
/<

Ч.: 13. М ю нхен-Е льванґен , листопад (перший зошит) 1947. Рік: II.

Передвиборча серенада

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


М У Д Р Е Ц Ь

Філософа в шинку спитали раз мужі:
Якщо ви є мудрець, а ми звичайні люди,
То заблисність умом і правду нам скажіть, 
Коли нова війна у світі знову буде.

Мудрець примружив зір, мов хитрий сатана,
І відповів їм так, попчихавши здорово: 
Затямте, що тоді лиш вибухне війна,
Коли не вдасться мир урятувати словом.

П

Прийшли до нього вніч химерні два брати,
І поклонившіїся, рекли йому несміло:
— Учителю, скажи, що більше берегти,
Чи духа-чистоту, чи може чистість тіла?

Мудрець почухав лоб, і рукавом втер рот,
І так їм відповів для вічної науки:
— На світі чистота — найперша із чеснот,
І в того чистий дух, хто має чисті руки.

ТЕ-КА.

Осінні змагання
Як нас повідомляють із 

спортово - політичних кругів 
суспільно - громадського сек
тора, незабаром у великій 
турнірній залі табору в Бідо- 
баху відбудуться репре- 
зентаційні осінні змагання в 
пориванці двох чолових ко
манд нашого Запроторення. 
Змагання відбуваються за ве
лику нагороду у формі опра
цьованого фінансовим рефе
рентом ЦПУЕ інж. Миляни- 
ком бюджету, що його зафун- 
дували українські скитальці, 
сплачуючи поволі і по-неволі 
національний податок.

Проти себе стають:
Збірна команда «КУК — у 

складі понад 20 грачів. Воро
тарями цієї команди є — гра
чі з футбалевого клюбу 
«УНДС».

На т. зв. «бику» стоять 
грачі клюбу «УНДО».

Напад: д-р Сухоребський, 
през. Петриковський, д-р їжа- 
чинський.

Поміч: Д-р Ріповецький і 
рій поплентачів.

Команда «УГВР» у складі 
понад 20 осіб.

Воротарі: ред. П. Ленський 
і мґр. Теля.

Бики: мґр. Іль Ницький і 
інж. Роман Юк.

Напад: дир. Блазницький, 
д-р Іванів і ред. Кравець.

На помочі: проф д-р Нидрі- 
євський і рій поплентачів.

Обидві команди відбувають 
завзятий тренінґ, виґімнасти- 
ковуючи впершу чергу свої 
язики, якими їм доведеться 
тріпати і про єдність, і про 
добро люду, і в обороні бюд
жету, і в нападі на його. КУК 
підготовляється під керівниц
твом досвідченого тренера, 
знову ж  у команді УГВР тре
нери міняються кожних 2—З 
дні, що зрештою і відповідає 
війокремлюючо революцій
ній тактиці тієї команди.

Як ми встигли підглянути, 
обидві команди хочуть за вся
ку ціну змагання виграти, їх
ні тренери навчають їх навіть 
успішних трюків «джію-джіт- 
су», що, зрештою, при грі в 
пориванку, так, як і в полі
тичній розгривці, цілковито 
дозволене.

Суддювати буде през. Ва
силь Розумний, якому при до
помозі Лондонського Допо- 
могового Бюра вже вдалося 
роздобути величезний штопер 
і свиставку, що на назріваю
чих змаганнях гратимуть ве
личезну ролю ,а це з уваги на 
те, що час для одного промов
ця намічається обмежити до 
3,65 хвилини.

Підчас змагань дозволено 
користуватися всякими аргу
ментами, за вийнятком крісел,

що до яких у підготовчій ко
місії відбувається ще диску
сія.

Нажаль, як повідомили з 
Головної Запротореної Пресо
вої Квартири (т. зв. популяр
но пантофльова пошта), зма-‘ 
гуни з англійської зони від
мовили своєї участи в змаган
нях, не зважаючи на те, що 
визначний грач команди УГВР 
Ірина Петриковська особисто 
їздила туди каптувати спів- 
грачів. Мотиви іхньої відмови, 
поза пашківськими інстинк
тами мають ще деякі інші об’
єктивні і глибші причини.

