Pll\

6(30)

ІІ.

\.

\\

'

\

-

,,

"'
........

'
'

.......

"
'

'
\....

.........

ПОХІД НА КОВЧЕГ НОЯ

КОСМІЧНА ПОЕЗІЯ

СОВЄТСЬКА ГОСПОДАРКА

ПОЕТИ НАРІКАЮТЬ «ЯКУЖУЗЯТИ ТЕМУ?
ПРО ВСЕ УЖЕ ПИСАЛИ СТАРІ й НОВІ ПОЕТИ.
І МУЗА ПОСІРІЛА БЕЗ ШМІНКИ І БЕЗ КРЕМУ, ЛИШИЛИСЬ РИШТУВАННЯ: ВЕРЛІБРИ І СОНЕТИ.

До Чехо-Словаччини приїхала·
господарська
делеrація з Англії,
щоб ознайомитися з господарськи
ми доqJІгненнями «народної демо

кратії». Делеrати оглядають ново
збудований цегельний завод. Деле

ПАТРІОТИЧНІ ВІРШІ? НЕ ДУЖЕ ЛЕГКА СПРАВА!
,
ЯКУЖ ТО ПІДІБРАТИ ВЕЛИЧНЮ УІ СИЛЬНУ ФРАЗУ,
IJJOБ МАНИЛА, НЕНАЧЕ ХВОСТОМ РАйДУЖНИМ

rат
почав
розмову із
робітників заводу:

ПАВА,

І IJJOБ У ПОЧУВАННЯ ДАВАЛА БІЛЬШЕ ГАЗУ?
БО КРИТИКИ, ЗВИЧАйНО, КОРОТКУ МАЮТЬ МОВУ.
І,· СКРИВИВШИСЬ, ГУКАЮТЬ: «UE ЗВУК СТАРОї БЛЯХИ!
ПИШІТЕ ТАК. ЯК ЛЬОРКА, ДЕ КРОВЮ ДИШЕ СЛОВО,
ДЕ ЧУТИ КАСТАНЬЄТИ І ВИДНО БЛИСК НАВАХИ."

А ТЕМИ

-

ПІД НОГ дМИ, А У ПОВІТРІ

ГЕТЬ ПАТЕТИЧНІ

ФРАЗИ!

ПИШІТЬ

:.___

ПРО

ТЕ,

Маєте гарну цегельню. Добре

--.-

Так, але, що нам з цього.
Маєте цеглу.
Маємо, але її
вивозимо на
Угорщину.
- Але за це щось дістаєте.
.;_ Ясна річ, товщі.
- Отже добре торгуєте.

-

не

СТИЛІ.

IJJO
ВІЧНЕ,

ПРО ТЕ, ЯК.СХОДИТЬ МІСЯІJЬ, ЯК ПАХНЕ .СВІЖЕ

СІНО,

І В М'ЯВКОТІ КОТИІJІ ВІДШУКУйТЕ КОСМІЧНЕ.
А В КРАПЛІ ПІСЛЯ БУРІ КОСМІЧНУ УКРАїНУ.

із

працює, що?

Так, тільки

:-

НУ IJJOЖ, ПИШІТЬ. ПОЕТИ, ПАПЕРУ В НАС БАГАТО,
ЛОВІТЬ У ПЛЯШUІ МУЗУ, WO ПЛАВАЄ 6 ЧОРНИЛІ,
І СКЛИКУйТЕ ВСІ РИМИ НА РИМУВАННЯ СВЯТО,

одним

ми

того

маємо, бо вивозимо

товщу

його

до

СССР.
- Але за те щось дістаєте?
- Так, збіжжя.
- Виходить, чейже щось маєте.
- Ні, бо збіжжя вивозимо. до

Румунії взаміну ~а нафту.

Отже, маєте нафту.
Ні, наq>ту вивозимо до Поль

.ЩІ.

-

добре.

IJe

А

що за нафту

дістаєте?

І СЛАВА ЗАСМІЗТЬСЯ ДО.ВАС НА КУТНІ ЗУБИ
(ВИ Ж ТУЖИТЕ ДО НЕї, ПІТИ І ПОЕТИ).
ОСЬ ЧУТИ, ЯК ГРИМЛЯТЬ ВЖЕ ПРО ВАС КОСМІЧНІ
ТРУБИ.
IJJO КРИТИКИ В НИХ ДУЮТЬ, ЗРОБИВШИ їХ З Г дЗЕТИ.

