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В ,,Г О В Е Р Л І" 
ЗАКУПИТЕ НАНКРАЩЕ І НАНДЕШЕВШЕ НАСТУПНЕ: 

А. П....тІІакн (Рекор.-н) Олекснна: 10 штук, у тому: гопак, 
колоаіийка, коза'Іок, З танrа, гарні вальчнкн ~. nолькн, 
весільні, гуморнсткчні й ін. ( орхестра і голос.). rece за --$ 9.ЗО 
П.-атІвки· з УкраінJІ: 10 .штук, хорові, дуети, квартети, со
лоспіви укр. нар. пісень, бандура, тощо, всІ ориr~&JІьнІ за 10.00 
ПJІАтІакн ви.-. АРКА в Канаді, нові, 6 штук найкращих 
та.-r, фокс-троти, укр. вальчнки (орхестра і голрс) за __ R.10 
Лm.бом укр. нар. пІсень, хору "Кобзарів", З не~бнва.іІьні 

платів~н. 3а ------------------~----------------------- 1.25 
20 найкращих танцІв, полькн, валь'Іикн, фокс-троти, гу-
морист., весільні, ориrІнuьнІ~ не підроблені, всі разом з 

переСИЛКОІО --------------------------------------------
8. Чарторdськd: Від Сяну по Крим -------------'"'--------

д-р Русов: Душа народу і Дух нації -----------·---'----
:м. Гоголь: Тарас Бульба 1 .Ні'І проти Різдва, обі 38. -----
П. Куліш: Чорна Рада, ілюстроване ----------.,. ... -------
В. Мартинець: Від УВА по ОУН ------------------ ... -----
0. Панейко: Укр. С'rенографія ------------------------
д-р Раковський: Зоолоnя -----------------------------
Ю. Тарнови'І: Іл10стров. Історія Лемківщини ------------
Українське Малярство ( 19картии і текст) за ------------
СПІвавнк УПА ----------------------------------------

В. По){аезІоКо: Авrло-;tкр. словник (50 тис. спів) за --------
Захарків: Англо-Укр. словник --------------------------
Захарків: Укр. Англ. словник ___________ .,. _______ .:_ _____ _ 
Н.Н.: Укр.-Аиrл. 1 Анr.п-Укр. словник (кнwенковнй) 
Уманець: Російсько-Укр. cлoJSap, опр. ":' _________ .;. _______ _ 
Оре.п: Правописвий Словник -------":'-------------------

Г. ВзІрцJ до ввuжввок Рогозниеького ------------------------
Взірці проф. Січинського ______________________ ,....:... ______ _ 

В31р~ Іtрука ---------------------------------~--------r. ЧІІ'І'ВВІС•: 1, 2,. З, 4 по $1.00. V-a ----------------.1.--------
Укр.-Аиrл. К~арка _________ .:..---------------'-----------
Мапа УкраІни (колорова) ------------------.1---.;--------
·три портрети (Шев'Іевко, Фракко і Нац. Тризуб) разом --

Куnуйте, замовпнАте: 

9.ЗО 
2.00 
1.25 
2.00 
2.00. 
з.оо· 
2.00 
1.00 
2.00 
6.00 
2.00 
4.50 
1.50 
1.00 
1.25 
5.00 
1.00 
1.50 
1.00 
1.оо· 
1.50 
2.00 

.50 
1.00 

"HOWERLA", Ukrainian Dook Store 
41 East 7th Street New York З, N. V. 



ІVІиtuка·Шкребетуtuка. 

Край вікон бродить сон, 

Шпе дрімоту на повіки, 

Та вертатьсs: 1 не сІІЩІТь 
Доктор Кшmд1й й папі B1Itt 
- Чувm? Щось mкработитьІ 

Чи дуІІІа це, чи :ми:шРІ 

- Чую вже! Тихо, цить! 

- Я дум:апа, що ти спиш. .. 
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Хоч старик не nривик, 

Скочив, в руки хап троqтину, 

Але :мишка в гору смик, 

Доктор Rmmдiй гуп в пери:ну. 

-- Що, старий?! '.ГИ вдурівРІ 
Де ти бвшРІ Яж не :ми·шr 

- Миш s: вбити хотів, 
Я думав, що ти спшп. 