Обидві дружини є в формі. 
Обидві хочуть репрезентува
ти. Обидві не засипають гру
шок. Це дає запоруку, що зма
гання будуть направду цікаві.

Хто виграє?
На це питання, звичайно, 

куди важче відповісти, ніж, 
чи буде війна. Одні кажуть, 
що війна буде нині-завтра, 
другі, що допіру через 2—З 
покоління. Правда, як завжди, 
і в цих, і в тих. Бо, як відо
мо, одна війна буде нйні-за- 
втра, а друга через 2—3 поко
ління. Таке саме і тут. Як ви
грає УГВР, то головою ЦПУЕ 
будеЧЗасиль Розумний, але за 
те, як, не дай Боже, виграє 
КУК, то головою буде — та
кож Василь Розумний. А це 
тому, що він є і тут, і там. І так 
має бути, бо ЦПУЕ має бути 
і для цих, і для тих. (Нажаль, 
тієї думки є покищо лише на
ша смішна ґазетка, інші сум- 
ноповажні часописи твердять 
навпачно).

На всякий випадок, хто там 
із тих двох команд не виграв 
би, кібіци, тобто українські 
скитальці в своїй масі, завжди 
будуть мати сатисфакцію, що 
виграла власне їхня команда. 
До того потім, звичайно, до- 
стосуються також і ріжні 
голови таборів та таборові 
управи.

Хоч ми думаємо, що радше 
виграє команда КУК-у. При
чина тієї нашої думки в тому, 
що інші думають, що виграє 
власне УГВР, а ми все ж  таки 
хочемо бути оригінальні. Зре
штою, нашу думку підтвер
джують і такі об’єктивні данні:

1: Деякі грачі хоч офіційно 
належать до команди 
КУК-у, все ж  у скри- 
тій душі є болільника
ми команди УГВР. Не 

(Зак. на 3-ій стор.)
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(Зак. зі стор. 2-ої), 
ками команди УГВР. Не1 
виключене, що в рішаю
чому моменті м’яч поміж 
їнхі ноги пролізе таки в 
куківські ворота. Це так 
роз’юшить грачів з КУК, 
що вони демонстраційно 
зійдуть з грища, як спра
вжні переможці перед кін
цем гри.

2. Грачі з УГВР, перестра
шені таким зворотом зма
гань, пересваряться по
між собою і відкладуть 
змагання до . . . весни.

3. Суддя, щоб рятувати си
туацію, засвище і вирі

шить, що правильник 
гри . ..  неправильний.

4. Кібіци гучними вигуками 
«Слава» зіб’ють з панте- 
лику грачів тієї і цієї ко
манди і все буде так, як 

має бути. Що дай, Боже. 
Амінь. Данило Тихий

З останньої хвилини: Як нас 
в останньому моменті повідо
млено, згадані змагання від
кладені знову на теоретичний 
місяць.

Перед двома годинами, з
уваги на заворушення по табо
рах вирішеною змагання таки 
відбути.

З АПТИКАРСЬКОЮ 
ДОКЛАДНІСТЮ 

«Хвальна Редакціє!
Подаю до відома, що в та

борі А і Б 25 у Галєндорфі 
відбулись недавно загальні 
збори, на которих голова Ре- 
візийної Комісії Теодозій К. 
прочитав звіт зі всіх ділянок 
табору в дуже смішному ста
ні. Читаючи, загикувався і пе
ревертав листки паперу і сам 
не знав, чого шукає і що чи
тає. І подав до відома, що у  
кухні таборовій Б. залиши
лось 4 гр. (чотири грами) мас
ла за час поверх шість міся
ців. Дуже дивно чим вони, 
себто Ревізийна Комісія разом 
з головою п. К. зважили тих 
чотири грами, коли на видачі 
товарів видавщики з браку 10
і 20 грамів уживають цвяхів, 
шрубок і інших предметів. — 
Грим.»

Примітка Редакції: Дакуйте 
Богу, що Ваші таборові до
стойники такі чесні і не об
крадають Вас і з вдячности за 
те при наступних виборах обе
ріть їх знову на своїх провід
ників.

