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ПРО ВОЗДУХ (ПОВІТРЄ) ТА ВІТЕР. 

— Що ти тут робиш? — закричав Санько 
Круглий вбігаючи в льох. 

— Як то що? Хіба не бачиш? Квас тягну! 
— відказав брат його Яків, відтуляючи губу від 
духовика (лїваря) і затуляючи дірочку паль¬ 
цем. 

— Квас тягну! Який там квас? Ти до ква¬ 
су і не-доторкав ся. Сам ти гаразд не тямиш, що 

^робиш. 
— Ти мабуть красше знаєш. Ну, нехай так: 

то щож я роблю, коли не квас тягну? 

— Що робиш? Ось що ти робиш: ти до се¬ 
бе воздух тягнеш. 

— Таке то, ще що вигадай! — сказав Яків 
зареготавшись. 

— Та ти не смій ся, а лучш& мене спитай, — 
сказав Яків. \ 

— Нічого тебе питати. Дуже, бач, розумним 
ти став, як з студентами в місті побратав ся. 

— Чи дуже, чи ні, а я кажу тобі щиру пра¬ 
вду! Таже у тебе в роті ні каплиночки квасу 
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не було і тепер нема; як же ти кажеш, що квас 
тягнеш? 

— Не було, так буде, коли дотягну. 
— Тотож бо й є: дотягну. А щож ти до¬ 

тягнеш? Весь воздух витягнеш з духовика, то¬ 
ді' і квас потягнеш. 

— З якої причини я воздух тягнути буду? 
На що він мені здав ся, той воздух, твій, коли 
мені квасу треба? 

— А на те, щоб у духовику опоржнити мі¬ 
сце для квасу. Поки в духовику буде воздух, 
квас туди не війде; він стане підниматись в го¬ 
ру тілько тоді, як ти помалу витягнеш ззідтам 
воздух. 

— Та хибаж квас через те піднимаєть ся в 
гору? 

— А тож як? Мотузком чи що ти його по¬ 
тягнеш? 

— Не мотузком, а губами. 

— Нї хлопче, не такі твої губи довгі, щоб до 
самого квасу дістати. Та як же ти просунеш 
свої губи через дірочку? 

— Хібаж я кажу, що просуну їх туди? Ди¬ 
ви, який мудрий! сам вигадав, тай на мене зва¬ 
лює. Нї вже, коли ти такий мудрий, та писмен- 
ний, так ти мені до ладу роскажи, чого квас 
піднимаєть ся в гору, як витягнеш воздух з ду- 
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ховика? Коли мої губи не мотузок, як ти ка¬ 
жеш, то вжеж і воздух не мотузок. 

— А того, що воздух важкий, що він давить 
і не пускає вкас у духовик, а як витягнеш його, 
то тодї квас і піде в гору. 

Тут Яків як і засмієть ся: -—- Кому той воздух 
важкий, кого він давить? Хіба тебе, а мене 
ні, тай батька не давить; нам він легкий, а не 
важкий, нам вільно дихати воздухом. 

— Нам легко і плавати у воді а вона-ж да¬ 
вить, вона-ж має вагу. Сам ти бачив, що вода 
повертає колеса у водянім млинї. А чогож се 
так? Того, що вода важка: падаючи на млино¬ 
ві колеса, вона давить на них і повертає ними. 
Колиж ти влїзеш у воду, ти нїчогісенько не чу¬ 
єш, що вона давить, бо вона обіймає твоє тіло 
зі всіх боків. Оттак же точнїсенько й воздух: 
нам не чути, що він давить, бо він давить зі всіх 
боків однаково. Колиж давить так як на кри¬ 
ла у вітрака і повертає ними, то значить він має 
вагу, хоть і меншу, ніж вода. 

— А кілько пудів він заважить? — спитав 
Яків усміхаючись. 

— Тілько, що як би зібрати до купи весь 
воздух на світі, так ти і не підняв би; д як його 
менше то і важить менше. От хоть би і у сьо¬ 
му льохови: воздух тут не заважить і 5 фунтів. 
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— Ну, а той що в духовику, кілько той за¬ 

важить? 

— Той Мабуть і четвертої частини фунта не 
заважить. 

— А брехня твоя кілько важить? 

— Та мабуть більше, ніж твоя. 

— Може і вона давить, як воздух, чи нї? 

Розсердив ся наш Санько, підбіг до Якова, 
та смик його пальця від дірочки духовика, а 
квас так і задзюрчав, і полив ся з духовика в 
ДЇрку. 

— Ну, держи його тепер своїми губами, дер¬ 
жи! — промовив Санько, не даючи Яковови за¬ 
тулити зверха духовика. 

— Та пусти бо палець! — кричав Яків — весь 
квас втїче. Геть бо навіжений! 

— Нї, коли так, не пущу, щоб ти знав, що 
воздух важкий, що він давить; тепер бачиш 
що: коли ти відтулив дірочку, воздух пішов в 
духовик, надавив на квас,4 от твій квас і потік. 

— Ну, ну, добре, нехай буде так; тілько пу¬ 
сти. 

Санько випустив його руку; Яків знов приту¬ 
лив палець до дірочки духовика, тоді квас за¬ 
раз спинив ся і не тече. 

— Ну, що бачиш тепер? Як ти затулив дї- 
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рочку, то воздух білвше не давить на квас, от 
він і не тече з духовика. 

Не став більше його слухати Яків, а почав 
знов тягти квас. А Санько собі не перестає, сто¬ 
їть коло него, та знай своє проказує: 

— От бачиш ти, розумна твоя голова, ти 
знов тягнеш воздух з духовика, його там ро¬ 
бить ся менше, а через те квас піднимаєть ся 
в гору, бо воздух в духовику не давить на квас, 
а давить на него тілько той воздух, що над 
квасом в діжці з боків, тай жене квас в духовик. 
Колиж ти витягнеш весь воздух, тодї весь .ду¬ 
ховик "буде повний. Ну що, наточив? 

Яків тілько кивнув головою, бо вже справді 
замість воздуху тягнув квас, та напившись до¬ 
бре, затулив дірочку пальцем і виняв духовик 
з дірки. 

— А ну лише, — промовив Санько, а ну ка¬ 
жи тепер: чого се квас не виливаєть ся до долу? 
Таже зі споду ніхто його не держить, духовик 
зі споду не затулений. 

— Та ну геть собі! Дай мені хоть діло зро¬ 
бити. 

— Ні, не піду. Кажи чого? Хто його дер¬ 
жить на споді, як не той-же воздух? 

— Таке то! І зверху давить, і на споді дер- 
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жить, та що він сторукий чи що, той воздух 
твій? 

— Ще більше, ніж сторукий. Він на всі бо¬ 
ки давить: і вгору і вниз до долу, і з правого 
боку і з лівого. Ти либонь бачив, як надувають 
міхуря: чи тоді воздух давить в один бік? Ні, 
він разом давить на всі боки міхуря і роздимує 
його/ 

— А ну, ну, побачимо, сказав Яків, шукаючи 
очима збанка, побачимо, як воздух держить, 
коли я лити буду квас. 

Відшукав він той збанок, наставив над ним 
духовика, відтулив зверха палець тай почав ви¬ 
ціджувати квас. 

— Ну що? Хіба і тепер скажеш, що не воз- 
духом пігнав ти квас в збанок? Коли ти відту¬ 
лив зверха дірочку, воздух зараз пішов туди, 
подавив на квас, а квас і потік в збанок. 

Наливши повний збанок, Яків поніс його 
в хату; за ним пішов і Санько. Яків поставив 
збанок на стіл перед батьком, сів на ослоні, тай 
каже до Санька: — Ну, тепер говори собі, кіль¬ 
ко хоч. 

— Нічого тобі казати, коли ти нічого не тя¬ 
миш, — відказав йому Санько. 

— Тату! Санько каже, немов би воздух був 
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важкий, що він давить і що його на фунти мо¬ 
жна важити. 

— Кого давить? — спитав старий, випиваю¬ 
чи із збанка сирівець. 

— На все давить, — відповів Санько: давить 
на голову, на плечі, на ноги, на лавку, на по¬ 
міст (підлогу), на стелю, на все. 

— Се тобі мабуть в школі казали? 
— Так, тату, в школі. 
— А по нашому і без воздуху важко. Як 

же се він по вашому давить? 
— А ось як, — сказав Санько. 
Тут він вхопив чарку, що стояла на столі, 

притулив її до губи, витягнув з неї воздух, а во¬ 
на так і притулила ся. Санько держав її, поки 
було духу, крутив головою, а вона все не відпа¬ 
дала. Дальше він видихнув воздух в чарку, а 
вона зараз відпала. 

— Ось як, тату! — промовив Санько. 

— Та хібаж се від воздуху? 

— А вжеж не від чого. Ви бачили добре, що 
нічого иншого в чарці не було; я з неї витягнув 
воздух і впустив знов воздух. 

-— Та може се від того, що ти її приссав? 

—А чим же я приссав її, як не тим, що ви¬ 
тягнув з неї воздух. А зверху воздух давив на 
ню із всіх боків, от вона і притулила ся до гу- 
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би. Та почекайте, я вам ще і не так зроблю, 
щоб ви не казали, що я приссав. 

Тут він відорвав клаптик паперу, приліпив 
його лоєм з каганця до дна чарки, тай запалив 
його сірничком, а дальше швидко як тілько мо¬ 
жна, поки ще папір не згорів, він перекинув чар¬ 
ку на долоню. Коли папір під чаркою згорів, 
долоня і полізла в чарку, трохи чи не дополо- 
вини її. Санько повертав рукою на всі боки, 
а чарка все стояла на долони притулена до неї. 