-..-5-

Мелькнув хвіст, на поміст 

:Мов стріпа Побігла :мИІПRа, 

Доктор аж під піж:ко впіз, 

Пані B1Ri гоп ів пtж:ка. .. 
- Ну, тепер разом ми 

Чейже зловимо :миш.~. 

- Бий, бий, бий! Бий, лови! 

Згризла на:м овUвий RИИІПf . 



-CS-

Що робить? Що ЧИНІJТЬР 

Пані B1R1 парасолю, 
Доктор хап maпRy в мить 

Бідній :мишці на недолю. 

- Пострівай, уважайt 

В шапку зловлю Yr, 
Лиш сюди наганяй! 

- Ба! Втекп:а вже тобі._ 
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Та диви: з голови 

Впала докторовп шапка, 

Миш побігла туди, 
Буде з шапки добра папка. 

- Тихо, цить! Тихо, цить! 
Мати будемо миш, 

Тільки в шапку вбіжить, 

Ну, дістане за книш! 
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... ~~:·і ..... -: 

В шапцt мишІ Звинпо лиш 

Треба шапху ухопити 

І стиснути де отвір, 

Тай убити, чи втопити? 

- Є вже, є! Є, вже вІ 

- Зараз в хадку П! 

-Найдеш омерть круть. чи верть) 

- Найдеш смерть у водіі 
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У куті в самоті 

Rадка вже здавна стовпа, 

Не було пива в ній, 

Лиш водиці троШRи мапа. 

- Ну кидай, та вважай, 

Щоб тобі не вт~кла! 

Зверха накривку дай! 

...- Це вже справа моя І 



- 1U-

Раз, два, три і диви 

Вкинув доктор :миІІІRу в кадку, 

Ще і з верха накрив, 

Найдеш смерть та:м :мишко-сваткуt 

- Гпmrь-но, г.пянь: крізь отвір 

~ишка знов утекпаІ 

Ще втече на:м на двір! 

- Десь нема, десь не:маІ 
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Але :миш кріпко л.иш 

Учепипась пані Вікі 

До нічного чі пцs: 

Тай не думала -про втtки. 

- Тихо цить, тихо цить, 

На твойому чіпці 

3 Ваду :МИІПRа СИДИТЬ,. 
Зараз цапну rr. 
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.І аділав як сказав, 

Апе мишка не дрlм:Впа: 

Хап докторський папюх, 

Тай кусапа, ах куоапа! 

- Вже· держи, не пусти! 

Rоб пустипа м.еие! 

- В- мидкицю ваппю води, 
М:ипщ1 смерть тут буде! 



-13-

Та овва! Миш втекпа, 

Доктор Кпявдій в с:кок за m~ ю,. 

Стіп 1 кріспо бер:кйць, 
Паню Вlкі змив водою. 

- Боже, Боже., це щоРІ 

Піmпо в н:1J!ець усе, 
Шпша ніч ві ва що, 

А та :миш Бог ана деІ ... 
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.А та миш в гору пиm 

Утекпа тай дупю тиче 

І сміється у купак 

тай· до них на гопос ~= 

-- Любе панство моє, 
Здоровенью бупи, 

Вже дванацята бє, 

_Мишці Час до нори! 



}Ква&~. 

"Ось тут маєш соподеньке, 

Сси та й сиди тихо, 

Я йду в потік шмаття прати!" 

CRaвana Гринща. 
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Васипьков 1 .. жвач смакує, 
Ссе тай не вважає, 

Як 13 буди дві собаки 
На це споглядає. 
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Папь:щем в нозі забавmrєсь 

Ваоипько :мапенький, 

Аж ось оса надпtтав, 

Де жвач ооподенький. 
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А тут Муцик уже лtse 

До хпопца бливеuько, 

Вже папки на нього ставить, 
Лаоитьоs гарненько. 



-19-

Аж нараз sк не ухопить 
Від ВаоиnьRа ·жвачиR, 
Покотивоs: Ваоипьцуньо, 
Наче той копа чик.' 

·w--·. 
, . 

.... 

.• . ' 
_ .~ ( lv· '"'.:. 
"1-~ •. --.J\ 

.· . '·'~/і. І ,-\ 

• ,•.. t1?-l1 
Ось і Цуцик надбtrав 
й на Ваоипьцs: скаче, 
Пиже пипьво йоrо пиЧио, 
А в1н бідвий ппаче. 
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Ппаче б1.цний тай ридав -
на· тут не ридати? 