Ч ер вона магія
(Вистава в трьох відслонах) 

П е р ш а  в і д с л о н а

Невже ви боїтеся цих джентлменів. Це правда, вони 
виглядають досить несимпатично. Але для вас, дорогі 
мої заприязнені глядачі...

Д р у г а  в і д с л о н а

Прошу! Сила червоної магії! Ви лите гляньте, шановні 
панове демократи. Ці джентлмени вже ніяк не страш
ні. Це вже не типи з європейського передмістя, а справ- 
жі донжуани, що вибрались на залицяння доевропей- 
ських красунь.

Хвилинку уваги?я накриваю їх рядном і... увага!... Го- 
\кус -  покус, я наказую.
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Один блискуче відокремлений делеґат в а ж 
ко готувався до З ’їзду, переплітаю чи наради 
і цигарками і перекусками {З червоно-хресних 
пакетів) і чаркою — а ж  сон склонив його 
утруджену голову. Та ще він і не заснув, як  
огорнула його неземна легкість, заш уміли 
простори, розкрилася блакитня височінь і він 
причалив перед воротами раю. Ось і Серафим 
з мечем на сторожі. А кругом увесь З ’їзд: го
лова, делегати й народу сила. І бачить наш  
делеґат, як  голова Премудрий виступає впе
ред, кланяється Серафимові в пояс і каж е: 
Премудрий: Ш ановний пане полковнику! 
Серафим: Я ж  не полковник!
Прем: Пробачте, пане Генерале . . .
Серафим: Тьху, що з тобою чоловіче! Хто ти 

такий?
Премудрий: Та я  голова . . .
Серафим: Що за голова?
Премудрий: У країнської Еміґрації.
Серафим: Чого ж  тобі треба?
Премудрий: Та як  ваш а ласка.
Серафим: Ну!
Премудрий: М оже б так т е є . . .  у р а й . . . ?  
Серафим: Гуртом, з от тими всіма.
Премудрий: Та не конче, ш ановний . . .  
Серафим: Це, врешті, не моє діло. Святий 

апостол сам розсудить. Почекайте. (Тру
бить і над воротами з ’являється сива голо
ва Петрова).

Петро: А чого там?
Серафим: Святий апостоле, тут до В а с . . .  
Петро: Чого їм?
Серафим: У рай просяться.
Петро: А хто вони такі?
Серафим: Українці.
Петро: Х ай почекають, я  зараз.
Премудрий (до Румунюка і М иляника): Не 

пускають.
Миляник: А що, — питався може про гроші? 
Румунюк: Чи щось пронюхали?
Премудрий: Е, ні; апостол розсудить.
Миляник: Розсудить?
Премудрий: Чи пускати в рай.
Оба: Ага! (Шепочуть).
Народ: — Бачите: не пускають! Н аварили 

каш і головачі, а нам вилизуй!
— Організували, радили, з ’їздилися, виби

рали, закладали, критикували, підпомага
ли, руйнували, координували, будували, 
розщибали, — і все чорт узяв! — а про най- 
важ нійш е не подбали: щоб народ хрищ е- 
ний мав де новим людським ж иттям  3&-L 
жити, голову приклонити.

— А все через отих м ельниківців!
— Брехня! Це бандерівці винні, це вони на

варили!
— А ти сякий!
— А ти такий!

(Бійка).
Серафим: Та що ви, показилйся, чи що? За- 

спокійтеся, гей! Тихо там каж у! А то емпі 
небесне покличу!

Народ: — Та 'майте розум! Та майте сором! 
Та заспокійтесь!

— Нема „заспокійтесь” ! За  ідею б’ємося! За 
ідею ми хоч і в пекло готові!

Серафим: (Трубить тричі, Петро знову ви
зирає.)

Петро: Це що за сйолох?
Серафим: Святий апостоле! Та тут таке за

вели, самі бачите! Ради собі дати не можу. 
Петро: Я зараз! (Відчиняє ворота й з ’явл я

ється з великим ключем.)
Народ: Тихо! Тихо! Апостол! Та ще з ключем 

здоровезним. /
Замовкніть, сякі, такі, а то лихо буде! 
(Метушня вшухає, передні кланяю ться 
низько.)