— Бачите, тату! Троха того воздуху, що був 
під чаркою в середині вигоріло; під нею стало 
пустїйше, на долоню вже в тім місци так не да¬ 
вить, як перше було, поки і коло чарки і під 
чаркою воздух був однаковий. От тепер той 
воздух, що в хатї коло чарки, надавив її із всіх 
боків і притулив до долоні. Візьміть же ви, та 
пустіть під чарку хоть трохи воздуху, то він за¬ 
раз подавить на долоню, вона зрівнаєть ся, воз¬ 
дух Подавить на чарку з середини і чарка тоді 
відтулить ся. 

Тай справді: тілько Санько подавив троха 
на долоню коло чарки, воздух влетів під ню, 

вона зараз відпала, а долоня зрівнала ся. Тіль¬ 
ко якась червона смужка кружком зістала ся на 
ній, певно від того, що чарка давила на доло¬ 
ню. 
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— Ви мабуть запримітили, — почав знов 
Санько, — що добре завязанйй міхур надутий 
воздухом, дуже трудно здусити, так ніби чуєш, 
щось не пускає. 

Хтож се не пускає, як не той воздух, що в 
міхурі. Він давить з середини міхура і не дає 
йому здавитись; а коли зробити хоть маленьку 
дірочку в міхурі, щоб через ню виходив воз¬ 
дух, тоді міхур можна легко здусити. Або хоть 
і се ще: Коли бочка зовсім повна і воронка 
(кілочок в дірці з верхного дна) добре затуле¬ 
на, та відоткнеш чіп — вода зовсім не потече. 
Чогож се так? Того, що воздух давить на во¬ 
ду в ту дірочку, де був чіп і не пускає води; щоб 
вона потекла, треба відтулити воронку, тоді 
воздух зараз подавить на воду зверха і поже¬ 
не її. 

-— Може воно і справді так, — промовив 
батько, та тілько яка в сім користь? Мара знає, 
чим забивають вам голови в тих школах! 

— Ви кажете, тату, яка користь? А ось яка: 
знаючи все отеє, люди навчили ся піднимати 

воду в гору, як се часто буває потреба, пороби¬ 

ли помпи до колодязів (студень), пожарні тру¬ 

би, та чимало чого повигадували розумні та у- 

чені люди на користь громаді. 
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— Хібаж се помпа чи труба воздухом воду 
качають? 

— А так. Помпа витягає воздух з цівки, а 
через те вода піднимаєть ся і виганяєть ся геть. 
Коли би не знали, яку силу має воздух, не вмі¬ 
ли би робити нічого сего, навіть не уміли би ду- 
ховика зробити, а знали би тілько бабські казки. 

— Які се казки? 
— А такі, що он кажуть, як вихор закрутить, 

та вкинути в середину ножа, на нїм кров буде, 
бо се, кажуть, нібито чорти бють ся... 

— А по вашому хтож се бєть ся? — спитав 
старий? 

— А по нашому дві течії або дві струї воз- 
духа, два вітри бють ся. Вітер — се тойже воз¬ 
дух, та тілько не стоячий, а зворушений,бігучий. 
Часом буває зовсім тихо, а тілько махни коло 
себе хусткою, та зворуши воздух, зараз почуєш, 
що на тебе вітрець повіяв. Значить, вітер буває 
від того, що воздух пересуваєть ся на друге мі¬ 
сце, піднимаєть ся і біжить, коли дуже зворуше¬ 
ний. Колиж два вітри повіють на зустріч, от 
вони і закрутять вихор, поки не розійдуть ся по 
своїй дорозі. 

— Чогож воно так буває, що воздух стоячий 
та робить ся бігучим? 

— А се буває тому, що він не все і не скрізь 
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однаковий; буває теплий, а буває і холодний. 
Холодний воздух буде важкійший від теплого; 
тому то він віє до низу, а теплий піднимаєть ся 
в гору. От хоть би тут в хаті. Воздух тут те¬ 
плий і легкий, бо в хаті натоплено (напалено), 
а в сінях воздух холодніший і важкійший. Ко- 
лиж відчинити двері в сіни, повіє відтам холо- 
ний воздух в хату понад землю, а теплий воз¬ 
дух піде з хати в сіни зверха попід стелю. Де 
воздух іти буде, там буде маленький вітер, а де 
оба вітри здибають ся, там буде маленький ви¬ 
хор. 

— Що ти, хлопче, забиваєш нам баки, що 
ти брешеш? загомонів батько. 

— Ні тату, не брешу. От чи можна відчини¬ 
ти двері в сіни? 

— Ну, відчиняй, та тільки не довго. 

Санько запалив каганець, відчинив двері, 
тай поставив каганець на порозі; поломінь так 
і повіяла ся з холодним вітром з сїний в хату. 
Тоді він підняв каганець в гору аж до верхного 
одвірка: полумінь похилила ся відразу з хати в 
сіни. Колиж він держав каганець по середині 
дверий — полумінь заколихала ся, а не схилила 
ся ні в сіни ні в хату. 

— Як же ти знав, що в низу тягнути буде з сї¬ 
ний в хату? — спитав батько. 
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— Та так, що в низу воздух все буває холод- 
нїйший. В сїнях воздух холоднїйший від хат¬ 
нього і важкійший, тому то він і стелить ся до 
долу, а хатний воздух теплїйший від сінешньо¬ 
го і лекший, от він і піднимаєть ся в гору. То¬ 
му то роблять сходи у лазни в горі а не в низу, 
а в Росії піднимають постіль в гору, трохи чи не 
під стелю, щоби було теплїйше спати. Та хоть 
ще і тоє: инодї, як дуже натоплено, сам чуєш, 
що голові теплїйше ніж ногам. Та що й казати: 
Як би сего не знали, то і літати не вміли би. 

— Що, що? — запитав батько, дивуючись. 
— Літати, кажу, не вміли би. 
— Хто не вмів би/? • 
— Та люди. 
— Та хіба вже і ти літати вмієш? 

— Вмію, коби тілько було з чого зробити 
бальон, такий великий піхур. Не крилам'и лі¬ 
тає чоловік, не по птичому, а літає. 

— Та ти мені не пустуй, хлопче, а то тобі чу¬ 
ба намну. Ти мені правду кажи: брешеш, чи ні? 

— Єй богу, бігме, тату, я правду кажу. 
— Та хібаж ти сам бачив, як літають, чи мо¬ 

же тілько чув? 
— Ні, бачив! 
—- Сам бачив? 
— Сам бачив. 
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— Ну, кажи. 

Се все ось від чого: коли в бальон, та¬ 
кий великий піхур, зібрати богато теплого 
воздуху, щоб він був теплїйший від того, що, на 
дворі, тоді' той воздух, що в бальонї, буде лек- 
ший, а через се і бальон підійметь ся в гдру. Ба¬ 
льон сей робить ся з доброї шовкової тканини, 
великий превеликий, завбільшки в хату або 
й більше; зверху його потягають такою мазею, 
щоб туда не приходив воздух, і тоді обводять 
його сіткою, а до неї внизу привязують човник, 
або кіш, куда сідають люди. Щоби воздух в 
бальонї був теплий, запалюють під бальоном 
бавовну намочену доброю горівкою або спірі- 
тусом. Через се воздух в бальонї розгріваєть 
ся, робить ся лекшим, тоді і бальон піднимаєть 
ся в гору. Щоб він відразу не полетів, привя¬ 
зують його, а коли вже нагріють, то його так 
надує, трохи не лусне. Тоді відрізують шнури, 
а больон мов стріла, так і полетить в гору і лі¬ 
тати буде, поки воздух в нїм теплїйший, нїж 
зверха. 

— А чи не перевернеть ся він? 

— Чогож він перевернеть ся, коли на споді 
привязаний човник, а в нїм чоловік сидить і ва¬ 
га, зверху же тілько бальон легенький. 

— Та щож, ти се сам бачив? 

ч 
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— Та ми і самі в школї робили такий бальон, 
тілько ми робили невеликий і з тоненького па¬ 
перу, от що пани цигарки роблять, а на споді 
привязували маленький кошик і садовили туди 
кітку. 

— Та хіба-ж вона тдк і сиділа там і не ви¬ 
пала? 

— Ми її привязали. 
— Щож вона? 
— Нявкала, бідолашна, та нікуди дітись, тре¬ 

ба сидіти. 
— І полетіла? 
— Полетіла. 
— Кудиж вона полетіла? 
— Та миль мабуть зо дві від міста, там і впав 

бальон. 
— Як же він упав? 

— Коли воздух в нїм охолоднїв, зробив ся 
важкійшим, бальон став помалу осідати до до¬ 
лу, а як став такий холодний і важкий, як на 
дворі, тоді міхур і сів на землю. 

— А кітка? 

— Тай кітка з ним ні жива ні мертва з пере¬ 
ляку. 

— Та ти сам се бачив? 
— Та як же не бачив, коли сам там був, як 

його пускали в гору. Тоді люди так переляка- 
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лись, як він сідав коло села, що і за комісарем 
посилали. 

— Щож комісар? 

— Комісар, бачте, знай, що воно таке, так не 
казав бити, а то люди вжев і ціпи поприносили, 
щоб бити; думали, що воно мабуть звір який, 
або що. ^ 

— А се в день було, чи в нбчи? 
— В вечер. 
— А люди дивцли ся, чи |и його покрадаєм- 

- цй пускали? 

