
 

 

Наше багатство 

 

   Повновидий місяць стояв високо на небі 

й посилав на землю своє чисте проміння; 

ясне лице його заглядало у віконце малої, 

але білої та чепурної хатини. В тій хатині 

жила вдова Катерина з дочкою Оленкою.  

Мати Оленки мала тільки невеличку 

хатину, город та садок вишневий перед 

вікнами. Вона мусила тяжко працювати на 

хліб, проте доводилося бідувати, й не раз 

голод і холод заглядали до убогої оселі. 

«По сльоті погода, по журбі радість настає, 

— казала вдова часто, — а у кого є така 

добра дитина, як у мене, той не знає ще 

горя». 

 

   Оленка справді була добра дитина. Матір 

свою любила, старших шанувала, зі всіма у 

злагоді жила. Знаходила вона час і до 

школи ходити, й одягатися чепурненько, й 

матері в роботі помагати. Коли місяць 

глянув до них у віконце, мати й доня вже 

впоралися з роботою. 

 

 — Мамо, — сказала Оленка, — там 

надворі так гарно, піду послухаю, як 

соловейко щебече. 

 

   Сіла вона на призьбі коло хати, а в 

садочку соловейко тьохкав, аж луна йшла. 

Місяць, задумавшись, став на небі, мовби 

й він заслухався того співу, а вітерець 

тихесенько розмовляв з деревами, начебто 

боявся перебити солодку пісню 

соловейкову. 

 

   Довго сиділа Оленка, дивлячись на красу 

світу. Вже аж мати, не діждавшись її, 

покликала: 

 

— Іди, доню, до хати, бо час уже й 

спочити. 

 

Our Treasure 

 

The full moon shined high up in the sky, 

sending its bright rays down to earth; its 

luminous face peeked into the window of a 

small, but clean and tidy hut. А widow named 

Katerina and her daughter Olenka lived in that 

hut. Olenka’s mother had only this little hut, a 

vegetable garden, and a cherry orchard in 

front of the windows. She had to work hard to 

earn their daily bread, yet they lived in 

poverty, and hunger and cold would often 

peek into their poky little house. “Sunshine 

comes after slush, joy comes after sorrow,” 

the widow often said, “and he who has a child 

as good as mine doesn’t know sorrow 

anymore.” 

 

Olenka was a good child, indeed. She loved 

her mother, respected the elders, and lived in 

harmony with all the people. Also, she found 

time to go to school, to dress neatly, and to 

help her mother out around the house. By the 

time the moon peeked into their window, the 

mother and daughter had already finished 

their work. 

 

“Mother,” Olenka said, “It’s so nice outside. 

I’ll go out to listen to a nightingale singing.” 

 

She sat down on the mound of earth by the 

house. In the garden, the nightingale’s song 

had been echoing far and wide. The moon, 

deep in thought, paused in the sky as if 

entranced by the singing, and the breeze was 

talking gently to the trees, as if being afraid to 

interrupt the nightingale’s sweet song. 

 

For a long time, Olenka sat there looking at 

the beauty of the world. Her mother, not 

being able to wait for her any longer, gave her 

a shout,  

 



Але Оленці не те на думці було: 

 

— Ще хвилинку, — просилася вона. — 

Сядьте, мамо, та заспівайте якоїсь пісні. 

Дивіться, як тут гарно та любо кругом. 

Любо мені слухати, як соловей щебече, та 

ще любіше стає на серденьку, як почую 

пісню вашу. 

 

   Мати всміхнулася, сіла коло коханої доні 

та й стала співати всяких пісень: і веселих, 

і журливих, і про козаків. 

 

— Мамо, — запитала нарешті Оленка, — 

чи в кожнім краю всі люди мають такі 

гарні пісні, як наші? 

 

— У кожнім краю, кожний народ має свою 

мову й свої пісні, — відповіла мати. — Так 

уже на світі ведеться, що кожній людині 

наймиліша та мова, якої дитиною ще від 

матері навчилася: найдорожча й найкраща 

та пісня, з якою мати колисала. 

 Мова й пісня — це правдиве багатство 

кожного народу. 

“Come home, my daughter, it’s time to go to 

bed.” 

 

But Olenka’s thoughts were elsewhere.  

 

“Just a moment,” she prayed. “Sit with me, 

mother, and sing a song. Look, how nice and 

pretty it is around. It’s a pleasure to listen to 

the nightingale whistling, and it will be a real 

pleasure for my heart to listen to you 

singing.” 

 

Her mother smiled, sat down next to her 

loving daughter, and started singing all sorts 

of songs: joyful, sad, and songs about 

Cossacks.  

 

“Mother,” Olenka asked at last, “do people in 

every land have songs as beautiful as ours?” 

 

“In every land, every nation has its own 

language and their own songs,” her mother 

replied. “That is the way of the world that 

every person loves most the language he or 

she learnt from the mother as a child: the most 

cherished and the most beautiful is the lullaby 

the mother used to sing.   

The language and the lullaby - these are the 

true treasures of every nation.” 
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