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СВЯТОЧНИЙ ВІРШ
Минувся час чекання і терпінь,
Йде синій день, мов усміх незабудьки . . .  
Ликуй і тішся, втомлений діпі,
Об землю ж ах  і болю світлу суть кинь,
І чистим серцем на чуж ій  землі 
Кусай усе, що в тебе на сто л і.

Кусай і їж , що ІРО принесло,
І надягни на себе щ астя маску,
Та згадуй край і соняшне село,
Що так, я к  ти, повинно б їсти паску,
Що так, як  ти, у зимні темних стін 
їсть власний біль, а ти знов власний хрін.

Згадай усіх, чи друзі чи враги,
Що їм думки прийдешні страшать війни, 
Що .відійшли за дальні береги,
Щоб не глядіть на муки України,
І днесь, з товщем з ’їдаючи колач,
Її в вінок сплітають скорб і плач

Ликуй і тішся, втомлений дітгі,
І знай одну з усіх на світі істин,
Що хоч пайки короткі і скупі,
То радуйся, що можеш хрін свій їсти,
Бо як  сюди присунули б заслону, —
То вір, що тут не стало б навіть хрону

Коли ти сам, так  смутку ти не жуй,
А йди туди, де пахнуть свята смальцем,
І десь в кутку ти бабку, хоч чуж у, 
Щ ипни собі потайки власним пальцем,
І призабудь колиш ніх літ красу,
Я к при бабках тримав ти ковбасу

Як цвях з п ’яти — ти вирви з ,серця жаль, 
І вчуйся в днів дзвінкий і світлий гомін! 
Ще стрінеш ш инку з салом, так на цаль, 
Бабки зустрінеш  свіжі і знайом і. . .
Яйце свячене дасть нам сили орлі,
А ворогам — закам’яніє в го р л і. .

Арсеній Смуток

«ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ» В СОВЄТАХ

УЗГІДНЕНО 
У зв’язку з катастрофою над Берліном брітан- 

ського літака, що на нього „помилково” наїхав со- 
ветський літак, ген. Монтґомері негайно відвідав 
маршала Соколовського.

— Щодо вашого відшкодовання ми згідні! — 
сказав вкінці Монтґомері, — але я цікавий знати, 
скільки ви виплатите відшкодовання сім’ї вашого 
небіщика пілота.

— Лише 100 рублів місячно! —■ сказав без на- 
думи Соколовський.

Його сім’я ще в березні на таку суму погодилась.

ВЕЛИКДЕНЬ В СОВЄТАХ
— Валя, ти віриш в Бога?
— Вірю!
— А віриш, що Христос вос- 

крес?
— Дай спокій! Не впаковуй ме

не в тюрму, бачиш, що оце ба
тюшка п ідслухує. . .

ТРИ ВЕЛИКІ 
Під час ялтанської конференції 

Рузвелт, Черчіль і Сталін почали 
говорити, до якої національносте 
вони хотіли б належати.

— Якщо* б я  не був англійцем, 
то хотів би бути американцем! — 
сказав Черчіль.

— Коли б я не був американ
цем, то баж ав би бути англійцем! 
— сказав Рузвелт.

— А я, якби я не був совет- 
ським громадянином, то соромив
ся б самого себе! — сказав прити
шеним голосом Сталін.

Всі інші, не приписані до армій сателітів, від 
сьогодні народжені в 1926 і 1927 роках!

в  ШКОЛІ
— С каж и мені, Івасю, кого ви

гнано з раю?
— Троцького, прощу отця ду

ховного. -

З  ЧУЖИХ КАРИКАТУР

FlUpatrtck їв The St. Louis Po*t-DU patch
Одинокий аргумент Молотова
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Веселих Свят СВЯТО УКРАЇНСЬКОГО МОРЯ

Чому наше море називається Чорне?
На знак протесту, що на нашому морі — не наші прапори,

Даруйте, Ш ановні Читачі, але я  
доперва сьогодні мушу вам сказа
ти: Пас. Я сьогодні не всилі на
писати погідного святочного ф ей- 
летона.

Але, забираючись вимучити з 
себе того смутного і нещасного ве
ликоднього фейлетона (походить 
від: „Фе, ллє води тонни!” . . .) ,  ме
ні пригадується сентиментально- 
настроєвий абзац старосвітської 
балаканини одного з заслуж ених 
кориф еїв наш ої великої літерату
ри, що починається так:

„ . . .  Чи знаєте ви те місто? Ні, 
ви його не з н а є т е ! .. .”

