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Ох!
Колись-то давно, не з моєı̈ пам’ятi, мабуть, ще й батькiв i дiдiв наших не

було на свiтi, жив собi убогий чоловiк з жiнкою, а у них був одним один
син, та й той не такий як треба: таке ледащо той одинчик, що господи!
Нiзащо i за холодну воду не вiзьметься, а все тiльки на печi сидить та
просцем пересипається. Уже йому, може, годiв з двадцять, а вiн усе без
штанцiв на печi сидить — нiколи й не злазить; як подадуть ı̈сти, то й ı̈сть,
а не подадуть, то й так обходиться... Батько й мати журяться:
— Що нам з тобою, сину, робить? Чужi дiти своı̈м батькам у помiч
стають, а ти тiльки дурно у нас хлiб переводиш!
Так йому не до того; сидить та просцем пересипається... Журилисьжурились батько з матiр’ю, а далi мати й каже:
— Що ти таки, старий, думаєш з ним, що вже вiн зросту дiйшов,
а така недотепа — нiчого робить не вмiє? Ти б його куди оддав, куди
найняв, то, може б, його чужi люди чому вивчили.
Порадились, батько i оддав його у кравцi вчитись. От вiн там побув
день зо три та й утiк; залiз на пiч — знов просцем пересипається. Батько
його побив добре, вилаяв, оддав до шевця шевству вчитись. Так вiн i
звiдтiля втiк. Батько знов його побив i оддав ковальству вчитись. Так i там
не побув довго — втiк. Батько бiдкається — що робить?
— Поведу,— каже,— вражого сина ледащо у iнше царство; де найму,
то найму, може, вiн вiдтiля не втече.— Взяв його i повiв.
Йдуть та йдуть, чи довго, чи недовго, аж увiйшли у такий темний лiс,
що тiльки небо та земля. Увiходять у лiс, притомилися трохи; а там над
стежкою стоı̈ть обгорiлий пеньок; батько й каже:
— Притомився я, сяду, одпочину трохи.
От сiдає на пеньок та:
— Ох! Як же я втомився! — каже.
Тiльки це сказав, аж з того пенька — де не взявся — вилазить такий
маленький дiдок, сам зморщений, а борода зелена аж по колiна.
— Що тобi,— пита,— чоловiче, треба од мене?
Чоловiк здивувався: де воно таке диво взялося? Та й каже йому:
— Хiба я тебе кликав? Одчепись!
— Як же не кликав,— каже дiдок,— коли кликав!
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— Хто ж ти такий? — пита чоловiк.
— Я,— каже дiдок,— лiсовий цар Ох. Чого ти мене кликав?
— Та цур тобi, я тебе i не думав кликать! — каже чоловiк.
— Нi, кликав, ти сказав: Ох!
— Та то я втомився,— каже чоловiк,— та й сказав: ох!
— Куди ж ти йдеш? — пита Ох.
— Свiт за очi! — каже чоловiк.— Веду оцю дитину наймать, може, його
чужi люди навчать розуму, бо у себе дома що найму, то й утече.
— Найми,— каже Ох,— у мене, я його навчу. Тiльки з такою умовою:
як вибуде рiк та прийдеш за ним, то коли пiзнаєш його — бери, а не
впiзнаєш — ще рiк служитиме у мене!
— Добре,— каже чоловiк.
От ударили по руках, запили могорич гарненько,— чоловiк i пiшов
собi додому, а сина повiв Ох до себе.
От як повiв його Ох, та й повiв аж на той свiт, пiд землею, та привiв
до зеленоı̈ хатки, очеретом обтиканоı̈, а в тiй хатцi усе зелене: i стiни,
i лавки зеленi, i Охова жiнка зелена, i дiти, сказано — все, все... А за
наймичок у Оха мавки — такi зеленi, як рута!..
— Ну, сiдай же,— каже Ох,— наймитку, та попоı̈си трохи!
Мавки подають йому страву — i страва зелена; вiн попоı̈в.
— Ну,— каже Ох,— пiди ж, наймитку, дровець урубай та наноси.
Наймиток пiшов. Чи рубав, чи не рубав, та лiг на дрiвця й заснув.
Приходить Ох — аж вiн спить. Вiн його взяв, звелiв наносить дров, положив на дрова зв’язаного наймита, пiдпалив дрова... Згорiв наймит! Ох
тодi взяв попiлець, по вiтру розвiяв, а одна вуглина i випала з того попелу.
Ох тодi i сприснув живущою водою, наймит знов став живий, тiльки вже
моторнiший трохи. Ох оп’ять звелiв дрова рубать — той знов заснув. Ох
пiдпалив дрова, наймита спалив, попiлець по вiтру розвiяв, углину сприснув живущою водою — наймит знов ожив i став такий гарний, що нема
кращого! От Ох спалив його i втретє, та оп’ять живущою водою сприснув
углину — i з того ледачого парубка та став такий моторний та гарний
козак, що нi здумать, нi згадать, хiба в казцi сказать.
От вибув той парубок рiк. Як вийшов рiк, батько йде за сином. Прийшов у той лiс до того пенька обгорiлого, сiв та:
— Ох!
Ох i вилiз з того пенька та й каже:
— Здоров був, чоловiче!
— Здоров, Ох!
— А чого тобi треба, чоловiче? — пита Ох.
— Прийшов,— каже,— за сином.
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— Ну, йди, як пiзнаєш — бери його з собою, а не пiзнаєш — ще рiк
служитиме.
Чоловiк i пiшов за Охом. Приходить до його хати; Ох взяв винiс мiрку
проса, висипав — назбiгалося до бiса пiвнiв!
— Ну, пiзнавай,— каже Ох,— де твiй син?
Чоловiк дивився-дивився — всi пiвнi однаковi: один у один — не пiзнав.
— Ну,— каже Ох,— йди ж собi, коли не пiзнав, ще рiк твiй син
служитиме в мене.
Чоловiк i пiшов додому.
От виходить i другий рiк; чоловiк оп’ять йде до Оха. Прийшов до
пенька:
— Ох! — каже.
Ох до його вилiз.
— Йди,— каже,— пiзнавай! — Увiв його у кошару — аж там самi
барани, один в один. Чоловiк пiзнавав-пiзнавав — не пiзнав.
— Йди собi, коли так, додому, твiй син ще рiк житиме у мене.
Чоловiк i пiшов журячись.
Виходить i третiй рiк. Чоловiк йде до Оха. Йде та йде — аж йому
назустрiч йде дiд, увесь, як молоко, бiлий, i одежа на йому бiла.
— Здоров, чоловiче!
— Доброго здоров’я, дiду!
— Куди тебе бог несе?
— Йду,— каже,— до Оха виручать сина.
— Як саме?
— Так i так,— каже чоловiк. I розказав тому бiлому дiдовi, як вiн Оховi
оддав у найми свого сина i з якою умовою.
— Е! — каже дiд.— Погано, чоловiче, довго вiн тебе водитиме!
— Та я вже,— каже чоловiк,— i сам бачу, що погано, та не знаю, що
його й робить тепер у свiтi... Чи ви, дiдусю, не знаєте, як менi мого сина
вгадать?
— Знаю! — каже дiд.
— Скажiть же й менi, дiдусю-голубчику: я за вас цiлий вiк буду Бога
молить! Бо все-таки який вiн не був, а мiй син, своя кров!
— Слухай же,— каже дiд.— Як прийдеш до Оха, вiн тобi випустить
голубiв, то ти не бери нiякого голуба, тiльки бери того, що не ı̈стиме, а
сам собi пiд грушею сидiтиме та оскубатиметься: то твiй син!
Подякував чоловiк дiдовi i пiшов. Приходить до пенька.
— Ох! — каже.
Ох i вилiз до його, i повiв його у своє лiсове царство. От висипав Ох
мiрку пшеницi, наскликав голубiв. Назлiталось ı̈х така сила, що господи,
i все один в один.
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— Пiзнавай,— каже Ох,— де твiй син! Пiзнаєш — твiй, а не пiзнаєш
— мiй.
От всi голуби ı̈дять пшеницю, а один сидить пiд грушею, сам собi
надувся та оскубається. Чоловiк i каже:
— Ось мiй син!
— Ну, вгадав! Коли так, то бери.
Взяв, перекинув того голуба — став з його такий гарний парубок, що
кращого й на свiтi немає. Батько зрадiв дуже, обнiмає його, цiлує... Радi
обидва!
— Ходiм же, сину, додому.
От i пiшли.
Йдуть дорогою та й розмовляють: батько розпитує, як там у Оха було;
син розказує; то знову батько розказує, як вiн бiдує, а син слухає. А далi
батько й каже:
— Що ж ми тепер, сину, робитимем? Я бiдний i ти бiдний... Служив
ти три роки, та нiчого не заробив!
— Не журiться, тату, все гаразд буде. Глядiть,— каже,— тут полюватимуть за лисицями паничi, то я перекинусь хортом та пiймаю лисицю,
то паничi мене купуватимуть у вас, то ви мене продайте за триста рублiв,
тiльки продавайте без ретязя, от у нас i грошi будуть, розживемось!
Йдуть та йдуть, аж там на узлiссi собаки ганяють лисицю, так ганяють,
так ганяють, лисиця не втече, хорт не дожене. Син зараз перекидається
хортом, догнав ту лисицю, пiймав. Паничi вискочили з лiсу.
— Се твiй хорт?
— Мiй!
— Добрий хорт! Продай його нам.
— Купiть.
— Що тобi за його?
— Триста рублiв без ретезя.
— Нащо нам твiй ретязь — ми йому позолочений зробим. На сто!
— Нi.
— Ну, бери всi грошi, давай хорта.— Одлiчили грошi, взяли хорта —
давай полювать. Випустили того хорта знову на лисицю. Вiн як погнав
лисицю, то погнав аж у лiс, та перекинувся парубком i знову прийшов до
батька.
Йдуть та йдуть, батько й каже:
— Що нам, сину, цих грошей,— тiльки що хазяйством завестись...
— Не журiться, тату, буде ще. Тут,— каже,— паничi ı̈хатимуть по перепелицi з соколом: то я перекинусь соколом, то вони мене купуватимуть,
то ви мене продайте знов за триста рублiв без шапочки.
kazka.in.ua

9

Ох!

От йдуть полем, паничi випустили сокола на перепела; так сокiл женеться, а перепел тiкає: сокiл не дожене, перепел не втече. Син перекинувся
соколом, так зразу i насiв на того перепела. Паничi побачили.
— Це твiй сокiл?
— Мiй.
— Продай його нам.
— Купiть.
— Що тобi за його?
— Як дасте триста рублiв, то берiть собi сокола, тiльки без шапочки.
— Ми йому парчову зробимо...
Поторгувались, продав за триста рублiв. От паничi пустили того сокола
за перепелицю, а вiн як полетiв, та й полетiв, та перекинувся парубком i
знову прийшов до батька.
— Ну, тепер ми розжились трохи,— каже батько.
— Постiйте, тату, ще буде. Як будемо,— каже,— iти через ярмарок,
то я перекинусь конем, а ви мене продавайте: дадуть вам за мене тисячу
рублiв; тiльки продавайте без недоуздка.
От пiдходять до мiстечка там, чи що,— аж ярмарок. Син перекинувся конем — i такий кiнь, як змiй, i приступить страшно! Батько веде
того коня за недоуздок, а вiн так гарцює, копитом землю вибиває! Тут
понаходилось купцiв — торгують.
— Тисячу,— каже,— без недоуздка, то й берiть!
— Та навiщо нам цей недоуздок, ми йому срiбну позолочену уздечку
зробимо! — Дають п’ятсот.
— Нi!
А це пiдходить циган слiпий на одне око:
— Що тобi, чоловiче, за коня?
— Тисячу без недоуздка.
— Ге! Дорого, батю: вiзьми п’ятсот з недоуздком!
— Нi, не рука,— каже батько.
— Ну шiстсот... бери!
Як узяв той циган торгуваться, як узяв — так чоловiк i шага не спускає.
— Ну, бери, батю, тiльки з недоуздком.
— Е, нi, цигане, недоуздок мiй!
— Чоловiче добрий! Де ти видав, щоб коня продавали без уздечки? I
передать нiяк...
— Як хочеш, а недоуздок мiй! — каже чоловiк.
— Ну, батю, я тобi п’ять рублiв накину,— тiльки з недоуздком.
Чоловiк подумав: недоуздок яких там три гривни вартий, а циган дає
п’ять карбованцiв. Взяв i оддав. Запили могорич; чоловiк пiшов, взявши
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грошi, додому, а циган — на коня та й поı̈хав. А то не циган, то Ох
перекинувся циганом.
Той кiнь несе та й несе Оха — вище дерева, нижче хмари... От спустились у лiс, приı̈хали до Оха; вiн того коня поставив на степу, а сам пiшов
у хату.
— Не втiк-таки вiд моı̈х рук, вражий син! — каже жiнцi.
От у обiдню пору бере Ох того коня за повiд, веде до водопою, до
рiчки. Тiльки що привiв до рiчки, а той кiнь нахилився пить — та й
перекинувся окунем, та й поплив. Ох, недовго думавши, перекинувся i
собi щукою та давай ганяться за тим окунем. Так оце що нажене, то
окунь одстовбурчить пiрця та хвостом повернеться, то щука й не вiзьме...
От оце вона дожене та:
— Окунець, окунець, повернись до мене головою, побалакаємо з тобою!
— Коли ти, кумонько, хочеш балакати,— каже окунець щуцi,— то я i
так чую!
Та це що нажене щука окуня та:
— Окунець, окунець, повернись до мене головою, побалакаєм з тобою!
А окунець одстовбурчить пiрця та:
— Коли ти, кумонько, хочеш, то я й так чую!
Довго ганялись щука за окунем — та нi! А це випливає той окунь
на берег — аж там цариця шмаття пере. Окунь перекинувся гранатовим
перснем у золотiй оправi. Царiвна й побачила, та й пiдняла той перстень
з води. Приносить додому, хвалиться:
— Який я, таточку, гарний перстень найшла! — Батько любується, а
царiвна не знає, на який його й палець надiть: такий гарний!
Коли це через якийсь там час доложили царю, що прийшов купець.
(А то Ох купцем перекинувся). Цар вийшов:
— Що тобi треба, старичок?
— Так i так: ı̈хав я,— каже Ох,— кораблем по морю, вiз у свою землю
своєму царевi перстень гранатовий та й упустив той перстень у воду... Чи
нiхто з ваших не знайшов?
— Нi,— каже цар,— моя дочка знайшла.
Покликали ı̈ı̈. Ох як узявсь ı̈ı̈ просить, щоб оддала, бо менi, каже, i на
свiтi не жить, як не привезу того персня! Так вона не оддає, та й годi!
Тут уже цар уступився:
— Оддай,— каже,— дочко, а то через нас буде нещастя чоловiковi,
оддай! — А Ох так просить:
— Що хочете, та й берiть у мене, тiльки оддайте менi перстень!
— Ну, коли так,— каже царiвна,— то щоб нi тобi, нi менi! — та й
кинула той перстень на землю...
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Той перстень i розсипався пшоном — так i порозкочувалось по усiй
хатi. А Ох, недовго думавши, перекинувся пiвнем та давай клювати те
пшоно. Клював-клював, все поклював... А одна пшонина закотилася пiд
ноги царiвнi, вiн тiєı̈ пшонини i не з’ı̈в. Як поклював, та в вiкно й вилетiв
собi геть, та й полетiв собi...
А з тiєı̈ пшонини перекинувся парубок — i такий гарний, що царiвна
як побачила, так i закохалася одразу, та так щиро просить царя й царицю,
щоб ı̈ı̈ оддали за нього:
— Нi за ким,— каже,— я щаслива не буду, а за ним моє щастя!
Цар довго морщився, що за простого оддає свою дочку, а далi порадився цар, взяли ı̈х поблагословили та подружили, таке весiлля справили,
що увесь мир скликали. I я там був, мед-вино пив, хоч в ротi не було, а
по бородi текло — тим вона в мене й побiлiла!
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Цап та баран
Був собi чоловiк та жiнка, мали вони цапа й барана. I були тi цап та