-Вугілля.
- IJe також добре.
- Та добре, бо воно нам потрібне до цегольні.
--о--

НЕМА НЕБЕЗПЕКИ

А ТЕ, I.,UO РВАЛО CEPIJE, WO ПІНИЛОСЬ, ЯК МОРЕ,
ЗВУК СТАРОї БЛЯХИ
(ЛИШІТЬ
В
СПОКОї

IJE

БЛЯХУ!)

НЕХАй

ЖИВЕ

А ТИМ,

ХТО

НАШ

ЛЬОРКА,

СТАНУТЬ

ПРОТИ

НЕХАй

-

ТОРЕАДОРИ! ... ~
МІХ-МАХ У БІК
НАВАХУ!
Бабай

скинув з себе 1\Іаску Молотова, а
н~тягнvв маску Вишинського.

Один
вити

батько,

свою

віков_і

за

дочцІ,

сказав:

.свого

представника,

щоб

йому звернули всі Його портрети.
-Зі свойого боку він зобов'язався
відіслати всі портрети Сталіна.
--о--

Авrсбурr:
З'їзд ІJентрального
Представництва У країнської Емі
Грації відбувся без ніяких неспо

пеку,

яка

вам

Знали Шіллер а ми й Гете,

МІркування

і

власних

коментарі

коре

до поза

~у лісових
розмо'в.
При кінці
З'їзду відправлено панахиду по
Діллінrені.
Ловдон:
В Кремлі відбувся
маскарадний баль, на я~ому Сталін

....

небезпека, я добрий пливак, а по
друге я вже жонатий.
--о--

ДО КОГО ВІН ГОВОРИТЬ
Під час одного засідання ОН,
коли
промо~ляв
Вишинський
сталося

техючне

внеможливило

промови

пошкодженн~.
передачу

пере

англійською

і

Предсідник
шинського з

звернувся до Ви
проханням, щоб він

перервав

свою

промову

доки

зремонтують

них

Двох мислителів німецьких,
Третий виринув у rетті,
Яр Славут.ич - молодецький.

-

загрожувала

Чоловік відповів:
Мені не загрожувала жодна

-

французькою мовамИ.

У країнські
газети
подали
про
Н?ого вичерпні ділові звіти, «Не
спондентів

його

Коли ви рятували мою доч

-

кладу

діванок, так, як був заплянований.

ДІЛЯ»

чоло

життя

ку, ви певно не думали про небез

яке

ДРУЖНІ ШАРЖІ
В. Блавацький
Кубасом не став, бідака,
(Ох, ти ж, музо, препогана!)
То ж в комісії, сарака,
Може несмертельним стане.
Яр Славутич
'

молодому

врятування

Бео~рад: Ті;о зажадав у Москві

через

бажаючи 1 висло

подяку

Іван Баrривий
Був пророком, тигроловом,
Драматургом, ердепістом,

не

до

часу,

пошкодже

апаратІв.

На це Вишинський заявив:
- Не П~)Годжуюся!
- Але ж більшість делеrатів
не ро~уміє вас, з'ясував Йому
ПреДСІДНИК.

- IJe мене не обходить, відповів Вишинський.
На це один з делеrатів зав

А тепер, простіть за слово,

важив.:

Став у Гарміші міністром.

lfO

-

·Пан Вишинський має рацію,

чейже він говорить не до нас.

ЯК ОБХОДИТИСЯ З ХАРЧОВИМИ

Ку ди ви сьогодні не підете, ку

ПРОДУКТАМИ?

бут!і хліб, як ми про це вже не раз

ність, бо ніколи не можна знати, чи

д•И не ступите, звідусіль чуєте тіль

вони не гнилі. З тих причин на по

ки нарікання: Біда ... ой, біда. Нема
як жити! - і т. д. Але річ засадни

дарки

вони

не

надаються,

бо

їх

можна складати і прИ нагоді об

тому,

кидати ними свого політичного про

що люди не вміють як слід вико
ристовувати тих засобів, що їх
мають, щоб улегшити собі життя.

тивника, або розігнати якесь віче,
розбивши їх на залі, замість відо
мих штучних "смердючок".

ча

не

в

тому,

що

криза,

а

в

На це треба мати відповідні відо

Уукор. Має

мості про речі і знати, як їх при
стосовувати. Ось, напр., люди ду

вортість, байдуже

велику

дукти, як з ними обходитися та як

Їх' вживати. Для прикладу подамо

вають як "любистка

тут деякі вказівки в цій матерії.