Петро: Тю, тю дурні, а Ви хіба показилися? 
Колотнечу заводите, бійки, де? От тут пе
ред раєм — де н іж е болізни, ні печалі? Та 
я  на Вас Серафимів з мечами! Я на вас сто 
тисяч блискавиць, — тільки муркни ко
трий!

Г а р к у н  ]

Небесний
Народ (кланяється): Та ми святий апостоле, 

нічого, ми народ мирний. Це тільки  ті три
кляті бузовіри, що нам уж е в печінки 
в ’їлися, тай тут од них не одчепиться. А ми 
н ічого . . .

Петро: Хто у вас голова?
Премудрий: Та це я . . .
Петро: А що в те б е 'за  порядки? Я к ти народ 

виховав?
Премудрий: Та я  — звідки я? Що ж  я  можу?
Петро: Що так знітився? А приказку знаєш: 

від голови риба смердить?
Премудрий: Та це тільки опозиція, Ваш а Апо

стольська Святосте!
Петро: Чого Вам треба?
Премудрий: Ми б так у рай п роси ли . . .
Петро: Ти куди, з таким народом у рай 

прешся?
Премудрий: А де ж  нам подітися, святий апо

столе? Н а землі для нас нема місця, чити- 
лищ е ми пройшли, а в пекло таки  не хо
четься, тай незаслуж или мабуть.

Петро: А хто ви такі?
Премудрий: Ми політичні емігранти.
Петро: Від чого ж  ви втікали?
Премудрий: Від політичного червоного раю. 

Перетерпіли багато горя. І Гітлєр морду
вав безпощадно.

Петро: Ну гаразд, а довго ви скитаєтесь?
Премудрий: О це вж е третий рік почався.
Петро: А де ж  ви прож ивали?
Премудрий: Н айбільш е у таборах 

святий апостоле, на унрівський 
юшці.

Петро: А роботящі Ви, праці не 
цураєтеся?

Премудрий: Та де б там! Ми народ 
селянський, чорноробочий.

П«*гро: А що ж  ви за той час ро
били, чим займалися?

£||)омудрий: Ну, ми т е є . . .  Ми, —
' ми — культурна робота: наука,
•література — теє . . .

Петро: Щось ти загикуєш ся! (до народу):
Гей люди: що ви по таборах робили?

Народ: Та звичайно стояли в чергах за 
приділами і на скринінґи ходили.
А дехто торгував ,або й іншою вся
чиною занимався. А найбільш е у пар
тіях  і радах трудились: політикували.
Щ е були й такі, що вчилися або ін 
ш их вчили. Воно різно бувало — як  
на кого.

Петро: Ага! (до Премудрого): А ти сам хто 
такий, чим займався?

Премудрий: Я ж урналіст, політик. І редакто
ром був. Послував теж  — народ репрезен
тував.

Петро: А опріч репрезентування що вмієш?
Премудрий: Я ж  голова — я марш алок.
Петро: Від чого?
Премудрий: Від Найвищого Допомогового К о

мітету Української Еміґрації в Европі й на 
обох півкулях.

Петро: А чим тепер займаєшся?
Премудрий: Я — тобто ми репрезентуємо емі

грацію, опікуємося нею й допомагаємо їй, 
зберігаємо її культурні надбання, її м ораль
ні та духові цінности, а  перш  усього її ф і
зичну субстанцію, дбаємо про як  найкра
щ ий розвій усіх сил.
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скринінґ
Премудрий: У нас, бачите, своя, запроторена 

держава.
Миляник: Ми живемо повним, культурним і 

суспільним життям.
Петро: Це гарно, але при вашій згідливости, 

при тому братерстві...
Премудрий: Це так, очевидно, але ж  різниці 

поглядів — звісно — і партії. . .
Петро: То у Вас, емігрантів, партії? І непоро* 

зуміння?
Народ: Та, прошу святого апостола, щоби 

стільки лиха, а то й побивають людей і ка
мінням голови розбивають і ножами ко- 
лять.