баран великi приятелi — куди цап, туди й баран. Цап на город по капусту
— i баран туди, цап у сад — i баран за ним.
— Ох, жiнко,— каже чоловiк,— проженiмо ми цього барана й цапа, а
то за ними нi сад, нi город не вдержиться. А збирайтесь, цапе й баране,
собi з богом, щоб вас не було у мене в дворi.
Скоро цап та баран теє зачули, зараз iз двору майнули. Пошили вони
собi торбу та й пiшли.
Iдуть та й iдуть. Посеред поля лежить вовча голова. От баран — дужий,
та несмiливий; а цап — смiливий, та не дужий:
— Бери, баране, голову, бо ти дужий.
— Ох, бери ти, цапе, бо ти смiливий. Узяли вдвох i вкинули в торбу.
Iдуть та й iдуть, коли горить вогонь.
— Ходiмо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з’ı̈ли. Приходять туди, аж то вовки кашу варять.
— А, здоровi, молодцi!
— Здоровi! Здоровi!.. Ще каша не кипить — м’ясо буде з вас. Ох, так
цап злякавсь, а баран давно вже злякавсь.
Цап i роздумавсь:
— А подай лишень, баране, оту вовчу голову! От баран i принiс.
— Та не цю, а подай бiльшу! — каже цап. Баран знову цупить ту ж
саму.
— Та подай ще бiльшу!
Ох, тут уже вовки злякались: стали вони думати-гадати, як вiдцiля
втiкати: «Бо це,— кажуть,— такi молодцi, що з ними й голови збудешся,—
бач, одну по однiй вовчi голови тягають».
От один вовк i починає:
— Славна, братцi, компанiя, i каша гарно кипить, та нiчим долить,—
пiду я по воду.
Як пiшов вовк по воду: «Хай вам абищо, з вашою компанiєю!» Як зачав
другий того дожидати, став думати-гадати, як би й собi вiдтiля драла дати:
— Е, вражий син: пiшов та й сидить, нiчим кашi долить; ось вiзьму я
ломаку та прижену його, як собаку.
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Як побiг, так i той не вернувся. А третiй сидiв-сидiв:
— Ось пiду лишень я, так я ı̈х прижену.
Як побiг, так i той рад, що втiк. То тодi цап до барана:
— Ох, нум, брате, скорiше хвататись, щоб нам оцю кашу поı̈сти та з
куреня убратись.
Ох, як роздумавсь вовк:
— Е, щоб нам трьом та цапа й барана боятись? Ось ходiм, ми ı̈х поı̈мо,
вражих синiв!
Прийшли, аж тi добре справлялись, уже з куреня убрались, як побiгли
та й на дуба забрались. Стали вовки думати-гадати, як би цапа та барана
нагнати. Як стали йти i найшли ı̈х на дубi. Цап смiливiший — iзлiз аж
наверх, а баран несмiливий — так нижче.
— От лягай,— кажуть вовки ковтунуватому вовковi,— ти старший, та
й ворожи, як нам ı̈х добувати.
Як лiг вовк догори ногами й зачав ворожити. Баран на гiллi сидить та
так дрижить, як упаде, та на вовка! Цап смiливий не став мiркувати, а як
закричить:
— Подай менi ворожбита!
Вовки як схватились, так аж пили по дорозi закурились. А цап та
баран безпечно пiшли, та зробили собi курiнь, та й живуть.
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Дерево до неба
Десь за горами, за лiсами, не знати в якiй державi жив раз один цар.

Старий уже був. Держава велика, а наслiдника нема. Тiльки одна донька.
Пiдросла дiвка, вже на одданнi, i цар почав думати, як би дочку видати
замiж, зняти клопiт iз старечих плечей: керувати на старiсть державою —
то не легка справа!
Дав по всiх сусiднiх краях знати, аби приı̈здили до нього сватачi. Який
хлопець полюбиться доньцi, той вiзьме ı̈ı̈ за жiнку. Як це оголосили, з
усiх сторiн свiту почали сходитися герцоги, барони та i простi хлопцi, хто
дуже красивий був.
Кожний хотiв статися царем i взяти собi красуню за жiнку.
Айбо дiвка подивилася на одного, на другого, на третього. Не сподобалися ı̈й. I сказала батьковi, що немає дяки вiддаватися.
Цар розсердився:
— Донько, подумай добре! Я вже старий. Час менi на вiдпочинок.
Але дiвка мудрує.
Був у царя чудовий сад навколо палацу, такий прекрасний, що подiбного на цiлому свiтi не було. Якi лише на свiтi ростуть — у теплих, гарячих
краях — квiти i дерева, такi там були. А серед того саду росло дерево вже
таке високе, що верху його нiхто не мiг бачити. Цим деревом-чудом дуже
пишався цар.
Одного разу, коли доньцi уже надокучило слухати докори за одруження, вона вийшла в сад. Сонечко грiло. День був ясний, теплий.
Ходить дiвчина межи квiтами й бесiдує з ними:
— Не бiйтеся, квiтоньки, не лишу я вас, хоч як нянько буде намагатися
видати мене за якогось далекого принца.
Та одного ясного дня зiбралася хмара, загримiло, заблискало й затемнiлося... Випав страшний град. Тривало це недовго. Знову небо прояснилося
i почало сонечко свiтити.
Але сад був чорний од спустошення: всi квiти поламанi, листя з дерев
збите... I все геть посохло, як би гарячою водою було спарене.
Вийшов цар з палацу i не впiзнав саду. Постарiв, але такого нiколи не
бачив, нiде нi квiтки, нi листка. Аж плакати хочеться. Кличе доньку. А
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вона не озивається. Шукав, шукав — не знайшов. Кличе слуг. Тi бiгають,
питають... Нема!
Злякався цар. Послав вiстi, куди лише мiг. Потiм надiслав своı̈х гiнцiв
у чужi держави й пообiцяв тому, хто знайде доньку, цiле своє царство.
Тисячi людей шукали царiвну, але та пропала, наче земля ı̈ı̈ проковтнула.
Дуже журиться цар. Одна в нього була дочка i зникла. Нiщо йому не
миле. З великого жалю захворiв.
Ходять до нього лiкарi, та задар: хирiв i хирiв.
Раз задрiмав цар у саду, й приснилося йому, що того дня, коли страшна буря пройшла серед дня, у хмарi був семиголовий змiй. Вiн ухопив
його доньку й понiс на верх високого дерева. А на тому деревi стоı̈ть
змiı̈в палац, у ньому полонянка...
Пробудився цар i думає собi:
«Сон сном, але може бути й правда. Бо того дня справдi моя донька
пропала. Ану, спробуймо!»
I дав знати по усiх державах, що якби знайшовся такий витязь, котрий вилiзе на височезне, аж до неба, дерево й визволить його доньку, то
вiддасть ı̈ı̈ за нього замiж i всi володiння передасть йому.
Ой, як почули це молодi люди, почали сходитися iз цiлого свiту до
царського двору: герцоги, барони, графи, навiть гарно вбранi циганськi
легенi... Котрий себе хоч трохи вважав лазiєм, кожний голосився у царя,
бо кожний мав охоту стати його наслiдником. Лiзли — однi вгору, iншi
вниз. Декотрi пiднялися так високо, що ледве ı̈х уже було видно, але далi
не могли i злазили.
Так тривало день, другий, третiй... Далi — тиждень, два... Успiху нiякого!
Та був у царя один свинарчук — колись давно королi й царi мали стада
всякоı̈ худоби. Дивився, дивився, як пани намагаються вилiзти на дерево,
й думає собi:
«Гей, коби цар дозволив менi, принiс би я од змiя його дiвку!»
Й не перестав думати про це, коли доглядав стадо. Навiть якось проговорив уголос:
— Гей, коби цар дозволив менi!
А стара свиня-льоха почула цi слова, пiдiйшла до нього, почухалася й
каже:
— Газдо, спiши до царя й проси дозволу лiзти. Ти вилiзеш на високе
дерево i визволиш дiвку. Я тебе добре знаю. Сю пораду даю через те, що
ти нас чествував. Най цар зарiже старого безрогого буйвола, най з нього
злуплять шкiру, а з тоı̈ шкiри най накаже пошити для тебе три кожухи.
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Iван послухав стару льоху й пiшов до царя. Той сидiв зажурений в
саду, дарма його смiшив придворний блазень.
— Чого, Iване, ти прийшов?
— Пресвiтлий царю! Бачу, тут багато лазунiв. Дозвольте й менi лiзти.
Обiцяю, що приведу вам принцезну-доньку.
Засмiявся цар, хоч невесело в нього на душi:
— Тобi, Iване, на дерево лiзти? Лiпше приголосися цьому дурневi за
помiчника. Дурна твоя бесiда!
Розсердився хлопець:
— Пресвiтлий царю, дозвольте менi лiзти! Тодi цар питає свого блазня:
— Но, що ти скажеш на Йванову бесiду?
— Дайте менi Iвана помiчником, бо вiн ще дурнiший, анiж я. Гiрше
розсердився легiнь.
— Пресвiтлий царю,— каже грiзним голосом,— не слухайте дурного,
бо з дурноı̈ дiрки дурний вiтер вiє. Накажiть зарiзати безрогого буйвола та
iз його шкiри пошити три кожухи. Й дозвольте менi лiзти. Якщо вернуся
без принцезни, робiть з моєю головою, що захочете.
Дивиться цар на хлопця i думає: «Тут уже не фiгля»,— i говорить.
— Добрi є. Буде, як ти хочеш. Заб’ємо буйвола. Але пам’ятай, що без
моєı̈ доньки щоб ти не вернувся! Як не приведеш ı̈ı̈, упади iз дерева i
лiпше зломи собi голову. Бо коли сам не зломиш, то кат тобi ı̈ı̈ вiдрубає.
Вернувся Iван до своı̈х свиней. А цар дав наказ зарiзати буйвола й
пошити з його шкiри хлопцевi кожухи. Як було готово, покликав Iвана:
— Зробили по-твоєму. Вiзьми кожухи й можеш лiзти. Або царство,
або смерть!..
Iвановi бiльше не треба казати. Одягнув один кожух, а iншi два прив’язав на плечi. Узяв сокиру i пiшов пiд дерево. Людей — страх! Усi
чекають...
Iван оглянув дерево i затяв сокиру. Став на сокиру, потiм вийняв i
затяв над головою: так пiднiмався все вище i вище. Скоро зник з очей.
Цiлий день лiз, а понад вечiр вже кожуха на грудях порвав. А лiзти
ще високо. Одяг на себе другий кожух — знову лiзе, лiзе... Та через день
подерся i той.
— Но, кожуше,— каже третьому, коли на себе одягнув,— хоч доти
держи, доки я до першоı̈ гiлляки долiзу.
I долiз до гiлки, котра рiвно вбiк росла.
Хлопець сiв на гiлку i говорить сам собi: «Iване, вернися!» А другим
голосом: «Iване, не вертайся, лiзь смiливо далi!»
I доти долiз, що подерся i третiй кожух: груди — у кровi...
Не зважав на це Iван. Добрався вже до першого листя, зажмурив очi
й каже:
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— Но, свiте, здоров був! Або виграю, або програю!
I з зажмуреними очима скочив на перший лист. Лиш простерся...
Розплющує очi, а тут такий свiт, як i долi, звiдки вiн прийшов: трава
росте, поля, лiси, гори...
Йде, йде. Блудить. Нараз бачить: на горi палац обертається на качачiй
нозi.
Вдарив Iван сокирою в цю ногу, й палац зупинився. Навколо дверi й
брами нараз повiдчинялися, i хлопець — шмиг! — у царський двiр. В ту
ж мить усi дверi зачинилися, i палац знову крутиться.
Iде Iван, розглядається, а нiде нiкого. Коли зайшов у палац, бiжить до
нього дiвчина. Дивиться, а то царська дочка! Вона до нього:
— Ой Iванку, як ти сюди потрапив?
— Не питай нiчого, збирайся до нянька, бо той вмирає за тобою.
Вона як це почула, то аж зблiдла:
— Iване, не кажи такого, бо коли тебе почує змiй, мiй чоловiк,— зразу
кiнець буде i менi, й тобi!..
Не встигла договорити, а змiй уже тут: сiм голiв, i з кожноı̈ гортанки
палахкотить полум’я, на сiм метрiв усе палить. Злякався Iван.
— Що се за творiння? — питає змiй.— Вiдразу йому кiнець. Дiвчина
осмiлилася i заговорила:
— Се ж мiй вiрний слуга! Не може без мене i прийшов сюди, аби й
тут менi служити!
Змiй притих, та хмураво ще поглядає на Iвана.
— Добре, не вб’ю тебе. Але задар хлiба не будеш ı̈сти. Йди за мною.
Дам тобi роботу.
Йде Iван за змiєм. У кiнцi двору хлiв. Змiй вiдiмкнув дверi, а там
на помостi лежить кiнь, бiдний-пребiдний: мухи бринять над ним, шкiра
облiзла. Не може встати, лише крекче.
— Видиш цього коня? Будеш його доглядати, годувати i поı̈ти. Давай
йому доста всього, але того не дай, що буде просити.
— Та як то все давати, а що просить — не дати?
— Я тобi сказав, а ти виконуй! I йде геть. Потiм вернувся:
— Iване, мiркуй! Якщо спробуєш мене обдурити, твоє життя кiнчиться...
Почав Iван носити коневi ı̈сти: доброго сiна, конюшини, вiвса, ячменю.
А кiнь i в рот не бере. Лежить i голову не пiдводить. Iван пошкодував
його, гладить i приговорює:
— Їж, конику, ı̈ж... Може, поздоровшаєш. Я тебе по-людському буду
обслуговувати.
Кiнь слухає, слухає i людським голосом озвався:
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— Виджу, хлопче, ти доброго серця. Ай-бо задар силуєш мене ı̈сти сiно
та овес. Се не моя ı̈жа.
— А чим же тебе годувати?
— Я ı̈м гарячу грань, а п’ю полум’я. Давай менi грань i напувай полум’ям, тодi буду здоровий.
— Але шаркань наказав того не давати, що будеш просити!
— Як ти слухатимеш змiя, то не визволиш принцезну, бо я знаю, що
ти би хотiв ı̈ı̈ урятувати. А тут нема нiкого, хто може змiя знищити, лиш
я. Через це вiн мене отак мучить, аби я загинув.
— Проси, конику, що хочеш! Все дам, аби визволив принцезну!
— Я вiд тебе багато не прошу. Лиш у недiлю, коли шаркань полетить
за гори, спали козел дров, а я грань поı̈м. I буде все гаразд. Та будемо
дiяти таємно.
Так i сталося. Коли була недiля, змiй розпростав крила й полетiв.
Iвановi тiльки того й треба. Запалив дрова. Ще вони не догорiли, набрав
лопату жару i понiс коневi. Кiнь одним духом проковтнув i вже годен був
пiдвести голову. Понiс Iван другу й третю лопату жару. Як це кiнь з’ı̈в,
уже й на ноги встав.
Тодi Iван зняв з нього ланцюги. Кiнь вибiг на двiр, поковтав усе полум’я й поı̈в усю грань.
Iван приглядається: коник не простий! Шерсть золота, замiсть чотирьох у нього п’ять нiг, крила зверх лопаток стирчать.
— Но, Йване, виконав ти все, що я тобi казав. Починаймо дiяти, доки
шарканя не є. Йди у пивницю: там є сiдло, шабля i вуздечка. Принеси на
мене. Поспiшай!
Пiшов Iван. Шукає, шукає — бачить змiєвi бочки iз вином. Намацав
у потемку сiдло, шаблю, вуздечку. Взяв i несе. Якраз вийшов з пивницi, а
змiй на дверях!..
— Що ти наробив, хлопче? Ти мене обдурив. Тепер пропадеш! Вихопив iз рук Iвана шаблю й хоче йому вiдрубати голову.
Той просить:
— Вiдпусти мене, нiколи бiльше тебе не обдурю...
— Не вiдпущу, мусиш тут загинути. Ай-бо наперед вип’ємо вина за
твоı̈ грiхи.
Завiв Iвана знову до пивницi, розбив бочку, налляв собi й хлопцевi по
одному вiдровi. Змiй п’є, а Йван просить:
— Вiдпусти мене.
— Не вiдпущу. Тепер вип’ємо за моı̈ грiхи.— I знову налляв собi вiдро
вина. Далi — друге, третє, четверте... Сiм вiдер вина випив! Сп’янiв i
розум стратив. Танцює, спiває, ходить узад-уперед, крутиться. А тодi впав
i заснув як мертвий.
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Iван зрадiв: узяв тихенько шаблю й хоче рубати змiя. Але думає собi:
«Одну голову вiдiтну, а шiсть ще зостанеться. Змiй прокинеться одразу i
знищить мене!»
Вхопив сiдло й вуздечку i побiг до татоша. Розповiв, що сталося в
пивницi.
— Дуже добре ти зробив, що не чiпав шарканя. Ти би його не вбив.
Давай сюди сiдло!
Кiнь фукнув, i з сiдла вся iржа пропала, а появилося дорогоцiнне камiння.
— Сiдлай мене й тiкаймо! Осiдлав Iван татоша.
— Но, куди йдемо?
— Не питай. Чимскорiше маємо вибратися звiдси! Пiднявся кiнь. Летiв, летiв, i зрештою, у темному лiсi спустився на землю.
— Но, Iване, тут, у цьому лiсi, є дикий кабан. Уважай, бо дикуна
мусимо забити. В його головi — живий заєць, i того треба вбити, а у зайця
в головi дiамантова шкатулка, i в тiй шкатулцi сiм жукiв. У тих жуках i є
сила шарканя. Якщо ı̈х вб’ємо, вiн утратить мiць. Дивись, бiжить на нас
дикун...
Глянув Iван: дикун величезний, а iкли, як шаблi. Роззявив пащу й женеться на них... Кiнь пiдхопився у повiтря, й, коли п’ятою ногою вдарив
кабана в голову, той лише простягся.
Iван шаблею розколов йому голову, а звiдти нараз вихопився заєць.
Iван на коня. Кiнь наздогнав зайця й ногою вбив його.
Тодi Йван спокiйно злiз iз свого татоша, розтяв зайцевi голову й вийняв дiамантову шкатулку. А в шкатулцi жуки дзижчали, як мотор.
Iван розглянувся й побачив плескуватий камiнь. Поклав шкатулку на
той камiнь, а другою брилою так гепнув, що iз жукiв i слiду не стало!
— Но, можемо спокiйно вертатися,— каже йому кiнь. Iван сiв на коня
й прилетiв у палац.
Дивиться — серед двору змiй ледве повзе, на ноги звестися не може.
Коли Iван приступив до нього, той жалiсно сказав:
— Гей, Iване, знищив ти мене, вiдiбрав мою силу.
— Не лише силу, а й життя твоє вiзьму, й царiвну заберу.
— Iване, все бери, що маю: золото, срiбло, дiаманти,— тiльки життя
менi лиши! Я ж тебе не вбив...
— Нi! Тут тобi смерть! — Ухопив шаблю й усi сiм голiв повiдрубував.
Змiєва кров до колiн на дворi текла...
Iван зайшов у палац i каже принцезнi:
— Можемо збиратися додому. Вiльна путь!
Дiвчина не вiрить. Глянула через вiкно, а надворi повно кровi.
— Йой, Iванку, понеси мене до мого нянька!
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— Понесу!
Дiвчина бере своı̈ речi, а Йван вийшов надвiр, проходжується й думає:
«Сюди я вилiз. А як звiдси вибратись? Може, менi самому вдалося би
злiзти, а з дiвчиною...»
Сказав про це принцезнi. Тепер обоє журяться, ходячи по дворi.
— Лiпше було б зi змiєм помиритися,— каже дiвчина. Ходять смутнi.
Нараз перед ними — дурк! — з’явився кiнь.
— Чого журишся, мiй газдо?
— Тяжке дiло вибратися звiдси...
— Не журися! Готовi обоє?
— Готовi...
— Тодi сiдайте на мене! Сiли на коня. Татош каже:
— Зажмурiться!
Зажмурили очi й лише чують, як гучить повiтря. Летять кудись зi
страшною швидкiстю.
Через кiлька хвилин кiнь дубнув ногами, гейби на тверде скочив.
— Розплющiть очi й розгляньтеся...
Вiдкрили очi, бачать — вони у нянька серед двору! А тут багато людей.
Всi засмученi.
— Що сталося?
— Цар на смертi!
Принцезна й Iван швидко побiгли до палати. Цар лежить — одна нога
в могилi...
А коли донька проговорила, старий, почувши ı̈ı̈ голос, нараз розплющив очi. Вiдразу схопився зi смертноı̈ постелi. Здоров’я повернулося, почав
говорити. Коби була музика, то i танцював би! Аж помолодшав.
— Як ти тут опинилася?
Тодi дiвчина розповiла няньковi про все, що трапилося. Цар вислухав
i каже:
— Iванку, був час, що я тебе хотiв призначити помiчником дурня. Айбо межи нами була й така угода: як приведеш мою дочку, будеш моı̈м
зятем. Даю за тебе єдину доньку i призначаю своı̈м наслiдником.
Загнав за гудаками. З’явилися цигани, й почалася велика гостина.
Два тижнi справляли молодим весiлля. Цар прикликав не лише царедворцiв, але й весь народ. I кривi, i слiпi гуляли, танцювали.
Iван перебрав царство i ще й тепер царює, як не вмер...
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Кобиляча голова
Як був собi дiд та баба. У дiда була дочка i в баби дочка; обидвi вже