Масло. Йоrо можна вживати не

·собі

прихильність

правда,

ж_інк_и

тільки для кухні і до хліба, але та
кож до смаровання рук, передусім
тих людей, які з нами дуже шор

залежносТІ

сткі. Маслом можна підмазувати
також двері різних урядів, щоб
дуж~ не скрипіли, коли ми входи

ВІд

мо

в наших справах, ним можна на

мазувати також різні колеса і колі
Щатка

всяких

Ue

бюрократичних

ма

шин і т. д.
все дуже важливе,
бо воно запобігає непотрібнИм скре
готам, зменшує тертя і у легшу є нам
життя, по думці добре знаної за

сади, що "хто смарує, той їде" і
тоді йому все "Йде як по маслі".
І.JJ.оправда, при цьому треба вва
жати,

щоб не мати "масла на го

Аові", бо Тоді ВОНО ТОПИ'tЬСЯ і "за
ХЛЯПУЄ очі". Але к'оли така мала
t~еобережність

комусь

трапиться,

то цим не треба хвилюватися, на

віть

тоді, коли ваш ворог почне
про це надто голосно говорити. В
тому

випадку

внетане

на

нього

грізно подивитися і сказати: "Ану,

здЇЙМІ1 ти свою шапку!" Коли ж
він, однак, ць~го не боїться і далі
дуже

широко

відкриває

уста,

то

тоді внетане кинути йому tTY ди па
РУ грамів і він також замовкне.

Сало, солонина, або шпирка.
Німці того не зрозуміють, хіба, що
скажете їм: "Шпек!" Тоді зразу

що "з цеї муки хліба не бу
де! Треба кращої!"
Юр
--о--

ЕМІfРАУІЯ
Роз 'їдуть ся у трястя
(Звичайно, що діпісти),
Шукати (ніби) щастя
І врешті твердо сісти.

якому

Проjдуть океани
(Прощай стара Европо !)
І кожний радий стане,
l.JJ.o вискочив з окропу.

щоб здобути

,

панянок.

різних

ВІд

дити,

відживну

він ви
гляді. Спеціяльно люблять його
жІнки, переважно у формі цукер·
юв, що їх модерні .~авалери вжи··

же мало знають про харчові про

в

самІ переконалися і мусіли ствер

раси,

ІJJо

І;Іародів,
дають

в

пере

Посиплятьсея {о, мріє!)
Доляри щедрим колом, (Та кожний добре впріє,
Як в лип.ні над росолом).

вагу різним родам солодощів, нnр;,
н!мкені люблять цукор в шоколяді,
чого

вони,

однак,

дуже

скоро

тра:rять "лінію" і прибувають
вазІ.

на

Але бір;а не в тому,

Ue

Мука.
'підстава нашого хар
t.їування. Її мелють в млинах, ра

Бо п~іли вже доволі ...
Коби отак додому,
То пріли б навіть голі.

юше мололи у вітряках, яких, що
правда, сьогодні вже для мелепня
не вживають, однак деякі народи

І їдуть ~;~сі у' трястя •

втримують їх і далі, по традиції,
щоб їхні народні Дон Кіхоти мали

(А туга серце крає),
Бо є десь, кажуть, щастя,
А де - то лихо знає!
Бабай

з чим боротися.

Мука, залежно від способу і вмі
лости мелення, може бути гірша і

ліпша. Млин. меле муку на "разів
ку", або він її питлює. Часом, що
правда, "питлюють" також жінки
язиками,

але

це

вже

не

--о--

ФЛЄГМАТИЧНИй
ТАБОРЯНИН
Підчас
цьогорічного
урагану

муку, а що

інше. l\1уки вживають майже до
всіх страв. В нас з неї залежно
від областей або варять варени
ки і печуть пиро·ги, або варять пи
роги, а вареників загалом не зна

жінка одного діпіста не мог ла вщ
жаху замкнути очей цілу ніч. А її

флег~tатичний чоловік спав, як за
битии.

ють. Таке різне харчування в різ

Нарешті жінка добудилась йо.

них областях має некорисний вплив

го,

на

динок

населення

нашої

країни

і

цю

послухай, чоловіче, таж бу

-

справу треба вже раз полагодити.

се

Вкінці з муки печуть також хліб.
ІJlоправда, не з кожної· муки може

вік,

трясеться,

-

Пристосування

майже

таке

саме, як і масла, в залежності хіба
від смаку і піднебіння поодиноких

людей. В сполуці зі спиртом, навіть
самогонним, сало на кожний майже

Аюдський організм має прямо чу
довий вплив і ви зразу можете ба
чити позитивні наслідки.

Яйця. Мають також велике при
стосування, хоч дещо відмінне від
попередніх продуктів. Вони вима
гають великої уваги, спеціяльно з
боку

молодих

господарок,

бо

хоч

самі собою дуже делікатні {не да
ром кажуть: "обходитися делікат
но, як з яйцем!"), то однак, варити
їх, напр., на м'яко дуже трудно і
часом навіть після одногодинного
варення

вони залишаються

і далі

твердими. Крім того з ними треба
ЕРажати,

з

::ваги

на

їхню

непев-

от

-

от

зне

А що таке? бурнув чоло
чей же дім все одно не наш.

