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Діеві ОСОБИ:
Св. Николай.
Олеся, дівчина 12-13 літ.
Івась, хлопецъ 9-10 літ.
1 Ангел і 11 Ангел.
Чортик-Антипко.
Діеться у 1919 році в горах.

Мала, вбога, сілъська хатина в горах. Вечоріе.
В хатині двое дітей. Старша, дівчинка, Олеся та
молодити хлопчик Івась. — Сидятъ поруч стола на
лаві задивлені у вікно, за яким гуде сніговія. На
столі ледво блимае каганецъ, що трохи розганяе
пітъму вечора.
Івась: (з піднесенням куртини говорить:)
I десь під вечір тітці нашій схотілося якраз
піти просити до сусідів паші, немов у день не
мож найти! А я у хаті так боюся: здаесь в куті,
у темнім, там (показуе) щось рухаесь, щось
преться в хату...
Олеся: Чогож боятися, тиж не сам! Ось я — ти
бачиш — я сміюся.
(По малій павзі)
I хтоб там перся в нашу хату? Ми нині бідні,
взять нічого, то хто й чого туди зайде?
Івась: А як приплентаесь що злого?
Олеся: Зробити хрест і геть піде!
Івась: Молюся і хрещусь сестричко, але часами
в тихім сні якісь дивні приходятъ мари. Ховаю
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в постіль свое
збувалися. I
приемно так
довкола ніч і

личко: мені здаеться, мовби чари
страх мені отих примар і враз
робиться в мо’ій душі, а хоч
темно, я бачу мов у білі дні.

Олеся: I щож ти бачиш?

Івась: Прийде тато, а хоч блідий він та марний,
хоч з груди крови ллесь багато, хоч усміх
в нього е сумний — обидві руки зимні, білі,
кладе у мене на чоло і каже тихо:
— лДіти милі! Ви тямте добре, що було,
за що загинув я тай другий, щоби колись, як
прийде час, коли минуться глум, наруги, щоб
ваші серця западали святий огонь горів у
вас, огнем як наші!..“
Олеся: (перебивав) Цить, ах цить!
Здаеться хтось туди біжить...
Здалека десь дзвіночок чути!

Івась: Дзвінок? А щож це може бути?

Наближуються обое до вікна та дивляться
у темну далечінь. На сцені тихо, за сценою чути
пошум снігові’і.
Звільна зачинае сцена прояснюватися. Стру'і
ясного світла наплаваютъ у хату. Олеся та Івась,
вдивлені у далечінь, не запримічують цего. Не запримічують також, як дохати входятъ з дарунками
ангели, за ними св. Миколай, а відтак всуваеться
Антипко. Доперва на голос дзвінка обертаються
та здивовано викрикують:
Івась та Олеся (разом): Ах!
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Св. Николай: Чогож, кохані, весь той страх?
Нема чого для вас лякатись,
як я зайшов до вас до хати.
Ще вечором, як лиш на небі
засіяли ясні зірочки,
ми вибралися всі у купі
відвідать людські діточки
і помогти, як хто в потребі.
А як збирались мандрувати,
до нас приходить ваша мати
і батько теж прийшов просити,
щоби до вас також вступити
і вам завіт від них сказати,
щоб знали, як вам дальше жити.
I мовив батько: „Тям, мій сину,
що згинув я за Украшу,
що кулі серце перебили
та я боровся доки сили!
I не забудь, мій любий сину,
що аж до смерти, до загину,
я чесно, просто йшов до ціли.
I памятей мій сину милий,
що я зберіг у серці віру:
що Бог прийме від нас офіру,
що наша кров і наші рани
промостять шлях до щастя — волі,
що УкраТна наша встане,
що нам всміхнеться личко долі!
Хай ваше серце не зміниться,
хай заховаесь чисте в груди;
будьте сильні — неначе криця,
будьте героТ, будьте люди!"
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I мовила матуся стиха:
„Скажи Тм, отче Николаю,
що я зазнала тілько лиха,
за те, що все держалась свого...
Та я Тх молю, я благаю,
ще іх із гробу заклинаю,
щоби не йшли шукать чужого Бога!
Хоч стежка Тх терниста
буде, та в них остане чиста
душа і серце. Я благаю!"
I ще дарунків з того світу
дали нам родичі для вас...
Антипко: А, на дарунки е ще час!
Ангел 1.: Мовчи, мовчи!