були дiвки. Дiдовоı̈ дочки баба не любила. Усе, було, лає ı̈ı̈, сердешну,
та знущається над нею, та ще, було, й дiда пiдцьковує, щоб згриз голову
своı̈й дочцi. Оце, було, пiдуть обидвi дiвки на досвiтки; бабина ж дочка усе
тiльки жирує з хлопцями, поки тi й мички попалять, i пряжу порвуть, а
дiдова дочка усе робить — пряде там або що iнше, а вже нi часиночки не
згуляє. Оце ж уранцi йдуть додому; дiйдуть до перелазу, то бабина дочка
й каже дiдовiй:
— Дай я тобi, сестричко, починки подержу, поки ти перелiзеш!
Та вiзьме та й оддасть ı̈й починки, а вона мерщiй вскочить у хату до
матерi:
— Дивись,— каже,— мамо, скiльки я напряла; а та, сяка-така, усе
тiльки з хлопцями жирувала.
А матерi того й треба — напуститься зараз на ту сердешную: «Ти сяка
й така, ти й ледащо, ти й робити не вмiєш.»
А вона, бiдна, вже тiльки плаче.
Що дальше — баба все гiрше й гiрше ненавидить свою пасербицю. Раз
i каже дiдовi:
— Одведи-таки та й одведи свою дочку в лiс: нехай ı̈ı̈ там звiряки
з’ı̈дять. Вона, ледащо, не хоче нiчого робити,— нехай пропада.
Дiд довго одказувався: жаль було йому дочки,— та що ти зробиш з
бабою?.. Вона й його добре держала в руках, i вiн ı̈ı̈ боявся, як той
ладану.
— Збирайся ж, дочко, та й ходiм,— каже дiд.
А баба така вже рада, мов ı̈ı̈ на вилах пiдсадило: мотається так проворно по хатi та лагодить харчi.
— Оце ж тобi, дочко, й борошенця нав’язала: в одному вузлику пшеничне — галушечку або що коли звариш, а оце пшiнця на кулешик i
сало.
Забрала вона тi харчi, заплакала та й пiшла з батьком. Йшли-йшли,
дiйшли до лiсу; дивляться — дорiжка. Батько й каже:
— Ходiмо ж оцiєю дорiжкою. Куди вона нас приведе, там тобi й жити.
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Пiшли. Далеко вже одiйшли од краю, а лiс густий-густий, такий, що
й не проглянеш; коли це дивляться — лощинка, а там пасiка й землянка.
Увiйшли вони в землянку.
— Добрий день!
А дiд встає з печi та:
— Здоровi, люди добрi!
Ото розпиталися там, що за люди i чого сюди забилися. Отак i так,
розказують. I просить батько того дiда, щоб прийняв його дочку.
— Та й зоставайся,— каже,— дочко, будемо тут удвох жити. Лiтом я
буду в пасiцi сидiть, а ти тут займеш собi огородець та будеш куйовдиться
й на зиму дбати всячину; а зимою хоч бджоли й забирають додому, а я
все-таки тут живу,— то й буде нам с тобою охiтнiше, аби твоя охота.
Батько ще трохи поговорив з дiдом та й каже дочцi:
— Роздивись же там, дочко, що тобi мати дала, та заходись — навари
вечеряти, а я пiду дровець урубаю.
Кинулась вона до тих вузликiв, гляне: в одному — попiл, а в другому
— печина. Вона так i заголосила.
— Не плач, дочко,— каже дiд,— пiди в комору: у мене всячина є;
набери борошна пшеничного й сала вiзьми, та й навариш галушок.
Пiшла вона, набрала борошна, замiсила, затопила в печi й почала варити вечерю.
Дiд пiшов на нiч додому в село: йому там треба було взяти вуликiв
i деяких харчiв,— а батько ı̈ı̈ сказав, що переночує цю нiч тут, а завтра
раненько пiде додому. Вiн сказав це тiльки на те, щоб дочка не плакала. Вийшов iз землянки, взяв колодочку, прив’язав до вугла, а сам потяг
додому.
То оце тiльки вiтер повiє, то колодочка стук-стук, а дочка в хатi:
— То мiй батечко дровця рубає.
Уп’ять вiтер повiє, а колодочка стук-стук, то вона:
— То мiй батенько дровця рубає.
Уже й вечеря постигла, а батько не йде в хату. Ждала вона, ждала,
далi дума: «Пiду подивлюсь, де вiн».
Вийшла, обiйшла кругом хати — нема батька. А надворi — поночi, хоч
око виколи... Вернулась у хату — не хочеться самiй вечеряти. Походилапоходила по хатi: «Пiду,— думає,— буду кликати: може, хто озветься».
Вийшла, стала на порозi та й гукає:
— Ой хто в лiсi, хто за лiсом, iдiть до мене вечеряти!
Не чути нiкого. Вона й удруге:
— Ой хто в лiсi, хто за лiсом, iдiть до мене вечеряти!
Не чути нiкого. Вона й утретє.
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Аж обiзвалась Кобиляча голова. Стукотить, гримотить, до дiдовоı̈ дочки
вечеряти йде.
— Дiвко, дiвко, одчини!
Вона одчинила.
— Дiвко, дiвко, через порiг пересади!
Вона пересадила.
— Дiвко, дiвко, зсади мене на пiч!
Вона зсадила.
— Дiвко, дiвко, дай менi вечеряти!
Вона подала ı̈й вечеряти.
— Дiвко, дiвко, влiзь менi в праве вухо, а в лiве вилiзь!
Як заглянула ж вона в праве вухо, а там усякого добра i видимо, й
невидимо! Чого там тiльки й не було!.. I убрання всякi, конi, карети,
кучери. А золота та срiбла! А грошей!..
— Бери ж, що тобi треба i скiльки хоч,— каже Кобиляча голова,— це
тобi за те, що мене слухала.
Вона набрала собi всякого добра i вилiзла в лiве вухо. А голова так i
загула, де й дiлась, мов крiзь землю провалилась...
Вранцi вернувся дiд. Увiйшов у свою землянку — так куди! Й не
пiзнати нi землянки, нi дiдовоı̈ дочки: в землянцi, як у свiтлицi, прибрано
та чисто, а дiдова дочка сидить, як панянка пишна, убрана в шовкове
плаття та в золото, а коло неı̈ лакеı̈ та служебки ходять, i тiльки вона
очима проведе — уже й знають, чого ı̈й треба. Як увiйшов дiд, вона зараз
розказала йому все, що було, дала йому грошей:
— Оце,— каже,— дiдусю, за те, що ти прийняв мене, нещасну сироту.
Потiм звелiла запрягти карету i поı̈хала до свого батька.Їı̈ там не впiзнали, i як уже вона розказала все, то мачуха аж об поли вдарилась, що,
бач, вона думала ı̈ı̈ з свiту зiгнати, а тут зовсiм не так вийшло... Вона
погостювала трохи, дала батьковi грошей та й поı̈хала в город, купила там
собi будинок i зажила панiю. Як тiльки вона поı̈хала, баба давай торочити
дiдовi:
— Одведи та й одведи й мою дочку туди, де була твоя: нехай i вона
стане такою панiєю.
— Та й нехай же збирається; я одведу.
Вона зараз налагодила харчiв — не попелу та печини, як дiдовiй дочцi,
а борошна, пшона i всяких ласощiв. Поблагословила дочку:
— Слухай,— каже,— батька; куди вiн вестиме, туди й iди за ним.
Пiшли, увiйшли в лiс. А лiс темний-темний, дуби такi товстi, що чоловiк не обнiме, i хоч би де стежечка, так, немов там нiколи чоловiча нога
не була, аж сумно якось.
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Йшли-йшли, дивляться — стоı̈ть хата на курячiй нiжцi. Вони увiйшли
в ту хату.
— Помагай бiг!
Не чути нiкого. Заглянула на пiч — нiкого.
— Ну, зоставайся ж тут, дочко, а я пiду тобi дровець нарубаю, а ти тут
поки звари вечеряти.
Вийшов i вп’ять прив’язав до вугла колодочку, а сам потяг додому.
Вiтер повiє, то колодочка стук-стук, а бабина дочка в хатi:
— То мiй батенько дровця рубає.
Наварила вечеряти. Жде-жде — батька нема. От вона вийшла та й
гукає:
— Ой хто в лiсi, хто за лiсом, iдiть до мене вечеряти!
Не чути нiкого. Вона вдруге, втретє — не чути. Аж стукотить, гримотить Кобиляча голова.
— Дiвко, дiвко, одчини!
— Не велика панi — сама одчиниш.
— Дiвко, дiвко, через порiг пересади!
— Не велика панi — сама перелiзеш.
— Дiвко, дiвко, зсади мене на пiч!
— Не велика панi — сама злiзеш.
— Дiвко, дiвко, дай менi ı̈сти!
— Не велика панi — сама возьмеш.
— Дiвко, дiвко, влiзь менi в праве вухо, а в лiве вилiзь!
— Не хочу.
— Коли ж ти,— каже,— не хочеш мене слухати, так я тебе з’ı̈м.
Ухватила ı̈ı̈, полiзла на пiч, забралась аж у самий куточок та й з’ı̈ла ı̈ı̈,
а кiсточки забрала в торбинку й повiсила на жердочцi.
А баба жде дочки ось-ось, як не видно — приı̈де в каретi панночкою.
У баби була сучечка, та така, що все правду казала.
От раз та сучечка бiгає коло хати та й дзявкотить:
— Дзяв, дзяв, дзяв! Дiдова дочка як панночка, а бабиноı̈ кiсточки в
торбинцi.
Баба слухала-слухала, розсердилась, перебила сучечцi ногу. А сучечка
скака на трьох ногах та знов своєı̈:
— Дзяв, дзяв, дзяв! Дiдова дочка як панночка, а бабиноı̈ кiсточки в
торбинцi.
Баба перебила ı̈й i другу ногу. Не вгамувалась сучечка — дзявкає та й
дзявкає, аж поки поперебивала баба ı̈й усi лапки. Вона тодi вже качається,
а все-таки своєı̈ — дзяв i iнше... Розсердилась баба i вбила сучечку.
— Оце тобi,— каже,— за те, щоб не вiщувала, проклята личина!.. Увiйшов дiд у хату.
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— Пiди-таки та й пiди, дiду, навiдайся до моєı̈ дочки: може, ı̈ı̈ вже й
на свiтi немає.
Пiшов дiд, найшов ту хатку, де кинув бабину дочку. Увiйшов — нема
нiкого. Вiн заглянув на пiч — там висить торбинка. До торбинки — повна
кiсток.
— Правду, бачу, казала катова сучечка,— сказав вiн. Прийшов додому,
показав бабi кiсточки. Баба давай його лаяти:
— Ти, сякий-такий, нарошне оддав ı̈ı̈ звiрякам, нарошне з свiту зiгнав.
I не було вже сердешному дiдовi просвiтку до самоı̈ смертi...
Як був собi цар да цариця, а в ı̈х у дворi криниця, а в криницi —
корець, моı̈й казцi кiнець.
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Коза-дереза
Були собi дiд та баба. Поı̈хав дiд на ярмарок та й купив собi козу. Привiз