поймуть, про що ми властиво гово

рите;

нас

буря .....

УКРАїНСЬКИй ЕМІfРАУІйНИй ХОР

КОМУНІСТИЧНИй БАЛЬОН

жагуча ніч, ко.\и забували ви про
все на світі, захмелілі пахощами

ІТ АЛІі, ТОЛІЯТТІ, ЗНОВУ НАДУВАЗТЬСЯ

дівочої сукні,

що так чарівливо,

мов соромливий серпанок, о гор• а
ла божественні форми ...

Весна здавен моя

Я

-

кохана,

її лицар-трубадур ...

-

Ти б пішов по вечерю до ку

хні, старий ледарю!
Знов будеш
стояти
в
черзі три години, ти,

пізний Іване!...

Всі завжди своє

чгсно приходять, а ти 1;ільки вилі
гуєшся, мов той ведмідь у барлозі.

Люба, ти пам'ятаєш,
адже
тоді був такий самий вечір! .. Вес
няний, золотий ...
- Дай мені спокій з твоєю ба
зіканиною ... Весняний, бачиш йо
го!.. Т ~ п~думав. би кр~щ~, що ~т
у

ТВОЄІ

ЖІНКИ

НІ

СУКНІ

НІ

ПаНЧІХ

нема... Весняний!
Черевики ще з
перед реформи доношую... Інші я
кось дають собі раду, а він знай,

тільки мрі-і-і-є ... Поет, бачиш, най
шовся! ... Тичина!.. Весняний, баг
ряний... Хоч би загандлював щонебудь ... Але де там
така о-

ферма .... Та ти Й десять феніrів не

вмієш заробити ...

Люба, ти пам'ятаєш ...
IJjo там пам'ятаєш? .. Так, я
пам'ятаю ... Був у мене один, що

-

Ue

залицявся до мене...
бу ла б
партія ... Власну різницьку крамни
цю мав... Ото був би паскар сьо
годні... Але ж де там, я тоді про
по-е-тів мріяла ... Маю тепер ... На
віть дурного афідавіту до Канади
не може вистаратися ... Всі їдуть, а
я з ним сиджу ... І досиджусь ...
- Люба, та ж ми до Австралії
поїдемо ...

- Так, там, де перець не росте
--до Австралії або до іншої Венецуелі ... І.,Uоб мене там якісь па
пуаси aбfj негри вкрали ... Але, біг
ме, краще вже чорний папуас ніж
такий
or голодранець ... мрійник,

ВЕСНЯНА МЕЛОДІЯ
Весна здавен моя кохана,
Я її лицар-трубадур ...
Так, так, все це гарно виглядає

О, весняна ноче! Скільки пахо

-

в поезії, мої па~ове. Забруньчат~
дtрева,

стануть
ють у

зазелеНІє

травичка,

дю

довші, пташечки заспіва
гаю,
зарожевіють гори ...

Знаємо uю веснян\· мелодію. "Днів

весни, ю~~х днів ~е забудь, не за
б,·дь ... "
. Бувало, давніше; в такий ось ве

ЩІВ,

надхненнЯ,

вже

в

квіт мойого

свойому

садку,

де цвитуть троянди. А я, з трем
тінням душі, чекаю її, проходжу
ючись під ЇЇ бу ДИНКОІ\1 ...

Довкруги бузки цвитуть. А
ромат, розкіш ... Нарешті вона ви
ходить й ми йдемо з нею, як то
кажуть, в синю далечінь ... Місь
кий парк, затишок,

ТИХИХ,
ти,

НаЙТИХіШИХ

захиснице

зако

О, весняРІа ноче! Чи зумієш роз
пов!сти про те, я~ ~~--ще не смілий
тодІ

юнак,

ня

й

шепоТІв

чекав,

11

слова

затаюючи

кохан

вІддих,

лІжка,

яке

вона

називає

:-.1арна, прозаїчна істота ... Я погор
тобою ...
І~ вкрай ображений, я вийшов із

джvю

свойого

ДП.-бльоку

хилених

сльози,

мов

уст

ледви-ледви

чутно

за

Люблю тебе ...
Палко схоплюю її в :-.юї дУжі о

-

біі!шІ. Притискаю до гру де!{. У ста
мої п'яніють поцілунками ...
l\1ісяць пЛив за х:-.,аркаl\Ш, ляща
ли в гаю соловейки, шелесті.\а ли

й,

повірте,

котилися

по

...