Антипко: Такого квіту
як ті обое досить в нас!
Дарунки Тм давать? Та за що?
Одно і друге з них нінащо!
Ангел II.: Чому?
Антипко: Чому? Поглянь, будь ласка,
яка у них на личку краска:
бліді, худі, мабуть бояться,
що нічим буде показаться,
чи на дарунки заслужили.
Дивіть, дивіть — не стало сили,
щоби словам моТм перечить!
Івась: (Дивиться на Антипка і здвигае плечем)
Ангел 1.: Чогож ти лиш здвигаеш плечем?
Чому ніхто із вас ні слова не відповість?
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Олеся: Та я готова,
не знаю тільки, що сказати,
що вам про нас потреба знати?
Антипко: Ага! Ага! Лише не знаю!
Але я знаю, що потреба!
Я всьо списав і в книзі маю
всі списані гріхи —
(до св. Миколая)
як треба, то я Тх зараз прочитаю.
Ангел 1.: Та ні!
Івась: Читай! Хай гості з неба почуютъ.
Антипко: Всі тоті провини
в мене записан! що днини.
(листуе книжку)
Ти раз в літную спеку
в садку лежав і десь далеко
у мріях сво’іх ти блукав.
Що, може ні?
Івасы Чогож ти став,
чомуж ти дальше не читаеш?
Антипко: Ну, дальше сам ти певно знаеш
як ти кулак свій затискав,
як рвався в думці поміч дати...
Івась: Так! Там конала наша мати
з побоТв лютих. Лиш несила
було на поміч йти. На крилах
я би летів! Чиж то провина?
Антипко: (листуе книжку)
А раньше, тямиш? Тая длина,
як вість прийшла, що батько згинув?
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I щож тоді робив ти, сину?
Якраз було то перед роком!
I щож забув? Ну, ну! Нівроку!

Івась: Забути? Батька? Я?! Не всилі!
Антипко: А щож присяг ти на могилі його? Ага!
Івась: Признаться мушу,
що я поклявся тіло й душу
віддать за це, за що мій тато,
колись боровся так завзято.
(до св. Миколая)
Хибаж це гріх?
Св. Николай: Не гріх, мій сину!
Не гріх йти в бій за Укра'іну!
А гріх тяжкий Гі забути,
коли для НеТ время люте!
Ангел I.: (до Антипка)
Ну що?
Ангел II.: Що ще?
Антипко: Вже більш нічого не вписано осьтут
про нього. А про Олесю... я не знаю, чи що
про неі відшукаю.
Ангел 1.: Значить, нема провин за ними!
Антипко: Та що мені вони? Насними
слівцями вміють всьо змазати!
Івась, Олеся: (разом)
Дай Боже ділом доказати!
Св. Николай: А як провини в них немае,—
(до анѵелів)
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нехай там кождий добувае дарунки, що для
них принесли.
(Ангел I добувае дарунки, які дае Івасеви. Між
ними е і молот зі синьо-жовтим держаком).
Св. Николай: (до Івася, вказуючи на молот).
Як батько твій — іди на шлях,
для УкраТни долю куй,
нехай кріпиться на очах,
іди та сили не марнуй!

(Ангел // добувае дарунки, що іх дае Олесі6 між ними синьо-жовтий, невикінчений прапору
Св. Николай: (до Олесі показуючи на прапору
Візьми, уший і змережай,
сховай на слушную пору;
як прийде час, братам віддай,
і підніміть його в гору!
Підбігае Антипко, що виймив зі свого котика
дві мітолки. Дае Тх Олесі та Івасикови.
Антипко: Від менеж ці мітли прийміть
і з хати все сміття метіть!
Ангел I.: Змітайте трусість та облуду,
а підростете — сміло йдіть
у бій за щастя, й долю люду!
Ангел II.: I рук безсило не пустіть,
коли прийде трівоги днина —
Св. Николай: В надіі, серця закріпіть,
а встане вольна УкраТна!
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,,СВІТ ДИТИНИ'
ілюстрований журнал для дітей.
Виходить від 1919 року під редакціею

Михайла Таранька.
На зміст кождого числа складаються:
байки казки, оповіданн сміховинки,
забави, іграшки, пісні та ріжноманітні
загадки.

Велика скількість образків.
Заряди Шкіл, Виділи Читаленъ і Кооператив
в цілім краю нехай безумовно передплачують цей
дитячий орган, щоби в той спосіб допомогти Видавництву до побілыпення 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................. 20 К. ч.
Для Румуніі...................................100 ле’ів.
Для Америки й Канади................... 1 дол.

Поодиноке число коштуе 50 сот.
Замовлення слати на адресу:

Видавництво »СВІТ ДИТИНИ
ЛЬВІВ, ул. Зіморовича ч. 3.