ı̈ı̈ додому, а рано на другий день посилає дiд старшого сина ту козу пасти.
Пас, пас хлопець ı̈ı̈ аж до вечора та й став гнати додому. Тiльки до ворiт
став доганяти, а дiд став на воротях у червоних чоботях та й питається:
— Кiзонько моя мила, кiзонько моя люба! Чи ти пила, чи ти ı̈ла?
— Нi, дiдусю, я й не пила, я й не ı̈ла: тiльки бiгла через мiсточок та
вхопила кленовий листочок, тiльки бiгла через гребельку та вхопила водицi
крапельку,— тiльки пила, тiльки й ı̈ла!
От дiд розсердився на сина, що вiн погано худоби доглядає, та й прогнав його.
На другий день посилає другого сина — меншого. Пас, пас хлопець
козу аж до вечора та й став гонити додому. Тiльки став до ворiт доганяти,
а дiд став на воротях у червоних чоботях та й питається:
— Кiзонько моя мила, кiзонько моя люба! Чи ти пила, чи ти ı̈ла?
— Нi, дiдусю, я не пила, я й не ı̈ла: тiльки бiгла через мiсточок та
вхопила кленовий листочок, бiгла через гребельку та вхопила водицi крапельку,— тiльки пила, тiльки й ı̈ла!
От дiд i того сина прогнав.
На третiй день посилає вже жiнку. От вона погнала козу, пасла весь
день; ввечерi стала доганяти до двору, а дiд уже стоı̈ть на воротях у червоних чоботях та й питається:
— Кiзонько моя мила, кiзонько моя люба! Чи ти пила, чи ти ı̈ла?
— Нi дiдусю, я й не пила, я й не ı̈ла: бiгла через мiсточок, ухопила
кленовий листочок, бiгла через гребельку, вхопила водицi крапельку,—
тiльки пила, тiльки й ı̈ла!
От дiд прогнав i бабу.
На четвертий день погнав вiн уже сам козу, пас увесь день, а ввечерi
погнав додому i тiльки надiгнав на дорогу, а сам навпростець пiшов; став
на воротях у червоних чоботях та й питається:
— Кiзонько моя мила, кiзонько моя люба! Чи ти пила, чи ти ı̈ла?
— Нi, дiдусю, я не пила, я й не ı̈ла: бiгла через мiсточок та вхопила
кленовий листочок, бiгла через гребельку, вхопила водицi крапельку,—
тiльки пила, тiльки й ı̈ла!
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От тодi дiд розсердився, пiшов до коваля, висталив нiж, став козу
рiзати, а вона вирвалась та й утекла в лiс. У лiсi бачить коза зайчикову
хатку,— вона туди вбiгла та й заховалась на печi.
От прибiгає зайчик, коли чує — хтось є в хатцi. Зайчик i питається:
— А хто, хто в моı̈й хатцi?
А коза сидить на печi та й каже:
— Я, коза-дереза,
За три копи куплена,
Пiвбока луплена!
Тупу-тупу ногами,
Сколю тебе рогами,
Нiжками затопчу,
Хвостиком замету,—
Тут тобi й смерть.
От зайчик злякавсь, вибiг з хатки, сiв пiд дубком. Сидить та й плаче.
Коли йде ведмiдь та й питається:
— Чого ти, зайчику-побiгайчику, плачеш?
— Як же менi, ведмедику, не плакати, коли в моı̈й хатцi звiр страшний
сидить!
А ведмiдь:
— От я його вижену! Побiг до хатки:
— А хто, хто в зайчиковiй хатцi? А коза з печi:
— Я, коза-дереза,
За три копи куплена,
Пiвбока луплена!
Тупу-тупу ногами,
Сколю тебе рогами,
Нiжками затопчу,
Хвостиком замету,—
Тут тобi й смерть!
Ведмiдь i злякався.
— Нi,— каже,— зайчику-побiгайчику, не вижену — боюсь.
От iзнов пiшов зайчик, сiв пiд дубком та й плаче. Коли йде вовк i
питається:
— А чого це ти, зайчику-побiгайчику, плачеш?
— Як же менi, вовчику-братику, не плакати, коли в моı̈й хатцi звiр
страшний сидить!
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А вовк:
— От я його вижену!
— Де тобi його вигнати! Тут i ведмiдь гнав, та не вигнав.
— Отже, вижену.
Побiг вовк до хатки та й питається:
— А хто, хто в зайчиковiй хатцi? А коза з печi:
— Я, коза-дереза,
За три копи куплена,
Пiвбока луплена!
Тупу-тупу ногами,
Сколю тебе рогами,
Нiжками затопчу,
Хвостиком замету,—
Тут тобi й смерть!

Вовк i злякався.
— Нi,— каже,— зайчику-побiгайчику, не вижену — боюсь.
Зайчик iзнов пiшов, сiв пiд дубком та й плаче. Коли бiжить лисичка,
побачила зайчика та й питається :
— А чого ти, зайчику-побiгайчику, плачеш?
— Як же менi, лисичко-сестричко, не плакати, коли в моı̈й хатцi
страшний звiр сидить!
А лисичка:
— От я його вижену!
— Де тобi, лисичко, його вигнати! Тут i ведмiдь гнав — не вигнав, i
вовк гнав, та не вигнав, а то ти!
— Отже, вижену.
Побiгла лисичка до хати та:
— А хто, хто в зайчиковiй хатцi? А коза з печi:
— Я, коза-дереза,
За три копи куплена,
Пiвбока луплена!
Тупу-тупу ногами,
Сколю тебе рогами,
Нiжками затопчу,
Хвостиком замету,—
Тут тобi й смерть!
От лисичка теж злякалась.
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— Нi,— каже,— зайчику-побiгайчику, не вижену — боюсь.
Пiшов зайчик, сiв пiд дубком та й знову плаче. Коли це лiзе ракнеборак та й питається:
— Чого ти, зайчику-побiгайчику, плачеш?
— Як же менi не плакати, коли в моı̈й хатцi страшний звiр сидить!
А рак:
— От я його вижену!
— Де тобi його вигнати! Тут ведмiдь гнав, та не вигнав, i вовк гнав, та
не вигнав, i лисиця гнала, та не вигнала, а то ти!
— Отже, вижену!
От полiз рак у хатку та й питається:
— А хто, хто в зайчиковiй хатцi? А коза з печi:
— Я, коза-дереза,
За три копи куплена,
Пiвбока луплена!
Тупу-тупу ногами,
Сколю тебе рогами,
Нiжками затопчу,
Хвостиком замету,—
Тут тобi й смерть!
А рак усе лiзе та лiзе, вилiз на пiч та:
— А я, рак-неборак,
Як ущипну,— буде знак!
Та як ущипне козу клешнями!.. Коза як замекає, та з печi, та з хати
— побiгла, тiльки видно! От тодi зайчик радий, прийшов у хатку та так
уже раковi дякує. Та й став жити в своı̈й хатцi.
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или собi дiд та баба. Вже й старi стали, а дiтей нема. Журяться дiд
та баба: «Хто нашоı̈ й смертi догляне, що в нас дiтей нема?» От баба й
просить дiда:
— Поı̈дь, дiду, в лiс, вирубай там менi деревинку, та зробимо колисочку, то я положу деревинку в колисочку та й буду колихати; от буде менi
хоч забавка!
Дiд спершу не хотiв, а баба все просить та просить. Послухався вiн,
поı̈хав, вирубав деревинку, зробив колисочку... Положила баба ту деревинку в колисочку, колише й пiсню спiває:
Люлi-люлi, Телесику,
Наварила кулешику,
Буду тебе годувати.
Колихала-колихала, аж поки полягали вони увечерi спати. Встають
уранцi — аж з тiєı̈ деревинки та став синок маленький. Вони так зрадiли, що й не сказати! Та й назвали того сина Телесиком.
Росте той синок й росте — i такий став гарний, що баба з дiдом не
навтiшаються з нього.
От як пiдрiс вiн, то й каже:
— Зробiть менi, тату, золотий човник i срiбнеє весельце, буду я рибку
ловити та вас годувати!
От дiд зробив золотий човник i срiбнеє весельце, спустили на рiчку,
вiн i поı̈хав. То оце вiн ı̈здить по рiчцi, ловить рибку та годує дiда й бабу,
наловить та вiддасть — i знову поı̈де. А мати йому ı̈сти носить. Та й каже:
— Гляди ж, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто
чужий, то пливи далi!
От мати наварила йому снiдати, принесла до берега та й кличе:
Телесику, Телесику!
Приплинь, приплинь до бережка!
Дам я тобi ı̈сти й пити!
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Телесик почув.
— Ближче, ближче, човнику, до бережка! Це ж моя матiнка снiдати
принесла.
Пливе. Пристав до бережка, наı̈вся, напився, вiдiпхнув золотий човник
срiбним весельцем i поплив далi рибку ловити.
А змiя й пiдслухала, як мати кликала Телесика, та прийшла до берега
i давай гукати товстим голосом:
Телесику, Телесику!
Приплинь, приплинь до бережка!
Дам я тобi ı̈сти й пити!
А вiн чує.
— То ж не моєı̈ матiнки голос! Пливи, пливи, човнику, далi! Пливи,
пливи, човнику, далi!
Махнув весельцем — човник i поплив. А змiя стояла-стояла та й пiшла
вiд бережка геть.
От мати Телесикова наварила йому обiдати, понесла до бережка та й
кличе:
Телесику, Телесику!
Приплинь, приплинь до бережка!
Дам я тобi ı̈сти й пити!
Вiн почув:
— Ближче, ближче, човнику, до бережка! Це ж моя матiнка менi
обiдати принесла.
Приплив до бережка, наı̈вся, напився, вiддав матерi рибку, що наловив, вiдiпхнув човник i поплив знову.
А змiя приходить до берега та знов товстим голосом:
Телесику, Телесику!
Приплинь, приплинь до бережка!
Дам я тобi ı̈сти й пити!
А вiн почув, що не материн голос, та махнув весельцем:
— Пливи, пливи, човнику, далi! Пливи, пливи, човнику, далi! Човник i
поплив далi.
Змiя бачить, що нiчого не вдiє, та пiшла до коваля:
— Ковалю, ковалю! Скуй менi такий тоненький голосок, як у Телесиковоı̈ матерi!
Коваль i скував. Вона пiшла до бережка й стала кликати:
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Телесику, Телесику!
Приплинь, приплинь до бережка!
Дам я тобi ı̈сти й пити!