— Ні, тут людий богато було. Тепер Ті ба- 
льони роблять так, що замість того, щоб нагрі¬ 
вати воздух в бальонї, тепер напускають туди 
такий легенький дух, що зветь ся водорід. Він 
лекший від звичайного воздуху власне 14 разів, 
а через ~се міхур з таким вбздухом дуже легко 
і високо підіймаєть ся в гору. 

— Ти кажеш, що і люди піднимали ся в гору 
на таких бальонах? 
. —-Ага! 

. — Щож, високо можна піднятись? 
— -Один чоловік, Француз Ге-Люссак, 1804і 

року на такім бальанї піднявся в гору на 4 милі. 
— Ну, се вже, хлопче, брехня! Як же він 

довідав ся, кілько там миль, также там стовпів 
нема? ♦ 
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— Алеж, тату, з розумом та з наукою, коли 
на тоє, всего можна дізнатись. Учені люди ви¬ 
гадали такий приряд, що вимірить кожду ви¬ 
сочину, от по нїм то Ге-Люссак і дізнав ся, що 
пролетів в гору чотири милі. 

— Як же там в горі? 

— Ге-Люссак казав, що на самій височині 
дуже тяжко дихати, бо воздух там дуже рід¬ 
кий і такий сухий, що папір сохне і скручуєть 
ся, як на огни, а кругом тишина така, як в гро¬ 
бі. 

— Як же-ж можна спускатись до долу? 

— А, для того зверха бальона прироблю¬ 
ють маленьку фірточку, котра відчиняєть ся, 
коли потреба. До фірточки привязаний шну¬ 
рок; треба тілько потягнути за него, а фірточ- 
ка зараз відчинить ся; в бальон набіжить вер- 
хний воздух, а через се бальон робить ся тяж¬ 
ілим і осідає на діл. 

— Як же сей бальон зветь ся? 

— Його звуть аеростатом. Слово се пози¬ 
чене з грецької мови і походить від того, що 
стоїть на воздусі. По нашому назвати би йо¬ 
го “воздушним статком”, або воздухоплавом. 
Старий замовк, замовк і Санько, тай Яків мов¬ 
чав, тілько баби порались у хаті. 

— Се ще не все! — знов почав Санько; з воз- 



РОЗКАЗИ ПРО СИЛИ ПРИРОДИ 19 

духом і під воду ходять, на дно морське лазять, 
коли шукають якої згуби. 

— Як же се? — спитав старий, якрсь похму¬ 
ро дивлячись на сина. 

— Бачите що, тату, крім ваги воздух також 
і місце займає. Де він є, туди вже нічого не 
впреш, хіба його передше випреш. Податись, 
воздух подасть ся, от хочби так, як і вода: 

встроміть руку в повне відро, рука увійде, але 
за те вода з відра полєть ся. Та красше я вам 
покажу се. 

Тут він взяв стакан, чи шклянку, приліпив 
на дно маленьку суху трісочку, перевернув ста¬ 
кан до гори денцем, тай почав сунути той ста¬ 
кан у відро з водою. Вода зараз пішла у ста¬ 
кан, та тілько так, як на третину, до дна, а далі 
не пійшла і до трісочки не досягнула, хоть Сань- 
ко таки дуже давив той стакан у воду. 

— От, бачите, — сказав Санько — воздух у 
стакані стиснув ся трохи, от вода і пішла у ста¬ 
кан до половини; дальше вже воздух не міг сти¬ 
снути ся і не пустив дальше води. Як бачите, 
трісочка зісталась сухісенька, як і була. Колиб 
вже замість трісочки та був там чоловік, то й 
він би був під водою, а вода би його не досяг¬ 
нула; так воно і справді буває. Замість стака¬ 
на роблять велику шклянку або і желїзну з вік- 
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нами скриню, з одного боку не закриту; пойай- 
більше вона буває така, як дзвін, тому то і зветь 
ся вона “водяний або водолазний дзвін”. В се¬ 
редині' в горі роблять бантину, щоб там можна 
було сидіти; там сідає чоловік і його спуска¬ 
ють на шнурі під воду до самісенького дна мор¬ 
ського. Чоловік там сидить, вода в него під 
ногами, а дальше не досягає; воздуху йому до¬ 
сить; дихати вільно і він бачить все, що є на 
морськім дні, і дістає з дна, коли найде, за чим 
шукав. , 

— Ти сам се бачив? 
— Ні, сего не бачив, се нам казали. Та тіль¬ 

ко вже і по стаканови можна бачити, що воно 
справді так. 

— Тату! — відізвав ся Якіщ чи він се правду 
каже? ■ _ 4 

^ ♦ ‘ \ 

— А вжеж воно і правда, коли ^гак у книж¬ 
ках пишуть. 
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4 
II. 

ПРО ВОДУ ТА ПАРУ. 
І 

— Чому се Яків не вірить тобі, що ти казав? 
— питала Санька сестра його Явдошка.' 

— А ти хіба віриш? — спитав він її. 
— Та чомуж не вірити? Хіба тобі треба нас 

обдурювати, чи що? 
— Яків зовсім не писменний, не просвіче-\ 

ний, от чому! — відказав Санько. 
— Тай ти-ж був неписменний, а ти-ж вірив 

Петрови Олексїєвичу. 
—: То я, а то він. Ти ще не знаєш, як мене 

в ц^солї шанували. 
' -І- А як? 

* — Та так, що кождий учитель було хвалить 
мене. 

— Та хіба-ж другі хлопці не так гарно вчи¬ 
ли ся? \ 

— Мабуть, що не так. ‘ 
— Чого-ж се? 
— Талану не мали. А то инший буває леда¬ 

чий, все тілько йому хочеть ся бомки збивати, 
а вчитись нема охоти. 
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— Чого-ж се нема! 
— Того, що голова не тим набита, не та дум¬ 

ка сидить в голові. 
— А яка-ж? 
— А така, щоб пустувати, та бомби збивати. 

А инший раз так і не тямить нічого, от знову 
і відпала охота. Ну, а в тебе є охота?- 

— До чого? 
— До ученя. 
— Ні, нема. 
— Чогож ти розпитуєш та слухаєш? 
— Мені любо слухати. 
— Як же ти кажеш, нема охоти, коли любо 

слухати? 
— Учитись нема охоти а слухати любо. 

— От сеж воно і буде учене, коли добре слу¬ 
хаєш. А тобі-ж чого ще? ® 

— На книжці нема охоти вчитись, читати 
нема охоти. 

— Чому-ж? 
— Та так; на що мені? Я дівчина. 
— Чому-ж хлопцеви треба вчитись, а дівчині 

не треба сего? 

— Тому, що хлопець писарем буде, а'Ьо я- 
ким там иншим паном, от йому і треба, щоб 
прочитати, записати все а все. 

— А дівчина буде колись жінкою, материю, 
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господинею, треба дїтий вчити. Красше в до¬ 
ма вчити, нїж посилати до школи, бо школа бу¬ 
ває часом далеко, а хата тут. От подивись на 
Нїмцїв: вони трохи чи не всі писменні, бо там 
кожда сїмя — школа, дїтий учать батько а- 
бо мати. 

— Хіба що для дїтий. Та тепер пізно. 
— Ну, а слухати не пізно? 
— Слухати можна і за роботою. 
— Хочеш, я тобі росказувати буду все. 
— Що таке? 
— Та все, що сам знаю. 

— Ну кажи, тілько пожди, горнець з окро¬ 
пом. трохи відставлю. 

— Відстав. Ну, а що в тебе в горшку? 
— Та кажу ж тобі, що окріп. 

— Окріп! Та кипить там що? віск, деготь, 
чи сало? 

— На що мені сала! Вода кипить. 
— Ну, а над горшком що воно таке, гейби 

дим? 
—- Над горшком пара. 
— Ну, добре, в горшку вода, а над горшком 

пара. От се тобі буде дві сили, дві великі си¬ 
ли в твоїх руках. 

— Які се сили? 
— Вода та пара. 
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—• Та хіба-ж се сили? 
— А так! Та ще дужші, нїж твої руки. Хі¬ 

ба ти повернеш руками колесо у водянім млинї? 
— Нї, не здужаю. 
— А в двох зі мною? * 
— Нї, не повернемо. 

— А в трох з Яковом, або в чотирох з бать¬ 
ком? 

— Хто знає, чи ‘повернемо. 
—- От бачиш, а вода одна повертає. Хібаж 

се не сила? 
— Вода то так, а як пара? 

— І пара сила, та ще Дужша від води. Пара 
і не такі машини повертає, як млинові колеса. 
Вона «повертає колеса на тім великім човнї, що 
паровцем або пароходом зветь ся, бо він царо- 
ю ходить по водї. Пара повертає колеса ма¬ 
шини на желїзницї, або желїзній дорозі’, і тягне 
за собою цілий поїзд. Парою тепер люди їз¬ 
дять по земли і по воді, ще красше ніж кіньми. 
Так хіба-ж се не сила? 

— А хіба-ж там пара везе? 
— А що-ж? Таже не конї! 
— Як же її запрягають? 