Петро: А звідки ж  у вас таке лихо?
Народ: Та то в нас такі демократи, моно- 

партійні завелися. От вони і розщиба- 
ються.

Петро: А то що знову за чудасія?
Народ: — Відокремленцями їх  теж називають, 

або вождівцями. Це вони за демократію, 
але щоб усе по їхньому і щоб їхнього 
вождя слухати. А хто не слухає — в шию. 
Тому вони і відокремленці, бо від усіх  
відокремились, тільки своїх визнають.

— А брешеш, сякий такий сину, ми з волі 
народу, ми кров проливаємо за свободу 
Батьківщини.

— Та кров проливаєте, але де і чию? Не чу
ж у ж  і не власну!

— Стрівайте, прийде час і на Вас! Пораху
ємося!

Петро: Ну годі тізї люті! Тут Вам рай, а не 
Европа.
Мовчіть! — І звідки Вам та їдь і злоба?

Народ: Бо ми безмірно любимо Батьківщину! 
Ми за самостійність! Ми за соборність!

Петро: Та тут і сам цар Соломон не розібрав 
би толку, а куди вже мені простому рибал
ці! Дайте мені чистий, спокій. — (До голо
вачів): А ви панове, від допомоги кажете. 
Якже ви допомагали, що такої каші нава
рили? А ті вибори, з ’їзди, конференції і та 
всяка балаканина — хіба ж  це допомога? 
Чому ж  ви за діло не беретеся?

Головачі: Але ж  святий апостоле, це 
репрезентація, організація, коор
динація, консолідація, кооперація, 
лєґалізація, демократизація, про
паганда. Це дуж е важливі речі! 
Першорядні! Найважливійші! 

Петро: Та що за нісенітницю верзе
те? Вам би за прибіжищем огляда
тися та один одному по братерськи 
помагати, щоб лиху годину пере
бути та щоби вас не потащили, 
куди Макар телят не ганяв — от 
що! А то ледве з життям своїм 
мізерним і — вибачайте — зі шта
нами втекли вовкові з паші, ще й 
не відхекались гаразд, а вже один 
другому голову відгризиб. О! На- 
організували, нарадили, напропа- 
гували — голова ходором ходить. 

І ви, панове, у рай з ними претесь. Та куди 
з. таким народом.

Народ: А куди ж  нам подітися, пресвятий 
апостоле?

Головачі: Ми організували, творили, допома
гали . . .  Що могли — робили.

Петро: Ну що ж  ви там ще таке натворили?
Головачі: У нас наука — церква — культура

— велика література — суспільна опіка — 
виховання молоді -т- професійні спілки. У 
нас дві академії наук, три університети, 
IU високих шкіл, 20 народних університе
тів з курсами для неграмотних, Юи Гім
назій, 1UU0 садків, 2000 к ур сів ;..

Петро: гіу годі! А звідки ви грошей на те все 
берете?

Миляник: 3  національної вкладки, по 20 ма
рок від дорослої особи річно.

Петро: Скільки ж  вона вам дає?
Миляник: Понад 1,200.000 марок річно.
Петро: А кільки витрачаєте наприклад на 

культуру й освіту?
Миляник: Ми — гм — так — 30.000.
Петро: Тобто, як на тиждень?
Миляник: Ні, це на р і к . . .  .
Петро: Щось невторопаю! А на опіку й допо

могу?
Миляник: Ну в звичайному бюджеті 40.000, 

а в надзвичайному звичайно більше.
Петро: А дайно сюди той твій бюджет! (Роз

глядаючи): Заробітня платня 430.000, подо
рожі (це на ті конференції) 108.000, допо
мога на харчування (як воно, як? І) 24.000, 
репрезентація (ага) 60.000, конференції ще 
60.000 і таке інше, а при кінці опіка 40.000, 
культура 30.000. Так от так, який у вас 
бюджет! А той ж е вам маршалок від репре
зентації казав, що ви від допомоги. То на 
презентацію і на себе видаєте 1,200.000, а на 
допомогу, опіку й культуру разом 70.000. 
А може це у вас самодопомогове підприєм^ 
ство, чи як?