Мав ооttодкий sвач:ик в роті, 
.8ze нема що ссати. 

·"" 

Втихо:мирИВСІІ Баовпьцьd 

Тай правцюв рачки, 

М1ж травою-ооокою 
Az ·ДО пІNlВВАЧВИ. 
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Bt н цІкавий заг.пsнути, 
Що там в середині: 

"Може там ЩО СОПОДt'ВЬкеР" 

Думавсь дитині 



. 
\' 
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• Та даремні йоrо труА*, 
'.D.Iьoro там не мав ~ 
Ще й :коновка вивертавсь, 
його обпивав . 

А тимчасом хитрий :Куцик 
Ів жваче:м тікав, . 
Цуцик ва ·ним п1дбtrае, 
За :хвоотив хапав. 
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Дігнав, RИ·нувса і вирвав, 
Ujн тай почав ссати: 
Мусить Муцик ів осою· 
Лиш слппку ковтати. 

Але Муцик надумавСSІ: 
"Як овое вtдцатв?. 
І :кинувак до Цуцика 
Жвачик вt,цібрати 



-24-

І 

-. ............... ..-- f.i1 

J~~~'-F 
\У {'vvV" 

Але й оса вабавапа 

Соподве пізнати, 

Увапипа Цуца й М:уца -
М:уоtпи тікати. 
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І тв оса · побідипа 
Тай ва z::вачик сtпа 
І еоподість s вьоrо t;mпa, 
К1пьв·и. ва:хотtпа. 

А тикчасом yse мати 
(.,~ди повервупа, 
Вдарипа осу мітпою 
й оса мов не бупа. 
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Дотtм Ваоипь:ка пtд паху 

Мати ухопиnа, 

І попеопа йоrо в хату 

А жвача не~nи.nmп:а. 
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Як привеопа вже до хати, 

Дапа до копиоки, 

Знов Ваоипько оое заввято, 

Az НадуmІОЬ ПИСКИ. 



УкараииА ІІасуи. 

Наш Івасик Покутаоиь: 

Пасув ·без впиgу, 

Хоч сестричка Гава радить 

Йому, ·щоб. пови:ву-Б. 



··- 29 -. 

Апе кара н~ дапе:ко. 

Ой, іде вже мати, 

Іде в буком, треба скоро 

. Т!Rати Jr;t хати. 
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Аж до хати чарівпиці 

Добіг наш Івасик:. 

Г.пип, as внсить там· ковбаска. 
Зрадів Покутасик. 
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А тимЧ:а.сом гачок вудки 
Чіпивсs: 'до. нс·Jа, 

Чарівниця в хату твгне, 

А Івась гопосить. · 
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3атsгнуn~ тай у~ю.:д;;l 

Прут якийсь у ру ~иJ 

Думав Івась: .. Буде сити, 
Не минути му:киі~ 



Насамперед він 

rопову 

Брав дістав 1s 
рипом. 

І той хвостик 

вtд сорочки 

Йо:му поврути
по. 

-33-

Та :вона йоrо 
не бипа, 

Пиm тав· sа

махвупа 

Івасика :ма

поrо 

В авиику по

вервупа. 



ПотімВЗJШатай 

І вася 

У ковць ваги~ 

па: 

"Буде в нього 
гарне :мs:оо. 

Досить буде й 

сапа.. 

-34-

Так повопи цt
.иу евинау 

3 Івасmtробипа. 
Що то :може ча

рівниця, 
ЯRа в неr сила. 
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А тим:часо:м: Гавуоечва 

Вийmпа равво:м в хати, 

Найmпа квітку Трипеп1йку: 

йде брата шувати~ 



-37-



Аж вбігае тут Гав,._, 

Брат в двері пустився, 

Чарівниця ва пtж впала, 

Чарівник спапи~ся. 

"" оо 
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А сеотричRа Ганусечка 
Тепер ДQбР.е дбала, 
В гору квітку Трипелій.ку 
fІад братом nідняла. 