— А як запрягають воду у млинї? От так 
же і пару запрягають, тілько трохи инакше. Та 
от, як часом трафить ся коли, так придивись, я- 

N 
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ка вона, та машина. На колесах, як би велика 
бочка, лежить паровик, такий великий зі всіх 
боків зачинений котел. Під ним печ, а в печи 
палить ся і дим іде в ту велику трубу, що стор- 
чить на машині. В кітлї вода кипить і пара то¬ 
ненькими дудочками йде з паровика, у дві же- 
лїзні труби, що лежачки прироблені саме перед 
передними колесами. А у тих трубах є по круж¬ 
ку шкірянім, оттак як у Яомпі, або сикавці. Ті 

кружки дуже тісно ходять у трубах, а ходять 
вони тим, що їх пара пхає. Той, що ходить ко¬ 
ло машини, мап|инїста5 пустить насамперед па¬ 
ру з одного кінця у трубу, пара роздасть ся і по¬ 
пре кружка; тоді він з другого кінця пустить 
пару, то кружок знов назад подасть ся. От так 
і ходять ті кружку у трубах, то взад то вперед; 
а до кружків поприроблювані отті желїзні сво'- 
рш-и і штаби, що зачіпають за колеса і крутять 
їх. А там вже у який бік колеса зачнуть крути¬ 
тись, туди і машина котить ся і тягне за собою 
все, що до неї причеплять. От, як бачиш, па¬ 
ра і везе,'та ще красше, нїж коцї. 

— Та чим же пара давить, коли вона сама 
легенька? 

— Се правда, що вона легенька, та тілько 
вона дуже розширяєть ся. "Ось но тілько при¬ 
дави її покришкою. 



26 — РОЗКАЗИ ПРО СИЛИ ПРИРОДИ 

—• Як же придавити її? 
— Зачекай, я накрию горнець покришкою. 
— Нї, нї, не треба! 
— Чому не треба? 
— Окріп дуже кипить: злетить покришка. 

— То тож бо і є, що злетить. А чому вона 
злетить? Тому, що пара на ню з долини пода¬ 
вить. її нікуди більше діватись, вона подавить 
на покришку, от покришка і злетить. От так же 
самісенько пара і колеса у машині крутить. Та 
ще не те буває з парою! З неї і хмари ро¬ 
блять ся. 

— Які се хмари? 
— А ті, що на небі, що з них дощ падає. 

— Та хібаж хмари не з холодцю? Яків ка¬ 
зав, що в гаю найшли шматок хмари, так вона 
була з холодцю. 

— Брехня се, що казав тобі Яків. Холодець 
той, не що инше, як сік або юшка з листу, з де¬ 
рева. А хмара ніколи на землю не падає, хма¬ 
ри все по воздусї літають. 

— Відки-ж-вони беруть ся? 
— Та кажу-ж тобі, що з води, з пари. 
— Та як же вони роблять ся з води? Хто-ж 

їх робить? 
— Кождий чоловік робить. Ти сама ро¬ 

биш. 
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— Та як же я робити можу, коли я не вмію? 
Хіба я вчила ся сего? 

— Нї, вмієш. Тілько не знаєш, що вмієш. 
Ти умієш окріп гріти? 

— Умію. 
— Ну, а з окропу пара йде, чи нї? 
— йде. 
— А куди-ж вона дїваєть ся? 
— Не знаю. 

— Як не знаєш? Ти-ж сама казала, що пара 
летить в гору. Вона вилетіла в двері, в вікна, 
а вилетівши з хати, летить ще висше в небо. 
Коли-ж вона підійметь ся в гору, там вона і ста¬ 
не. А коли до сеї пари долетить ще пара з дру¬ 
гих горшків, з всего мокрого, вогкого, від те¬ 
бе самої, та збереть ся вона до купи, от з неї і 
вийде маленька хмара. 

— Се вже ти неправду кажеш, Саньку! Яка 
з мене пара? 

— А хібаж нї? Від кождого створу йде па¬ 
ра. Хіба-ж ти не бачила, що від коня йде пара? 

— Та се тоді, як кінь горячий, коли з него 
Йде ПІТї- 

— Ну, тоді пару добре видко, бо її богато 
і вона густа, а як кінь сухий, тоді пара з него не 
густа, її не богато, от тобі і не видно. Те-ж са¬ 
ме і у чоловіка. Коли він вийде з лазні, можна 
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бачити, що з него йде пара, а як чоловік сухий, 
то й тодї пара йде, тілько що її не видно, а без 
сего чоловік занедужав би. 

— Значить і з чоловіка і з кождого твору, 
а не тілько з води робить ся пара? 

— Ага, коли ти сорочку сусиш, куди з*йеї дї- 
ваеть ся вода? Або з річки нашої де в лїтї дї- 
Ьаєть ся вода, так, що і воробцеви по кістки пе¬ 
рейти? Вона виходить парою, а ся пара ле¬ 
тить у небо. Коли ти кажеш: сорочка, або річ¬ 
ка висохла, то се все однаково сказати:’сорочка 
випарилась? річка випарилась. І вся ся пара під- 
нимаєть ся в гору і з неї у нас роблять ся хма¬ 
ри. 

— Як же се так, що не видно, щоб пара ле¬ 
тіла до неба? 

— Коли її не богато і вон*а рідка, тодї і не 
видно, а як пари богато та густо, тодї вона ро¬ 
бить ся туманом і потрохи піднимаєть ся вгору. 

— Та хіба-ж туман з пари? 

— А то з чого-ж? Як сонце пригріє, пара під¬ 
нимаєть ся і від річки, від землі', а по тім знов, 
як трохи похолодніє, ось з тої пари і пороблять 
ся легесенькі водяні бульки, тілько вони все та¬ 
ки більше важкі від пари, тому то вони і не під- 
нимають ся в гору, а понад землею стелять ся 
туманом. А як пригріє сонечко, тодї ті бульоч- 
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ки знов парою стають, підіймають ся вгору, а 
там вже з них і хмари роблять ся. 

— Так хмари-з туману роблять ся? 
—'Та так. Хмара -все одно, що туман у го¬ 

рі на небі, а туман все одно, що хмара на земли. 
У хмарі так само, як і в туманї, вогко та мокро, 
тай справді, були такі люди, що виходили на 
дуже високі гори, от вони і розказують^ що як у 
нас буде видно дуже густу хмару, то там у го¬ 
рі вона здаєть ся тілько туманом. Буває і так, 

, що коли гора дуже висока, і як вилізеш на її 
верх, то під тобою хмара стоїть, дощ іде і гро¬ 
ми бють, а в горі ясне небо і сонце світить. 

— Так, хмара не холодець, а просто туман, 
мрака? 

—• А так. 
—•Господи, боже мій! Та як же тебе не слу¬ 

хати, братику! \ " , 

— А ти красше подивись, скілько ти хмари 
наробила! 

Дівчина подивила ся -в піч а з горшка так 
і біжить окріп. Вона кинулась до неї*о, відста¬ 
вила від жару, та знов до брата. 

— Чого се хмара піднимаєть ся в гору, чому 
хмара не паде до долу, а висить в горі? — за¬ 
питала вона. 

— Тому, що пара лекша від воздуха. Таже 



желїзо тоне у водї, а масло зверха пливає тому, 
що желїзо більше важке ніж вода, а масло ле- 
кше. Оттак же і хмари плавають у горі. 

— Кудиж вони дівають ся, що ніколи не па¬ 
дають з неба? 

— Деколи вони летять в чужу країну, куди 
вітер занесе. А то буває, що вони і зовсім 
пропадають. 

■—- Чомуж вони пропадають? 
— Хмари падають дощем на землю. 
— Хіба-ж дощ із хмари? 
— А вже-ж так, не инакше. 

— Ти-ж казав, що хмара все одно, що пара, 
а дощ вода! Якже сетак! 

— Нема тут нічого дивного. Пара часто стає 
ся водою. Накрий твій горнець покришкою, то 
і побачиш, що на ній зберуть ся водяні краплі. 
Відки-ж вони"’взяли ся? Та пара, що підняла'ся 
з окропу та сїла на покришку, охолоднїла і зро¬ 
била ся водою. Так само і хмари: поки хмара 
тепла, вона пливає в горі, бо вона лекша від воз- 
духа, а як тілько в повітрю похолодніє, тоді з 
хмари роблять ся водяні краплі. Також стаєсь 
хмара холоднїйшою від того, що туди геть 
дальше в гору воздух холоднїйший. Є такі сто¬ 
рони, що там ніколи зими не буває, цілий рік 
тепло, а на високих горах сніг споконвіку ле- 



РОЗКАЗИ ПРО СИЛИ ПРИРОДИ — 31 

жить. Тому, як дуже високо підіймаєть ся 
хмара, то і вона охолоднїє від холодного воз- 
духа, до того часом і холодний вітрець повіє 
а від холоду пара переходить на краплї. Кра¬ 
плі ті будуть важші від воздуха, тоді вони і па¬ 
дають дощем. 

— Так дощ така-ж вода, як і в горшку? 

— А так. Та не тілько така, а та-ж сама. З 
горшка або ріки вода випаруєть ся і пара пі¬ 
діймаєть ся в гору; з пари робить ся мрака та 
хмара; хмара обертаєть ся в дощ; дощ йде в 
ріку, а з ріки ти береш воду у твій горнець. Як 
бачиш, твоя вода, що вийшла парою з горшка, 
та до тебе і вернула ся, тілько трохи погуляла 
по світі божім. 

— Хіба-ж і справді се ся вода, що в горшку, 
була на небі? 

— А так, була, та і не раз, а може разів сто, 
коли не більше. 

— Мамо рідна! Як то воно дивно на світі 
божім, що і в казці не сказати! Здаєть ся ні¬ 
коли і на думку не спаде, де се моя вода не бу¬ 
вала, у яких краях, і де ще вона бувати буде. 
Здаєть ся, так би я й сама з нею полетіла. 