Миляник: Вибачте, святий апостоле, але ви 
не визнаєтеся у сучасній міжнародній си
туації і політиці.

Петро: Та у політиці може і ні, але у твойому 
бюджеті' визнаюся! А ви дорого коштуєте 
народові! За тих півтретя року ви вже 
з 3 міліончики прогосподарювали?

Миляник: Саме існування централі, хочби 
вона й нічого не робила, оправдає всякі 
видатки.

Петро (до народу): А що ж  ви на це люди?
Народ: — Та аби стільки лиха, святий апо

столе! У нас усе марнотравникам кажуть: 
Господ арюзііі, як Центра ля громадським 
грошем.

— Тим даси 20 марок у рік тай одчепиться. 
А от від таборових злиднів не одчепишся!

— Ой ті драчки безконечні. Гроші давай, 
цигарки давай, шоколяду давай, каву да
вай, цукор давай!

Петро: — А це хто так?
Народ: А ті ж  наші відокремлені! Ті нео- 

демократи тоталітарні!
Петро: На що ж  вони так збирають?
Народ: Відомо, на боротьбу на революцію!
— І збирають. Перше зі збірками по 50 

і по 100 марок ходили, а іііоколяда 
та кава по магазанах щезала, а тепер по 
хлібові, по пачці цигарок і по фунтові цу
кру беруть від дітей теж.

— А скільки вони того призбирають? Та ж  
це десятки тисяч люду! Не голодуватиме 
революція!

— Котра революція: запроторена, чи краєва?
— А як ж е вони краєві помагали, як вона ще 

там воювала?
— Не знаєте? А ще в атомову добу живете! 

Автами возили, літаками пересилали, ра
кетами пускали: гроші, лікарства, амуні
цію, гармати танки!

— А не вистарчило буває авт, то кожний ре
волюціонер брав на барки по мішкові, а 
редактори і політики по два і таскав аж  
у Карпати. у

— Дещо мабуть губилося по дорозі, всяко на 
війні буває.

— Е що розгубилося — марне — не пропало. 
Котрі вожді з німками подружені — а нім
ки добрі господині! — а котрі не одружені, 
то звісно: дівчина трапиться — цигарки,

(Закінчення на 6-ій стор.)
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Біля виходу із пероцу го
ловної станції счинилася свар
ка. Дижурний залізничник 
твердив, що пасажир, достой
ний ~дядя рокід 45, не віддав 
квитка і що він поїздом про- 
їхався зайцем. І хоч як тлу
мачив пасажир і свідчився 
своїм суспільним становищем, 
це нічого не помогло. Всі — 
вірили лише залізничникові.

Добродій мусів платити по
двійний квиток і кару, дарма, 
що квиток він насправді мав
і віддав його залізничникові, 
що був не лише гавою, але 
злобним та .впертим бюрокра
том.

Два тижні пізніше.
Біля виходу із перону ГО

ЛОВНОЇ станції счинилася свар
ка. Дижурний залізничник 
твердив, що пасажир, достой
ний дядя років 45, не віддав 
квитка і що він поїздо,м про- 
їхався зайцем. І хоч як тлу
мачив пасажир і свідчився 
своїм суспільним становищем, 
це нічого не помогло. Всі — 
вірили лише залізничникові.

П О М С Т А
Але тоді, як уже виписали 

добродієві і подвійний кви
ток і карний наказ, і як добро
дій мав лише витягти порт
фель і — платити, він сказав:

— Два тижні тому з тим са
мим урядовцем я мав ідентич
ну історію. Я їжджу часто по
їздами і тепер я завжди свій 
квиток підписую своїм при- 
звіщем і адресою. Я домага-

ЮРІЄВІ ШЕРЕХОВІ

Ви ні коса, ні помело, 
Суворий і комічний . . .
Вінчає лавром вам чоло 
Ваш витвір органічний.

Та звольте тут доткнути вас, 
Як пальцем в табакерку: 
Чому, чому ви серед нас,
Як місіде вам у цирку?

