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КАТАЛЬОГ „ДІТОЧОІ ₽Щ/ІІОТЕКИ'‘
63. Дід Модест: Дві казки ■> .
64. Вільгельм Буш: Дядькова пімста .
65. М. Підгірянка: Зайчик і лисички .
66. Антін Лотоцький: Покотигорошок
67. Микола Шугаевський: Дід-Мороз
68. Вільгельм Буш: Бжоли ....
69. Антін Лотоцький: Япанські казки .
70. Василь Софроніи: Свято Весни
71. Марія Загірна: Історія про Галк» .
72. Вільгельм Буш: Стрілець Тріска
73. Антін Лотоцький: Лицар Добриня
74. Борис Грінченко: Олеся
7,5. Зенон Горницький: Воробець-Молодець
76. Пантелеймон Куліш: Чумацькі діти
77. Микола Шугаевський: Весела сопілка .
78. Іванна Блажкевич: Мила книжечка
79. Вільгельм Буш: Хитрий Мехмет .
80. О. Білоусенко: Лисичка-Сестричка
81. Марія Пеленська: Святий Миколай
82. Вільгельм Буш: Діравий зуб .
83. О. Білоусенко: Зайчик-Побігайчик
84. Іванна Блажкевич: Пушистий король .
85. Дмитро Макогон: Святий Миколай
86. Апенір Коломиець: Тарасів день .
87. Н. А. Соловева-Несмелова: У страха велккі
88. Сидір Воробкевич: Безглуздів
89. Марія Загірна: Василько й Іваснк .
90. М. А Соловева-Несмелова: Пожалувалв за яЬио
91. Святослав Лакуста: Два горбаті .
92. Микола Шугаевський: Різдвяна казка
93. Вільгельм Буш: Уперте теля
94. О. Олесь: Лисичка, котик і півник
95. „КАЗКИ 1001 НОЧІ“ — збірка
96. Вільгельм Буш: Збиточники у ваий .
97. Микола Шугаевський: Живі ляльки
98. Данель Дефо: Робінзон Крузо . .
99. Антін Лотоцький: Ведмедівська попівиа .

100. Браття Грімм: Казки .
101. Марія Козорів-Барилякова: Свято Матери
102. Ганс Хр. Андерзен: Свинопас-князеико .
103. Дж. Свіфт: Гулівер у Ліліпутів .
104. Дж. Свіфт: Гулівер у Велетиів .
105. КОРЕАНСЬКІ КАЗКИ — збірка .
106. Редіярд Кіплінг: Слонятко .
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ОСТАПКОВА ЖЕРТВА.
I.

Всі поді’Г збувалися наче лискавкою.
Ще не забув Остапко тоТ святочно! 

хвилини, коли разом з родичами був на 
Софійському Майдані, де відбувалося про- 
голошення едности украі'нських земель, аж 
тут на місто насунула большевицька навала, 
що вбилася Киянам добре в память. Кілька 
довгих місяців тривало панування больше- 
виків. Але з розмов родичів виміркував 
Остапко, що мае прийти якась зміна.

Докладно не розумів Остапко цих роз
мов, а як коли запитав про те маму чи 
батька, чув усе відповідь:

— Маеш на це ще час!
I хоч як хитрував Остапко своім три- 

нацятьлітнім мозком, хоч як заходився з пе- 
стощами коло мами — не міг нічого дові- 
датись, Забігав до своіх шкільних товари- 
шів, з якими більше дружив, але й вони



нічого не знали. Один тільки, старший 
двома-трьома роками від Остапка та його 
товаришів, казав, щр украінська армія йде 
наступом на большевиків, щ,о буде завзятий 
бій, а як буде треба — то всі, старі й мо- 
лоді, підуть боронити Украшу.

II.
Ранок трицятьпершого серпня збудив 

Остапка радісним гамором, щр з усіх усю- 
дів доносився до його кімнати. Щрсь ра- 
дісне, святочне, дзвеніло в цих гомонах, 
хоч не бракувало там і гнівних, чи здиво- 
ваних голэсів. Вискочив Остапко з ліжка, 
підбіг до вікна й — аж вічі поширилися 
йому від здивування та радощів.

На вежі Міськоі Думи маяв під легким 
подувом вітру жовто-блакитний прапор.

— Мам о! мамо! — закликав на радо- 
щах Остапко та кинувся в обійми матері, 
що на його крик вбігла до кімнати.

— Мамо! Украіна! — кликав, цілуючи 
мамине обличчя та руки.

— Так, сину, так! Нарешті! — промо- 
вила мама, погладжуючи рукою ясні Остап- 
кові кучері, а потім додала стиха:

— Аби тільки могла встоятися!
— Якто ? — гарячився Остапко. — Чому 

нам не встоятись? Хтож проти нас стане?
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Найдуться, синку, найдуться такі! — 
промовила мама.

Дріжучими руками почав Остапко на- 
дягати на себе вбрання. Хотів би якнай- 
скорше опинитися поміж своГми товари
щами, хотів би натішитися з ними. Тото 
буде радість! Тото буде весело!

Нараз пригадалися йому мамині слова: 
Аби тільки могла встоятися!

I щось, наче болісна дрож, пройшло 
Остапковим тілом.

— Невже? — прошепотів він до себе. 
Нас тут тілько й ми не мали би встоятися?

Докінчував убиратися та прихапцем Тв 
снідання, що стояло приготовлене для нього 
на столі. I ще не скінчив, як уже вхопив 
шапку, відчинив двері до кухні, де пора- 
лася мама й закликав:

Мамусю, я зараз вернуся!
I що сили побіг на вулицю шукати то- 

варишів.
Не чув навіть, як за ним бігли мамині 

слова:
Остапку, вертайся!

III.
Вулиці столичного города Киша мали 

цілком відмінний вигляд ніж попередніми
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днями. Що крок-два здибав Остапко людей, 
що з жовто-блакитними відзнаками на гру
дях прямували в цей чи той бік. Часами 
переходили скорою ходою військові стежі, 
а Остапко пізнавав по мазепинках, що іх 
мали на головах вояки, що це стежі Січо- 
вих Стрільців. Тут, то там, поміж військо- 
вими, майнув Остапкові однострій гімназій- 
ного учня з жовто-блакитньою кокардою на 
шапці; тут, то там звичайний міський одяг. 
А стежі проходили міцним, скорим кроком, 
розглядаючись пильно довкола, начеб шу
кали ворога, що може десь зачаівся; наче 
стежили, чи хто не зазіхае на те, щоб на
ново розбуджене життя здушити відразу.

Прохожі люди плили юрбою в сторону 
Міськоі Думи.

Там — казали — осередок цілого руху; 
там дають накази, що робити; там кожний 
може бути потрібний.

Попиханий юрбою побрив туди Остапко.
Побіч будинку Міськоі Думи, де тепер 

містилася військова команда, побачив лю
дей, старих та молодих, що ходили на всі 
сторони, щось між собою говорили, чимось 
були заняті. Побачив кілька чет стрільців 
у шоломах прикрашених жовто-блакитними 
стяжочками, доглянув, як формуються нові
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вхопив кріс та почав пхатися у ряд.
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відділи добровольців із тіеі молоді, що ще 
у війську не служила.

Заблисли очі в Остапка. Підбіг до того 
гуртка, вхопив кріс та почав пхатися у ряд. 
Але даремні були Остапкові заходи. Той, 
що підбирав добровольців, тільки плечима 
знизав тай забрав кріс із Остапкових рук. 
Кріс був більший, ніж майбутній стрілець. 
Остапко зашарівся та цілою силою волі 
стримував сльози, що тислися йому на вічі. 
Відступив на бік та підійшов до гуртка 
своіх ровесників, що стояли на боці й ці~ 
кавими очима слідкували за тим, що ді- 
ялося довкола. Десь і його знайомі това- 
риші найшлися, а за кілька хвилин Остапко 
забув про свою невдачу. Стояв, як інші, та 
ждав, що чейже може до чого придасться...