І Ви, Дорогий Читаче, справді 
не знаете ні того міста, ні' тих лю 
дей, ні тих куліс, ні тієї хапатні, 
ні вкінці тієї трагедії, яку пере
ж иває сьогодні фейлетоніст, який 
уж е дев’ятнадцятий раз на свому 
короткому віку мусить писати гу
мореску про Великдень.

Про що властиво цього разу пи
сати? Писати про великодні зви
чаї — це значить увійти в страш 
ну колізію з проф. В. Петровом, 
який  куди кращ е в цій матерії 
розбирається. . .

Писати про паски — образять
ся під СХС і Комітетом наші за 
служ ені паскарі. Писати про баб
ки — готові роздратуватись на нас 
наш і Любі Читачки, неоправдано 
добачивши в цьому глупу алегорію 
на свій красний піл. Писати про 
колиш нє свячене — це безпотріб- 
но поринати в архів давноминулих 
історій і садистично змушувати 
людей витискати реш тки, і без то
го солоних, сліз . . .

В мене на столі леж ить не
зугарна цьогорічна святочна карт
ка — одинокий деталь колиш ніх 
Великоднів — і дивиться на мене 
своїми недопасованими кольорами 
і ф альш ивим  написом: „Веселих 
Свят!” . . .

Спеціяльно цього року цей на
пис мене дуж е дратує. Від кого 
„Веселих Свят”, і кому „Веселих 
Свят”?

Директор Рилович, що пере
слав мені цю картку, дуж е гарна 
людина. Хоч читає тільки „Ді ноє 
цайтунґ”, і „Вінер курієр”, бо своя 
преса — як  зазначає він — не на 
його очі — бо друкована дуж е 
-дрібненьким шрифтом, але серце 
має чисто українське, • тепле укра
їнське серце. Т ак по-рідному вміє 
таскати з усіх боків керпакетчики, 
так  нікому не хоче сказати звід
к іля  і скільки, має таку вроджену 
українську конспіративну душ у

Що йому ш кодило купити за 
50 ф еніґів картку, а за 12 поштову 
марку і’ зробити мені справді ве
селі свята. І він дійсно за  лецтих

62 ф еніґи  вніс у мою душу стіль
ки святочної атм осф ери . . .

І я  буду через цілі свята вдо
волений зі свого невдалого ф ей
летона, він буде їсти керпакет, а я 
його сумління . . .

І ми оба будем задоволен і. . .
Але скільки є таких, як і такої 

карточки не одержали, будуть не- 
задоволені, а матимуть веселі свя
та? Скільки є таких, які, діставши 
карточку, не матимуть веселих 
свят? . . .  Скільки є таких, яких 
вж е нічо не потішить? Візьмім для 
прикладу в руки щоденне життя...

Я одерж ав від пана директора 
Риловича картоЧку, отже, ніби, я  
душевно повинен мати веселі свя
та, але фізично, не матиму весе
лих свят. Уявно — так, якщ о зу
мію уявити своїй ж інці і 7-ом 
власним діточкам, що хрін це не 
хрін, а зацитринованйй банан з 
6000 кальорій, що ковбаси тепер 
взагалі не виробляють, а вся пш е
нична мука піш ла на виріб атом- 
бомб . . .

Мій друг Арсеній Смуток, що 
псує „Комаря” своїми нудними 
віршилищ ами також  дістав кар 
точку: „Веселих Свят — баж ає

свому голубчикові мати його ди
тини. Приш ли на удерж ання сина 
гроші, бо в противному разі при
їду до вас і усно розповім твоїй 
жінці. Веселих свят — колиш ня 
Ліда.”

— Отже, чи Арсеній Смуток 
(гарний, правда, з нього смуток!) 
матиме веселі свята?

— Думаю, що . . .
Думаю, що так. Його друж ина 

вж е два місяці в П івнічній К ан а
ді, як  расова панночка. Він тут 
торгує дальше. Де матиме такі 
можливості в Канаді? . . .  Ні?

Але святкуймо всі. І ті, що ді
стали картки, і ті, що їх  не ді
стали.

Ті, що дістали керпакети, і ті, 
що їх  не дістали.

Ті, що д і с т а л и  за ф альш о- 
вання к а р т о к  (виборчих, хар
чових і т. Д.) і які при найближ 
чій нагоді дістануть . . .

Треба вміти ж ити . . .
Головне — вміти переконати 

себе, що наш  теперішній В елик
день є Великоднем, хрін — ков
басою, тещ а — людиною, а ми н а
ціональними страдникам и. . .