Весно! .. Золота, соняшна, :-.Іісяч
на, трояндна, бузкова, тьмяна, .\і

АеЙна, рахманна весно !.. В що о
бернено тебе, надхнещшце поетів?!

П. С. Моє найб~льше

горе в ці

весняні дні: навіть якшо б я опи

нився ~ Австралії, чи ;

іншій Ве

А тоді ...

нецуелІ,

Ні, ~ру зі, не :-vюжу ... не :\І аю сил

кийнебу дь папу ас, чи негр на :-.юю

рОЗПОВІСТИ

вам

да.\1

шешт

весни

навряд,

дорогу жіночку.

.. .

Поезію юних літ любіть, лелійте

горох,

:-.юйому обличчі ...

бренить відповідь:

ства

"вед:\1е

жи:-.І барлогом".
- Жінко! Ти профануєш :vюї
святі почvвання! Жінко яка .ти

хмільний від щастя, коли з її роз

лавочка, сма

рагдоне сяйво. місячної ночі ...

криєш

ханих? ...

сняний вечір- але, ох, серце, кра

ще мовчи ... Панянка~

СКІЛЬКИ

зпхань

по-е-е-ет! .. Маєш його .. .
Того мені було вже забагато. Я
в~стрибнув із свойого іровського

коли

зпха.\а

чи

спокуситься

я

А я д)'!\Іав, що

:-.1оє щастя таке близьке ...

Юрас Юрrіс

ПА.\...

IIVLUYI

І

V D

Д~

сІДа 1 другии зНІмає

t't11

ПІВ

ГОДИНИ

ВЛІТає

чений сvсід:

-

Ue

ви". ДО чорта! Коли ви

Чуприк вертається
опівноч
гулянки додому. На коридорі

~е т~мно, а Чуприк дуже п'ЯІ·
ВІН

ЧУПРИК І UЮПРИК
Uюприк не має гумору, Чуприк

I.Jlo

Ue плоть від плоті наш Зе!І<ІЛЯІ',
IJJe й прізвище на - енко,

ному

ринку

трапляються

мею

че

Та як б\•де?

Ось та~. Тут маєш сотку,

не

же:

- Видиш, І.Jюприку, я казав,
що якось то бу де! Тепер ти маєш
черевики, я маю п'ятдесять марок,
а паскар має фальшиву сотку!

*

ся,

Но, родіну я нікагда
Дєліть вам н:є пазволю!
Ідітє к чорту, rаспада,
Я вам і нєдаволєн" ...

з

великим

гуком

скидає

1

тихІше

поводитися

вно

ЧІ.

Через кілька днів І.Jюприк вер
тається знову дуже пізно. Скидає

]Jієї притчі глузд такнИ
Короткий і простенький,
Не все те срібло, що блестить,
Не кожний наш "Кравченко",

з

мешкаєте,

галасо:-.1

хто

я

один

г.ляється

I.,Uo

-

черевик,

але

не-

ливо

що

ВІДПОВІВ

сю1е

КеЛЬНер,

тепер

грає

оркестр

Це

...

то

ВІН

-

мене

застрели~

-

Добре, добре, але.- колІ

ти і буде по всьому!
він не підписався! ..

- Ти чув, Uюприку, що те
нойшли нові листи Коuюбинськ
до Лесі Українки?
- Ах, так? Жахливо, як та п1
та ходить! обурюється Uюпf

у

ТІ.:',

.

НУ. то перестань там хо

фран-

Подайте :vteнi ось цьон>. ,
~рості_ть, monsieur -ввіч-

неприє:\ш і,

-

якийсь рядок карти страв.

-

д1

коли я й далі забігатиму до й

ногуляти.

пальце:-.1

1

сталося?

На жаль, він не знав францусько]·
ткнув

але

Бач, написав мені хтось,

мови й не бажаючи показати свою
невІдучІсть,

...

н(' знаю, як ~ийти з тої ситvа

Недавний діпіст опинився в Паслід

гик

сердиться Ч

також

НОВОСПЕЧЕНИй
ПАРИЖАНИН

ки, запрагнув як.

є,

Він ходить стурбований.
- I.,Uo таке? - питає І.Jюпr
- Не можУ найти собі мі<

Антей

.

таІ

Та я вас, гик ... до чорта, п
питаю,

Росте із -енка яничар
І ворог преобскурний,
А ти, земляче, помічай
І не пошийся в дурні.

заощаджеНІ

гик...

Чуприк має щастя в жшок,

чере-.