— Ну, а се знаєш, що з пари робить ся роса, 
иней, сніг, град? 

— Хіба вони з пари? 
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— А вже-ж, що з пари. Буває так, Що пара, 
як вийде з землі та з води, не підіймаєть ся в го¬ 
ру, а зараз охолоднїє і сїдає краплями на траві 
або не дуже високо на деревах. От се тобі і бу¬ 
де роса. ^Як бачиш, роса те саме, що і мрака а- 
бо хмара, та тюлько ся пара шГчіідолмаєть ся в . 

гору а холодніє в низу. Тойу то роси буде 
більше і вона буде ряснїйша, коли в день буває 
дуже велика спека а ніч ясна та холодна, бо в 
жаркий деньГвода більше випарюєть ся, а в я- 
сну та холодну ніч трава і всяка рослира швид¬ 
ше охолоджуєть ся, і тоді пара не іде в гору а 
сїдає низько на траві. Коли-ж ніч буде тепла та 
хмарна, тоді роси богато не буває, бо тепла па¬ 
ра не холодніє в низу, а підіймаєть ся в гору і 
збираєть ся хмарами. Там, де нема лісів, лук, 
рослин, от хочби на піску, там ніколи не буває 
роси, бо*в таких місцях земля без холоду так 
дуже нагріваєть ся сонцем, що за ніч вона не о- 
холоднїє від разу, а охолоджуєть ся вона по 
трохи, і тоді пара, як дуже рідка та легенька, 
піднимаєть ся в гору. #Зимою так само вихо¬ 
дить пара і замерзає низько на земли. От*, се 
тобі буде мороз, котрий не що иншого, як за-, 
мерзла роса. Колиж пара підійметь ся зимою 
трохи висше від землі і там, замерзаючи, осідає 
на деребах то що, от се буде иней, або замерз- 
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ла мрака. От із сего-ж то буває, що у чоло¬ 
віка зимою вуси і борода обмерзають иниєм, 
бо чоловік дихає и видихує з себе пару, а вона 
і замерзає осідаючи на бороді. Від сего і вік¬ 
на зимою замерзають в хаті, бо пара, що вихо¬ 
дить з води в хаті, або що видихають люди, сі¬ 
дає на холодні шиби і там замерзає. 

— А люди кажуть, що се мороз у хату лізе. 

— Чи одно то люди кажуть, не знаючи? Як 
би се було від того, що мороз в хату лізе, як 
люди кажуть, тоді би вікно більше намерзало 
коло щілини, а то воно намерзає найбільше на 
середині, бо вітер дує у щелини боків коло рам 
і задуває пару на середину шиби, де пара і за¬ 
мерзає. 

— Чому-ж се так, що вікна намерзають я- 
кимись мережками, часом як би цвітки які? 

— А се буває від того, що в хаті люди ходять, 
двері відчиняють і зачиняють, до того і в ще¬ 
лини вікон дує вітер, а через се в хаті коло ві¬ 
кон воздух не стоїть тихо, а ворушить ся то в 
сей то в той бік і се вітер розносить пару по 
вікні. Часами-ж буває, що вітер зразу дуже 
повіває і в щелину і понесе пару в один бік, то¬ 
ді пара намерзає на вікні смугою і не буде вже 
ніякої мережки. 

— Ну, а сніг з чого буває? 
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— Тай снїг же буває від пари, як і дощ. Па¬ 
ра замерзає в горі і падає з відтам не дощем а 
снігом. Найбільше се буває тоді, коли з те¬ 
плого краю повіє до нас теплий вітер; він зано¬ 
сить з собою пару, котра, охолоджуєть ся, за¬ 
мерзає і падає снігом. Тому то перед снігом, 
або як падає снїг, у нас робить ся теплійте. Ро¬ 
зумілась, чи ні? 

— Та де-ж вже не розуміти! Я вже собі так 
думаю, що і град буває не від чого, як від пари, 
та тілько якось чудно, що він буває в літі. 

— Нема тут, дівчино, нічого дивного. Тре¬ 
ба тобі знати, що в горі воздух не на скрізь од¬ 
наковий: на далекій височині воздух дуже хо¬ 
лодний; буває і так, що і не дуже високо по¬ 
дує холодний вітер, а через се цілий шар воз- 
духа зробить ся холодним. От, як пара підій- 
меть ся в гору, де такий холодний воздух, во¬ 
на там охолоднїє і зробить ся снігом. Падаючи 
на землю, сніг сей від теплого воздуха злипаєть 
ся до купи і летить дальше; колиж сей снїг а- 
бо хоть і дощ пролітає дальше холодним ша¬ 
ром воздуха, тоді він замерзає і робить ся гра¬ 
дом. 
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ш.' 
ПРО ГУК (ШУМ) ТА ТИШИНУ. 

— Явдошко! ти спиш? якось раз в неділю 
питав Санько сестру. 

— Нї, не сплю — відказала сестра Зза печи, 
— Тихо у нас в хаті, чи чути що? 
— Тихо. 
— А хіба-ж не все однаково, що тихо, що 

гучно? 
— Нї, не однаково, — сказала вона, усміха¬ 

ючись; то тихо, а то гучно; тишини не чути, а 
гук чути. 

— Нї, не так; буває, що і тишину чути. От, 
коли чоловік, їдучи, задрімає. Поки віз тарах¬ 
котить, він дрімає або і спить, а як тілько віз 
стане та зробить ся тихо, він зараз почує тиши¬ 
ну і прокинеть ся. Коли чоловік спить в тиши- 
нї, тодї кождий гомін, грюк розбудить його, а 
як буде кругом шум та галас а чоловік засне, то 
він прокидаєть ся від тишини, як зробить ся 
тихо. Правдивої тишини такої, щоб нїчогі- 
сенько не було чути, нема на земли. Тишина, 
се буде самий малесенький гук, що його ледве 
чути. От, хоть тепер у нас в хатї тихо, а при- 
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слухай ся добре, почуєш, що цвіркун цвіркає, 
краплі води капають, знай ми обоє дихаємо. 

Замовкли вони і в хаті зробило ся тихо. 
Тілько ледве чути було, як цвіркун десь в за¬ 
пічку цвіркає, краплі води капають, та гру¬ 
ди дихають. 

— Тобі добре там чути, що я звідси кажу? 
— знов спитав Санько, зайшовши дальше в ку¬ 
ток хати. 

— Коли ти голосно кажеш, я чую, а то не ко- 
жде слово чути. 

— А хочеш, я до тебе буду говорити тихо, 
а ти будеш чути? 

— Ну, кажи. 
— Ти роса, чи ні? — прошепотав він, ледве 

чути. 
— Що таке?- 
— Роса ти, чи ні? — знов спитав він тихень¬ 

ко. 
— Не чую, що ти собі під носом муркотиш. 
— Не чуєш, ну так зараз почуєш. 

Він давно вже знайшов в коморі кавалок 
старої пожарної кишки, завдожки три сяжнїв. 
Згадавши про ню, він чим скорше кинув ся з ха¬ 
ти до комори, приніс звідтам кишку, дав один 
кінець сестрі, а сам зайшов з другим кінцем за 
печ, та і став у куточку. 
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— Притули кінець кишки до уха! — сказав 
він сестрі. А сам притулив другий кінець ки¬ 
шки до губи, та і почав . тихенько шептати 
в него: 

> 

— Явдошко! ти роса, чи нї? 

Явдошка усміхнула ся, бо через кишку по¬ 
чула, що він казав. 

— Ну, що? тепер почула? 

— Почула. Та ти мабуть голоснїйше ка¬ 
зав. 

— Ну, спробуй сама. Притули губи до ки¬ 
шки, тай кажи що небудь тихенько, а я буду 
слухати. 

— Щож я буду говорити? 

— Ну, хоть відповідай мені на те, про що 
я питав. 

— Не хочу я бути росою — прошепотала во¬ 
на крізь кишку. 

— Пристав тепер до свого уха, а я тобі від¬ 
повім. 

— Ну, ну. 

— Не хочеш бути росою, не хочеш очий ви¬ 
їдати ? 

Та знов усміхнулась. 

— Ну, тепер сама бачиш, що я все чув, хоть 
ти і дуже тихо казала. 
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— Чого-ж се так? 

— А того, що голос розходить ся на всї бо¬ 
ки, так само як вода, коли в ню кинеш камінь, 
розходить ся круговими фалями. Спершу ма¬ 
ленький кружок, дальше більший, а дальше ще 
більший, а дальше ще більші круги підуть. 

Перший кружок се буде сама велика фаля, дру¬ 
гий менша, трета фаля ще менша, поки вода зо¬ 
всім не зрівнаєть ся. • Оттак то точнїсенько го¬ 
лос і кождий шум, галас, гук і гомін. Він роз¬ 
ходить ся коло того, хто гомонить, так що його 
округи всім чути, та тілько той, хто стоїть близ- 
ше, почує більше, а хто дальше, той буде чу¬ 
ти менше, а далі вже і зовсім не чути, голос про¬ 
падає, так от як продадає далека фаля від кине- 
ного в воду каміня. Коли я тобі що кажу, мій 
голос іде не тілько наперед від мене до тебе; 
він однаково розходить ся назад, на право і на 
лїво, скрізь на всі боки. А через се більша ча¬ 
стина голосу пропадає даремно, бо розходить 
ся на всі сторони, а до тебе досягає тілько ча¬ 
стина мого голосу. Коли-ж я тобі скажу що 
крізь трубу або крізь кишку, щоб мій голос і- 
шов в один бік, тоді тобі буде чутнїйше. Ро¬ 
зумілась, чи нї? 