Іван Ґнкп

МІЖ  ДИПЛОМАТАМИ
Перед засіданням балканської комісії стрінув 

Ґромико американського представника.
— Неприємно бути членом такої розслідуваль- 

ної акції! — сказав американець. З усіх боків напа
дають, обстрілюють, зневажають.

— Цікаво!—  сказав Ґромико. У моїй дотеперіш
ній політичній діяльності мене і за двері викидали, 
і в морду били, але зневажати — мене досі ніхто 
не зважився.

НА МІТИНГУ
У Станиславівщині відбувається великий мі

тинг у справі організації колгоспів.
— Коли оснуєте У свому селі колгоспи — гово

рить агітатор, — тоді для вас'настане заможне і ра
дісне життя . . .

— Коб тільки з голоду не померти, а заможне й 
радісне життя може бути! — говорять безрадно се
ляни. Нам уж е все одно . . .
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З ЧУЖИХ КАРИКАТУР 
"MINE FIELD"

Elchop in The St- LouU -Star-Tlm ei

. . італійський чобіт таки 
придавив міну . .  .

З ЗАПИСОК 
кирпатого М ефістофеля

Сьогодні на ратуш і 
повісили годинника, 
хоч він. зовсім не на
леж ав до першої кате
горії воєнних злочин
ців.

*

Колись за політику 
люди вмирали, сього
дні деякі люди тільки  
ж ивуть з політики.

НАРОДНІ ПРИКАЗКИ
їж  з голоду, а бий змолоду.
Ж інка не чобіт, а підзолювати треба.
Злодій любить злочин, а адвокат злодія.
Де росіл і пиріжки, там певно хтось в таборовій поліції працює. 
Пізнати пана по . керпакетах.
Хто високо літає, той певно доставляє зброю до Палестини. 
Дере коза -лозу, а совєти Европу.
Що тверезий думає, то п’яний не відгадає.
Бог взяв ж інку, а чорт гостей надніс.
Корова, що багато реве, певно хоче їсти.
Як хочеш ж ити по-людськи, мусиш поступати по-свинськи.

ВІДСОТКИ
Сергій Картопля був перед революцією заможний хазяїн. 

За колективізації його розкуркулили, за Сжова послали на 
Сибір, а за Кагановича вислали на той світ. Умираючи просив 
К артопля дати йому до труни жебрацькі торби, як  символ 
кінцевої стадії совєтського щасливого ж иття.

На тому світі стрічає він Карла Маркса.
— Що ви в цих торбах маєте? '— питає здивовано Маркс.
— Відсотки!
— Які відсотки?
— Від вашого «Капіталу»! — глумливо каж е Картопля.

На Заході люди про
вадять на ланцюгу ос
лів, а на Сході — осли 
провадять людей.

*

У Ф ранції вкоро
чують суконки, а в ео- 
вєтах життя.

*

Колись М ихаїл ви
ганяв з раю, сьогодні 
сам мусів з „раю”- вті
кати.

*

Ж інкам  обтинають 
волосся, а мужчинам 
пенсії.

*

Давно блазні танцю
вали, як  хотів голова 
держави, сьогодні го
лова держ ави танцює 
як  хотять блазні.

*

Мудрість сприймає 
судьбу як  травлення. 
Вона є виразом най
вищої. гігієни життя.

*

П РИЧИНА
— Бідна ж  ти, моя 

донечко. Але треба бу
ло кричати, то він пев
но не зваж ивсь би був 
на цей негідний вчи
нок ....

— Але він мені за- 
грозив, мамочко!

— Чим?
— Сказав, що як  кри

кну, то більш е не 
прийде.

І Н В А З І Я  
Т А Л А Н Д І В _

З нечитаних доповідей на МУР-і
Ю. Ш ерех ствердив колись у 

«Гнилизні» (Час, 17. VIII. 1946), що 
«проблема графоманів в україн
ській літературі не нова». Про 
впливи злих книж ок писали згодом 
і в «Християнському Ш ляху» (11. 
V. 1947), доводячи це на прикладі 
данського письменника Єрґенсена, 
який після одного сумнівного ви
дання «поїхав до м. Асижу в Італії 
на могилу св. Франца і навернув
ся». Нарешті і Богдан Н иж анків- 
ський, натоді літредактор «Україн
ської Трибуни», не витримав і ого
лосив таке:

«Треба відділити полову від зер
на і полову викинути на смітник, 
але треба це зробити серйозно і рі
шуче. Не можна бути вибачливим, 
треба здерти оте павине пір’я, тре
ба бути безпощадним.