вики на підлогу. Нервовий сусід,
що мешк~є · вІ:Іизу,. просит.ь
його
вважати

ви

дружини,

І.Jюприк мав звичай приходити
дvже пізно додому і, роздягаючи

С фамілієй на -єнко ...

сІ

з цієї ж при•шни йому часом 1

решту.

І.Jюприк пішов. За годину вер
тається з, черевиками і віддає Чу
приков\ решту грошей. Чуприк ка

Я нас.тоящий !\1алоросс.

до

рик.

іди купи собі черевики, а мені по

Пєт люрофцев я нє тєрпєл,
Хотя люблю Шєвчєнк,·,

-

гик .... мешкаю!

воно буде!

А Вітя слухає та їсть
І мовить не тривожно:
" - Давай, дружок сєпаратіст,
Поrаварім серйозно ...

попасти

питаний.

-

Не журися, І.Jюприку, якось

вернеш

може

- То, гик ... скажіть бv дь ла,
гик... де тут мешкає па~ Чупр
- Та ж ви сам є пан Чупf
-.,.- ПІзнає Чуприка і сміється

не :-.-tаю грошей.

Ти син завода, ти герой
Прийдешніх драм могутніх,
З тобою, Вітя, брат ти мой,
Мандруєм у майбутнє! ...

не

-Так.

ревики за п'ятдесять марок, але я

З тобою, Вікторе, у бій
Під прапором багряним!
Андрібвичу, друже мій,
Ти серце полум'яне!

рик,

тобі, І.Jюприку?

Ах, не питай. Маю журбу:
Яку журбу,
Не маю черевиків. На чор

З Донбасу він, таки східняк,
Нз.' пам'ять зна' Шевченка!

юяк

кімнати. Вкінці хтось надходн·
- Пробачте, гик .. , - каже t..:
в цьому будинку, гик .. ?

питає:

маючи

рОЗ

вик? Я чекаю на це вже білІ:

Статті гремлять, бурлять статті,
Кравченко тільки з нами!
Кравченко--,--- велитень! Г:лядіть:
- З Кравченком наступаєм! ...

а

НЬОГО

НІЖ ПІВ години!

тивний!

.

ДО

·

сІ:.инете вкінці і цей другий ч~

Процес в Парижі бу де наш
Т ріюмф пропагандивний!
.Кравченко? Віктор? Ваш?
·Ні,
наш: це друг наш колеІ'-

рижІ,

ду~е обер

Н? та тихо ст~~ить на пІдлогу.

Вдаряєм, наступаємо!
Сказав поет пломінний,
\je так золотобумеранrово,
так рррреволюційно!

ПАЛЕСТИНСЬКЕ

ПЕРЕІV1ИР'Л

ДРАСТУйТЕ

ДОРОГИй

Д€ДУШКА ЛИСЕ
ВИЧУ!

МИКИТО

В перших строках мойого листа
сповіщаю я вас, Харлампій Т одо
сієвич Скоробрешенко, з села Гу
саки Малі Кобеляцького району,
що ми з дружиною Горпиною Не
чипорівною живі й здорові, кабан
ця

годуємо,

самогон

женемо,

чого

й вам бажаємо. Ви, так сказать,
простіть мені за мій нечіткий по
черк, бо я,
між
іншим, простий
східняк і всяких таких викрутасів
западної культури не знаю. Я, так
сказать,

просто

з мосту,

що в

сер

ці те й на язиці як сама на
стояща щира українська душа. Ну,
точно. Первим дєлом я обращаюсь
до вас, Лис-Микитовичу, з вопро
сом. Хотя я людина, так сказать,
грамотна і в колгоспі, між іншим,
навіть сікрітарем був, но я не по
німаю аж ніяк: що це воно таке?

Например лічиться, що ми укра

їнська політичеська аміграція, так
чого ж у нас, так сказать, досі не

ма політичеського
центра, тобто
уряду? Я знаю, громадяне, що в

Союзі у нас був, так сказать, бать
ко народів. А хто ·ж у нас батько?

штукенції. JJe, дядюшка, не хвор
мально. Розбирався я в цьому пи
танні і рішив, що тут ніхто інший,
тільки жінки подкачали. Ну, точ
но. Oue читав я "Неділю" і там

з

нього

ючо

Та у нього ж і фізіогномія не под
ходяща, хоч би на той патрет со

бі вуси почепив, було б лице зна
чительніше. Ну, а інші патретів
своїх. не друкували, то й не знаю,
чи

шдходяща

в

них,

так

сказать,

на батька народа, фізіо.гномія. За
те

мабмо,

з

позволеюя

UПУЕ і Нацраду

вашого

всякії такії

На

.

НаШІ

.