В одній хвипі вамінила 
Свинку на !вася, 
Uсь на ві що мапа :квіт:ка 
Ганусі вда.пася. 
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Обняпиоа: брат в uестрою; 

Став Івась кавати: 

• Вже не бу ду н нін:опи 
Бtпьще ласувати! .. 



Чорт і кова11ь. 

Ковапь хуе вапізо: 

Даень, дзень, даень, две нь, дзень, дзепь, 

Аж з пек.па чорт вже ліве, 

Хоч бІпuй асний день ... 



~ 42-

Rовапь покинув молот, 

В страху ногам д2в знать, 

На ду~ в чорта голод, 

Хотів старого взять. 
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В пеRольпую безодню 

Не хоче йти Rоваль 

І Rpisь порожпу бодню 

Тікав ге:вr ,у даць. 
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У куsню зпов дtстанuн 

Тай біля mруби с1н, 

А чорт його допався 

І брати знов хотів, 



- 4S-

Кова.пь мерщій звернувся 

Тай шрубу за&рутив, 

·чортsRа 1 не зчувся, 
Як в шрубі ніс втопив. 
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ІІатІм коваль Rліщами 

::За ухо чпрта в:-1ян. 

Аж вс1ми голосами 

Ревів чорт і ричав. 
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Д:1в чорта на ковапп, 

Впн мплотом кomtrrь, 

ІЦо чортом аж :кидало, 

Аж розuекпася cranь. 
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А на :кLнець кпіща:ми 

Хвоста йому відтяв: 

Знай, чорте, з :кuвапя:м:и 

Щоб бtпьш не жартував. 



4~-

На втіхоньву дпs: госте й 
"Коваль на цвнх дав :хвіст~ 
У пе:кп:о чорт безхвостий 
Шмигнув попід поміст. 

·-·~-· 



Фі11ьософ Діоrен 

і збиточники 3 ~оринту. 

У задумі важкій 

ДіоГен раз сидів, 

В бочці тJпо старе 

В тепп1 сонs:чка грів. 
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Аж збиточник малий 

·з міста тут прибіга 

й ШІиче друга свого: 
"А ходи-но сюднJ" 



-52-

етапи бпивь:ко оба 
Тай не жапують рук 

Сипьно в бочку в одно: 
Oryx 1 стук; отук 1 стук! 
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3 бочки наш фtпьософ 
Грозить паnьце:м на то 

Тай· :кричить, не :мовчить; 
"А ue що, тай на щоРІ" 
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А збиточПйR один 

Десь вже сикавку вввв 

Тай у бочку xr 
Без надуми запхав. 
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Старець мокрий увесь, 

Ціпий зимном проник, 

А збиточники оба 

Ще показують язик. 



- 5q-

Осушився старець, 

Знов у бочку пяга, 

Та край бочки вже знов 

Ті збиточники два. 
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Нуж котити 'JI 

Ів горба аж ген-ген ... 
"Стій, ах стій І" із нутра 
Так Rричить Діоrен. 
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Голова у старцs: 

Bcs:· вве ходором йде, 
Та стрівайте, ось-ось 

Псоті хара будеt 
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Сорочки за гвіздки 

3ачіпиписs: враз 
І ось тут, так ось тут, 

:У.попці, кара на васf 



- 6()-

І збиточниRи .t'':~Чl 

Равом вдарипи в плач~ 

. Та дарма: т-еnер 'r.rA:, 
Чорний, І<ручку, заgряч! 
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Що тут крик, що тут ппач,. 

Тут усе вже дарма! 

.Вже п1д бочку ідуть 

Ті sбиточниRи два! 



Розтачала вже 'іх 

3овсLм бочка обох, 

М<?в ме~яп:иRи два 

Вже лежать тутки, охІ 

0\ 
N 
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Діоrен пиш підняв 

3 боЧRИ папець на .'аР 
У гору тай с:кавав: 

"Все В Та.RОГО та:ке!" 



ЗМІСТ: 

1. Мишка- шкребетушка . І І • 

2. Жвач І •• І ••• І І 

З. Укараниіі ласун . . . . 
4. Чорт І коваль . • . .• . 
5. ДІоrен І два збиточники 

3-1· 
15- 2Т 
28-40 
41-· 49 
50- 6.J 



Mr. М. Kor;,1enk• 

80. 1st. Лvе, W ARP А WO ·~ 
~ N.S. W. 2.50 

J 
І 
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