А вiн думав, що то мати.
— Ближче, ближче, човнику, до бережка! То ж менi матiнка ı̈сти принесла!
Та й приплив до бережка. А змiя його мерщiй ухопила з човна та й
понесла до своєı̈ хати.
— Змiючко Оленко, вiдчини!
Оленка й вiдчинила, змiя ввiйшла в хату.
— Змiючко Оленко, натопи пiч так, щоб аж камiння розпадалося, та
спечи менi Телесика, а я пiду гостей покличу, та будемо гуляти.
Та й полетiла кликати гостей.
От Оленка натопила пiч так, що аж камiння розпадається а тодi й
каже:
— Сiдай, Телесику, на лопату! А вiн каже:
— Коли ж я не вмiю,— як його сiдати?
— Та вже сiдай! — каже Оленка. Вiн i положив на лопату руку.
— Так? — каже.
— Та нi-бо: сiдай зовсiм! Вiн положив голову:
— Отак, може?
— Та нi-бо, нi! Сiдай увесь!
— А як же? Хiба так? — та й поклав ногу.
— Та нi-бо,— каже Оленка,— нi, не так!
— Ну, так покажи ж,— каже Телесик,— бо я не знаю як. Вона й стала
показувати, та тiльки сiла, а вiн за лопату та й укинув ı̈ı̈ в пiч, i заслiнкою
пiч затулив, а сам замкнув хату, злiз на превисоченного явора та й сидить.
От змiя прилiтає з гостями.
— Змiючко Оленко, вiдчини!
Не чуть.
— Змiючко Оленко, вiдчини!
Не озивається.
— От вража Оленка, вже десь повiялась.
От змiя сама вiдчинила хату, повходили гостi, посiдали за стiл. Вiдслонила змiя заслiнку, вийняла з печi, та й ı̈дять — думали, що то Телесик.
Попоı̈ли добре, повиходили надвiр та й качаються по травi.
— Покочуся, повалюся, Телесикового м’ясця наı̈вшись!
А Телесик iз явора:
— Покотiться, повалiться, Оленчиного м’ясця наı̈вшись!
Вони слухають... Де це? Та знов:
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— Покочуся, повалюся, Телесикового м’ясця наı̈вшись.
А вiн знову:
— Покотiться, повалiться, Оленчиного м’ясця наı̈вшись!
Вони далi:
— Що воно таке?
Давай шукати, давай дивитися, та й угледiли Телесика на яворi. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли-гризли аж зуби поламали,
а не перегризуть. Кинулись до коваля:
— Ковалю-ковалю, покуй нам такi зуби, щоб того явора перегризти!
Коваль i скував. Вони як почали знову... От-от уже перегризуть. Коли
летить табун гусей. Телесик ı̈х i просить:
Гуси-гуси, гусенята!
Вiзьмiть мене на крилята
Та понесiть до батенька,
А в батенька ı̈сти, й пити,
Ще й хороше походити!
А гуси й кажуть:
— Нехай тебе середнi вiзьмуть!
А змiı̈ гризуть-гризуть... Аж летить знову табун гусей. Телесик i просить:
Гуси-гуси, гусенята!
Вiзьмiть мене на крилята
Та понесiть до батенька,
А в батенька ı̈сти, й пити,
Ще й хороше походити!
Так i цi йому кажуть:
— Нехай тебе заднi вiзьмуть!
А явiр аж трiщить. Вiдпочинуть змiı̈ та й знов гризуть, вiдпочинуть та
й знов... Аж летить iще табун гусей. Телесик так ı̈х просить:
Гуси-гуси, гусенята!
Вiзьмiть мене на крилята
Та понесiть до батенька,
А в батенька ı̈сти, й пити,
Ще й хороше походити!
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I цi кажуть:
— Нехай тебе заднє вiзьме!
Та й полетiли.
Сидить сердешний Телесик, от-от явiр упаде, от-от доведеться пропасти! Коли це летить собi одне гусеня: вiдбилося — насилу летить, Телесик
до нього:
Гуся-гуся, гусенятко!
Вiзьми мене на крилятко
Та понеси до батенька,
А в батенька ı̈сти, й пити,
Ще й хороше походити!
От воно:
— Сiдай!— каже та й ухопило його на крила. Та втомилось сердешне,
так низько несе. А змiя за ним — ледве не вхопить його — женеться. Та
таки не наздогнала. От воно принесло та й посадило Телесика на призьбi,
а само ходить по двору, пасеться.
От сидить Телесик на призьбi та й слухає, що в хатi робиться. А баба
напекла пирiжкiв, та виймає в печi, i каже:
— Це тобi, дiду, пирiжок, а це менi пирiжок!
А Телесик знадвору:
— А менi?
То це вона знову виймає пирiжки та:
— Оце тобi, дiдусю, пирiжок, а це менi!
А Телесик знову:
— А менi?
Вони й почули. Що це?
— Чи ти чуєш, дiду, щось наче гукає?
— Та то,— каже дiд,— мабуть, так учувається.
Та знов баба:
— Оце тобi, дiдусю, пирiжок, а це менi!
— А менi? — каже з призьби Телесик.
— Отже, таки озивається! — говорить баба та зирк у вiкно — аж на
призьбi Телесик. Вони тодi з хати, та вхопили його, та внесли в хату, та
такi радi...
А гусятко ходить по двору, то мати й побачила.
— Он гусятко ходить. Пiду впiймаю та зарiжу.
А Телесик каже:
— Нi, мамо, не рiжте, а нагодуйте його! Коли б не воно, то я б у вас
i не був.
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От вони нагодували його, й напоı̈ли, i пiд крильця насипали пшона.
Так воно й полетiло.
От вам казочка, а менi бубликiв в’язочка.
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или на свiтi чоловiк та жiнка, i в них було сiм синiв, але тi сини не
жили в згодi, а завжди ворогували та билися помiж собою. Мати сердилася
за те на них.
Одного разу поı̈хав батько у лiс по дрова, а мати лишилася вдома
сама з хлопцями, та за щось так розсердилась на них, що не знала, як
i вилаяти, та з гнiву сказала, щоб вони гайворонами поставали. Але не
встигла вона ще й сказати цього, а хлопцi вже поставали гайворонами та
й зникли десь далеко в лiсi. Там була якась порожня хата, в якiй вони i
посiдали; а в тiй хатi зробилося так, що вони могли знову стати людьми.
Крiм них, нiкого бiльше не було в цiй хатi. Оселилися вони там i почали
працювати та господарювати всi гуртом.
Був мiж ними один такий мудрий, що поробив усiм братам рушницi.
Вони ходили на полювання та вбивали там рiзних птахiв та звiрiв; з того
мали вони м’ясо, а на хлiб заробляли. Якого ı̈м знаряддя треба було, то
все самi робили.
Довго та гiрко плакала мати, як полетiли сини з дому.
— Коли б хоч одну дитину мати в хатi собi! — казала вона.
Незабаром пiсля того народилася у неı̈ дочка. З того часу, як полетiли
хлопцi вiд свого батька, минуло вже тринадцять рокiв. Дiвчинка пiдросла
i гонила худобу на пашу. А чужi дiти дражнили ı̈ı̈ гайвороненям за те, що
ı̈ı̈ брати гайворонами поставали.
Покинула дiвчина волiв пасти та й пiшла по свiту шукати братiв. Iдучи
лiсом, зайшла вона далеко, так що назад вже годi вертатися. Та, блукаючи
по лiсi, натрапила якось на одну хатину, де жила стара Мiсяцева ненька.
— Звiдкiль ти, дитино? Зостанься тут жити! — каже ı̈й Мiсяцева мати.
— Не можна менi тут жити, бо я йду братiв своı̈х шукати! — вiдповiла
ı̈й дiвчина.
— Не знаю ж я, де живуть твоı̈ брати,— каже дiвчинi Мiсяцева мати.—
Ось як прийде додому син мiй, то я спитаю його, в якiм краю живуть
твоı̈ брати!
kazka.in.ua