Інвазія графоманів мусить бути 
спинена» (17. XI. 1946). І

Щоб припинити за одним разом 
оте «потурання новітньому плу- 
жанству» та «прочистити повітря 
в літературному світі», автор цих 
золотих слів рішив довести факт^ 
жахливо-жалюгідного стану нашої 
віршованої літератури не лише 
словом, але й ділом. З ’явилась збір
ка поезій Б. Нижанківського «Ще
дрість».

З  приємністю констатуємо орга
нічний зв ’язок «Щедрости» з «Го
моном віків» Яра Славутича і «Си

німи дорогами» М иколи Скелі: «він 
бився до останнього наказу і клав 
ворожі голови в гаях» (Скеля), або 
ж: «голови стяті шаблями підска
кують, наче трава» (Славутич).

У своїм архитворі «Прірва», що 
її сам автор назвав «поемою почу
вань» (і що вичерпно характеризу
ється знаменитим рядком: «о, ні, о, 
ні, ні, о, ніколи!»), душа поета 
питає:

Чи знову побачить знайоме 
обличчя, чи вчує привіт, 
чи дасть хто води, як  з утоми 
присяде, втираючи піт?

Оце хронічне пітніння головних 
героїв у сучасних ліричних збірках 
(зокрема в Славутича «Гомін ві- 

,ків») є, зрештою, алегоричним від
биттям настроїв та процесу самої 
творчости, бо «все те (каже рецен
зент) проблеми дуж е тонкі, і вони 
сягають у саму суть поетичної суб
станції»; отак, глибоке спостере
ж ення поета: «вростаєш, мов прут 
вербовий, у землю, що дихає злом»,
— символізує омужніння кволого 
й інфантильного В. Скорупського:

— «А беріг круто, а дно — углиб, а я, 
мов прутик, до плеса прилип» 
(«Весняний гомін»).

«Ця тривога, -цей неспокій, що 
віщують грядучі катаклізми, май
бутні розриви нагромаджених сил»
— змушують чуйну душ у поета 
акцентувати їх  навіть на некористь 
законам поетики і мінімальному 
ґустові, і тут Б. Нижанківському 
безперечно належ ить перше місце. 
«Хай радість серце ясеновим кли
ном проб’є до дна, щб поки гук не
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ЗНАВЕЦЬ МИСТЕЦТВА ЧЕРВОНИЙ СПОРТСМЕН ЦРИ РОБОТІ
На зборах худож ників України 

виступив з довшою промовою Н і- 
кіта Хрущов. У ній накинувся він 
на образотворчих мистців, як і не 
відображаю ть у своїх творах щ ас
ливе радянське ж иття. Д ля під
твердж ення своїх замітів, запитав 
приявного на залі мистця Федора 
К ричевського:

—: Над чим ви, товариш у К ри- 
чевський, зараз працюєте?

— Н ад- мертвою природою . . .
— От, бачите, товариші, яка 

мертвеччина запанувала серед на
ш их мистців. Давайте ж иву при
роду! — закінчив промову Х ру
щов.

НА ЧОРНІМ РИНКУ
Ов, ти- маєш золотий годинник?

С кільки коштує?
— Досить дешево — всього ли

ш е три місяці.

В ТАБОРОВІЙ-КУХНІ
—П ане кухарю, не розумію, що 

означає ця муха в зупі?
— Я к не розумієте, то подивіть

ся в сонник.

стих!» або ж: «А серце — гостре в 
ребрах долото», або ще «простір 
грізний, де присівся жах».

«Це не головний формалізм, а 
все поєднане гармонійно, і форма 
тут є тільки засіб сполучення, вра- 
жінь», — пише один критик 
Справді, гармонійність тієї образ- 
ности кидається читачеві сама в 
очі:

Упав мій давній ж аль, як  метеор 
огнистий, 

і згас, і важ ко л іг^ і стало 
мертво, тихо,

— адж е ж  якийсь зовсім незвич
ний ж аль, що спершу впав, потім 
згас, а  нарешті важ ко ліг!

Образи й проблеми коней, сер
дець і небосхилів — запозичені зде
більшого в Славутича (чий вплив 
позначається і поза ними).

Варт підкреслити брак дійсно 
активної воєнно-патріотичної ліри
ки, чогонебудь у дусі М ихайла 
Ситника з його закликами «палити 
і душити злих фашистів, торкати
ся руками цих гадюк» («Відлітають 
птиці»). Це велика недостача в збір
ці почувань Б. Нижанківського, але 
рівень нашої поезії від того не па 
дає: що випадково не узгляднено 
одним, — більш ніж  достатньо до
повнено другим.