М. Мертвий

юся, щоб ви переглянули 
квитки, що їх відібрав від по
дорожніх недбалий залізнич
ник.

Переглянули і — найшли 
квиток добродія. Його стали 
перепрошувати. Залізничника 
покарали.

— Ні, це мало. Ви мені му
сите звернути гроші, які я 
вже заплатив два тижні то
му через неувагу вашого 
функціонара. А ні — я піду до 
суду.

Гроші добродієві поверну
ли. А коли він виходив із за
лізничної контори, він усміх
нувся під носом і сказав до 
себе:

— Але сьогодні я таки квит
ка не віддав. Хай псявіра має 
науку.

Цим разом добродій попро
сив свого приятеля, щоб він 
віддав квиток з його прізви
щем і адресою, а сам явно і 
славно йшов без квитка. За
лізничник був у праві, але 
мусів платити за недогляд з 
перед двох тижнів.

Небесний скринінґ
(Зак. з 5-ої сторінки)

вино, шоколяда, гарний, козкух, перстенець 
з брилянтом. . .  Ми ж  усі грішні люди. 
Марно нічо не пропало!

— А політика не коштує? О ті наради, з ’їз
ди, пропаганда, оті газети, що за  патріо
тизм так  добре платять — усе коштує, а 
грошей з коліна не вилупиш.

Петро: А ви це бачили і ні чичирк? Чи вам 
защ іпило?

Народ: Та не защіпило, апостоле, але що ти 
зробиш, коли кацики таборові і поліція 
на шиї?

— Б ували такі відваж ні, бували! Але цьому 
каменюкою у вікна, тому колом по голові, 
а то й ножем у спину —  і маєм демо
кратію! П ош укайте там по раю, а не од
ного знайдете!

— А газети не палили, а кольпортерів по го
ловці не били? То звідки мав народ правду 
знати?

— Та й звідки тієї відваги набрати? А дж е 
.смертні присуди розсилали! А тут ж інка, 
діти. Та й кому ж  ж иття не миле? От так 
вони вою вали — на фронті!

— Марно кров псуєте, добрі люди. Н е були б 
ці, були б інші. Т ака вж е наш а доля 
щ ерб ата . . .

Петро: А що ж  ви  на це панове?
Головачі: Це прикрі справи, болючі справи. 

Що ж , ми робили, що .могли. . .  Та це пе
ребільшене! Врешті серед кож ної суспіль- 
ности — тертя — незгода — темні сторін
ки — що ж  робити. Та це перебільшене!

Народ: Не вірте їм, апостоле, брешуть, як  з 
книж ки читають.

— Вони й пальцем не кивали. їм  аби в мут
ній воді рибку ловити. Рука, руку миє! Хай 
народ і видуш иться м іж  собою — їм що?! 
А фідавіти постарали та й тільки  хвоста
ми махнуть.

— Е, поки хвостами махнуть, вони ще ш туку 
надумали: новий статут змайстрували. Щоб 
суд громадський до них права не мав, 
щоб закону над ними не було. М овляв: 
тебе, Грицю чи Дване, судитимуть, держ ав
них президентів судитимуть, а нас ні! Досі 
хоч кінці у воду ховали ,а тепер уж е й того 
не треба. Явно, славно пануватимуть, на
ші вож ді любі. От порядки заведуть! З а 
ступи нас, Мати Б ож а, і ти св. А рхи- 
стратигу!

Петро: А ви — ви люди!?
Хлібоїди: Та нам що? Н аш а хата з краю. 

Нам аби прожити, аби в мирний куток 
пробратися, а вони хай  і повидумуються, 
хай  себе й живцем позажираю ть нам яке 
діло! Хіба клопотів мало: зима йде, нема 
чим топити, картоплі обмаль — від ж у р 
би чоловікові голова облізає і без полі
тики!

Петро: Так ось як і ви! А таборову самостій
ність вам давай? І діпі-держ аву? І в рай 
пускатиі Ось я  вас пущу! (Сильним голо
сом): А бийте їх  усіх без розбору! Ж еніть, 
щоб і дух їх  тут не пах. Ось я  вам рай!