40

Українськi народнi казки

Прийшов молодий Мiсяць додому, питає мати його, вiн i каже:
— Я ще там не був, але, здається, вони в тiм краю, де сонце гуляє!
На другий день Мiсяцева мати, нагодувавши дiвчинку, звелiла синовi
випровадити ı̈ı̈ до Сонця. Прийшла дiвчина до Сонечка в хату; там теж
була дуже старенька Сонечкова ненька.
— Куди ти йдеш, дитино моя? — питає вона дiвчину.
— Я йду братiв своı̈х по свiтi шукати, яких моя мати прокляла, а вони
поробилися гайворонами та й полетiли! — вiдповiла на це дiвчина.
— Не чула я про це нiчого, хiба, може, Сонце знає,— каже Сонцева
мати.
Прийшло Сонце додому, мати й спитала у нього про братiв-гайворонiв.
— Нi, не знаю! — вiдповiло Сонечко.— Певно, менi ще нiколи не
доводилося грiти в тому краю.
Нагодувала дiвчину Сонечкова ненька та й загадала синовi вiдвести ı̈ı̈
до Вiтровоı̈ неньки. Прийшли вони до Вiтровоı̈ неньки, вона теж нагодувала дiвчину, а потiм i спитала, куди вона йде.
— Iду своı̈х братiв шукати,— вiдповiла дiвчина.
Вiтрова мати теж не чула про це i, як прийшов ı̈ı̈ син додому, спитала
його, чи не знає вiн, в якому краю живуть сiм братiв, що стали з людей
гайворонами.
— Знаю,— каже Вiтер,— бо як змочив мене дощ, то я роззувся й
повiсив сушити онучi бiля комина у тих братiв, а сам оце прийшов додому
спочивати.
Каже йому Вiтрова мати:
— Тут є одна дiвчина, що зве тих гайворонiв своı̈ми братами. Треба,
щоб ти завтра вранцi вiдвiв ı̈ı̈ до них,— каже вона синовi.
Вранцi, як дiвчина встала, Вiтрова мати нагодувала ı̈ı̈, а потiм Вiтер
взяв ı̈ı̈ на плечi та й принiс до тiєı̈ хати, де жили брати. Але ı̈х на той
час не було дома: певно, пiшли десь у лiс з рушницями. Вiтер лишив тут
дiвчину, а сам забрав онучi та й пiшов собi гуляти по свiту.
Опiвднi повернулися брати додому. Наймолодший з них, що варив
сьогоднi обiд, вийняв iз печi страву та побачив, що вона порушена.
— Еге, брати моı̈, здається, хтось наш обiд куштував,— каже вiн.
— Хто ж то мiг куштувати? — кажуть йому брати.— Ми вже скiльки
рокiв тут пробуваємо, але, крiм нас, здається, нiкого тут не бачили!
Пообiдали вони та й знову пiшли. Зостався дома другий брат вечерю
варити, бо у них уже було так заведено, щоб з пiвдня готувати собi страву
на вечiр. Зваривши вечерю, подався й вiн за братами в лiс. Як вiн вийшов
з хати, то дiвчина, що була сховалась пiд лiжко наймолодшого брата,
вилiзла звiдтiль, з’ı̈ла тiєı̈ страви та й знову заховалась, але вже пiд лiжко
другого, старшого брата.
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Як зiбрались брати на вечерю, той, другий брат, що варив вечерю,
каже, що страва порушена.
— Певно, знову хтось куштував! — каже вiн братам.
— Брехня! То тобi так здається! — каже третiй брат. Повечеряли брати
та й полягали спочивати. I снилося одному, що начебто до них сестра
прийшла в гостину. Як повставали брати вранцi, то почали розповiдати,
кому й що снилося вночi, той i розповiв ı̈м свiй сон.
Зготувавши собi снiдання й обiд та поснiдавши, подалися вони на роботу. Дiвчина вилiзла iз своєı̈ схованки, з’ı̈ла трохи страви з ı̈х обiду, а
потiм знову сховалася, але вже пiд лiжко третього брата. Опiвднi посходилися брати на обiд.
— Знову, брати моı̈, страви менше стало! Здається, що хтось таки
куштує ı̈ı̈ потроху,— каже ı̈м уже третiй брат, що варив обiд сьогоднi.
— Та хто там має ı̈ı̈ куштувати, коли ми живемо тут уже скiльки рокiв,
але за цей час нiколи не бачили в цих краях ще нi одноı̈ живоı̈ людини?
— загули в один голос всi брати.
Пообiдали вони та й подалися знову в лiс. Четвертий брат лишився
вдома варити вечерю, а зваривши, пiшов собi за братами.
Зiбралися вони на вечерю додому, але бачать, що знову страви менше,
нiж зварено. Посiдали вечеряти та й балакають помiж собою.
— Це диво! Вже кiлька разiв хтось подiляє з нами i снiдання, i обiд, i
вечерю. Тут щось таке та є! Давайте-но пошукаємо!
Почали дивитися скрiзь по хатi, а потiм i пiд лiжка заглядати. Аж пiд
лiжком третього брата найшли дiвчину.
— Встань, дiвчино! Чого ти тут шукаєш? — питають вони у неı̈.
— Я шукаю братiв своı̈х, яких мати прокляла, щоб вони стали гайворонами, а воно так i сталося. Це менi батько казав, але його тодi не було
вдома, вiн поı̈хав у лiс по дрова,— почала вона розповiдати братам.
— Та як твоı̈ брати гайворонами поставали, то нащо ж ти батька
покинула? — кажуть вони дiвчинi.
— Бо мене дiти гайвороненям дражнили, як я, бувало, ганяла волiв на
пасовисько!
Тодi упевнились брати, що дiвчина правду ı̈м каже i що вона справдiтаки сестрою ı̈м доводиться.
— Зоставайся тут жити з нами,— кажуть вони ı̈й,— варитимеш нам
ı̈сти, а ми всi гуртом будемо на полювання ходити.
Лишилася вона. Брати дуже ласкаво поводилися з нею, шанували ı̈ı̈ та
одягали у розкiшну одiж, яка личить молодiй, гарнiй дiвчинi. Жила вона
так рокiв зо три. Аж по трьох роках сталося в тiм лiсi нещастя. Раз убили
брати дику козу, а то не коза була — то була дочка баби-яги. От баба-яга
i поклялася вiдомстити ı̈м. Одного разу, коли дiвчина була сама вдома,
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прийшла туди погана баба, принесла з собою коралi, показала ı̈й через
вiкно та й каже:
— Дiвчино, може б, ти купила у мене оцi коралi?
— Добре! — вiдповiдає дiвчина.
Вона взяла грошей i вiддала бабi, а та взяла ı̈х та й пiшла собi геть. Як
надiла ж дiвчина тi коралi собi на шию, то вони вiдразу й задушили ı̈ı̈.
Позбиралися брати на обiд i бачать, що сестра ı̈х лежить нерухома на
землi. Розумiючи дещо в лiкарських справах, зараз заходилися вони гуртом
бiля неı̈, найшли коралi, розiрвали ı̈х, i вона стала помалу дихати, а потiм
почали розтирати ı̈й тiло i таки врятували дiвчину вiд смертi. Як встала
вона, то брати сказали ı̈й, щоб вона нiкому й нiколи не показувалася.
Зосталась вона знову господарювати, як i вперше. Минуло пiвроку, а та
проклята баба знову прийшла, принесла з собою хороше червоне яблуко
та й каже:
— Може, ти бажаєш яблук, дiвчино, то на тобi оце одно! Знову дiвчина
дiстала грошей та вiддала бабi за яблуко.
Потiм одкусила шматочок його та й подавилася: упала на долiвку посеред хати, та по одному тiльки й можна було примiтити, що вона жива,
бо ще дихала, хоч i дуже рiдко.
Прийшли брати з поля, почали оглядати ı̈ı̈, щоб довiдатись, що це
таке вдруге пошкодило ı̈х сестрi. Пошукали, та так нiчого й не знайшли.
Дуже жалко ı̈м стало сестри, та що ж мають дiяти? Зробили вони з
кришталю труну iз срiбними ланцюжками, поклали туди мертву сестру,
але не ховали труни в землю, а повiсили у лiсi, неначе колиску, помiж
двома деревами на тих ланцюжках, а самi з жалю та туги за сестрою
померли.
А один царський син, ще нежонатий, пiшов iз своı̈м челядинцем на
полювання у той лiс та й заблукав там. Так проблукали вони лiсом аж три
мiсяцi i за цей час анi однiєı̈ живоı̈ людини не побачили тут. Ненароком
якось наблизилися вони до того мiсця, де мiж деревами висiла кришталева
труна, i заночували там недалечко. Уночi той царський син побачив, що
мiж деревами неначе щось мигтить, та й каже челядинцевi:
— А ходiмо лиш та подивимось, що таке мигтить мiж деревами.
Пiшли на те мiсце, аж бачать, що то кришталева труна, i як розкрили
ı̈ı̈, то побачили, що там лежить дуже гарна мертва дiвчина. Почали вони
прислухатись, чи не дише часом, i довiдалися, що вона ще не зовсiм
умерла, бо у неı̈ пiд плечима ще було тепло.
Звелiв царський син челядинцевi вiдв’язати вiд дерева ланцюжки, щоб
спустити труну на землю. Як вiдв’язав вiн один ланцюжок, то той якось
несподiвано висунувся у нього з рук, i труна впала та так сильно вдарилася,
що у дiвчини той шматочок яблука вiдразу вискочив. Встала вона та й
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розповiла ı̈м, як це трапилося з нею. Потiм поховала вона у землю братiв,
що тут недалеко лежали, та й пiшли всi троє геть з лiсу до мiста, де жив
царевич.
Незабаром пiсля цього царевич одружився з дiвчиною, але у нього
була мачуха, що дуже ненавидiла його. От раз вона i каже царевi, своєму
чоловiковi:
— Чи ти бачиш, що твiй син робить? Якусь жебрачку надибав собi та
й одружився з нею! Хiба ж можна нам тримати ı̈ı̈ у своı̈х покоях?
Дуже хотiла мачуха звести з свiту невiстку, але нiяк це не вдавалось
ı̈й, бо царський син дуже кохав свою жiнку i доглядав за нею, як за своı̈м
оком.
— Як не згубить твiй син своєı̈ жiнки, то згуби ı̈х обох! — каже мачуха
царевi.— Звели повiсити ı̈х або розстрiляти! А як не зробиш цього, то я
тобi не жiнка, ти менi не чоловiк.
Мусив-таки цар послухати ı̈ı̈.
— Слухай, сину! Як ти не вiдведеш своєı̈ жiнки туди, звiдкiль узяв ı̈ı̈,
та не уб’єш ı̈ı̈, а до того ще не принесеш iз неı̈ серце, очi й обидвi руки
по лiктi, то я мушу убити тебе самого! — каже вiн своєму синовi.
Покiрний був царевич, заплакав вiн гiрко та й пiшов iз своєю дружиною на край свiту. Слiдом за ним побiгла й царська собака. Вистрелив вiн
i вбив собаку. Потiм вийняв з неı̈ серце та очi, але не знає, де йому ще й
руки дiстати, щоб не вiдрубувати у жiнки. А вона й каже йому:
— Коли вже моя така доля, що я мушу так мучитись, то вiдiтни вже
менi руки, бо без цього ти сам маєш загинути!
Дуже плакали вони обоє, як царевич вiдрубав ı̈й руки. Шкода ı̈м обом
було тих гарних бiлих рук, та що ж дiяти?
Скiнчивши цю справу, царевич пiшов додому i понiс iз собою руки,
очi та серце, щоб показати батьковi та мачусi, що вiн убив свою кохану дружину. А та, сердешна, пiшла собi, плачучи, без рук. Як же вона
житиме на свiтi, коли ı̈й нема чим навiть страви до рота покласти?
Блукаючи отак, прийшла вона до однiєı̈ рiчечки, нахилилася та напилася води, а потiм лягла собi на бiк вiдпочивати. Несподiвано якось
обрубок руки, що був обкутаний рядном, зсунувся та й умочився в воду,
i вмить рука у неı̈ виросла. Побачивши це, вона й другий обрубок вже
сама намочила, i так у неı̈ знову виросли обидвi руки. «Тепер,— подумала
вона,— пiду до тiєı̈ хати, де я жила з братами, та й зостанусь там жити».
Живе вона та й журиться про те, що ı̈й доведеться робити, як родиться
у неı̈ дитина, бо вона дитини чекала. Певно, загинуть обоє! А якби не
дитина, то вона б, здається, зосталась тут навiки жити!
Прийшов час, i вона родила двоє дiтей вiдразу, та обидва хлопчики. I
такi гарненькi були сини ı̈ı̈! Один мав на чолi такий знак, як сонечко, а
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другий — як мiсяць.
Минуло кiлька часу, i старий цар та мачуха померли. Зостався тiльки
син ı̈х та й почав царювати. Але невеселе було йому те царювання без
своєı̈ дружини. «Якби я знав,— каже вiн сам до себе,— де вона тепер, то
хоч у неı̈ i немає рук, але взяв би ı̈ı̈ та годував власними руками, бо сам
же й вiдрубав ı̈х у неı̈!»
— Ходiм лиш шукати ı̈ı̈,— каже раз молодий цар своєму челядинцевi.
Та й пiшли обоє у лiс. Отак, шукаючи, дiйшли вони лiсом до того
мiсця, де вiн найшов ı̈ı̈ у кришталевiй трунi. Тодi вже вечорiло. Вiн i
згадав, що тут недалеко є та хата, в якiй жили перше брати-гайворони,
та й пiшов з челядинцем туди на нiч. Тепер у тiй хатi жила якась жiнка
з двома хлопчиками. Постелила вона царевi на полу, а челядинцевi долi,
сама ж лягла на лавi, а дiтей обох поклала на лежанцi, бо ı̈х вона завжди
клала на окремiй постелi. Цiлу нiч у хатi горiла свiчка.
Дуже гарно молодому царевi спати на полу, але його челядинцевi було
гiрше на твердiй долiвцi, i вiн часто прокидався вночi. Як заснув цар, то
одна рука його якось звiсилася додолу.
Тут один з хлопчикiв почав чогось плакати та кликати маму, а вона й
каже, начебто сама до себе:
— Не плач, сину, я зараз пiдiйду до тебе. Треба йти батькову руку, що
звiсилася, на постелю положити.
Челядинець i почув це.
Ранком вона хутко встала, щоб гостям снiдання зварити. Цар з челядинцем повставали, поснiдали, а потiм i пiшли в лiс. Прийшли вони до
того мiсця, де вчора були. Тут цар i каже челядинцевi:
— Ох, тяжко жити на свiтi. Ти знаєш, що якби оце я побачив свою
жiнку, то, здається, зараз би полегшало та покращало на серцi!
— А чи впiзнали б ви ı̈ı̈, якби оце побачили? — питає той царя.
— Впiзнав би! — каже цар.— От i та панi, в якоı̈ ми ночували, теж
трохи скидається обличчям на неı̈, але у моєı̈ жiнки рук немає.
— А нащо ж то, як ви спали та рука у вас звiсилася додолу, то вона
казала своı̈й дитинi: «Не плач, сину: треба батькову руку знов на постелю
положити?»
— То знаєш ти що?! — зрадiвши, каже йому цар.— Посидьмо тут, а
пiд вечiр пiдемо знову до неı̈ ночувати!
Дуже засумувала господиня, побачивши, що цей несподiваний гiсть,
якого вона з великою радiстю приймала у своı̈й господi, не впiзнав ı̈ı̈,
та й пiшов знову в лiс, та, певно, вже й не вернеться нiколи, щоб хоч
спитати, хто вона i звiдкiля тут узялася?
Але настав вечiр, i вони прийшли знову. Господиня поклала ı̈х так
само, як i вчора. Вона аж затремтiла вiд радостi...
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Незабаром цар навмисне звiсив руку на долiвку. Вона пiдiйшла, взяла
його руку та й поклала бiля нього як слiд. Тут вiн обняв ı̈ı̈, пригорнув до
себе, а потiм i питає ласкаво:
— Чого ж ти так пiклуєшся про мене, господине?
— Ти ж мiй чоловiк, що вiдрубав менi руки! — вiдразу вiдповiдала
вона, зрадiвши, що ı̈ı̈ спитали про це.
— То скажи ж менi, серце, як це сталося, що у тебе знову є руки? —
спитав ı̈ı̈ цар.
— Я добула ı̈х в однiй рiчечцi, до якоı̈ схилялася воду пити, — каже
вона.
— А дiти?
— Дiти — це близнята, та ти, певно, й сам добре розумiєш, вiдкiля
взялися вони у мене!
Тодi прийняв цар молоду царицю свою. Прийшли вони додому й
поклялися обоє довiку не розлучатися.
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Жив колись один цар. Вiн мав сина-одинака. А держава в нього була

дуже багата. Цар i не знав, чим бiльше пишатися: державою чи сином.
Але багатство принесло йому бiду: сусiдський король позаздрив царевi
й оголосив вiйну. Цар якраз збирався оженити сина. Тепер сказав:
— Но, сину, iнша карта впала. Тепер не до одруження, мусимо державу боронити. А твоє весiлля вiдкладаємо, хоч i треба би у хату молоду
господиню. Я рушаю з вiйськом до кордону, а ти зостанешся удома й
будеш моı̈м заступником. Кермуй цiлою краı̈ною, доки я не вернуся, але
кермуй так, аби не було скарг. Будь справедливий i суди по правдi. Як
вiйна минеться, оженимо тебе. Без мене ж не смiєш i думати за свадьбу! Зробиш злочин проти свого батька, як сам знайдеш собi наречену й
поберетеся. Пам’ятай на сi слова!..
I вони розлучилися. Старий цар сiв на коня й поперед вiйська вирушив
на ворога. А син удома кермує державою.
Минув мiсяць, минув рiк — вiйна не кiнчається. Ввесь час пiдходить
нове, свiже вiйсько. Ворог дуже сильний, й перемогти його нелегко. А
царевич добре кермував державою. Нiхто не скаржився на нього. Вже й
другий рiк доходив кiнця, а вiйна тривала. Вiн думає собi:
«Ой, се не добре... Я обiцяв няньковi, що не оженюся, доки не буде
мир, i треба няня слухати, але хто знав, коли вiйнi буде край!? Роки
проходять, я старiю, а за старого легiня дiвчата не пiдуть!»
Так подумав собi раз, удруге i вирiшив, що чекати далi вже не годен,
ожениться без батька.
Порадився зi своı̈м товаришем-помiчником. А той був його однолiтком, з бiдноı̈ родини, дуже розумний чоловiк. Змалку росли вкупi, любили
один одного i добре розумiлися.
Як царевич подiлився намiром, помiчник сказав:
— Переступити волю вiтця — то не красне дiло. Але й легiневi треба
оженитися. А як вiзьмеш жiнку iз царського роду, то гаразд буде не лише
тобi, а й нашiй державi, бо дiстане помiч.
Зiйшлися на тому, що вiдкладати одруження нiчого, треба, щоб царевич шукав собi жiнку. Багато дiвчат знали, а вибрали доньку сусiдського
короля.
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Приготувалися сватачi в дорогу, а з молодим рушило й вiйсько, аби
родина нареченоı̈ одразу побачила, що царський син — з багатоı̈ й сильноı̈
держави, що його не просто бузьок висидiв.
Всi посiдали на коней i ı̈дуть. Ще не дiйшли i до кордону, як зустрiли старого царя, котрий програв вiйну i з рештками розбитого вiйська
вiдступав. Цар дуже зрадiв синовi, бо думав, що той поспiшає йому на
допомогу.
— В щасливу хвилину з’явився ти, сину,— сказав батько.— Зi свiжим
вiйськом виграємо вiйну!
— Няньку, се вiйсько не озброєне.
— Та чом не озброєне? Як ти на вiйну вирушив без зброı̈?
— Я не на вiйну йду... Скажу правду: ı̈ду сватати дiвчину, бо не мiг
дочекатися вас...
Коли таке почув старий цар, то так розсердився, наче на нього хто
кинув вогню.
— Та тобi у головi одруження, коли наша держава висить на волоску?!
Знай, ти менi не син! Iди вже, куди розiгнався. Я тебе не спиняю. А твоє
вiйсько заберу собi. Дам йому зброю й виграю вiйну!
Так i вчинив. Воı̈нiв озброı̈в i повiв на вiйну. А царевич залишився
сам. Лише вiрний помiчник у тяжку хвилину не кинув його.
Так два товаришi зосталися самi серед поля. Царевич смутно проговорив:
— Непогано почався наш задум, айбо зле закiнчився. Нi батька, нi
держави — голi ми з тобою!
— Не треба журитися. Рушили ми на сватанки, то й пiдемо далi. Не
все ще пропало. Котра дiвка тебе покохає, буде любити й без багатства.
— Добрi, добрi... Раз ми забрели у воду, мусимо ı̈ı̈ перебрести.
I пiшли до короля сватати дочку.
Царевич вклонився, розповiв, хто вiн за один i з яким намiром приı̈хав. Не замовчав i зустрiчi з батьком. Сказав, що батько розсердився й
вiдрiкся вiд нього.
Коли вислухав король, пошкодував хлопця й почав його втiшати:
— Не журися, не журися. Твоє дiло ще можна поправити. Нянько з
часом забуде свiй гнiв й вiдпустить провину. Як треба, то дамо йому i
допомогу. А тобi час женитися!
I згодився вiддати за царевича доньку. Справили весiлля. Зiйшлися
керманичi сусiднiх краı̈н, крiм тих, що на вiйнi. По весiллi каже король
зятевi:
— Спокiйно живи в мене. Держава моя багата й велика. Не журися
нiчим. А я сам поцiкавлюся, як сватовi справи. Спробую помирити вас.
Може, сват потребує од мене допомоги?
kazka.in.ua