Одні лиш  комини й безкрає, 
і дим потрощених гордот.
У хмарі диму і скорбот 
до неба слово озйиває:
О майн Ґот!

— пише в своїх «Ш ляхах і думах» 
поет Гнат Діброва. Не диво, що піс

ля такої ж ахливої картини, коли 
навіть «голови тікають межи пліт», 
з ’явилась і лірика Ростислава Ва- 
силенка «Порвані струни»', в стилі 
П. К ізка, що писав колись: «Слабі 
тікали, блідли -їхні лиця, а ворог 
вслід залізом землю гриз» («Навіки 
твій»). Проте поряд із мужніми 
образами Р Василенко торкається 
і найніжніш их струн наших по
чуттів:

Я на розі- стою і квітки продаю, 
Дуже, гарні букети я  маю. 
їх  купують лиш  ті, як  і я, молоді, 

■Що когось дуж е палко кохають.

Ця неглибока, але щира еротика 
є вж е третьою стадією розвитку, 
що йшов від рафінованого Славу
тича через Леонида Полтаву та Іри
ну Артим до Р. Василенка.

І радісно їдуть назад 
міцні одногруді ж інки, 
позбувшися грішних принад, 
що мають їх  чоловіки.

(«Гомін віків»)

Бо протилежно до більшости 
наших молодих поетів, що мотиву
ють свою мистецьку творчість зи - 
соко-ідейними імпульсами, Р. Ва
силенко щиро визнає за джерело 
свого ліричного надхнення прикрі 
обставини власної любовної біогра
фії: «Забула, м ож е,, мене вона. Як 
сумно, Боже, того й не зна. Нехай 
забуде, а я  в  душі молитись буду 
й писать вірші.»

Якби ж  лиш е молитись!
Д-р Юрій Чорний

ВЕЛИКА ХМАРА  
(Байка)

Велика хмара гомонить,
Бринить 

Краплинами до площ... 
А Дуб із неї тільки

кпить:
Велика Хмара — дрі

бен дощ!
І в а н  М а н и л о

Перед 50 роками за 
питав молодий Вікім 
Стід містера В. Т. як  
стати добрим ж урн а
лістом. Містер В. Т. 
відповів: „Коли м аєте 
щось сказати, то н а
перед його напишіть, 
опісля уявіть собі, іцо 
маєте це на власний 
кошт зателеграф увати  
до Австралії, платячи 
5 ш ілінґів за слово . . .  
Тоді викиньте кож не 
слово, яке не варте
5 шілінґів. Якщо тоді 
ще щось вам останеть
ся, піш літь це до ре- 
ракції.”

В ТЮРМІ
— З а що тебе зам

кнули?
— З а  це, щ о 'товк  го

ловою до муру!
— І за це замкнули?
— Розуміється, бо я 

товк не своєю головою.

У ТАБОРОВОГО
ФРИЗІЄРА

— Ви вж е колись у 
мене брились?

— Ні!
— Бо я  б а ч у . . .
— Ні, ці шрами від 

бомбардування.

Кож на демагогія має 
половину правди.
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Про все  
потроху

— Пане інженере! М ільйон дві
сті літ!

— Вибачте, але я вж е не інж е
нер! . . .

— То ви певно футболіст?
— Що ви, у мого батька був 

тільки один син. .
— ТО може хорист, або банду

рист?
— Т еж  ні.
— Артист?
— Ви згадали!
— Дуже приємно! Як ж ивете — 

маєте?
— Перш а кляса!
—- Це, здається, вас критики 

охристили українським К арузо у 
всеукраїнському маштабі. Ґра- 
тулюю!

— Але з мене такий Карузо, 
як  з них театральні критики. Про
те, вони дуж е симпатичні й при
вітні люди. Усіх хвалять. Отож 
хай собі пишуть. Я, скажімо, тепер 
актор, а пишу статті про різні по
роди свиней. Правда, придивля
юсь до людей і виходить знамени
то. Нещодавно написав наукову 
розвідку про основні ПРикмети 
йоркш ірських свиней, але мій су
сід прискіпався до мене.

— Хто вам — каж е — дозволив 
писати про мою ж інку? Хіба за 
вж ди тільки вона преться без чер
ги по приділ? А всі таборові при- 
дуркИ, що?

Але я  заговорився й забув з ід - 
рекомандувати . . .  мій друг.

— Дуже приємно . . .
— Він, навпаки, пише про лю

дей, і тому часто відвідує зоопарк.
— Маю вас попередити. Він ду

ж е  мовчазний, тому я говорю за 
нього і за себе, проте їсть і спить 
за мене й за себе, кбли ж  нема 
чого їсти, він не їсть за мене й за 
себе. Дуже обдарована людина!