IV.

Не зчувся Остапко, не зчулися й інші, 
як минуло полудне. Іншим часом він давно 
був би біг до дому та примилювався до 
мами, щоб дещо перед обідом поласувати. 
Сьогодні забув про ласощі, забув про іжу. 
Стояв та жадібно дитячими очками пригля- 
дався, що діеться довкруги; дитячою душею 
відчував, що діеться щось важне. Той без- 
настанній рух, ті озброені чети промовляли
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якось зворушливо до Остапкового серия, 
казали йому забути про голод, про все інще.

Стояв із товарищами, все сподіючись, 
що може чейже і для нього найдеться якась 
робота. Яка — Остапкові було це байдуже, 
Хочби вона була навіть якась така, на яку 
ще вчора й оком не був би глянув, аби 
тільки якась була.

Тепер для нього кожна робота була 
важна та потрібна.

V.
Нараз із околиць мосту коло Печер- 

ськоі Лаври почувся вистріл. Один одино
кий, потім запанувала мертва тиша. Всі 
глипнули Один на одного, але яка цьому 
причина, ніхто ще не вгадував. А за кілька 
хвилин затріскотіло знов кілька стрілів, а по
тім ще більше та більше.

Упав наказ і половина готових чет 
чвалом подалася в той бік. Та ще не про- 
гомоніли іх кроки, як почулися стріли з дру
гого боку. А потім все більше та більше 
з усіх боків. Крізь мозок Остапка проско
чила думка:

— Це ті, що мама про них говорила, 
що найдуться...

I в цю мить надбіг вулицею якийсь 
стрілець. Він був без шапки й увесь пома-
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заний кровю, що ще стікала йому червоним 
шнурочком по зраненій руці.

— Денікінці наступаютъ від стороны 
Лаври — крикнув тай побіг у сіни.

Юрба заметушилась, потім завмерла. 
Всі чекали, що буде. А тимчасом тут, то 
там, чути було крісові стріли. Це або наші 
відстрілювалися від противника, або про
тивник наступав.

Нараз у брамі МіськоТ Думи появилася 
постать молодого старшини Січових Стріль- 
ЦІв.

— Кількох молодих хлопців до мене! — 
гукнув він.

В цю мить кількох хлопців стануло пе
ред ним, випрямившися, гейби на команду 
„Позір“. Між ними був і Остапко!

— Хлопці! — промовив старшина — 
мусите конче дійти аж на другий бік моста 
та розвідатися, що там діеться. I як-стій 
вертатися й дати мені знати. Бігом руш!

I хлопців уже на місці не було. Бігли. 
Спершу разом, а відтак кожний скручував 
десь у якусь відому собі вуличку та ста- 
рався скоро добігти на вказане місце. Ду- 
шею відчували, що вістки, які мають при
нести, можуть! заважити[ на ходц подій. 
Тому біглиХневтомно...



промовив старшина.
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VI.
Остапко помчав — попри муніційний ма

газин та через площу побіч ПечерськоТ 
Лаври — в напрямі моста, що лучив правий 
беріг Дніпра з лівим. Тут уже годі було 
бігти як передтим, бо з недалеко! віддалі 
чути було тріскіт крісових стрілів. У повітрі 
раз у раз чути було острі свисти. Люди, 
що проходили вулицею, заскавували в за- 
глиблення брам або притулювалися до му- 
рів. За людьми ховався й Остапко. 11 Іось 
невідоме шепотіло йому, що слід берегти 
себе, а тож він мусить розвідадися, що тут 
діеться й мае дати знати своім.

Крадьком посувався Остапко за іншими 
вперед. Ще нічого не бачив, а тільки від- 
чував^ душею, що небезпека близька.

Ишов...
I нараз, цілком несподівано, наткнувся, 

майже впав, на якусь заставу. Серединою 
на поперек улиці тягнувся вал, складений 
із каміня, повириваного з хідників. За тим 
валом сиділи якісь люди й стріляли впо- 
довж вулиці на кожну підозрілу Тм жмінку 
людей. Остапко прилип до сусіднього муру 
й почав приглядатися тим, що були за за
ставою. На іх шапках видніли трибарвні 
російські ^стяжки. Остапко здогадався, що
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це ті, що про них говорила мама. I зрозу- 
мів, що треба чим-дуж вернутися до стар- 
шини, треба дати знати, де він — той про
тивник. Схилився, скулився і стрілою по
мчав у протилежний бік. Біг з усіх сил, 
щоби тільки скорше видістатися ^зпід об- 
стрілу, щоби тільки добігти до закруту. Ще 
двадцять-трицять кроків і буде безпечний. 
Ще десять і... щось гостре, пекуче, поцілило 
Остапкове плече й примусило його впасти 
на землю. В устах посолоніло, здавалося, 
що багато якоТсь гарячоТ слини не знати 
звідки там набралося. Підвівся на руки, від- 
крив уста, щоби виплювати солону слину 
й — гаряча, червона кров сплила йому на 
груди.

Почав тратити свідомість усього, що 
діеться довкола та почув, як його очі за
лягав якасч темна мряка. Останнім зусил- 
лям підвів важкі, гейби оловяні повіки, по- 
тім...

... Важкі повіки накрили дитячі оче- 
нята, голова схилилася й упала на камяний 
брук, а гаряча кров спливала по зимному 
камінні...



ЗА УКРАІНУ!

Містечко треба було брати приступом, 
бо для большевиків та Тх прихильників кож- 
ний дім був добре озброеною твердынею. 
3 вікон та дахів кожного дому сипалися на 
стрільців кулі, на кожному кроці грозила Тм 
небезпека — смерть.

Містечко-ж треба було конче зайняти 
та обсадити стрільцями, бо воно лежало 
майже в самій середині поміж двома воро- 
жими фронтами. А що большевики мали 
до нього яром лекший доступ, то могли 
там тайком зібрати своТ сили й несподі- 
вано вдарити та заломити стрілецький фронт 
і цілою силою повести переможний наступ. 
Тому начальна команда Січових Стрільців 
видала наказ: за всяку ціну добути та вдер- 
жати містечко!

Під покровом ночі рушила перша чета 
та зайняла кілька домів, що лежали на са
мому кра'і містечка. Відбулося це скоро 
і так тихо, що противник, який отаборився 
в домах по середині містечка, навіть цього 
не замітив. А щоб дехто з жителів містечка
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не дав знати противников!, всіх мешканців під 
сторожею вивели поза украТнський фронт.

За першою четою переправилася ще 
й друга та залягла побіч зайнятих стріль- 
цями домів. А вранці - раненько, ще й на 
світ не благословилось, як обидві чети ру
шили до наступу.

Від хати до хати перебігали хильцем, 
обшукували, чи де ворог не заховався й гнали 
далі вперед. 3 острахом дивилися мешканці 
на несподіваних гостей. Одні витали Тх зі 
сльозами радощів, другі з затиснутими пясту- 
ками... Безсила лють виглядала Тм із очей, 
що наполохано глипали довкола. Тільки ча
сом якийсь усміх сподіванки блукав на Тх 
лицях: то вони думали, що через годинку — 
дві з цих небажаних гостей большевики не 
лишать ні сліду.