Юди ви, Іроди окаянні! В раю місце лиш е є 
для тих, що прагнуть не хліба і корита, 
але добра для свого народу.

І кинулись: Петро з ключами, Архистратиг 
(що надійшов був поглянути на пришельців) 
з булавою, а херувими і серафими з мечами
— тай давай теріщ ити всю еміграцію вздовж  
і впоперек! Головачі навтеки, а народ за ни
ми. І наш  делегат зірвався, як  опарений та 
давай, бач, ноги. Але і йому попало, хоч і як  
вихилявся :так черкнули по голові, що аж  
зойкнув і прокинувся, біля таборового л іж ка. 
В голові шуміло. На чолі набігла гуля, здо
рово гримнув об долівку. П риклав мокру 
хусточку і став роздушувати. Поганий сон! 
Але чи одна нісенітниця у сні верзеться?! 
Н аш  делегат махнув рукою, щось перекусив, 
пополоскав горло тай вибрався на з ’їзд — 
голосувати за новим статутом.
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Доморослі марксисти ПРИНЦІПІЯЛІСТ
(Підслухане в редакції „У. Т.”)

Фамілійна сварка
(Від спеціяльного кореспондента)

В бюрах централі СХС на 
Дахауерштрассе відбулася 
драматична розмова між ві
домим нашим ґінекольоґом д-р 
В-ою і запеклою жіночою ді
ячкою панею П-ою. Причи
ною «дружньої розмови» було 
те, хто має опікуватися тими 
нечисленними членами УПА, 
що тут з ’явилися. Бо, хоч на 
УПА і зібрано поверх мільйо
на, та, щоб допомогти кіль
канадцятьом її бійцям — те
пер не має в нас грошей. Зви

чайно, звідти • і драматизм і 
бурхливі розмови.

— Ви мусите! — наказував 
жіночий міністер пані Ірина.

— Ні, не мушу! — Відповів 
спокійно д-р В.

— Що?!
-— Відчепіться!
Це збісило паню Ірину до- 

решти.
— Я вам покажу! — вигу

кує вона.
— Я не цікавий, пані — 

спокійно відповів досвідчений 
ґінекольоґ.

— Як це так, пане Миколо, 
ви кажете, що ви принціпія- 
ліст?

— Так, я принціпіяліст!
—  ???
— Бо я п р и н ц і п і я л ь- 

н о тримаюся о д н о г о  ко
рита.

КІЛОГРАМ НАРЕЧЕНОЇ 
КОШТУЄ 10 ШІЛІНҐІВ

В індійській державі Ман- 
ді вартість жінки зовсім за
лежить від її ваги. Ціна жін
ки платиться від того, скіль
ки продавана красуня важить. 
В загальному, якщо на ринку 
не має забагато товару, то 
«кілограм нареченої» коштує 
10 англійськихдпілінґів.

Т е о к

карикатури
З

літератури
Ф О Т О Г Р А Ф І Ї  
з творчої парафії

Вже вийшли друком і про
даються у кольпортерів 

«Комаря»

В ТАБОРІ
Командант поліції: Прові- 

ряти на брамах всіх таборян. 
Хто має самогон, відібрати!

Поліцист: Пане команданте, 
а чому лише самогон?

Командант: Закуску я вже 
маю.

„Комар” (їж ак) —  двотижневник 
сатири, карикатури і гумору. —  

Ціна числа — 3 нім. марки.
Вид. Спілка „Скоморох”.
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Л Е Н І Н  П Е Р Е Д  Н А Р О Д Н И М  С У Д О М

800-річчя заснування МосквИо л^ ^ а  
кується під такими гаслами: *3аслуга 
Москви передусім у тому, що вс>на 
основою об’єднання роз єднаної Ру«< 
слину державу з єдиним урядом. a j A -И- 
ним керівництвом... Тілько кра1К е̂ аву 
нана в єдину централізовану державу  
може розраховувати на

Слідчий (до Леніна): Ти фашистівський прихвосне, призна
вайся! Чи ти не писав, що «Москва є тюрмою народів»?
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„Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде! ’
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