49

Про вiрного товариша

Й одразу послав гiнцiв до старого царя. Написав йому, що так i сяк
сталося — його донька вiддалася за царевича. Тепер вони сватове, й треба
ı̈м жити в мирi. «Одпусти провину синовi. А як треба помiч проти ворога,
я зараз надiшлю...» — пропонував король.
Але помiч була не потрiбна, бо цар зi свiжим вiйськом перемiг i щасливо вернувся додому.
— Дуже вам радiю,— сказав старий цар посланцям короля-свата.—
Радiю, що мiй син знайшов порядну дiвчину й добре оженився. Дякую
сватовi за ласку. Вiдпускаю синовi провину. Може повернутися разом iз
дружиною, моєю невiсткою. Раз жонатий, най цiла сiм’я живе у мене.
Та цi слова вiн нiбито процiдив крiзь зуби, i посланцi бачили, що цар
говорить не з щирого серця.
Царське слово — наказ; посланцi погостилися, красно подякували й
вернулися у свiй рiдний край. Вдома вони передали королевi свою бесiду
з царем. Усi дуже радiли, а найбiльше царевич, котрий мав дяку одразу
вертатися до нянька.
— Почекай мало,— радить йому король.— Не таке вже оце пильне
дiло. Ще повеселися, а потiм вас зберемо у далеку путь.
Так i вчинили. Молодi з пiвроку пожили в короля. Нудьга ı̈ла царевича,
не давала спокою. Думав про домiвку. Жiнка бачила, як чоловiк нудиться,
i сама захотiла чимскорiше ı̈хати. I старий король погодився вiдпустити
ı̈х.
Вiдклонилися вiд нянька i сiли усi троє в золоту колiсницю: царевич,
його дружина й вiрний товариш. Проводжало ı̈х аж цiле вiйсько.
Їдуть, ı̈дуть. Як були на кордонi, помiчник говорить:
— Нiколи я тобi не хотiв поганого. Тепер раджу: охорону поверни
назад, навiть кучера.
— Слухав я тебе завжди i тепер послухаю, хоча не дуже маю дяку
завертати вiйсько,— вiдповiв царевич i наказав, аби охоронцi вернулися
додому.
А помiчник сiв на мiсце кучера. Коли вже смеркало, доı̈хали до лiсу.
На узлiссi — корчма.
— Далi не поı̈демо. Тут переночуємо,— сказав помiчник i загнав конi
у двiр.
Найняли кiмнату. Хазяı̈н обслуговував ı̈х добре, бо бачив, що приı̈хали
якiсь високi гостi.
Коли настала нiч i молодi полягали спати, помiчник узяв рушницю
й став пiд дверима на сторожi. «Буду цiлу нiч вартувати,— думає собi,—
корчма край глухого лiсу, може всяко статися».
Ходить довкола будинку. А нiч темна, хоч рiж ı̈ı̈ ножем.
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Нараз коло пiвночi на стрiху будинку сiли три ворони i почали межи
собою говорити.
— Гарна пара молодих заночувала у цьому заı̈здi,— каже перший ворон.— Таких славних гостей ся корчма ще не приймала.
— Та що воно варт,— каже другий ворон.— I краснi, i славнi, а завтра
погинуть, бо старий цар дiзнався, що його син вертається, i наказав на
рiчцi мiст пiдрiзати. Як будуть проı̈здити, заломляться й затопляться.
— А хто се чув i скаже комусь iншому, той по колiна стане соляним,—
проговорив третiй.
З тим ворони знялися й полетiли.
А на те мiсце сiли три соколи й також розмовляють:
— Ой прекрасна пара! Хоч би й оминула бiду на рiцi, та смертi не
мине. Бо старий цар хитрий. Як почує, що не затопилися, пошле синовi
золоту карету. А як хто в неı̈ сяде, вона вiдразу загориться, i люди в нiй
погорять на порох. А хто се чує й скаже комусь iншому, той до попiдплеч
стане соляним каменем.
Соколи знялися на крила й полетiли.
На ı̈х мiсцi сiли три орли й говорять межи собою:
— Краснi й розумнi молодята, що ночують тут. Годнi би, може, обiйти
i мiст, i золоту карету, та смертi не минуть. Бо старий цар, як будуть
наближатися до головного мiста, пошле синовi в дарунок золоту шаблю
на золотому поясi, а для невiстки золотий пояс i золотi перснi. Дуже
дорогий подарунок, але зроблений так, що, як пiдпережуться, ı̈х вибухом
рознесе на порох. А хто нашу бесiду iншому передасть, той станеться
цiлий соляним стовпом.
— Я хоч i стану каменем, айбо розповiм! — скрикнув товариш королевича, але орли його вже не чули, бо знялися й полетiли геть.
А як розвиднялося, всi троє поснiдали, помiчник впряг конi в колiсницю, й рушили в путь.
Їдуть, ı̈дуть... Бачать: рiка, а через неı̈ — мiст. Помiчник спинив коней,
вiдчинив дверцi й каже:
— Виходьте!
— Що таке? — зачудувався царевич.— Ти нiби наказувати хочеш? — I
засмiявся.
— Виходьте з карети! — повторив помiчник. Зганьбився царевич перед
жiнкою, але послухав вiрного товариша.
— У нього така манiя,— говорить,— коли прийде на нього, треба його
слухати.
Пiшки перейшли мiст. А помiчник оглянувся направо-на-лiво: броду
нема. Побачив бiдних людей i вiддав ı̈м коней в колiсницею, а сам теж
перейшов мiст.
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— Що ти наробив? — дивується царевич.—Як ти смiєш роздавати моє
майно iншим!
— Слухай мене — добре буде...— А далi товариш не сказав нi слова,
пiшов уперед.
Царевич з жiнкою — за ним. Iдуть, iдуть... Нараз дивляться — назустрiч ı̈м цiлий загiн вiйська, а навпередi царевi посланцi. Вклонилися
царевичевi та його дружинi й кажуть:
— Пресвiтлий цар послав молодим золоту карету, аби не йшли пiшки.
Зрадiв царевич, бо усе ще думав, що батько сердиться на нього.
— Тепер уже вiрую, що нянько вiдпустив менi вину. Iз такою славою
зустрiв нас на кордонi! — й хоче сiдати у золоту бричку.
Але товариш перегородив йому дорогу. В його руках сокира, — й не
знати звiдки роздобув ı̈ı̈, — i почав рубати цареву карету. Молодi постовпiли. Думають: розум втратив. Але не кажуть нiчого.
Як порубав усе на трiски, царевич проговорив:
— Досi я завжди тебе слухав, i добре було. А тепер сумнiваюся у тобi.
Ти все чиниш проти мене i проти волi мого няня. Й ганьбу менi робиш
перед високими особами. Як так i далi буде, можемо розiйтися. Нашiй
дружбi настане кiнець!..
— Я тобi добра хочу,— каже вiрний товариш.— Ти мене слухав i не
шкодував. Дай слово, що ще одну пораду послухаєш.
— Нi! Як такi будуть поради, не можу тебе слухати...
I з тим рушили далi. Iдуть, iдуть... Дiйшли до столицi, де жив царевичiв
старий. А перед мiстом i сам цар з великою процесiєю зустрiчає сина та
невiстку. Почав ı̈х обнiмати, цiлувати, а тодi на радощах передає молодим
пакунок. А в пакунковi шабля iз золотим поясом — для сина — i золотий
пояс з самоцвiтами та дорогi перснi — для його дружини.
Молодi аж цвiтуть з радостi. Але тоı̈ хвилини пiдскочив друг царевича,
вихопив пояс з шаблею iз рук свого товариша й золотий пояс та перснi з
рук молодоı̈ жiнки, кинув на землю i посiк.
Старий цар, молода пара i всi присутнi аж пополотнiли: такi дорогi
подарунки знищив! Царевич злий, а його жiнка плаче з жалю та ганьби.
— Нiчого, нiчого,— каже старий цар,— се дiло вдома розберемо. А тепер, сину дорогий, i ти, невiстко, ходiмо до мене. З радiстю вас приймаю,
як батько.
I повiв ı̈х у своı̈ палати. А приятель царевича — за ними, без слова, як
нiмий.
Старий цар приготував велику гостину, нiби синовi й невiстцi друге
весiлля правив. На гостинi були й мiнiстри, й командири, й суддi, всякi
високi урядовцi. Їдять, п’ють, веселяться. Коли ж гостина була в розпалi,
старий цар пiднявся:
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— Слухайте, чеснi гостi! Я, батько, вiдпустив своєму синовi провину. I
з дорогими подарунками його зустрiчав. А мiй син замiсть подяки мене
зганьбив — золотi й срiбернi подарунки перед очима всiх понищив. Най
вiдповiдає за такi своı̈ вчинки!
— Так, так! — закричали.— Най вiдповiдає!
Царевич встав i каже:
— Я не хотiв свого нянька ганьбити та його подарунки нищити. То
все вчинив мiй помiчник. Спитайте його...
Всi очi обернули на помiчника. Той дотепер мовчав, а зараз заговорив:
— Так. Я все знищив своєю рукою. I якби таких подарункiв було
бiльше, я й отi понищив би. I не каюся. Що вчинив, за те вiдповiдаю.
Тодi старий цар каже:
— Всi чули, що признався. Розсудiть це дiло. А пiсля суду гостину
продовжимо.
Й суддi одноголосно заявили, що помiчник заслужив смертi.
— Та i я так думаю,— погодився цар. А в думцi звiдав себе: «Звiдки
оцей чоловiк знає моı̈ секрети?»
I наказав серед двору поставити шибеницю. Повели пiд неı̈ засудженого. Суддi посiдали на своı̈ мiсця i ще раз прочитали винесений вирок.
— Я не боюся смертi,— заговорив приятель царевича.— Я помру, але
своєму друговi, iз котрим рiс змалку, врятував життя.
Сказав i кладе голову в мотуз:
— Вiшайте!
— Почекайте! — закричав царевич.— Якщо зберiг менi життя, то най
розповiсть як!
Тодi помiчник розказав, що почув вiд воронiв. Але, як тiльки цi слова
договорив, до колiн стався соляним.
Далi сказав, що почув вiд соколiв. I тоı̈ ж хвилини став соляним каменем уже до попiдплеч.
Як розповiв те, що чув вiд орлiв, катовi вже не було кого вiшати,—
перед ним стояв соляний стовп.
Люди зi страху аж помлiли. Однi проклинають царя, iншi йойкають
над помiчником. А цар iз ганьби втiк у чужий край.
Царевич поклявся, що доти не заспокоı̈ться, доки не знайде лiки, аби
врятувати товариша.
Минуло пiвроку. I якось царевич натрапив на жiнку, яка йому порадила, куди йти по лiки:
— Ти, сину, знайди Долю. Сама Доля нiчого не вдiє, тiльки ı̈ı̈ донька
допоможе. Але я не знаю, де та Доля,— шукай ı̈ı̈ по цiлому свiтi.
Царевич почав готуватися в дорогу.
Дружина умовляє:
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— Чоловiче, вже не допоможеш! Товариша вже не воскресиш, а собi
знайдеш бiду. Не ходи нiкуди, заспокойся.
— Нi! Не заспокоюся нiколи! Мушу знайти лiки!
I того ж дня рушив у путь. Iде i всюди розпитує:
— Де буває Доля з дiвчиною?
Нiхто не може вiдповiсти. Коли вже десь iз пiвроку поблукав по свiту,
натрапив на млин i тут заночував. Як сiли вечеряти, мельник його питає:
— А куди ти йдеш?
— Шукаю Долю та ı̈ı̈ доньку,— i розповiв усе, чому ходить по свiту.—
Чи ви за них не чули?
— Не чув, хоч i менi вони дуже потрiбнi. Будь добрий, як знайдеш ı̈х,
позвiдай i за мене. Сiм каменiв мелють — усього є вдосталь, а спокою не
маю. Що менi робити?
— Добрi, спитаю.
Переночував у млинi, а рано — далi в путь.
Другого вечора припросився на нiч до хижi, де жили три дiвчини.
Хижа чистенька, дiвки прядуть. Прийняли вони подорожнього, розговорилися з ним, розповiв свою бiду. А рано, як прощався, його попросили:
— Позвiдайте Долю i за нас: чому ми такi краснi та робiтнi, а не
вiддаємося? Що нам треба робити, аби ми вийшли замiж?
— Добрi, позвiдаю й за вас.
Йде далi. I дiйшов до великоı̈ рiки. Броду нема, вода глибока. Став iз
собою говорити, а рiка озвалася:
— Як знайдеш Долю, спитай i за мене: чому в мене немає нi риби, нi
рака, хоч вода чистенька?
— Добрi, позвiдаю й за тебе.
Рiка розступилася, й царевич по сухому перейшов на другий бiк.
Iде, йде... Минув не один тиждень... Якось зайшов у густий лiс. Тут
стояла невеличка хижка, а коло хижки винниця. Все добре оброблено.
«Щасливi люди тут живуть!» — подумав царевич i вiдчинив дверi. А в
хижi одна жiнка вечерю ладить.
— Добрий вечiр! — вклонився.
— Добрий вечiр i тобi! Що шукаєш, сину?
— Навперед прошу вас: приймiть мене на нiч.
— Прийму, сину, прийму. Сiдай до столу й повечеряй. Виджу, ти дуже
втомлений.
Сiв царевич ı̈сти i розказує, що шукає Долю та ı̈ı̈ дочку.
— Якщо так, сину, тодi ти натрапив на потрiбне мiсце. Я Доля, та вже
постарiла, й мене заступає донька. Їı̈ зараз немає, помежи люди ходить.
Але часом i вдома буває, обробляє винницю й завтра буде копати. Тiльки
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вона не хоч кому поможе. Навперед дiзнається, чи заслужив той чоловiк,
котрому треба допомогти, на ı̈ı̈ прихильнiсть.
Тодi царевич розповiв про свою бiду. Так смутно говорив, що господарка його пошкодувала.
— Добрi, синку, добрi. Лягай i спи, а рано я скажу тобi, що маєш
робити.
Так i вчинив. А рано встав i бачить: жiнка знов сама.
— А де ваша донька?
— Вона вже давно перекопує винницю. Ти теж вiзьми мотику, йди у
винницю й копай. До полудня копай i мовчи. Не говори жодного слова,
хоч би як розпитувала. А ополуднi розкажи про свою бiду.
Царевич взяв мотику i пiшов на виноградник. Дiвка на вид не така
красна, але працює — аж горить. Вiн i не вклонився, став коло неı̈ i почав
копати. Копає, копає... Дiвка його то се, то те звiдує, але вiн мовчить. Як
настав полудень, затяла мотику в землю й каже:
— Н-но, багато свiту походила-м i з багатьма людьми мала-м дiло.
Кожний лащиться, прибрiхує, канючить. Тому одне треба, тому iнше. А
такого чоловiка, як ти, ще-м не зустрiчала. Хто ти за один? Може, ти
нiмий?
— Нi, я не нiмий. У мене великий тягар на серцi, через те й мовчу,—
i розповiв геть-чисто всю свою пригоду.
— Ну от, бачиш, мiг же й ранiше розповiсти. Якщо ти за свого товариша не шкодував стiльки сил покласти, то заслужив помочi. Вертайся
додому. Доки прийдеш, у твоєı̈ жiнки народиться хлопчик. Розрiж малому лiву руку, i потече кров. Тою кров’ю помасти соляному стовповi
колiна, плечi й чоло — тодi оживе!
Зрадiв царевич, подякував i поспiшає йти. А дiвка спиняє:
— Чекай, чекай... За роботу пополуденкуєш.
А пiд час полуденку ı̈х бесiда стала веселiшою.
«Ой,— здогадався царевич,— добре, що я не втiк. Таж у мене є ще що
спитати». I пригадав:
— Там i там є рiчка, чому в нiй немає нi риби, нi рака, хоч вода
чистенька?
— Тому, бо в тiй водi нiхто не втопився. I ти мiркуй: дай вiдповiдь
рiчцi аж тодi, як перейдеш на другий бiк.
— Там i там є хижа, де живуть три дiвки. Чому вони не вiддаються,
хоч такi робiтнi й краснi?
— Тому, що смiття з хижi проти сонця мечуть.
— А як це розумiти?
— Так, що пiзно встають. Допiзна роблять й довго не встають. А люди
собi думають, що вони лiнивi. Радше най скорше iдуть спати i скорше
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встають. Тодi матимуть щастя.
— Там i там є мельник. Чому вiн нещасливий, хоч має всього доста?
— Бо за цiле життя бiдному ще нич не дав. Усе собi збиває багатство,
усе йому мало. Коби не так, совiсть би мав чисту i був би щасливий.
Як вислухав царевич вiдповiдi дiвчини, подякував i рушив додому.
Iде, йде... Добрався до рiки.
— Но, що? — звiдує рiка.
— Усе гаразд.
— А за мене чи спитав?
— Спитав.
— Кажи!
— Перепусти мене на той бiк, тодi й розповiм.
Рiка розступилася, й царевич по сухому перейшов на другий бiк. Вилiз
на дуба й крикнув:
— Через те нема у тобi нi риби, нi рака, бо у твоı̈й водi ще нiхто не
втопився!
Рiка, як це почула, розлила своı̈ води, що аж пiднялися до середини
дуба. Але до царевича вона не досягла й вернулася в своı̈ береги.
Злiз царевич з дуба i йде далi. Дiйшов до дiвчат. Розповiв ı̈м, через що
вони не вiддаються. Зустрiвся i з мельником i теж сказав, що має той
робити, аби був щасливий. Iде i все думає: чи є в нього дитина?
Коли прийшов додому, ледве його впiзнали — так обiдрався i обрiс...
А тут вiдразу йому сповiстили, що народився син. Побiг до дружини
— запорошений, обдертий, босий. Нiкому нiчого, лише схопив ножа i до
дитини.
Жiнка закричала... Збiглися люди...
— Що ти робиш?
А царевич швидко розрiзав ручку хлопчика, взяв кровi й побiг на двiр
до соляного стовпа.
Помастив колiна, плечi й чоло, i соляний стовп заворушився, загойдався й... ожив!
Люди тiльки йойкнули. Старий цар, коли про се дiзнався, упав i помер.
Царем тодi обрали молодого й зажили щасливо. Розбився горнець —
нашiй казцi кiнець...