А тимчасом чети йшли далі й далі по- 
лишаючи за собою тільки денеде одного 
стрільця, щоб беріг ладу та безпеки. Поволі- 
поволі, від хати до хати, посувалися вперед, 
доходили до середини містечка, що не про- 
кинулося було цілком зі сну. И шли, як 
тіні — тихо й непомітно.

Нараз, поза плечима стрільців, гримнув 
вистріл: хтось із мешканців давав больше
викам знати про небезпеку. I вмить зата- 
рахкотіли ворожі скоростріли, засвистали
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крісові кулі, в середині міста зчинився крик. 
Большевики очуняли. Та стрільці не зва- 
жали на кулі, що свистали попри Тх голови, 
не дивилися на ручні Гранати, що тріскали 
довкола них.

— Вперед! вперед! — гомоніла ко
манда.

I всі подавалися вперед вулицею, що 
вела до середини міста. Аби скорше й скор
ые, аби мати змогу вдарити на ворога при
ступом. Сили стрілецько’і атаки ворог не 
видержить, мусить податися взад! Вони по
давалися вперед, а довкола них розізлилося 
пекло. Зпереду били ворожі кулі, з домів, 
що стояли по боках вулиці, прихильники 
большевиків витали стрільців револьверо- 
вими стрілами, або кидали в них, що по
падало під руки: каміння, посуду, поліна...

Гейби підтинані косою падали, один за 
одним, стрільці. Цей вбитий, той ранений 
красить Молодою кровю брудну, нехарну 
вулицю містечка. I нівідки помочі, нікому 
зайнятися раненими, що лежать у муках 
і ждуть скоро! смерти...

Та для живих і здорових стрільців нема 
вороття! Стрілець не звик вертатися з по- 
ловини дороги. Тай вертатися було нікуди. 
Зпереду ворог, довкола ворог ще гірший, 
бо захований —- такий, що жде тільки хви-
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лиии, щоб несподівано вбити ніж у спину 
брата...

— Вперед! вперед! — йде наказ і, хо- 
ваючися поза причілки домів, у заглиблен- 
нях хат, стрільці то прилягають на землю 
й нараз підносяться і біжать... біжать. Ще 
трохи і ввідруться на ринок, ще кілька хви- 
лин і вирвуться з пекла вузькоі’ вулиці. Ще 
хвилина — одна хвилиночка...

I враз нова перешкода! На самому 
кінці вулиці застава червоних: постягали 
з хат, що могли, покидали поперек вулиці, 
а самі за заставою бють із скорострілів. 
Не багато іх, видко ледви кількох людей 
при скорострілах. Але добитися до них годі. 
Примістилися так, що ніяк у них кулею не 
попадет, а в стрільців вже тільки кулі та 
штики. Цих кілька Гранатів, що зі собою 
забрали, повикидали давно. Як згадки про 
них залишилися тільки труни червоних.

А тимчасом чути, як на фронті горить 
бій. Обидві сторони стримують одна одну 
гарматним огнем, щоб не пустити против
ника на поміч своім. Тай вдень ніхто до 
містечка не добеться: поьи дійде, скосять 
його кулі противника.

Із двох чет лишилося тільки пятьнацять 
здорових стрільців, а скоростріл червоних 
грае-грае, гейби заливався сміхом із безпо-

2



— 18 —

мічних стрільців. А ім уже й набоГв не стае. 
Доведеться, мабуть, пропадати...

— Щадити набоі! — падав наказ.
— I стрільці щадятъ, пильнують, щоб 

даремне не пішла ні одна куля. А ворожи й 
скоростріл грае. 3 усіх боків чигае на стріль
ців смерть.

— Здавайтеся! — кричать до них ізза 
застави.

— Здавайтеся! — відповідають стрільці.
I знов грае ворожий скоростріл, і знов 

іззаду та з боків свищутъ попри захованих 
стрільців ворожі кулі. Иде нестримна, не- 
вблагана смерть проти стрільців скорою 
ходою.

— За Украшу! - вириваеться нараз 
з грудей стрільців могутний оклик. Стулю- 
ють міцно кріси в руках і кидаються впе
ред. 1 гейби відгук стрілецьких слів у цей 
мент чути два дитячі голоси з дому, що 
стояв побіч застави:

- За У крашу!
I заки хто стямився, дві ручні Гранати 

вибухають при заставі. Блиск, полумя, од- 
чайний крик і — оборонців застави вже 
нема! Вихром перескакують стрільці через 
заставу, а Тм назустріч усміхаються два ди
тячі, побілілі личка; із дитячих грудей ви
риваеться радісний оклик:
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...а Тм назустріч усміхаються два дитячі личка...
2*



— 20 —

— Слава! За Украшу!
** *

Сотня стрільців обсадила добуте мі- 
стечко, а почесними іі гістьми були двана- 
цятьлітній Тарасик та одинацятьлітній Да
нилко. Сотник похвалив і'хню відвагу та 
второпність — бо вони то здобули ворожу 
заставу й тим причинилися до відзискання 
рідного містечка з рук ворогів.



ДЛЯ НЕТ - ВСЕ!
Далеко було ще до кінця лютоі зими, 

а всі припаси одежі й узуття для стрільців 
давно вже вичерпалися. Не було Тх від са
мого початку багато, а тепер, хоч це був 
тільки кінець січня, не було ні одягу, ні 
взуття для сотні, що мала йти на фронт.

Молоді хлопці, що рвалися до бою, му- 
сіли чекати, поки не призбирають для них 
теплоі одежі та чобіт. А тимчасом фронт 
домаггвся чимраз настирливіше підмоги, бо 
противник напирав великими силами.

Не було іншоТ ради: треба було знова 
відкликатися до громадянського почуття 
мешкапців повіту, що й так давав понад 
сили, бо цілий повіт був знищений. У ньо- 
му-ж цілий рік ішла позиційна боротьба. 
Обяви комісаріяту не багато помагалн: села 
давали більше, та з містечка годі було що- 
небудь видістати. Одні дивилися на других, 
а кожний оглядався на сусЬа, чи той дае. 
А першого, що дав би початок складці годі 
було діждатися.

Три дні сиділи в громадському уряді 
парох із місцевим комісарем та радними,
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три дні сиділи даремне. Крім того, що вони 
самі жертвували, ніхто не приносив нічого. 
Всі чекали...

I так боляче сіріли на лаві в громад- 
ському уряді ті три-чотири дарунки, що Гх 
принесли від себе самі ті, що збирали. I так 
жалко було дивитися на засоромлені лиця 
збирачів і таким дошкульним соромом бив 
у вічі той чистий папір, на якому мали впи- 
сувати імена тих, що дарували.

Міщани заходили до громадського уряду, 
оглядали нужденну збірку, падькали, що так 
мало, і — відходили.

Сумно плили хвилини для збирачів. Че
рез день, у понеділок, треба було відвезти 
збірку в повітове місто, бо там на неі ждали 
нетерпеливо — а везти не було що.

Обрадилися збираючі, що на другий 
день, у неділю, парох промовить ще до лю
дей по Службі Божій. Може чейже дещо 
збереться.

II.
Гарний почався день у неділю. Легкий 

мороз зціпив сніжок, що впав у суботу, 
а сніг поскрипував під ногами людей, які 
прямували до церкви. Любили наші міщани 
ходити до церкви, бо парох, хоч і старша
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людина, вмів і гарно заспівати і сказати 
таку проповідь, що до глибини серця вору- 
шила. А крім того, можна було під церквою 
стрінутися де-з-ким, що був у повітовому 
місті, довідатися, що там чувати, як „іде 
война", коли буде мир. Цього миру дуже 
багнули міщани! Не в одного батька син 
перебував ще в полоні, на Сибірі, не в од
но!' мами дрижало серце за сином, що бо- 
ровся десь на фронті. Багато було людей 
у церкві... Та всупереч сподіванням цеі не- 
ділі не було довгоі проповіді.