— Не знаю. 

— Чекай, я тобі ще инакше виясню. Коли 
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взяти жменю гороху і кинути до стіни, куди по¬ 
летять зерна: наперед чи назад, на право чи на 
ліво ? 

— Полетять на всі сторони. 

— Ну, а чи весь горох полетить до тебе, чи 
тілько той, що летить проти тебе? 

- Та чому-ж весь? тілько той,-що полетить 
у мою сторону. 

— От так само буває і з голосом: тілько той 
голос попаде тобі в ухо, котрий полетить у тво¬ 
го сторону,- а кождого другого не почуєш, як 
би його не було. А щоб увесь горох летів в о- 
дин бік, треба би обгородити місце зі всіх бо¬ 
ків, щоб тілько одна сторона була не загоро¬ 
джена, от хотьби такою трубою, приставивши 
її до стіни. Коли в таку загороду, таку трубу, 
кинути горохом, то в котру сторону він поле¬ 
тить? 

— Та вже-ж не куди, як у той бік, де стїн'а, а 
від стїни і відібєть ся. 

Оттак само можна зробити і з голосом. Тре¬ 
ба тілько від мене до тебе загородити місце 
так як вперед, кидаючи горох, тоді мій голос пі¬ 
де просто до тебе і тоді буде чутно, хотьби я 
казав тихо. От се то робить труба і кишка. 

Вона не пускає мого голосу нікуди в бік, голос 
мій не розходить ся, а збираєть ся до купи і 
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весь досягає твого уха. Тому то крізь кишку 
ти добре чуєш, хоть би і тихо що казати, а без 
неї не почуєш добре і голосної мови. Ну, те¬ 
пер розумієш, чи нї? 

— Не знаю. 
— Дурненька ти дївчино, хоть би ти сказала: 

так, або нї, а то все собі: не знаю. 
— Та я не знаю, що ти питаєш? 

— Ну, скажи: коли тобі чутнїйше, чи як ка¬ 
зати крізь кишку, чи так? 

— Коли чутнїйше? 
— Ага. 
— Горох відбив ся? 

— Ах, ти горох, та ще й зелений! А ще 
просила, щоб росказувати її. Ну, почекай же, 
я тобі ще инакше роскажу, може зрозумієш. 
Чула ти коли небудь, щоб твоє слово відбива¬ 
лось? 

— Як то? 

— Назад до тебе, як от горох від стіни, або 
від підлоги? 

— Як же то? Таже горох видно, а слова не 
побачиш. 

— Не побачиш, так почуєш; не до ока відби- 
ваєсь, то до уха. Ну, я ще так тебе спитаю: 
чула ти, щоб твоє слово назад до тебе верта¬ 
ло ся? 
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— Не знаю. 
— Знов: не знаю. Кажи лїпше, що не чула. 
— Ну, не чула. 
— От і збрехала. Згадай, як ми були в лі¬ 

сі під горою. Ти було кличеш Катрю, та як 
гукнеш: Катре! а воно тобі і відгукнеть ся: 
Катре! 

— Ага, га! чула! чула! Хто-ж того не знає? 
Се я і сама без тебе знаю. 

— Що знаєш? 
— Знаю, що се відголось відзиваєть ся. 

— Відголос відзиваєть ся! Та чого-ж се 
так? 

— А чого? 

— Того, що голос відбиваєть ся. Ударить 
ся о стіну, о гору або о дерево, та і назад, як 
той горох. 

— Чого-ж воно тут у хаті від стіни не від- 
биваєсь? 

— І тут відбиваєть ся, тілько що у хаті бо- 
гато всякої всячини: і лавка і шафлик, і начи- 
нє і скриня і одежа. Голос не в той самий час 
відбиває ся від всіх тих річий, як від стіни, 
тому і не зрозуміти відголосу. Коли скажеш 
в хаті яке слово, то воно, як би кожда річ, те 
саме відказує, тілько троха тихше, тай одна 
скорше, друга пізнїйше. Зі всіх тих відголо- 
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сів зробить ся маленький шум. Отже за кождим 
твоїм словом іде маленький шум по хаті, котро¬ 
го щоб запримітити, то треба добре наставити 
уха. А колиб хата була пуста і простора, то 
і тут був би відголос, як він буває в новій хаті 
або в пустій, де нічого не поставлено. 

— Послухай Саньку! 
— Ну, що? 
— Та на що тобі все то знати? 

— Як на що? А на те, що коли трафить ся 
на фабриці жити, я розмовну трубу зроблю. 

— Якаж то труба? 

— А така, що ми кріз ню з тобою розмовля¬ 
ли. Таже-ж на фабриці чоловік від чоловіка 
сяжень на сто або і більше стоїть. Треба що 
сказати з кінця в конець, то і горла і ніг не ста¬ 
не, щоб гукати або бігати що разу. А тут тіль¬ 
ко підійдеш до труби, скажеш що тихенько, — 
зараз почують і зроблять, що треба. Та не 
тілько на фабриці, кріз таку трубу можна на пів 
милі розмовляти, можна на морю з одного ко¬ 
рабля на другий гукати, коли ніякого горла не 
стане, щоби перегукати вітер, та фалі ревучі. 
А крізь таку трубу буде все чутно, хто що гово¬ 
рити буде. 

— Чи справді на пів милі буде чути? 
— А буде. А то буває чоловік глухий, що 
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нїчогісенько не чує, як ти йому не гукаєш. А 
притули йому до уха трубу, та скажи що крізь 
ню, зараз почує. 

— От, як би тітці нашій таку трубу зробити, 
а то часом гукаєш, гукаєш, поки що почує. Ну, 
а на що тобі знати про відголос? 

— Про відголос на що? 
— Ага. - - . 

— Та хотьби длятого, щоби не бурчати дар¬ 
мо. От хотьби батько наш: часом сидить до 
тебе спиною, скаже що тихенько, та і сердить 
ся, що його не чуєш; коли би він знав, що поти¬ 
лиця загороджує дорогу слову назад, тоді би 
не сердив ся дармо, а як треба тобі що звелі¬ 
ти, повернув би ся до тебе, та і сказав би про¬ 
сто, тоді слово його пішло би тобі просто до 
уха. 

— А хіба і від сего буває, що не чути? 
— Часом і від сего. 
— Ну, добре, я при спосібности запримічу. 

— Примічай, та і побачиш, що люди часто 
дармо сердять ся, сами виноваті, що не знають, 
а виноватять других. 

— Отто диво! Хіба і на то треба науки, як 
межи собою говорити, та як слухати? 

— На все, сестро, на все наука потрібна. І 
кроку одного без науки до ладу не зробиш. А 
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як більше люди знають, вони більше богатїють 
і роблять ся щасливійшими. 

— Правду, мабуть, каже приказка: ученому 
світло, а невченому тьма. 

— Приказка правду каже, всі признають се- 
сю правду, та не всі її слухають. 

— Ну, скажи-ж мені: від чого се буває го¬ 
лос? 

— А се буває від того, що воздух дрожить, 
фалює ся. От коли небудь вилізь на дзвіни¬ 
цю, та як задзвонять у дзвін, приторкни до не- 
го руку, зараз почуєш, що дзвін дрожить, а се 
дрожанє зворушує кругом воздух. Коли в дуд¬ 
ку подуєш, то воздух в ній дрожить і дудка дає 
голос; чим більше воздух дрожить, тим вис¬ 
ілий голос. І в гортанцї дрожить плїнка, коли 
чоловік дасть від себе який голос. Та ти і сама 
мабуть бачила, що як музика поведе смичком 
по струні на скрипках, то «струна задрожить і 
зворушить воздух. 

— Може від сего і вікна дрожать, коли грім 
затуркотить дуже? 

— Ага, від сего, бо і грім зворушить воздух, 
а часом від великого грому воздух заколишеть 
ся так дуже, що і вікна задрожать. 



■ІІІ!ІВІІІІПІІІІПІІІІПІІ!ІП!ІІІПІІІІПІІ!ІПІ||||ВІІІІІІВІІІІІІІІІІІІИІІШ!І!ІН!ІІІІЯІІІП!ІІ1ПІ!І[ІВІІІ!ПІІІІІ 

IV. 

ПРО СВІТЛО ТА ТЕМРЯВУ. 

— А ну, хлопці, хто швидше відгадає загад¬ 
ку? — спитав один парубок на вечерницях. 

— Ну, ну, кажи, яка? — загомоніли трохи 
чи не всі. 

— Ось яка: що на світі найшвидше бігає? 
— Кінь — відказав один парубок. 
— Олень — сказав другий. 
— Ні, хлопці, не те; я вам скажу, хто швид¬ 

ше бігає — заговорив третий. 
— Ну, скажи. 
— Найшвидше всіх бігає Катря, як мати її 

кулаками годує. 
Всі засміяли ся. 
— А тобі що до мене, обізвала ся Катря; ти 

мабуть тихо ходиш, як батько тебе за чуприну 
водить. 

— Ні, хлопці, ви Санька спитайте, — заго¬ 
монів Яків, — він вам все розгадає. 

— Ну, ну, Круглий, скажи, ти у нас письмен¬ 
ний. 

— Та що вам казати? хіба ви що зрозуміє- 
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те? — жарти робити — от на що ви здатні! — 
відказав він. 