ПОЛІТІЧеСЬКl

Ну, ~очно. Кажу вам вони

ІЩЖ

нами

кашу

зава

рюють. У нас, чоловіків, варить
нічого. У нас все зварено. Я от
такий, що й ,.Вісті" почитаю й па
третом Багряного полюбуюсь, не
хай йому там і ,.Трибуну"
пере

но, чи галичанка, чи' східнячка, о

гляну,

не пускають. Я й зі самим паном
редактором Гильницьким корешок
і з Кононенком чарку вип'ю. Тут
дєло не в партіях і.. не в східняках
та в rалічанах. Тут дєло в бабах.
IJe в Совет ах так бу ло, що Ілліч

r

саме .11астояще

бабське

казав:

кагда не буде, це я вам точно ка

жу. У них там своє: і горшки і
ганчірки всякі
й
інша дрібнота.
Вони не поділять нічого між со
бою, щоб за чуба не взятись. А
баби

на

мужиКІв

От например, я. Пока я був у
жінки, так сказать, під черевиком,
то ніякої не бу ло у мене соціяль-

жінка і більш

нічого. Тоді. я

.

й

еге, кажу, годі тобі

бабо, верховодить. IJe я, кажу, по
літічеський напрямок і генеральну
лінію повинен давать. Я - політі
чеський руководитель в сімействі.
І, так сказать, у дарним. порядком
звістив її з тієї

должності, як от

Сталін Молотова.
Так от вам моя порада, собор
ницька

амІграцІє

-

усуньте

її до нашого

кажда

кухарка

А

табору

може

у

дзуськи!

Раз ти кухарка,
то
GТій собі в
кухні та вари борщ. Вони кажуть~
що он в Аргентині пані Перон всім
управляє. Ева Перон може ще
тая самая Ева, що то Адама спо
кусила! Але в нас, слава Богу, ще
не Аргентіна,
а таки християн
ський світ і з цим треба сч!;Ітать:
ся. То ж кажу вам, коли и даЛІ
будуть жінки каверзувать над ва
ми, то нічого не вийде
з
нашої
нацборотьби, громадяне. Не трать
те, як кажуть, сили... Нас тоді й
беззубі Керенські з>.l!-ять. А усу

Тепер як я того листа в ,.Неділі"
прочитав, то для мене все ясне. ~й
же Богу! Ue все баби
крутять і
все діло псують. Де ви бачили,
щоб між бабами була згода? Ні

найгірше,
коли
дєйствуют!

·хоч

правлять державою.

засилля.

збунтувався:

шсатєль

все

.

ЖІНОК

дин чорт.
Кожна жінка, чи то з
аліції, чи з наших мєстов, відь
ма з Лисої
гори та ще й хвоста
має. Оп'ять таки читав я, що там
якась Павликовська заправляла н~
тому Пленумі UПУЕ.
Ну, а про
Нацраду не товорю, там, видно,

го, моя жінка то "Тигролови" чи

може

це

А я вам скажу, що це всьо рав

тала й вельми їй сподобалось, але
куди ж йому на батька
народів?

знаю,

справи.

пише,-що на того самого Вовчука·
. його женщина-галичанка дєйствує.

но-національної свідомості. Був я,
так
як
той
сарака Поплентач,
ноль без палочки. Без усякого зна
чення в сімействі. Г еrемон У мене

Може отой Багряний, що то в
"Вістях" свій І"!артрет подавав? Не

ВЛІЯНlЄ

це

З РИСУНКІВ МАЛОГО РОМUЯ

не:\'ю

з

нашого

полtпчеського

ризонту жінвідділ

го

все піде як

-

по :\tаслу. Зробіть так як я, Гро
мадяне

ізоліруйте жінок геть.
Блискуче
відокремлення для них
зробіть! ·Тоді не будуть на нас
rалічани ,.моска,\і й совєти" каза
ти, а ми rалічанам не будем супе
речить!

Ну, а поки суть та діло, бувай
те здоровенькі

вам, дедюшка

й

на

все добре

Лисе Микитовичу,

досвіданья!

Ваш щирий nриятель
Харлампій Т одосієвич
Скоробрешенко

.

ЛІТЕРАТУРНІ СОРОКИ
Ігор Костецький, автор роману
ріки: «Там де початок чу да», здав
до друку новий свій твір, автобіо
графічну повість п. н. «Там, де
чуда ~загалі не було».

Критик Ю. Шерех, теперішний
голозу МУР-у, видає друко:vt r р) н
товний огляд

української

літера

тури_ на еміграції п. н. «Замурова
tІа

;%

ЛІтература».