Бліде лице старенького пароха було 
сумніще, ніж звичайно; його голос при 
Службі Божій дрижав, гейби якийсь біль 
давив це старече горло. А людям, що сто
яли ближче престола, здавалося, що з очей 
пароха, як він повертався до людей, визи- 
рае й розпука й якийсь такий дивний, до- 
кірливий сум.

Як скінчили „Буди імя Господне", па- 
рох станув у царських вратах на знак, що 
хоче промовити до людей. Усі, що вже зби- 
ралися виходити, пристанули.

Тихим, спершу, гейби здушеним голо
сом, почав парох говорити про тих, що 
сво'іми грудьми спиняють наступ против
ника, що свою кров, свое життя жертвують 
за рідний край. I говорив про Тх страж-
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дання та муки, про те, що в голоді та сту- 
дені вони твердим муром стоять, обороня
ютъ тих, що на задах, у спокою живутъ 
спокійним життям. А коли ім треба помочі, 
коли треба з ними сво’Гм добром ділитися, 
щоб Тм дати спромогу встояти — ті, що 
спокійно живутъ у затишші, і‘м тоі помочі 
відмовляють, оглядаються на інших!...

— I невже, — кінчав старенький па- 
рох, — ніхто не відчуе у свому серці тільки 
почуття обовязку, щоб із найближчим сво- 
йому серцю братом поділитися своім одя- 
гом, щоб тим знеможеним героям дати змогу 
витримати до кінця?!

Тишина залягла в церкві. Присутні ди- 
вилися зворушеними очима один на одного, 
гейби ждали чогось.

I те „щось“ прийшло!
Нараз, десь із боку церкви, відізвався 

дитячий голос:
- Я! Я!
I крізь юрбу людей почала пропихатися 

Оленка. Мала, непоказна, знеможена працею, 
виглядала на десятилітню дитину, хоч ій 
пішло на пятнацятий. Хоч сама ще ди- 
тина, вона від року Газдувала в хаті, яку ій 
залишили по смерти батьки. Газдувала 
й піклувалася ще своім братчиком, Івасем, 
молодшим від неі трьома роками.



Оленка здійняла батьківський кожух...
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Люди здивовано глипнули на Оленку, 
як вона пропихалася до пароха. Добривши, 
Оленка здійняла батьківський кожух і по- 
клала його під ноги пароха.

— Я! — промовила зворушеним голо
сом, — це від мене!

I вмить гейби хто відмінив людей 
у церкві. Цей скидав кожух, той теплий 
плащ, третий прохав підождати, поки з дому 
принесе. I незабаром у ніг пароха зібралася 
велика купа теплого одягу.

А парох стояв звернений до людей ли- 
цем, по якому спливали гарячі сльози. Він 
поклав руки на голову Оленки та тремтя- 
чими устами шепотів молитву.

** *
В понеділок уранці Тхали добре наван- 

тажені теплим одягом сани до повітового 
міста, а на них, на самому верху, пишався 
кожух сирітки-Оленки.



ДЗВІНОЧКИ.
I.

Стрілець, що стежив за рухами москов- 
ських військ ізза першого ряду дротяних 
перегород, замітив на ворожому боці якийсь 
незвичайний рух. Було це в ночі; синяве 
проміння півмісяця закривали часами темні 
хмари, що іх вітер переганяв по небозводі. 
I стрільцеві здавалося, що саме тоді, як мі- 
сяць закривають хмари, якісь постатті ви- 
совуються з ворожих закопів та поміж дро
тами повзуть у його бік. Він почав при- 
глядатися пильніще, але кущі та пні дерев, 
поміж якими ішли боеві закопи — не давали 
змоги розпізнати всього.

Підозри схоплювали стрільцеву думку 
у сво’і витягнені, сухі пальці; ляк налягав 
на його серце. Але певности не було; годі 
було даремним алярмом ворушити цілу 
сотню, що по трудах цілоденного бою та 
відбиванні ворожих наступів опочивала в за
конах.

Наладив кріс, почав пильніще пригля- 
датися та наслухувати кожний шелест, А тут,
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немов на глум, почав повівати легкий вітрець, 
колихав віттям корчів, що шуміло одно- 
стайне, гейби приспокоювало стрілецьку у- 
вагу. То знав, немов на злість, темна, чорна 
хмара закрила собою місяць і штьма на- 
лягла довкола. I тільки десь у віддалі час- 
до-часу вистрілювала в повітря зелена ра
кета на знак, що в законах не сплять, бе- 
режуться... I тільки в ряди-годи надносив 
вітер із віддалі клекіт скорострілу, або від- 
гук поодинокого крісового стрілу.

Стрілець стояв, дивився, наслухував і... 
Нараз дві сильні руки здушили його горло, 
а інші руки з цілоі сили вбили йому у гру
ди штик. Без стогону, без слова повалився 
стоілець на землю. I довкола нього зачали 
повзти в траві та між корчами, наче вели- 
чезні муравлі, людські постатті в сірих со
рочках, нищили дротяні заборола й су
нули вперед.

I заки хто в стрілецьких закопах зміг 
зміркувати, що діеться, безліч салдатських 
тіл кинулися та придушили стрілецьких обо- 
ронців закопів. Не було часу стріляти; все 
склалося так несподівано, так раптово. Ча- 
стина^напасників погнала як<тій полонених 
у свій бік, інші почали тихо,7гей тіні, скра- 
датися бічними закопами далі, вперед...



Нараз дві сильні руки здушили його горло.

Кжц
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II.
Поміж’полоненими опинився й Михась, 

„дитина сотні“, як його всі навивали. Три- 
нацятьлітній хлопчина, круглий сирота, що 
його батьки погибли під Семиківцями, при- 
плентався ще в часі боів над Стрипою до 
сотні тай так при ній залишився. Годі-ж було 
кидати саму дитину серед поля, як того 
пса, тим більше, що Михась так просився, 
щоб його лишили при стрільцях. У военній 
справі помочі з його не було, але ціла сотня 
так привикла до нього, що нікому й на думку 
не приходило, щоб Михася позбутися зі сотні.

Опинився Михась поміж полоненими та 
плентався при четарі, що, поранений, во- 
лікся із стрільцями, які в закопі не полягли. 
Ішов та прислухувався, які^четар крізь за- 
тиснені з болю зуби шепотів:

— Боже!.. і нікому дати знати, всіх не- 
сподівано поперебивають... Боже!..

Щось немов у серце вкололо Михася. 
I щось наче шепнуло йому в серці:

— А ти, Михасю? Не попробуеш?
I на хвилину ляк пройняв його серце, 

і враз крізь мозок промайнула ясна думка:
— Ти, ти мусиш це зробити!
Не тратив часу на роздумування. Ви- 

користав те, що зближалися до малого ярку
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зарослого ліщиною тай стрибнув поміж кущі. 
Хтось із противників завважив його рух. 
Крикнув, і коли Михась не станув, стрілив 
у його бік із кріса. Потім стрілив другий, 
третій і кількох почало гнати за Михасем. 
А він, немов той вуж, просовувався проміж, 
травою та кущами й повз до найблизчи* 
своТх закопів. Ще трохи, ще хвилиночку 
може добіжить...

А озвірілі противники гнали за ним із 
криком:

— Стой! Сдавайса ! та стріляли в на- 
прямі корчів, що шелестіли.