— Т еж  артист?
— Ні, він поет. Але йому не- 

щастить. Написав якось поему під 
заголовком: „Коли монопартія ве
де — до могили доведе”, але його 
ледве не побили за літературну 
крадіж ку. Сказали, що це написав 
Тичина під час голоду.

Такий тепер світ настав.
Що хоч крадь — не битимуть, 

а за слово поб’ють. їй  Богу, по
б’ють. Тому то я  й забрав його на 
сцену. Хай кращ е, як  по-театраль
ному, перевтілюється.

— Я к це перевтілю ється?
— П еревтілю ється. . .  — це зна

чить . . . ,  але про це ви кращ е за 
питайте мого знайомого ж урналі
ста. Він дуж е великий майстер пе
ревтілюватись і вж е має сумнів, чи 
на ньому його тіло, чи не .його.

— А ваш  театр належ ить до 
тих, що в ш араварах, чи до тих, 
що у ф раках?

— Ні до тих, ні до других. Наш 
театр синтетично-монументально- 
експресіоністично-експерименталь- 
но-конструктивний. . .

— Маєте новий репертуар?
Ні, його ще пишуть. Замурува

лися і пишуть, а поки напишуть,
— ставимо таки  „Запорож ця за 
Дунаєм”.

— То ви за ш аравари?

— Ні. П’єса йде у зовсім іншо
му пляні. Основний герой п’єси — 
Гаркун Задунайський, але він не 
може вийти на сцену, бо пропив 
свої ш аравари.'

Тому, як  звичайно, на сцену 
виходить Іван  Карась. Він абсо
лютно тверезий і не співає, бо ще 
перед війною його позбавили пра
ва голосу на 10-ть років.

З-п ід стріхи кулею вилітає його 
ж інка Одарка, а за нею її п’ятеро 
дітей.

Одарка, як  і всяка свідома і по
рядна ж інка, починає лаяти К а
рася, нарікаючи, що гола й боса. 
М овляв, хоч би почав оселедцями 
торгувати, або в партію вписався.

На це Карась відповідає, що 
він ,-слава Богові, ледве здихався 
однієї партії і тепер, коли хто на
гадає про партію, то йому білі вед
меді вв и ж аю ться . . .

Згодом Одарка сповіщає про 
якусь комісію, але К арась гово
рить, що йому тепер байдуж ісінь
ко, бо його дуж е хотять усі за-

ПИСЬМ ЕННИКИ В СЕЛА!

Корнійчук допомогає україн
ському селу , . .

окенські країни. Арґентіна, при
міром, хоче, щоб він їхав у Б ра- 
зілію, а Б разіл ія намовляє його 
їхати у Канаду.

Крім  того заокеанці висила
ють йому аф ідавіт від українських 
погребників.

У загальному — Андрій і Окса
на в національній одежі. Вони 
танцюють і співають суто україн 
ське патріотичне танґо „Гуцулка 
К сеня”. Андрій одягає рогові оку
ляри, випльовує гуму і виголошує 
любовно-патріотичний монолог, в 
якому присягається й надалі від
дано працювати над харчовою 
проблемою.

Нареш ті приїж дає комісія. Во-

Аф ідавіт
Хочеш їхати за море,
То заяв  підписуй гори:
П ерше — як  твоє ім’я,
Чи у тебе є сім’я,
Чи колись в твоїй ф ам ілії 
Не було десь гемофілії,
Чи твій батько був католик,
Чи був дід твій алькоголик, 
Бабка з роду демократка,
Вбога, чи аристократка,
Прадід хлоп, Чи пан добродій,
Чи в родині був хтось злодій, 
Ж ін ка чорна, чи бльондинка,
Чи й без фарби є ш атинка,
Чи законна так, як. слід;
Чи позичив лиш  сусід,
Чи працює, чи леж ить,
Чи говорить, коли спить? 
Дальш е — ти якого росту,
Чи горбатий ти, чи простий,
Очі чорні, чи" без краски,
Куриш  „К емалі”, чи „П ласкі”, 
Ноги байфус, чи -природні,
Чи скарпетки носиш модні, 
Ковнірець чи патентовий,
З полотна чи паперовий,
Чи ти був соціялістом,
І чи свищеш, як  йдеш містом? 
Любиш біб, чи лиш  фасолю 
Чи чісник і бараболю,
Молоко,' чи теж  горівку,
Самогон, чи шабасівку,
Чи долярів маєш купку,
Щоб за морем мати зупку. 
Н айваж ливіш і моменти —
Це впорядку документи.
Це письмо, що ти здоров,
І нормальну маєш кров,
Хочеш в лісі працювати,
Кош ти сплачувать на рати, 
Взяти, серце на ш нурок 
І забути всіх тіток,
Все що день лиш  наднесе —
І це мабуть було б все.
Я к впорядку всі ті біди,
То чекай, а десь поїдеш,
Бо в совєтах, любий братку,
З тим вивозять на Камчатку.