— Нічого, нічого, кажи. Може що і зрозу¬ 
міємо. 

— Ну, добре: швидше всего бігає світло. 
— Яке світло? — запитали його. 

— А то світло, що від сонця, від зір, від ка¬ 
ганця. 

— Як же воно швидко бігає? 

— А так, що швидше, як твоє слово; ти в 
тім куті сказав слово, а в другім вже і чути, — 
а світло ще швидше добігає. 

— А скілько ніг у твого світла, дві, чи чоти¬ 
ри? — спитав хтось усміхаючись. 

— Без ніг моє світло бігає, а красше, як на 
чотирох. 

— Овва! 
— Ні, так. Самий прудкий кінь в одну мі- 

нуту і милі не пробіжить, а світло в одну міну- 
ту більше мілїона миль пробіжить. 

— Ой, ой, ой! 
— Та він нас дурить, хлопці! 
— Ні, не дурю, а правду вам кажу. 
— Як же ти знаєш? 
— Як се ти докажеш? — запитали його. 
— А ось як: ви мабуть бачили, як стріляють 

з армат або з рушниць. Коли хто випалить з 
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рушницї, ти насамперед побачиш світло, хоть 
як далеко стояти будеш, щоби тілько можна 
було бачити , а гук почуєш опісля. От із се- 
го-ж то й видно, що світло біжить швидше, ніж 
гук; а коли виміряти, як хутко доходить до те¬ 
бе гук з рушницї, то можна виміряти швидкість 
світла. 

— А ти хіба міряв? 

— Були такі, що й без мене вже давно змі¬ 
ряли. 

— Як же вони зміряли? 

— А зміряли вони ось як! Два чоловіки 
змовили ся, щоб рівно о півночи, о дванацятій 
годині випалити з армати, тай розійшлись на 
цілу милю. Один став коло армати, а другий 
відійшов від него на милю, щоби слухати. Як 
тілько настала північ, рівно 12 година, тоді той 
чоловік, що стояв коло армати, випалив з неї, 
а другий подивив ся на свій годинник, як тілько 
почув, що той випалив, тай замітив, скілько 
пройшло часу від 12 години, чи хвиля, чи пів 
хвилі, чи менше. От таким чином люди дізна- 
ли ся, що гук за одну хвилю пробігає 20 з по¬ 
ловиною (австрійських) миль. 

— Ну дальше. Кажи до кінця. 

— Чого-ж тобі ще треба? 

— Та се-ж гук виміряли так, а світло? 
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— Досвідом дізнали, що за одну хвилю сві¬ 
тло пробігає трохи чи не два мілїони миль. 

— Добре, хлопці! — обізвав ся хтось, жар¬ 
туючи. Тепер, коли мені треба їхати на місто, 
я зараз до Санька, щоб запряг до воза світло. 
За одну хвилю я махну туди, та ще і з відтам 
вернусь. 

— Ха, ха, ха! — зареготались всі. 
— Саньку! чуєш, Саньку! — кликав його 

той-же сам збиточник серед сміху та галасу на 
вечерницях. 

— Чого тобі треба? — обізвав ся Санько. 

— А чому буває темно? 

— А тому, що тоді світла буває дуже мало. 
— Брешеш. 

— Ні, не брешу. Подивись хоть на себе. 
Чому у тебе в голові темно? Тому, що там ані 
трошечки світла нема. 

— Ой ти учений, Круглий ти! 

— А чому-ж в ночи темно, хоть і є світло від 
місяця і зір? Яке світило, таке і світло, — по¬ 
гане світило, мало і світла. Від місяця та зір 
світла не богато, тому то в ночи і не добре вид¬ 
но, а все-ж таки видно. Не побачиш ти за де¬ 
сять кроків, так побачиш за два або за один. 
Справедливої темноти, такої, щоб вже нїчогі- 
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сенько не було видно, ніколи не буває; темрява 
— се уіуже маленьке світло. 

— Добре, Саньку! відбрехав ся, — сказав 
хтось! • 

— Диво, як відбрехав ся! Там мабуть всю 
спину обшмагали, поки навчили відбріхува- 
ти ся. 

— Ні, братці! Ні одної смужки на спині 
нема. Ніхто і пальцем не торкнув. Тепер в 

. школі не бють, а здає ся красше як давнїйше 
вчать ся. 

— Нї, ти мені ось що скажи, коли ти такий 
розумний: по якій дорозі бігає^світло?-спи¬ 
тав його знов той сам збиточник. 

#— По прямій, простій. 

— Як по прямій? 

— А так, що пб прямій. Нї на право нї в 
ліво світло ніколи не звертає, а так собі на пе¬ 
ред все прямує. 

— Так до міста, значить, на нїм не доїхати, 
бо туди шлях не прямий,'не простий. 

— Я вам кажу, що світло тілько прямий 
шлях любить. Се тілько темрява ходить кри¬ 
вими шляхами, та стежками, а світло прямо 
йде. __ ч , 

— Нехай він, брате, покаже нам сю до¬ 
рогу. 
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— Що-ж і покажу? Зачини в день віконни¬ 
цю в хатї, я тобі покажу. 

— Як же ти покажеш? 

— А так покажу. В віконниці здає ся, є хоть 
одна дірочка? 

— Ну, так що-ж? 

— От я тобі покажу дорогу світла, коли 
тілько сонце світить. 

— Що-ж, ти пальцем покажеш? 
— А так, пальцем покажу, коли ти очима не 

побачиш. Світло війде в хату крізь дірочку у 
віконниці, а куди воно упаде: на стелю, чи на 
стіну, чи таки на долівку, на землю? 

— Та вже-ж не куди, як на землю, на долів¬ 
ку. 

— От се-ж вам і доказує, що світло йде пря¬ 
мо, як би по лінійці. Сонце стоїть висше від ді¬ 
рочки в віконниці, тому то світло сонця крізь ді¬ 
рочку падає все на долівку, а коли би воно йшло 
не прямо, то часом упало би на стелю, а инодї 
на стіну. Коли би воно не йшло прямо, то і на 
долівку падало би инодї в право, а то воно все 
падає прямо, нікуди не відхиляючись. 

— Та хіба-ж се доказує, що світло по прямій 
дорозі ходить? 

— А то-ж як? Коли би не по прямій, так во¬ 
но колись звернуло би в бік. Я ще ось на що 
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зверну вашу увагу, щоб вам було яснїйше. Ви 
знаєте, що в кождій хатї, хоть яка вона гарна, 
літає дуже богато пилу. От як зачинити в хаті 
вікна, коли1 на дворі ясно світить сонце, то і по¬ 
бачите, що від вікон, крізь дірочки та щелини, 
простягають ся аж до землі ясні смуги світла, 
і в тих смугах товче ся безліч малесеньких пи¬ 
линок. От по сих пилинках, що літають у воз- 
дусї, можна добре бачити напрямок світла тай 
ви самі мабуть бачили, що проміня світла від 
вікна йдуть прямо. 

—- Та се так, тілько я не про се питаю. Я 
питав тебе, по якій дорозі світло ходить: по ка- 
мяній чи по земляній? 

—- А може по зелїзній? 

— Ні по камяній, ні по земляній; воно хо¬ 
дить по воздушній та по водяній дорозі, — від¬ 
повів Санько. 

— Чуєте, хлопці, чуєте? По водяній, по во¬ 
здушній. По якій же ему лучше? 

— По воздушній. 
— Чому-ж так? 
— А тому, що в воді світло ломить ся. 
— Як ломить ся? Хіба-ж водяна дорога гру- 

довата та труська? Так його, то світло може 
і лагодити треба, як віз? А ну, ну, нехай пока¬ 
же, як там переломане світло буває. 
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— Добре, покажу. 
Хлопці жартували, наш Санько зараз кинув 

ся до діла. Він найшов%десь стакан, налив йо¬ 
го водою і виймив з кишені олівце. »Всі дивили 
ся на него цікаво, що він зробить. 

— Дивіть ся, братчики, на ту паличку! — 
сказав він показуючи олівце. 

— Дивимось, олівце тай годі. 
— Пряме чи зломане? 
— Давай подивимось, тоді скажемо. 
Почали вони дивитись на него, роздивили 

ся всі тай віддали. ^ 
— Ціле пряме, не зломане — сказали вони. 
Тоді Санько встромив олівце в стакан з во¬ 

дою і сказав: Ну, дивіть ся на него тепер. 

Всі обступили і стали дивитись. Олівце у 
воді здавало ся ніби зломане. Тота його ча¬ 
стина, що бул’а зверху над водою, була прямі- 
сенька, а тота, що в воді, гейби похилила ся в 
бік, як би олівце у воді було зломане. 

— А вийми його геть з води! Вийми геть! 
— загомоніли трохи чи не всі. 

Санько виймив. Олівце було прямісеньке. 

— А ну знов у воду! 

Санько знов встромив се олівце у воду, і во¬ 
но знов здавало ся, як би переломане під водою. 

— От чудо, братики! Хіба він і справді не 
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бреше-? Чого-ж се так? Скажи, нам, розумна 
голово! 

Кажу-ж вам, що, коли світло переходить з 
воздуха в воду дбо з води в воздух, воно бере 
иншу дорогу. Коли ми дивимось з воздуха в 
воду, олівце, гейби переломане у водї, а коли 
би ми подивились з. води на воздух, тодї би 
здавало’ ся, що олівце зломане у воздусї. От 
коли будете в літі купатись, тодї пригадайте 
собі моє слово, то і побачите, що я вірно кажу. 
Сховавши голову під воду, вистроміть з води 
палець, тай подивіть ся. Тота частина пальця, 
що під водою, буде пряма, а тота, що зверха, 
над водою, буде здавати ся як би надломана. 