Серед криків та стрілів тяглася погоня 
з десять хвилин. Михась вчув, як одна куля 
поцілила його в ногу. Мов би хто гарячим 
залізом ТГ пробив. Та Михась заціпив уста, 
щоб не крикнути та криком не зрадити 
себе, й повз далі й далі. Чув, що тратить 
сили, але посувався далі.

I знов стріли, знов крики:
— Стой ! Сдайса !
Вже... вже Михась чуб стукіт тяжких 

кроків, сопіт розюшених салдатів Ще тро
хи, ще... і нараз...

Бачить — неоподалік стрільнули в гору 
червоні ракети. Одна... друга... все більше 
й більше...

Алярм !
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...а леліеві дзвіночки похилилися над ним...
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Радість залила його серце. Він хотів 
піднятися й крикнути, але в тую мить во- 
рожий штик вбився йому цілою силою 
в плечі... Навіть не крикнув, похилив тільки 
голову вперед та приляг лицем до запашноТ 
землі. I тільки останнім відрухом своеі сві- 
домости почув, як зі стрілецьких закопів 
заграли скоростріли на привитання ворогам.

** *
А другого дня рано-вранці друга сотня 

стрільців побачила недалеко своі’х дротяних 
засіків Михасеве тіло. Лежав, утуливши 
голівку в зелену траву, а леліеві дзвіночки 
похилили над ним свое розкішне квіття, на- 
че дзвонили на вічну память дитині-героеві.

3



МАЛИ И ТЕЛ6ГРАФІСТ.
I.

Денікінський наскок був такий наглий, 
що ціла команда двірця й не стямилася, 
коли і як дістався дворецъ у ворожі руки. 
Склад команди був, правда, невеликий, бо 
тільки десятник із кількома стрільцями, які, 
проти сотні московських крісів, не могли 
нічого вдіяти, але полоненим стрільцям лице 
паленіло зі сорому, що дали себе так легко 
підійти. А ще й жах угризався Тм у мозок, 
що ніхто з них не встиг попередити команди 
сусідньо'Г залізничо’Г стаціі’ про небезпеку. 
А на сусідній стаціі стояли поізди з реш- 
тками муніціі для армі’Г, що знесилена, зне- 
можена, без узуття, іжі та стрілен, крок за 
кроком, відбиваючись від сильного напору 
ворожо'Г кінноти, відступала на захід.

3 полоненими стрільцями сидів і ста- 
ційний залізничий урядовець. I його не ми
нула доля стрільців. 3 ним було найгірше, 
бо проти нього зверталася вся лють пере- 
можців. Сиділи всі під сторожею та ждали 
поки Тх відішлють до команди арміТ.
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А там...
Бог зна, яка доля судилася полоненим! 

Скрізь кружляли ще раніше такі чутки, що 
на іх згадку мороз усіх пронизував.

Хвилини тяглися полоненим в роки, 
а в Тх мізках блукав усе докір, що не спов- 
нили свого обовязку — не повідомили даль- 
шоТ стаціі’ про небезпеку.

Нараз...
Мов гострим ножем урізався хтось 

У сеРЦя полонених. Почули в сусідній кім- 
наті розмову старшин ворожого відділу: 
що треба би зателефонувати до сусідньоТ 
стаціі, щоб прислала всю муніцію. Це мало 
бути нібито від наших частин, що змага- 
ються із ворогом, який наступае.

Заляканими очима гляділи полонені 
один по одному, в безсилі затискали руки, 
що аж нігті вбивалися у Тх тверді, спрацьо- 
вані долоні. А стаційний урядовець закусив 
тремкі губи, що аж кров виступила зпід 
зубів.

Дрижали, що ось-ось станеться, що за 
пів години, три чверти, навіть ці останки 
муніці’і, які ще е, опиняться в руках ворога... 
Дрижали, а жах і сором ві’далися в Тх серця, 
мов голодні пси, що допали до поживи.

I саме тоді нагодився Богданко — син 
залізничого урядовця. Він у часі наскоку

3*
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денікінців кудись був заметушився, а тепер 
зявився знову. Плентався по стаці’і, де його 
ніхто не займав, бо хтоби там звертав увагу 
на десятилітнього хлопчину. Ходив і сам не 
знав, щ,о з собою мае діяти. Мами в нього 
давно не було, померла ще з початком війни. 
А батько — сидитъ там під сторожею та 
пильно-пильно дивиться на синка, наче зо- 
ром хоче йому щось сказати. Богданко ди- 
вився на батька: спершу не розумів, чого 
хоче. Але дивився пильно. Врешті побачив, 
що батько кивнув легко головою в бік тіеі 
кімнати, де був телеГрафічний апарат. — 
Потім почав вистукувати пальцями по сво- 
йому коліні, немов телеі"рафував. Богданко 
дивився пильно - пильно, немов хотів відчи- 
тати з батькових рухів, чого він хоче. Батько 
все щ,е вказував очима в один бік та ви- 
стукував пальцями по колінах, а потім під- 
вів очі та зором показав Богданкові моска- 
лів. I далі знов стукав пальцями по своіх 
колінах.

Врешті Богданко зрозумів, чого від 
нього хочуть. Легко - непомітно кивнув бать- 
кові головою, закрутився по кімнаті та ви- 
сунувся на двір.
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II.
Обидва денікінські старшини не могли 

спершу погодитися, чи телефонувати до 
сусідньоГ стаціі, а як уже рішили, вияви- 
лося, що апарат попсований. Треба було 
направляти, а тимчасом на дворі счинився 
крик, що приловили якогось шпига від 
Петлюри. Старшини рішили справу від- 
класти на пізніше, а замкнувши двері кім- 
нати на ключ, побігли на двір.

А в цю МИТЬ, як вони вийшли, крізь 
віконце від подвіря вскочив до кімнати 
Богданко. Крадькома, потихенько, щоб ніхто 
не бачив, підбіг до телег'рафічного апарату, 
перекрутив ключем та почав легко висту 
кувати сусідню стацію.

Жме-рин-ка, Жме-рин-ка, Жме-рин-ка! 
. .стукотів малими, дитячими пальчиками.

Мовчанка.
Жме-рин-ка, Жме-рин-ка! — стукотів 

знову.
I нараз обхопнв його ляк, що може він 

це зле робить, може, не так, як треба, 
кличе... Але ні, Богданко бачив нераз, як 
це робив його батько, а телеГрафічну абетку 
знав уже від двох літ.

I знов:
Жме-рин-ка... Жме-рин-ка...
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...стукотів малыми, дитячими пальчиками...



Нарешті сусідня стація відгукнулася.
-В-о-р-о-г у н-а-с, в-о-р-о-г, — стукотіли 

дрібні пальчики швиденько — п-о-м-о-ч...
** *

Дальше не довелося вже Богданкові 
телеграфувати. Тверда, московська рука хо- 
пила хлепчину за волосся і жбурнула його 
в кут кімнати.

I до вух полонених донісся крик като- 
ваноі дитини. Сльози напливали Тм до очей, 
але обличча іх повеселішали.

Останки муніці’і були врятовані!



УРЯТОВАНА ЧИТАЛЬНЯ.

I.
Було це літом тисячу девятьсот сімна- 

цятого року, як московські війська знову 
відступали під напором австрійських з Га- 
личини.

Запалене салдатами з чотирьох сторін 
село горіло. Добре висушені червневим сон- 
цем соломяні дахи палахкотіли ясним полу- 
мям; сухі, Гонтові крівлі тріскотіли, запа- 
люючися під легким подувом вітру; поцин- 
кована бляха на деяких домах, що загорі- 
лися із середини, звивалася із горяча й від~ 
риваючись від тліючих лат, падала кус- 
нями довкола.