Яд

на скликає таборян і питає К ара
ся, чи він співробітничав із ф аш и
стами. К арась відповідає, що маві 
такий гріх 1942 року, коли його 
зловили німецькі ф аш исти і він з 
ними „працю вав” у Дахав.

Потім комісія питає, чим він 
змож е довести, що він таки  справ
ді народився. Але тут втручається 
Одарка і присягається, що він та
ки справді народився, бо де ж  би 
вона взяла аж  п ’ятеро дітей. На 
питання, чому не повертається на 
родіну, К арась здивовано отвирає 
очі і співає нового фокстрота: 

Ш ірока страна моя раднад, 
М ноґа тюрем в нєй і л ягер єй . . .  
Я друґой такой страни нє знаю, 
Ґдє єщо так МУ чіл і люд єй. 
Комісія від’їж дж ає, а таборяни 

танцюють гопака й українізоване 
танґ.о. Як бачите: модерно, експе
риментально й актуально.

Іван Запроторений 
НА ВУЛИЦІ

— В Ч ехах  переложили вибо
р и . . .

— І хто проти цього запротес
тував?

— Покищо „Рапід” на Ґр іль- 
парцерштрассе, бо тільки ' „Рапід” 
має право на всякі переклади.

*
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к у л ь т у р н а  
х р  о н і к а

У Мюнхені відбувся широко 
розреклямовакий „Тиждень У кра
їнської К ультури”. Наш і мистці 
показали чуж инцям (свої люди 
взагалі нічим не цікавляться!) не- 
переверш ені зразки  решток при
везеної з дому культури. Руснак 
показав набутий голос, Хор Б ож и- 
ка — сині жупани, Бандуристи — 
Китастого, Хор Нестора — показав 
Вєтухова, Багряного ( в німій ро
лі), Горбачевську з Мартосом, щ е- 
раз Вєтухова і щ ераз Вєтухова, і 
ще раз Вєтухова та в потрійній 
пантоміми проф. JI. Білецького. 
Савицький показав обзнайомле- 
ність з фортепіяном, а Гірняк — 
Гірняка. Балет дітей JI. П ереясла- 
вець збив у Ш авбуді чудесні та- 
уни пороху і -показав високу кля - 

су своєї провідниці. Ансамбль Б. 
Пюрка не виступав, не погодив
шись поставити „Тоску” в ш ара- 
варах.

В одному з баварських таборів 
ДП відбувся черговий з ’їзд МУР-у. 
Х арчування було кепське і зовсім 
не оплачувалось з ’їзду скликати. 
На знак протесту кількох науков
ців виступило з МУР-у.

Драматуржниця Людмила Ко
валенко підготовляє до друку збір
ку своїх драматично-гумористич
них писань під заголовком „Ли
стування з Синодом”. Н аклад 
КУЛА, передмова Ж дана Криці.

Нещодавно влаш тувала група 
суспільного гуманізму в студент
ському гуртожитку на Ф ю ріх- 
шулє в Мюнхені літературний ве
чір відомих письменників — К о
сача і Костецького. Вечір гумані
стично тривав до 3-ї години ран
ку і негуманно закінчився. У ви- 
сліді цього Костецький вніс заяву, 
що. мимо всього з мешкання~в гур
тож итку не  ̂ уступиться, другий 
взагалі втік.

Управа табору в Реґенсбурзі, 
після вистава нової комедії Коса
ча під назвою „Ордер”, запросила 
д-ра О. Грицая вдруге перевести 
судове доходження і таки повіси
ти Косача. Косач звіяв з Реґенс- 
бурґу і під прізвищем Ю рій Ми- 
колаєвич переховується в М юнхе
ні. Останньої ночі написав ще два 
романи і 7 п’єс.

Недавно виступав у Ш авбуді в 
Мюнхені Петро Тимошенко зі сво
їм вечором сатири, гумору і дра
ми Вечір був справжньою сати
рою н а  тумор і драмою сучасного 
глядача. За порнографію О. Сур- 
мач-ений рецитатор наразі ще не 
сидить. О. Сурмач з „П у-гу” — 
втік аж  до Англії.

