється її стежечка шовкова
Радісних і лагідних світань.

Я її плекаю, свою мову,
Таку щиру, сповнену краси!
Талісман для мене – рідне слово,
Наче квітка в крапельках роси!

А до того ж, мова щоуроку 
Відкриває науковий світ.
В світі Знань щасливі наші кроки,
Вабить нас навчання дивоцвіт.

Тож красуйся, українська мово,
В Україні нашій з року в рік!
Розцвітай, як мальва, веселково
У піснях, немов у плині рік!
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           Рідне слово

Щаслива я, що в рідному селі
Я прокидаюсь рано на світанні.
Сердечка слів у мене на столі
Ряхтять, як в Україні роси ранні.

– Дай, Боже, вам! – радію вже словам,
Як дивосамоцвітам України. –
Ніколи вас нікому не віддам,
Ви – скарб у серці кожної людини.

Ви – віра, що у долю пророста,
Пшениченькою колоситься в полі.
Ми ж українці в світі недарма –
Козацький рід, що завжди прагнув волі.

Чумацький Шлях усіх сердечних слів
В галактику високу ми зібрали.
Щоб путь у майбуття для них зорів,
Брини, бандуро, і дзвеніть, цимбали,
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Бо ми не хочем смутку і журби –
Плекаєм радість сонячно-крилату!
Любові й миру білі голуби
Летять у кожну українську хату,

Щоб злагода була поміж людьми,
Веселками  серця навік єднала.
Ми в себе вдома, в Україні ми!
Тополя і калинові корали –

Така краса, що й годі де знайти!
«Сади рясні» Шевченкового краю,
Басейни рік джерельної води;
«Стоїть гора висока» опріч гаю.

А рута-м’ята! Все скарби любові
Що збереглися в українськім слові!
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          Рідна мова

Проклюнувсь ранок, мов курча з яєчка,
В пушинках золотистих промінців.
Як ми від сонечка не близько й недалечко –
На відстані сердечних, любих слів.

Їх в Україні, що рясного цвіту
В заплавах рік, у тінявих гаях.
Довірливо всміхаються до світу,
Звучать луною у чужих краях.

Бо рідна мова, вічна і ранкова,
Щораз нове словечко розцвіта –
У словника з’явилася обнова,
В просторах мови – квітка золота!

Любімо ж наше слово променисте.
Воно таке ясне, співуче, чисте!
В нім України світле майбуття,
В нім наша гордість, сила і життя!
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СКІФІЯ
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 Скіфські Великі Вали на Поділлі

Ось Вінниця, Немирів, а за ним
Вали Великі скіфські споконвічні,
Аж лячно залишатися самим –
Ці древні пагорби не пересічні!

Князь Строганов і  шукачі скарбів
Копали тут, знаходячи багатства.
Чимало полишалося слідів
Тих пошуків і,звісно, святотатства.

Тож в Ермітажі декілька кімнат
Закладено тим скарбом пожитковим,
Привезеним до осяйних палат,
Розлученим із цим широким полем.

Кісток же стільки вигребли в той час –
Вжахнулася Щербатова Марія,
І видала тоді вона указ:
Копати більше тут ніхто не сміє.
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Минулася гарячка золота,
І ці горби, поранені, звичайно,
Осіли в землю, певно, неспроста,
Але не зникли, як ріка Почайна.

Не тридцять метрів вже у висоту, 
А тільки сім, та є й вони значними.
До пам’ятного знака ось зійду –
Довкола степ, лісок, родючі ниви.

Два озера, немов живі серця –
Загати рукотворні річки Мирки.
– Валам оця прикраса до лиця, –
Я думаю, спускаючись із гірки.

Духмяні трави! Мов суничний джем
Готує влітку сонце на узгірку.
Колючий глід поріс рясним плющем,
За кимсь калина в тиші плаче гірко.
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Криваві сльози гронами висять.
Тут сокіл їх обкльовує щоднини,
І сниться птахові велична рать,
Сп’янілому від гіркоти сльозини.

Лелеки – наче пам’ятник живий
Колишньому добробуту край річки.
Було, вона ревла, як чорторий!
Глибоке ж русло, а води лиш трішки,

Бо віддала озерам глибину.
Немов намалював славетний Гойя!
Все хоче щось оповісти. Кому?
Звичайно, нам. Хлюпоче: 
– А-лі-лу-я!