Вже горитъ хата Олекси Коваля; ясним 
полумям бухнула пожежа з дому Дмитра 
Ткача; чорний, густий дим оповив паро- 
хіяльні будинки; фіолетно - червоні язики 
полумя починаютъ уже повзати по стрісі 
Панька Криси.

А рятувати нема кому. Хто не втік до 
поблизького ліса, того пігнали під конвоем 

’іздців із „дикоі дивізіі‘“ до сѵсідного міста
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Тернополя. Пігнали на суд, бо хтось доніс 
команд! російських військ, що в селі стрі- 
ляли до відступаючих на схід салдатів.

В селі остало тільки кількок десять- 
дванацятьлітніх хлопців, що заховалися у ма- 
лій, мурованій церковці на горбку. Тріскіт 
будинків, які горіли, рев худоби, що без- 
радно бігала й пхалася до вогню, крик гусей 
та курей і виття собак зливалися в одне 
голосне благання помочі, яко’і нівідкіль було 
сподіватися.

Не можна було Ті сподіватися, бо по- 
розставлювані на всіх дорогах Тздці - черкеси 
не допустятъ до села нікого. Село було за- 
суджене на загибіль...

I воно горіло ясним полумям, а тяжкі, 
чорні дими здіймалися високо вгору. Наче 
дим жертви праведника — знималися чорні 
дими високо, під небозвід, аж до стіп Всевиш- 
нього... Жертвенні огні галицького села...

Вже лиш кількадомів залишилося в селі, 
а між ними й домівка читальні. Окружені 
садками, що сяк-так хоронили Тх від вогню, 
не загоріли ці хати відразу, хоч деякі з них 
починали вже тліти. Ще чверть - пів години, 
ще кілька подувів вітру, а й ті хати запа- 
лають ясним полумям, станутъ жертвою не- 
милосерного вогню. I з ними піде й читаль
ня — гордощі цілого села...



Хлопці з порога церкви придивлялися...
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II.
Хлопці з порога церкви придивлялися 

безрадно пожежі й помітили, що вогонь до
ходить уже до тоТ Хрупки домів, де була й 
читальняна домівка. Жах охоплював Тх сер- 
ця, а жаль давив ім горло. В Тх очах, спо- 
лоханих, дитячих і зжертих опекою та ди
мом, світилося сподівання чогось страш
ного, здавалося — неминучого.

Аж нагло, з охриплого горла котрогось 
із хлопців, продерся оклик:

— Хлопці! Рятуймо читальню!
I вмить хлопці гейби віджили, відро- 

дилися. I хвилини не вагаючись, мов з на
казу яко'ісь вищоТ сили, громадка десять- 
дванацять - літніх хлопців кинулися крізь 
дим і пожежу в напрямі читальні. Босими 
ногами бігли по горячій, спаленій землі; не 
чули, як Тх ноги дотикають розжареного 
вугілля. Не зачували, що деколи полумя 
лизало Тх непонакривані голови. Гнали!...

Ще хвилина, ще кільканацять кроків, 
ще трохи терпіння та зусиль — і врешті 
добігли. Опинилися на подвірі читальня- 
ного дому. I без наказів, без зайвих слів, 
кілька з них вдерлося на дах домівки. Одні 
почали розшивати стріху з найбільше за- 
гроженого боку, а інші кинулися до читаль-
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Одні почали розшивати стріху.
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няноі криниці, тягали та двигали воду, мо
чили постягані мішки та ганчірки й пода
вали тим, що були на даху.

Важка робота! Здавалося, що вже не- 
безпека минула. Та нараз діти побачили, 
що в одному місці на крівлі, починаютъ 
тліти сніпки. Зчинився крик, та заки ще 
інші отямилися, один із тих, що були на 
даху, вхопив голіруч сніпки, які горіли, 
стиснув і’х у своіх руках та притис до гру
дей. Шарпнув собою, вирвав цілий обере- 
мок сніпків і враз з ними поточився з даху 
на землю...

Тимчасом інші, що побачили нову не- 
безпеку, кинулися з мокрими ганчірками та 
водою тай задушили вогонь. Потому кину
лися до товарища, що лежав зомлілий та 
не чув уже, що на ньому горятъ рештки 
зітлілого одягу...

Струмок зимноТ води згасив вогонь на 
одягу та привів хлопця до памяти. Він під- 
вів голову, закліпав осмаленими повіками 
та прошепотів : А читальня?

— Врятована! — відповів йому хор 
дитячих, охриплих із утоми, голосів.

А в цю мить, наче в нагороду хлоп- 
цям за 'іх посвяту, змінився вітер та почав 
гнати дими й полумя у другий бік.

Читальня була врятована!



ЧЕРВОНІ МАКИ.

Большевицький напір був такий силь
ней, що встоятись не було сили.

Крок за кроком, голіруч майже проти 
добре озброеного ворога, йшли останні 
стрілецькі стежі до наступу, аби тільки стри- 
мати противника; щоб дати змогу знемо- 
женому та обезброеному стрілецтву відсту- 
пити на захід; щоб рятувати бодай ті рештки 
арміТ, яка не мала муніціі, одягів, ні Тжі, 
а тільки важких місяців опиралася больше- 
вицьким військам і тим Тх прихильникам, 
щр полишилися по містах, та як могли, 
шкодили стрілецтву.

Встоятися не було сили!...
За тими, що відступали, хиляли свое 

золоте колосся жита, мовби слали Тм свій 
останній поклін. У слід за ними шуміли 
придорожні верби кучерявим віттям, немов 
дивувалися: чого ці безсилі, знеможені люди 
кидають рідний край та йдуть далеко-да
леко, на захід? Той рідний край, який 
вширш і здовж переорали ворожі стрільна, 
який топтали сотні, тисячі й Ѵотки тисяч
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немилосерних ніг. Той край, землю якого 
зросили своім потом та своею крою його 
рідні сили!...

I за ними летів плач і лемент тих, щр 
залишалися, нісся повітряними хвилями, 
забігав ім дорогу, гейби хотів здержати, 
гейби благав та молив залишитись!...

А вони похнюпили голови долів, ду
шили в собі плач, що дерся із грудей, до 
крови кусали із жалю спечені горячкою 
бліді, тремтячі уста.

Встоятися не було сили!...
** *

Ледви останній відділ встиг перейти 
міст на ріці, а вже далеко, на овиді, пока- 
залася болыпевицька кіннота. Гнала скоро, 
хотіла в своТ руки захопити міст, забезпе- 
чити перехід своім.

Міст треба було висадити в повітря. 
Приготоване було все. Командант стежі дав 
наказ. Черкнула запальничка й сине полумя 
почало бігти по льонті. Таке маленьке, майже 
невидне, бігло - дріботіло, вже ось-ось добі- 
жить до підкладеноі міни, а за хвилинку 
з моста не буде й сліду. I противник буде 
стриманий. Очі стрільців із стежі слідять 
пильно синій вогник насіркованого льонту. 
Ще мить-дві, і буде по всьому! Против-
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ник буде мусіти спинитися! А противник 
уже недалеко, пять - шістьсот кроків ділить 
його від мосту.

Аби лише скоріш, аби скоріш вибухла 
міна!

Аж тут синій вогник захитнувся, блим- 
нув іще раз і — погас! А противник уже 
тільки триста кроків від мосту. С коростріл 
стежі починае грати, противник відповідае 
сильним огнем. Упав командант стежі, кіль- 
кох стрільців перевязуе своТ рани. А ско- 
ростріл грае, грае — та противник уже 
тільки сто кроків від мосту.