Управа харчівні КОС-у у Мюн
хені, бажаю чи допомогти праців
никам української культури, без
платно ріш ила видавати мистцям 
на харчові картки безтовщеві обі
ди. *

В Реґенсбурзі відбулася гене
ральна проба п’єси „Голос юрби”. 
В головній ролі, виступила Дич- 
ківна. Блавацький, забувш и свою 
ролю, демонстрував текст з „Ад
воката М артіяна”, але й так без 
найменшого успіху.

Тео досій Осьмачка: Поет.
Поема на 23 пісні. Оформлен
ня і обкладинка мистця М. 
Дмитренка. Технічними за
собами Видавничої Спілки 
„Українське Слово” (Де ви
дано — нема, ні в котрому ро
ці цваняки не подали) Сторін 
154 Н- обкладинка і портрет 
автора.

Друкарня набрала „Поета”, 
поет худож ника і читачів, а 
видавництво — М ілітер Ґовер- 
немент. Видавці, як  видно з 
американської штампілі, при- 
гаратаної під портретом авто
ра, мабуть мали дозвіл видати 
лише геніяльне фото Осьмач- 
ки, а вони, ф раєри, видали 
гроші на „Поета”.

І тепер Осьмачка Дмитрен- 
кові відмовляє, Ш ерех чита
чеві вмовляє, а замовляти не
ма кому. І леж ить . . .  Клими- 
шин на Дахауерштрассе.

Намір автора був простий: 
Аби я діядему із октав 
В останній раз на лисину 

поклав. (III. ч.).
От, і поклав.
Іван Багряний: Розгром.

Повість-вертеп, 1948 р. В-во 
,,Прометей”, стр. 125. МУР — 
Золота Брама.

Взагалі Розгром Івана Ба
гряного.
Райнер Марія Рільке: Речі 

й образи. Вибрані поезії. З  ні
мецької мови переклав Богдан 
Кравців. Нюрнберг, 1947. Ви
давництво „Час” Обкладинка 
Якова Гніздовського. Стр. 128.

К н и ж ка без портрету Р іль 
ке, але з теплою біографією 
Кравцева, пера Кравцева. Хто 
вміє по-німецьки читати, на
ходить у виданій книж ці 
справжню .мистецьку насоло
ду. Українському читачеві не
звичайно подобається середеч- 
не відношення до К равцева 
P. М. Рільке, який в своїй 
книж ці навіть помістив повну 
бібліографію ' творів Кравцева. 
К ниж ка має гарну обклалинку 
..дотепного”, як  каж уть „У кра
їнськ і Вісті”, Я. Гніздовського.

З Христовим Воскресенням 
Усім Читачкам, Читачам, ста
лим Передплатникам і постій
ним Довжникам, Симпатинам, 
Співробітникам та Тим Усім, 
що їх  доля кинула за межі 
Рідної Землі бажає багато ра
дості!, керпакетів, афідавітів 
та найскорішого повороту до 
рідної хати.________ „КОМАР”

КУЛЬТУРНИЙ з а с і б

На Ф раймані виступає хор Бо- 
ж ика. У передньому ряді сидить 
пані „інж енерова” в такім висо
кім капелюсі, що цілий ряд за нею 
зовсім нічого не бачить.

— М оже пані, — звертається 
до неї один діпіст, — будуть такі 
добрі і скинуть з голови ту свою 
єрихонську трубу, бо- через неї 
зовсім нічого не бачимо.

Але пані мовчить і не скидає.
Тоді каж е другий півголосом:
— Дай їй спокій! Вона його не 

скине, бо має лису голову
І пані миттю скинула капелюх.

НА КОНЦЕРТІ
На концерті злучених хорів Го- 

родовенка і Китастого, що від
бувався в рамцях „Тиж ня У кра
їнської К ультури” в Мюнхені, си
дять дві пані „докторові” і ввесь 
час голосно розмовляють.

— Чи пані колись пробували,
— каж е одна до одної, — слухати 
концерт з замкненими очима? Це 
дуж е культурно слухається . . .

— А може б так пані добро
дійки спробували, — к аж е хтось 
збоку, — слухати з замкненими 
устами! Це ще культурніш е слу
хається . . .

КОРИСТЬ
—  Ж інко, що ти зробила? Та ж  

це не наш а дитина! Ти певно за 
м іняла візок.

— Та не будь дурний! Бачиш, 
що цей візок далеко кращ ий від 
нашого.

„ К О М А  Р”
двотижневик сатири і гумору 

Ціна числа — 2 нім. марки. 
Видає Спілка „Скоморох” 
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