Проф. В. Державин, залишивши
писання т. зв. афоризмів та баро
кових
оглядів української · емі

//

rран:ської лі:ератури, перекладає
поепв-початКІВЦІВ

на

юмецьку

мо

ву,
щоб
познайомити
німецьку
читацьку публіку зі своїм знанням
НІмецької мови.

В. Чапленко, колюмб т. зв. збореалізму, що _його дехто

гаченого
НаЗИВаЄ

«ІНТИМНИМ

реаЛІЗМОМ»,

тує до друку великий

твір

ГО

критичний

п. н. «Я і українська літера

тура>>.

---=--~-~

-·

":::'~:::::...-

Василь Барка, автор книги пое
зій «Білий світ», написав новv

~

збірку поезій п. н. «Гіркий то світ>~.

~_:_-

-------=--==--~

Др. О. Грицай _в інтер в!<> з коре

спондентом

поважного

юмеuького

журналу «Сімпль» заявив, Що він

ТОРЕЗ: ЧЕКАй, ЧЕКАй, Я СКАЖУ
ТАТОВІ! ...

зневірився в :vtаЙбутнє української
літератури, бо :vюлоді укр~їнські
автори,

яких

ВІН

закликав

джерел европейської

ІТИ

до

культури, не

читають нічого, за вийнятком тво

Навіть коли

на

СВІТІ

запанує

повний мир і всі держави роззбро
яться,

один

меч

залишиться

рів І. Багряного і своїх власних.
Популярний серед рецен~енпв
поет Яр Славутич зорrаюзував
Бюро літературних порад і пере
кладів (<Легка слава«. Керівника:.!
Бюра став проф. В. Державин.
би

часто

маєш

зробити

не

хх

ПОЛІТИЧНИй СЛОВНИК

Не вдавайся в дискусію з зизо

Після кожної нашої невдачІ не
гайно шукаємо 11 причин І вину
дуже

що

зав

жди: меч Дамокля.

ватцІв;

нию а те,

нині, зроби завтра.

:-.южемо

найти, бо ми забУ.·\•І про сtб~·.

Те, що маєш зрбити завтра; з ро-

оким, бо все одно він матИ!\Іе від
мінний погляд, ніж ти.

Ніколи не вертайся п'яний дуже
пізно додо:-.tу, бо'тим робиш прик
рість дружині; ~раще зачекай вже
до

ранку.

На пресовий фонд "Лиса Микити''.

щоб вирі

шити, хто з приятелІв має в май
бутньому стати вooot·o;t.

Дипломатичний дорадник:
на,

яка

сидить

за

Люди

дипломатом,

що

сидить за конференційним столом.
ВІдрІзнити приятеля

склали в Німеччині меш-

2.-

Казарми

Переговори

МІЖ великодержавам~,

ІVоtун_дур: Одежа, яка вможливлює
Без мундуру

канц1 таборів:

Кірхзеон
Бухау-Т орхверк,
Мюнхен-Ляйм
Корбах
Діллінrен
Авrсбурr
Фрайман Функ

~ирова конференція:

як

н.·м.

нормальна

Східня

10.50
9.20
17.50
5.40
4.13.70

від
вороГа.
виглядав би,

ворог
людина.

демократія:

КІЛЬКІСТЬ

ЩаСТЯ

Найбільша

КІЛЬКОСТИ ЛЮДеЙ
ЦЬОГО,

ЧИ

Західня

найбільшої

ДЛЯ

хочуть

вони

НІ.

демократая:

КІЛьКІсть щастя
КІЛЬКОСТИ ЛЮДеЙ

-

Найбільша

для найбільшої
ЯKUj,O Це !\ІОЖ-

ливе.

ПРИЧИНА

Всім нашим жертводавцям в Англії, Бельгії, Німеччині, Кана
АЇ, США, що в минулому році так масово склали свої датки на пре
совий фонд "Лиса Микити" і через те уможливили В-ву після ва
лютової реформи в Німеччині побороти фінансові тру .zінощі та про:..
довжати видання нашого журналу за матеріяльну і ~оральну пі~
держку, а, всім

збірщикам' за проведення

збірки

щиру

подяку

r

Зустрічаються дві сусідки:
- Я чула, що пи, nані, ТШіі[JО
наджуєтеся на інt.;І<: 1\Н~ШІ\іШН.іІ. Чи
вам зле? Чей же живе;·~· т~·т y.'t;e
тре

мій

складає

ВидавниЦтво

роки.

Так, але у~віть собі, вчор~
чоловік

виявил_ося,
взагалІ

що

хотtв

викупатися

в. нашому

нема лазнички.

~

мешканю
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ЛРИЧТА ПРО СШАЧА
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