Здаеться, нічого не поможе.
Та ні!
При стежі е малий Гриць, що ще під 

Жмеринкою впросився в команданта стежі, 
що піде разом з ними. Мати його давно 
померла, батько на перший поклик станув 
у рядах стрільців. У знищеному війною селі 
немав Гриць нікого — тинявся сиротою....

При стежі — Гриць! I він стежив за 
полумям льонту. I він із ціло'і душі рад-би 
зірвати міст, припинити большевицьку по
гоню. Очима водить по тих, що зі стежі 
залишилися, немовби питав, що робити.

I нараз йому в його серце впав шепо
том якийсь голос-наказ:

Грицю, підпали льонт!
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Ані хвилини надуми! Наказ! Немов на 
крилах злетів Гриць на міст. Підскочив до 
погаслого льонту, черкнув запальничку, си- 
пляться іскри і... мале, сине полумя знов 
біжить по льонті. А ворог уже тільки кіль- 
кадесять кроків від моста. Стріляе в на- 
прямі Гриця та біжить.

— Тікай Грицю! — кличуть стрільці 
від стежі.

— Зів! — зів! — зів! — свищуть кулі 
коло Гриця.

А він жде, дивиться, чи вогонь дійде 
до міни. Противник уже на мості! Ще кіль- 
ка кроків і... Гриць пропав...

Аж нараз - страшний гук. У гору під- 
нявся стовп полумя і міст летить у повітря ! 
А з частинами мосту падають довкола на 
поле куски порозриваного Грицевого тіла 
і наче червоні маки красять землю...

** *
Як побачиш, дитино, червоні маки на 

полі над водою — то не зривай Тх і не 
кидай бездушно на землю, бо може саме 
в червоних платках цих маків е трохи крови 
того геройського Гриця, що свое життя 
приніс у жертві для рідного краю.



У гору піднявся стовп полумя,
4*



ГІРКИИ ХЛІБ.

I.
В містечку кликали його Васильком та 

так уже були звикли до нього, що ніхто не 
цікавився, звідки він, та як зветься. Зреш- 
тою був це гарячий час війни, то кому там 
хотілося розпитувати десять, чи дванацять- 
літнього хлопця про все це.

До війська був іще за малий, то й вій- 
ськова влада тай шандарі не звертали на 
нього уваги тай Василько нікому не навку- 
чався. Жив тим, що де в кого бувало ви- 
просить, а звичайно держався неоподалік 
військових кухонь, де йому все дещо з іди 
перепадало. Часто-густо який добродушний 
москаль, чи добре вигодований німець (бо 
війська тоді часто змінялися) відступав Ва
сильков! свою порцію. Нераз заробив Ва
силько який сотик, бігаючи з посилками 
і сяк-так проживав.

Прийшов він до нашого містечка з яко- 
юсь частиною російських військ і вже в на- 
шому містечку залишився. I як нераз я си-
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лувався добути з нього, звідки він, хто його 
батьки — не можна було довідатися.

Я гірняк! — була його одинока від- 
повідь.

Таким чином Василько перебув у на- 
шому містечку від початку майже війни до 
остаточного відвороту російських військ 
1917 року. Пішли москалі, в містечко на- 
плили насамперед німці, потому австрійці, 
й Василько крутився поміж ними. То тут 
щось випросить, то там самі дадуть; голод- 
ний не був Василько ніколи, хоч господар- 
ська скрута та всякі реквізиціТ давалися 
мешканцям містечка вже добре взнаки.

II.

Аж одного дня наступила в нашому 
містечку зміна війська. Австрійські війська 
посунулися на схід, а до міста ввійшли на 
кватири мадярські гонведи. Як тільки Ва
силько побачив Тх червоні нашивки на одно- 
строях, мов не той став. Посумнів, наче 
в собі притаі’вся, став іще мовчаливіший, 
ніж був. Вже й до вояцьких кухонь не збли- 
жався.

А в містечку ставало що-раз тісніще: 
затяжіла над ним рука мадярського коман- 
данта, щр своі’ми реквізіціями душив усіх.
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Не помагало нічого: хто з добрей волі не 
хотів дати, в того попросто грабували. Мі- 
стечко починало голодувати, а з ним голо- 
дував іВасилько. Схуд, помарнів і з хлопця 
залишилися тільки шкіра та кости. Але до 
мадярських кухонь таки не пхався, хоч інша 
біднота часами випрошувала там для себе 
рештки вояцькоі юшки, чи чорноі кави 
з жолуді. Василько тримався збоку.

III.

Одна з мадярських кухонь була неда
леко моеі хати. Я нераз бачив крізь вікно, 
як підчас вояцького обіду діти містечковоГ 
бідноти юрбою тиснулися коло гонведів, 
щоб діетати хоч дрібку Тжі. Голодними, ла- 
сими очима водили вони за кожним рухом 
мадярів, які для жарту кидали часом шма
ток хліба, чи мяса поміж дітвору. I сердечно 
реготалися, коли голодні діти кидалися на 
кинений шматок.

Одноі днини побачив я побіч тоі кухні 
Василька. Стояв одалік від решти дітвори 
та жадібними очима дивився на ’іжу. Був 
іще більше змарнілий і здавалося, що ледви 
держиться на ногах. Стояв довго й дивився, 
як дітвора билася, видираючи собі взаімно 
кинені мадярами недоідки. Нераз видава-
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лося, що й він ось-ось і собі скопить у те 
клубовище дітвори й пірве який шматок. 
А то знов перебігала цілим його тілом 
гейби якась дрож і обличчя кривилось 
якимось завзяттям.

Враз Василька замітив якийсь підстар- 
шина. Кивнув на нього пальцем: кликав 
його до себе. Василько стояв і не рухався. 
Підстаршина кивнув знов і знов надаремне. 
Це його, мабуть, збентежило: він вломив 
шматок хліба, підійшов кілька кроків до 
Василька й кинув хліб у його бік.

Василькові кров ударила до лиця, по- 
тім він іще більше зблід і гейби захитався. 
Потім схилився, підняв кинений йому шма
ток хліба й несподівано жбурнув ним ма- 
/ярському підстаршині в обличчя. Зчини- 
лася колотня, та заки мадяри оглянулися, 
я втягнув Василька вже до себе до хати.

— Бійся Бога, хлопче, ти що зробив?! 
Як можна було хлібом кидати?

У відповідь мені прохлипав Василько:
— Не хочу хліба від тих, що мого тата 

повісили!
Я пригорнув Василька до серця, бо зро- 

зумів, який гіркий та остогидний мусів бути 
для цього голодного хлопця хліб із мадяр- 
ських рук, що зробили його сиротою.



ОСТАННЯ МОЛИТВА.

Вже від довитого часу ходили між шкіль- 
ною молоддю камянець - подільськоТ гімназіТ 
якісь тихі чутки, що наука незабаром по 
кінчиться. Спершу це хлопцям усміхалося, 
бо на Божому світі панував травень, а па- 
хощі зеленого листя та квіток аж у нутро 
душі вдиралися.

Серця хлопців рвалися до свободи; 
думками линули вони в зелений яр Смот- 
ричу на розраду, на забаву. Гуторили весело 
поміж собою та старалися відгадати, коли 
той бажаний день надійде. Самі вже були 
раді, своТми власними руками, попхнути ко
лесо часу, аби тільки того діждатися.

Одне тільки бентежило хлопців. У місті 
лунали глухі вістки, що наука покінчиться 
тому раніше, бо під натиском большевиць- 
ких військ треба буде нашій арміТ податися 
взад, та що всіх старших, які були звільнені 
від війська, покличуть тепер на фронт.