— Що-ж воно таке, від чого се? 

— А ось від чого: Ми бачимо у водї олівце, 
бо від него світло йде. Як би не йшло, то ми і 
не виділи би олівця. Те світло іде крізь воду 
прямісенько, а як дійде до воздуха, то промі¬ 
не зараз у бік ломить ся, бо воздух рідший, а 
вода густїйша. 

— Та як ломить ся? 

— От побачите.' Та я пічну трохи з дальшо¬ 
го. Дай Катре миску.і Ставай Якове і дивись 
через край миски. 

— Та хіба у мисці пироги, щоб я дивив ся? 
Колиб так, то і дивив би ся. 
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— А ну, ну, таки становись, та не рухай ся нї 
трошки. 

Санько поклав крейцар у миску а Яків ди- 
вить ся через- край миски. 

—- А видиш крейцар? 
— Виджу. 
Санько посунув крейцар. 
— А тепер видиш? 
— Виджу. 

Санько ще дальше під бік посунув. 

— А тепер? 
— Тепер вже не виджу. 
— Добре, та не рухай ся нї трошки. 

Санько тоді за стакан, тай налив поволеньки 
води у миску, а Яків нї трошки не звернув го¬ 
лови. 

— А що тепер? 

— Тепер таки добре його бачу. 

— Ну, а чому-ж воно так? — спитали всї. 
— Чому? От я вам поясню і зараз зрозумі¬ 

єте чому. 

Ось тут маєте миску з водою, до якої вкла¬ 
даю крейцар. Від того-ж крейцара йде промі¬ 
не до гори і ломить ся, виринаючи з води. Очи 
дивлять ся зверха там, де лежить крейцар, і ба¬ 
чать тілько навпростець, тому і здаєть ся, що те 
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проміне від крейцара виходить, або що там ле¬ 
жить крейцар; його гейби в гору піднесло. 

— Ну, добре, се розуміємо: а чому олівце, 
як встромлене в воду, ніби зломане? 

— Тому, що цілий кінець, що у воді гейби 
до годи піднесло, так само як той крейцар. 

-— Виложив мудро, нема що казати, та нам 
тілько то дивно, що ти кажеш, що проміне йде 
від крейцара та олівця з води; та-ж світло йде 
від сонця з гори а не від крейцара та олівця. 

— Правда, що від сонця, але воно відскакує 
від крейцара та олівця. 

— О, щось дуже хитро! 

—- Як то хитро? 

— А те, що світло відскакує. 

— А так, відскакує. Не бачили ви, як шко¬ 
лярі пустують, а то і самі знали би, що світло 
дійсно відскакує. В погідний та ясний день ин- 
ше хлопчиня візьме зеркальце, тай наведе про¬ 
ти сонця. Проміне від сонця падає на зеркаль¬ 
це і зараз відскакує на другий бік улицї; от там 
і бігає значок світла від зеркальця; коли-ж по¬ 
вертати зеркальце, то й світло можна навести 
куди хоч: на стіну, на вікно, на чоловіка, що си¬ 
дить коло вікна, або йде по вулици. А як тіль¬ 
ко ти наведеш се світло кому в очи, то йому 
так засліпить, що і дивити ся не можна. Се на- 
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зивають “зайчика пускати”; бо воно і справді, 
як повертати будеш скоро зеркальце, світло від 
него скоро бігати буде, як заяць. За се нераз 
було діставалось хлопцям, як бувало" довідають 
ся, хто се робить, бо бувало инший* і на учителя 
наведе таке світло. Як же би можна було наве¬ 
сти світло від зеркальця, коли би воно не від¬ 
бивало ся від него? 

— А що, хлопці! Бачу, сей Круглий правду 
каже! — промовив парубок. Я сам якось бачив, 
як отаке світло бігало по хаті сусіди. Думав, 
гадав, відки воно взяло ся? Коли-ж дивлю ся, 

а “вікно наше від вітру то зачинить ся, то відчи¬ 
нить ся, а з ним і світло то набіжить на хату су¬ 
сіди, то знов утїкне. Я тоді не знав, що воно 
таке, аж воно, бачу, і справді, що сонце відбива¬ 
ло ся від нашого вікна. 

— Та що й казати! Буває ще так, що світло 
відскочить, тай вернеть ся до тебе. Ніхто-ж сам 
себе не побачить, а як станеш проти зеркала, за¬ 
раз побачиш себе. Чого-ж се так? Тому, що 
світло, упавши на твоє лице, відскакує від 
него в зеркало, а відти знов відбиваєть ся до 
тебе. Тому ти і бачиш свій вид. 

— А чому-ж се так, що коли подивитись у 
вікно кріз шибу, не побачиш себе, а в зеркалї 
побачиш? Таже воно скляне як і шиба у вікні. 
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— А с£ тому, що вода, воздух і шкло добре 
пропускають кріз себе світло, тому ТО КОЛИ ДИ¬ 

ВИНІ ся кріз вікно, то світло, відбиваючись від 
тебе, переходить кріз, шкло, бо воно прозоре. 

Дерево-ж, камінь, зелїзо, цегла — не прозори- 
сті, вони світла крізь себе не пропускають, от 
воно і відскакує від них. Коли би зеркало було 
з одного шкла, тоді ти в нїм себе не побачив би, 
бо світло перейшло би крізь него і невідскочи- 
ло би до тебе; а коли ти до шкла притулиш гцо- 
будь непрозористе, от хоть твою шапку, та то¬ 
ді подивись, то й побачиш себе. Так само і в 
зеркалї, не від шкла світло відскакує, а від того, 
чим воно зі споду натерте. 

— Чим же воно натерте? 

— його натирають оловом та живим срі¬ 
блом, котрі не прозорист! і не пропускають сві¬ 
тла, от воно упавши на таке зеркало і відбива- 
єть ся назад до тебе. 

— До чого-ж в такім разі шкло, коли і без 
него можна зробити зеркало? 

— Можна зробити, то і роблять зеркала з 
міди, срібла, криці, а то й золоті роблять, тіль¬ 

ко всі вони від воздуху темніють, а для сего то 
і потрібне шкло, бо воно затуляє олово та жи¬ 

ве срібло від воздуху, от вони і темніють. 
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— Ну, добре. Ти казав, що як притулити 
шапку до шкла, можна побачити себе, як би в 
зеркалї. А чому-ж без шкла не побачиш, хоть 
як дивись на свою шапку? 

— А се тому, що се гладеньке та блискуче 
лучше віддає від себе світло, ніж ріпаве та тем¬ 
не. Від гладенького світло відскакує прямо, 

просто, а від ріпавого на всї боки. От хоть 
возьми кусень зелїза або чого иншого. Коли 
він не рівний, тоді світло від него буде відбива¬ 
тись на всї сторони від кождого горбка, від ко- 
ждої ямочки, що будуть на тім зелїзї, і ти себе 
не побачиш. Коли-ж сей шматочок зелїза ви- 
рівнати та вичистити добре, щоб він був рівний 
та блискучий, тоді світло буде відбивати ся від 
него прямо проти тебе і ти себе побачиш. 

— Та воно і справді так, — сказав той-же па¬ 
рубок. Я й сам запримітив, що, як купиш но¬ 
вий ніж, то поки ще він не потемнів, можна і в 
зелїзї себе побачити, як в зеркалї. 

— Ну, так само і шапка. Хоть від неї світло 
відскакує, та тілько не прямо до тебе, а на всї 
сторони, бо вона ріпава та не рівна; а коли ти 
її притулиш до шиби, тоді верх буде гладенький 
та блискучий, світло від него буде відбивати ся 
прямо до тебе і ти себе побачиш. Значить, в 
зеркалї світло відскакує від того, чим воно на- 
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терте, а шкло длятого, щоб верх був гладенький 
та блискучий і лучше віддавав світло, та щоби 
олово та живе срібло не темніло. Чи так, брат¬ 
чики? 

— Та мабуть, що так. От що воно таке та 
наука... Треба і нам від нині брати ся більше 
до книжки та і ми будемо колись такі мудрі як 
Санько Круглий. 
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КОЖ Д И Й 
робітник і фармер повинен читати передовсім 

робітничі часописі! 

Чому? 

Бо робітнича часописи обговорює кожду по¬ 
дію в краю і в світі лише зі становища інтересів 
робочого люду. 

Одинокою робітничою часописею в Канаді є 

"УКРАЇНСЬКІ РОБІТНИЧІ ВІСТИ” 
що виходить в Вінніпегу два рази на тиждень 

і коштує лише $4.00 на рік. 

Хто читає “Українські Робітничі Вісти”, виро¬ 
бляє собі суцільний світогляд і може осудити 
кожду подію в суспільнім житю. 

“УКРАЇНСЬКІ РОБІТНИЧІ ВІСТИ” виступають 
проти кождого лайдацтва поповнюваного на ро¬ 
бочім народі. 

“УКРАЇНСЬКІ РОБІТНИЧІ ВІСТИ” доносять 
про робітничий рух на цілім світі, про боротьбу 
робітничої кляси. 

Хто хоче знати, як свідомі робітники дума¬ 
ють про суспільні події, хто хоче навчити ся со¬ 
ціалістичної думки, нехай читає передовсім 
“УКРАЇНСЬКІ РОБІТНИЧІ ВІСТИ”. 
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