Довкруж вали, неначе грізний змій, 
Зімкнулися живим магічним колом.
Оберігає їх джмелиний рій
Та руна путівців вузеньких долом.
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Хай височать Великі ці Вали,
Що для потомків – вічна осторога.
Як наконечник скіфської стріли,
До них покажчик, де спішить дорога.

Сюди ведуть протоптані стежки,
Хоч не проклали ще і досі трасу.
Тисячоліття й наших днів роки
Йдуть до Валів вклонитись час від часу.

Довкола них ще й досі зяє рів,
Шумить листками всохле татарзілля.
Тут бій колись палахкотів, горів,
А нині сяє сонячно Поділля.

Квітує літо в скіфській стороні,
Стоять Вали, як миру обереги.
Летять, ген, скіфські коні в табуні,
Несуть віків нав’ючених вереги.
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Скіфське літо

Лишили скіфи в спадок мідну чашу 
Із наконечників гарячих стріл.
Щороку літо в ній напій свій пряжить
І ставить на степів широкий стіл.

Ще й розстеляє скатерку квітчасту
Заради свята сонця на Землі.
І скіфські табуни прибуде пасти
Сам цар Атей  на білому коні.

Дивується, що ковили немає.
– В Червоній книзі! – пояснили ми.
А захід сонця, як колись, палає,
А цар Атей вмивається слізьми.
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Скіфська пектораль

Мов скіфська пектораль – Чумацький Шлях,
Галактика, в якій усі ми вдома.
У Скіфії тепер осіння втома
І майорить барвистий листостяг.

Спогадопад у нашому саду –
Усе було тоді таке вогнисте!
Нині ж повітря прохолодно-чисте.
Я стежкою до Скіфії іду.

В потоках часу в’яне ковила,
Зітхає море хвилею прибою.
О, Скіфіє! Ми й досі все з тобою,
Бо ж ти насправді тут колись була.

Незламна і нескорена в боях.
Тобі поразки не були знайомі.
Прикривши скарб, мостились на соломі
І ночували просто на возах.
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Жахався ворог імені твого,
А ти мечу молилась і свободі.
Розповідають в нашому народі, 
Що так воно колись же і було.

Оця земля, де ми усі народ, 
Свободою освячена з прадавна
Та іменем своїм великим славна,
Страшним для ошуканців і заброд.

Ми скіфи. Наші коні мчать учвал,
А вогнища в серцях сягають неба!
І нам нічого іншого не треба –
Ось тільки цей святий дев’ятий вал!

Так, скіфи ми, бо в наших  жилах кров, 
А не вода струмує у безсмертя.
І ми буваємо жахливо вперті,
Як важимо позбутися оков.
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За рідний край, і за його святині,
І за козацьке славне знамено.
Ми скіфи, отож нам не все одно, 
Чи вільно жить на цій землі Людині.

Палає осінь на семи вітрах,
Нуртує в Україні барволистом.
Хизується калинонька намистом.
За синню в небесах – Чумацький Шлях!
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Джерела вічності

Скіфіє, любов моя вогниста!
Скільки проминуло вже віків,
А твоєї крові струмінь чистий
Нас єдна з життям степовиків.

Мчать, ген, коні у безсоннім шалі,
Відкривають далей небосхил.
Вороги спинилися зухвалі,
Страх паралізує рештки сил.

Дарій заховався в дикій пущі:
Втратив військо – збереже живіт.
Та, мов тіні, скіфи – всюдисущі!
Тут їх право, бо це їхній світ.

Бо це їхнє: ковила хвиляста,
Що, як море, зеленню горить,
Річка, і рясна верба гілляста,
І життя скороминуща мить.
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Недодбати їхнього багатства
Ненаситним племенам заброд!
Скіфіє! З тобою наше братство –
То найбільша із твоїх щедрот.

Оце вічне прагнення до волі,
Що на стязі – стрічка голуба.
Це прадавнє в українській долі:
З українця не зробить раба!

Пишуть лист турецькому султану,
Наче плем’я скіфів, козаки.
Гумор дає сил, лікує рани!
Знають це завзяті вояки.

Тож жахають ласих до розбою.
Сила духу – скіфський заповіт!
І тепер ми живемо з тобою,
Скіфіє, у вічнім плині літ.



302



Олександра Бурбело


І пишаємося тим. що українці,
Що буяє сила молода.
Ріки наші сповнює по вінця
Із джерел минулого вода.

Наче вічний спогад про минуле,
Де, здається, зупинився час –
Скіфський вал, Немирів... Не забули?
Скіфія вдивляється у нас!
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