Ці поголоски, що появлялися час до 
часу в місті, а потім затихали, щоб за день- 
два пошритися знову, затроювали хлопцям
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радість. Хоч як вони старалися розвідатися 
про все, нічого не дізналися. В часописах 
про те не згадувалося, а вчителі гімназіі, 
в яких хлопці допитувалися, може дещо 
й знали, але на питания хлопців здвигали 
тільки раменами.

Аж одного дня виринула в місті неспо- 
дівана чутка. Большевики проломили фронт. 
Місто захвилювалося. Дехто почав ладити
ся до втечі на захід, дехто ховав та зако- 
иував потайки свое добро. Війна — звісно 
— не мати, хто зна, що може бути, а боль- 
шевицький лад знали люди добре.

Не всяк вірив цій поголосці, але як 
жидівські купці почали поволі, нишечком, 
замикати крамниці та заховувати крам так, 
що його ніяк у місті не можна було купити, 
повірили всі, що справді йде небезпека.

I в Гімназіі* заметушилося все. В ди- 
рекці’і пакували акти й документи, в кабі- 
нетах складали приладдя в шафи й опако- 
вували ’іх: ладили все до дороги. По кля- 
сах метушилися учні, трохи збентежені, тро
хи розгарячковані чекали чогось небуден- 
ного.

3 ударом девято!* години забренів дзві- 
нок та покликав усіх до найбільшо! кляси. 
Була це субота, година призначена на екзорту 
для ціло’і, невеличко’і тоді Гімназі’і. Дрібно-
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та з першоТ, другоТ та третьем кляси заши- 
лася миттю в лавки, старші приміщувалися 
з повагою, поволі. Найстарша тоді, шеста 
кляса, примістилася в останніх лавках.

Незабаром увійшов у клясу директор, 
катехит та вчителі. Хлопці привитали іх 
мовчки, вставши з міець.

Відтак...
Екзорти не було. Замісць катехита 

промовив до хлопців директор гімназіі. 
Зворушено дрожав його старений голос, 
коли він пригадував хлопцям подіТ з остан
ніх часів. Гіркими сльозами набринілі слова 
падали важким оловом на молоді серця 
хлопців, гасили Тх радощі, що кінчаеться 
наука, будили трівожні думки, що будо далі.

А тремтячі уста директора кидали слова: 
„...може бути, що доведеться ним, стар

шим, покинути рідний край. Може доведеть
ся шукати пристанови та помочі далеко від 
вас, на чужині. Може неодин із тих, що пі- 
дуть звідеіля, не вернеться до вас; може 
доведеться загинути дадеко, або коротати 
свій вік на чужині... Лишаемо вас, дітей та 
юнаків, у тій наді’Г, що не забудете того, 
чого вчилися у сво’ій, рідній школі, що за- 
лишитеся вірні ідеалам, які ми в ваших 
серцях старалися защепити... Лишаемо тих, 
що не можуть носити збро’і, в тому переко-
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нанні, щр як нам не доведеться вернути
ся, — то вони, як доростуть, підуть шляхом, 
яким ішли ми!“

Сльози капали з очей директора. Де- 
неде, в перших лавках, чути було протяжне 
хлипання, або тихенький плач.

I в цю мить із уст катехита понісся 
різкий наказ:

— Хлопці, молитва!
I наче в відповідь на ті слова понісся 

з останньоТ лавки рівний, свіжий голос:
„Боже великий, единий...“
А за ним понеслося з грудей всіх: 
„Нашу ВкраТну спаси!“

А там, десь далеко на півночі, ревіли 
вже большевицькі гармати.



НЕЗАБУДЬКИ.

Глибоко, в темному лісі побіч Лисоні, 
стрінув я маленьку, самотну, забуту всіма 
могилку. Березовий хрестик на ній утратив 
свою приманчиву білість; його рамена ледви 
трималися головного стовбця. На перехресті 
стовбця і рамен держиться на одному цвяш- 
ку табличка й на ній сліди напису:

„Пет ук . . . . У. С. С. . . . пав .... 
917 рідн .... край“.

Хрест почорнів, затерся напис, затра- 
тилася память про хороброго стрілыця, що 
поклав голову за рідний край.

I жаль мені стало цього молодого жит- 
тя. Мені здалося, що той, хто спочив у за- 
бутій могилі, був мій рідний, коханий, най- 
ближчий...

I досадно стало мені за себе й за всіх, 
що цю могилу забули! Мине ще рік-два, 
хрест впаде, прийдуть дощі та негода, за- 
рівняють самотну могилу і — слід загине 
по Тобі, стрільче молодийЧ
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— Невже ніхто, ніхто про Тебе не по- 
дбае? — рвалося мені на уста. Невже всі 
забули ?

Я кинувся поправляти хрест. Почав його 
зміцнювати, простувати... Нараз...

Око мое заманило щось незвичайне: 
в самому куточку могилки, в сутінні, я по- 
бачив корчик незабудьків. Голубими, несмі- 
лими квітками — визирали вони зпроміж 
трави й клонили своТ дрібонькі платочки 
лагідно в бік могили.

Мені полекшало на душі. Я відчув, що 
е хтось, що не забув стрілецькоТ жертви 
життя. Я зрозумів, що хтосъ пригорнув до 
себе молодецьке тіло, пробите ворожими 
кулями. Я побачив, що це Рідна Земля 
вкрасила забуту могилу — незабудьками...

ж
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136. Микола Гоголь: Загублена грамота ... 40
137. Антін Чехов: Каштанка 96
138. Лев Лотоцький: Сила молитви
139. Елінора Гойт Бренерт: Маленька вдова . . 30
140. Михайло Таранько: „ДИТЯЧІ ЗАБАВИМ . . —
141. Ганс Хр. Андерзен: Чародій-Піскосій ... 30
142. Л. Селянський: Про телеграфи і телефона . 1.00
143. Франц Коковський: В ніч під св. Миколая . 20
144. Олена Цегельська: Оповідання .... —
145. Олег Підгірський: Серед цвітучого чаю . . 30
146. Антін Лотоцький: ІСТОРИЧНІ ОПОВІДАННЯ . 60
147. Богдан Лепкий: Казна про Ксеню ... 70
148. Михайло Середа: Петрусь Шкода . . .80
149. Антін Лотоцький: Перша проща ... 60
150. Іванна Блажкевич: Оповідання .... —
151. Я. Вільшенко: 3 Колядою (Вертеп) ... 40
152. Франц Коковський: За Украіну , , , , 80
153. В. Полянський: Дядько Тарас . , ,50
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„СВІТ ДИТИНИ“
ілюстрований журнал для дітей. 

Виходить від 1919 року під редакціею 
Михайл а Таранька.

На зміст кождого числа складаються: 
байки, казки, оповідання, сміховинки, 
забави, кратки, пісні та ріжноманітш 

загадки.

Велика скількість образків.
Заряди Шкіл, Виділи Читаленъ і Кооператив 

в цілім краю нехай безумовно передплачують ней 
дитячий орган, щоби в той спосіб допомогти Ви- 
давництву до побільшення обему і змісту цього 
журналика та до його запального поширення. Ради 
шк. місцеві повинні обовязково передплачувати 
»СВІТ дитини- для шкіл по всіх наших селах.

Умови передплати:
На цілий рік у краю.......................5 зол.
Для Чехо-Словаччини .... 25 К. ч.
Для РумуніТ....................................125деТв.
Для Америки й Канади ..... і дол.

Пѳодиноке число коштуе 50 сот.
Замовлення слати на адресу:

Видавництво „СВІТ ДИТИНИ* 
ЛЬВІВ, ул. Зіморовича ч. 3.
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