
 

Андрій Будугай 
 

Приазовські арабески 
 

(цикл катренів за повістями Олексія Яковича Огульчанського) 
 
 

Країна інкурів 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«Країна Інкурів» 
 

Два по́люси життя́ – 

у пле́мені інку́рів: 

Оди́н із них – це страх, 

Зоу́го та ремка́х; 

А і́нший – до́брий Оп  

та І́ка з ку́льтом ту́рів, 

І Рус, що мчить коне́м, 

полю́є у степа́х. 
 

м. Біла Церква, 20.08.21, пт., 12:40.  
 

 

Ві́трів Кут 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«Віт́рів Кут» 
 

Васи́ль Збанду́то – син 

Про́копа-риба́лки, 

Только́ Гуси́нський і  

Ра́їса, що росли́ни зна, 

Потра́пили в нору́ 

лисячу в ги́рлі ба́лки. 

А там знайшли́ кістя́к 

Півде́нного слона́. 
 

м. Біла Церква, 22.08.21, нд., 06:32.  
 

 

Зна́хідка на все життя́ 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«Зна́хідка на все життя́» 
 

Славко́ Сірошта́н, що 

мрі́яв так до́вго про мо́ре, 

На Азо́ві відчу́в –  

він дити́на широ́ких лані́в. 

Сорт пшени́ці нови́й 

цей семикла́сник відтво́рить –  

Із зерна́, що в дрохві́  

ди́вний «жо́лудь»-конте́йнер храни́в. 
 

м. Біла Церква, 05.09.21, нд., 18:46.  
 

 

Дивови́жне зерня́тко 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«Дивови́жне зерня́тко» 
 

Зерно́, що проросло́ 

під я́вором Федька́, 

Перетвори́лося 

на ди́вний виногра́д. 

Це скарб Діо́ніса, 

що е́лліна рука́ 

несла́ в наш край, щоб ріс 

у Приазо́в’ї сад. 
 

м. Біла Церква, 22.08.21, нд., 06:36.  
 

 

Зага́дка Кам’яної Дозо́риці 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«За́гадка Кам’яної Дозо́риці» 
 

Шкільни́х два дру́га, що 

із се́лища Крила́те, 

Тимко́ й Оле́г, вони́ ж – 

рятівники́ птахів, –  

Про про́со за́гадку 

вирі́шують завзя́то, 

Про да́вній злак орди́, 

яки́й хова́вся сім віќів. 
 

м. Біла Церква, 22.08.21, нд., 03:09.  

 

Скі́фське джерело́ 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«Скі́фське джерело́» 
 

Ціли́нник Ге́нка,  

Акаде́мік і Куле́рик, 

У Приазо́в’ї 

скі́фське джерело́́ знайшли́: 

Їм удало́ся 

крок за кро́ком, без істе́рик 

Малю́нок розгада́ть 

і во́ду дать землі́. 
 

м. Біла Церква, 04.09.21, сб., 11:07.  



 

У не́трях Джуба́ю 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«У не́трях Джуба́ю» 
 

«Уда́р» канга́рик То́лик  

від Одноо́кого отри́мав,  

Тож у гуспе́ра хло́пець  

поча́в допомо́гти проси́ть.  

Вони́ йдуть до Джуба́ю.  

Тут То́ля вла́сними очи́ма  

Поба́чить зло́чин ді́да,  

і звіл́ьнить короп’я́т уми́ть.  
 

м. Біла Церква, 07.098.21, вт., 17:28.  

 

 

Дару́нок Кніпо́вича 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«Дару́нок Кніпо́вича» 
 

Юрко́-кося́нин, що 

із Тополі́вки ро́дом, 

В Буга́зику зустрі́в – 

степови́ка Мишка́… 

Ряту́ють камбаля́т, 

схова́вшись за вікмо́ром, 

Спійма́вши на гачо́к 

лисицю-хижака. 
 

м. Біла Церква, 22.08.21, нд., 12:16.  

 

 

Степова́ принце́са 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«Степова́ принце́са» 
 

У Доброво́дівку 

Юрко́ візи́т нано́сить, 

Щоб мо́ре порівня́ть 

із про́стором степі́в. 

Мишко́ йому́ дові́в: 

приго́д свої́х́ тут доси́ть, 

Щоб поверну́ть теля́ 

трудівника́м полі́в. 
 

м. Біла Церква, 22.08.21, нд., 16:12.  

 

 

Бра́нці лева́нту 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«Три дару́нки» 
 

Три шестикла́сники, 

ката́ючись на кри́зі, 

Потра́пили на мо́рі 

під си́льний урага́н. 

Він кри́гу відірва́в, 

поні́с в поло́н хурди́зі, 

Та хло́пцям удало́ся 

цей розірва́ть «арка́н»!.. 
 

м. Біла Церква, 27.11.21, сб., 18:16.  

 

 

З природою «на ти» 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«Бухта Солодкого коріння» 
 

Кузьма́,Тара́с, Васи́ль – 

коли́шні «бра́нці віт́ру», – 

Та друг нови́й – Сашко́ 

заду́мали знайти́ 

У бу́хті скарб піра́тів. 

Та і́ншу справу світ́лу 

Зроби́ли хло́пці, що 

з приро́дою «на ти́». 
 

м. Біла Церква, 02.12.21, чт., 08:00.  

 

 

Рятівники кефалі 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«Скарб Солоного лиману» 
 

Сергі́й – збира́ч кома́х, 

а І́гор – ти́пів ґру́нту, – 

По Ме́ртву го́лову  

до Вербохма́ри мчать. 

Там допомо́гу ри́бкам 

надаю́ть відчу́тну, 

Щоб ма́ла шанс кефа́ль 

доро́слою вже стать. 
 

м. Біла Церква, 04.12.21, сб., 18:38.  

 

  



 

Біда на островах 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«Острів сріблястих мартинів» 
 

Приї́хав аспіра́нт 

на береги́ Азо́ва 

Вивча́ть марти́нів склад 

на рі́зних острова́х. 

З Грицько́м дізна́вся він 

у чім біди́ осно́ва, 

Як вря́тувать птахі́в 

не тіл́ьки на слова́х. 
 

м. Біла Церква, 05.12.21, нд., 20:33.  

 

 

Шукачі́ секре́тів 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«Жаб’ячий цар» 
 

Оле́ксу та Ге́ку, 

які́ ́з Молоча́нки, 

Так ва́блять секре́ти 

і зві́рів, і трав. 

Знахо́дять хлоп’я́та  

листа́ із бляша́нки, 

В яко́му гео́лог 

на ма́рмур вказа́в. 
 

м. Біла Церква, 09.12.21, чт., 16:27.  

 

 

Лови́тва азовча́нки 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«Як сплять дельфіни» 
 

Було́ це в Приазо́вї:  

два дру́га-крутоя́рця 

Дельфі́на-азовча́нку  

заду́мали привчи́ть. 

Все го́лову лама́ли, 

як взя́ти вихова́нця? 

І вре́шті час обра́ли –  

коли́ твари́на спить. 
 

м. Біла Церква, 12.12.21, нд., 18:17.  

 

 

 