kazka.in.ua

56

Українськi народнi казки

kazka.in.ua

57

Убогий та багатий
В iншому царствi, у козацькому гетьманствi, у такому селi, як Пикарi,

там жило два брати: один убогий, другий багатий. От у багатого дуже
багато усього було, тiльки не було дiтей. А у бiдного — тiльки парка
воликiв, а дiтей купа.
Ото заробив убогий брат десь грошенят i надумав собi, що робити,
щоб бiльше було: прив’язав ı̈х до палички з капшучком — i пiшов до
багатого брата, до комори, i знайшов дiрку таку, що улiз той капшучок iз
грiшми, а сам держить за паличку та й хитає, приказуючи:
— Iдiть, грошi, до грошей! — (Щоб, бачте, грошi братовi йшли до його
грошей, у капшучок).
От поки гойдав, поки ниточка розв’язалася — упав туди капшук iз
грiшми, у комору, до братових грошей, а вiн вийняв саму паличку.
— Отак,— каже,— братових не дiстав, а своı̈х позбувся.
I дуже заплакав, i пiшов додому, нарiкаючи на свою долю. Ото, прийшовши, i хвалиться жiнцi:
— Та то коли б ти знала, жiнко, що я зробив!..
— А що там таке? — питає жiнка з ляку.
— Е,— каже чоловiк,— не знаю, чи тобi казати, чи нi: то й самому себе
соромно, не тiльки людям хвалитись...
— Та що там? Кажи! — кричить жiнка.
— Уже,— каже,— нема тих грошей у нас, що були...
— А де ж подiлись? — питає жiнка.
— Та що ж? Я тобi по правдi скажу, що я собi надумався, щоб у нас
грошей побiльшало, та узяв своı̈ грошi, прив’язав до палички з капшучком
i пiшов до брата, щоб, бач, братовi грошi йшли до моı̈х грошей... Як сунув
ı̈х у дiрку, та й хитав, i казав: iдiть, грошi, до грошей! То де ти бачила,
щоб убогому те було, що багатому? Як кажуть, що багатому чорт дiти
колише, то й правда! То так i це: що у брата багато грошей, а у мене
трошки, та й тi туди упали... Я з плачем додому прийшов...
— Бо братовi дужчi,— каже жiнка.— А якби ти розумний та прив’язав
вiрьовкою, то б, може, було б i держалось.
— Та воно так,— каже чоловiк,— та нiчого не поможеться!
Ото як напала його жiнка мов мокрим рядном:
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— Де хоч, а грошi бери, бо що ми робитимем без грошей?
От чоловiк i каже:
— Мовчи, жiнко, не лай! Я запряжу воли, i пiду у лiс, i там нарублю
дров, продам, то й будуть грошi.
Ото поı̈хав чоловiк у лiс — i так заı̈хав, що тiльки небо та земля, а
то i сам не знає, де вiн: бо тодi лiси дуже великi були! От вiн поставив
волики пiд грабом, а сам полiз на граба високо, щоб подивитись, куди
краще виı̈хати.
От чує — щось гомонить; вiн оглянувся сюди-туди, коли бiля його
недалеко людей дуже багато, i все великi люди, з великими вусами й
чубами, i як один у голубих жупанах, i сiдлають конi: кудись-то поı̈дуть.
Дивом дивується чоловiк, що iще таких i не бачив. I перелiчив — аж
сорок чоловiк.
Думає: «Е, так це-то тi гайдамаки, що у нас, у селi, кожний рiк обдирають пана; що пан розживеться, набере з людей, то вони приı̈дуть та
обдеруть до сорочки: вози понабирають, а пан i панi повтiкають. Вони так
просто ı̈дуть — людей не займають. Ну, так тепер я знаю, якi гайдамаки!
Не дурно пан з трьох сiл iзбирав громаду, i ı̈х шукав по всьому лiсi, та
й не знайшов!.. Та як ı̈х знайти, що вони так собi живуть, що й хати не
знають, самi дверi!»
Ото усi посiдали на конi, останнiй вийшов з дверець i сказав:
— Дверi, замкнiться! — I дверi замкнулися, гайдамаки поı̈хали.
От як заı̈хали вони — не стало видно, тодi чоловiк iзлiз з дерева, та за
воли, i поı̈хав туди, до дверей. Ото поставив воли, сам роздивився скрiзь
— нема нiде нiкого, вiн до дверей — дверi замкнутi були. Вiн i каже, як
казав гайдамака:
— Дверi, одчинiться!
Дверцi одчинилися, увiйшов вiн у хатку; i дуже там гарно було всерединi — а образiв на всiх стiнах! — дуже гарно!... Стiни були мурованi,
а вiкна поробленi з такого скла, що не можна було й знати, що воно
таке, тiльки видно й гарно; а лавки були кругом, а бiля печi стояли засiки,
понакриванi бiлими скатертями.
Ото вiн узяв розкрив один засiк — там мiднi грошi, розкрив другий
— там срiбнi грошi, розкрив третiй — там золотi грошi. Той чоловiк
аж за голову ухопився: годi дивиться на усе — давай шукати мiшкiв!
От знайшов, вибрав яких найкращих i найбiльших три лантухи i набрав
мiдних грошей один лантух, срiбних — другий, а золотих — третiй. Ото
склав усi три мiшки, зверху приклав дровами, щоб не так видно було,
засiки понакривав, вийшов з хати, i дверi зачинив, i сказав:
— Дверi, замкнiться!
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Вони засунулись. От вiн за батiг, та воликiв за налигач, та виı̈хав на
шлях, та сiв на воза, та й каже:
— Гей! Соб! Цабе, помаленьку!
Поı̈хав собi з богом, не поспiшаючи: аби на вечiр додому, щоб нiхто
не бачив.
От приı̈хав додому, уже сонце зайшло, стало смеркать. Увiйшов у хату
— жiнка побачила та й каже:
— О! Хвалить бога, що ти приı̈хав, а то я тут турбувалася, чи не
случилось тобi знову яка придибашка, що так довго не було!
— Нi,— каже чоловiк,— дякувать богу, приı̈хав благополучно, iди тiльки
поможи скидати дрова.
— Добре,— каже жiнка,— то й ходiм. Ото прийшли до воза, а чоловiк
i каже:
— Оце, жiнко, господь дав нам щастя: я знайшов грошi та це привiз,
де ми ı̈х дiнемо, щоб нiхто ı̈х не бачив?
— У коморi стоять три жолобки,— каже жiнка.— То туди хiба позсипаємо: у нас нiхто не ходить у комору, окрiм тебе та мене, то нiхто не
знатиме.
Ото, порадившись, так i зробили: в один iзсипали мiднi грошi, а в
другий — срiбнi, а в третiй — золотi. От насипали три жолоби грошей,
понакривали та й живуть собi помалу — не дуже тими грiшми шинкують,
щоб нiхто не примiтив.
Ото, порадившись з жiнкою, каже чоловiк:
— Купимо пару волiв, та своя парка, то я наберу грошей i поı̈ду у
Крим; там лiто побуду та дещо куплю бiльше, то не так буде знати;
а то щоб люди постерегли, то iще буде клопiт, бо уже i так на мене
поглядають, як я пiду у церкву.
Ото так i зробили. Поı̈хав чоловiк у дорогу, а жiнка зосталася з дiтьми.
То це брат багатий i пошле жiнку свою, щоб розпитувалася, де убогий
узяв грошей, що купив пару волiв i пiшов у дорогу. То жiнка убогого
брата i каже:
— Якi нашi грошi? Стяглися на ту скотинку у велику силу, та й бог його знає, як буде: пiшов у дорогу, а я тут з дiтьми великого горя наберуся...
Коли б хоч благополучно приı̈хав!
I так ятрiвки двi зберуться, побалакають та й розiйдуться.
Нiчого багатий брат i не дiзнався — i тяжко йому! Аж тут приı̈жджає
убогий брат з дороги i приганяє дванадцять пар волiв: шiсть маж солi, а
шiсть риби; а жiнцi — турецькоı̈ матерiı̈ набрав на спiдницю, на фартух,
i на корсет, i на юпку, iще й турецьку хустку, i дiтям усього понавозив
— усяких базаринкiв. Ото попродавав вiн воли, i сiль, i рибу попродав, i
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зробив собi лавочку, i накупив усякоı̈ матерiı̈, i став торгувати, i розживатись, i став багатiти. А багатство брата дуже у серце коле: де бiдний
набрав грошей, що так розжився?
Ото прийшов празник — чи рiздво, чи Великдень, а убогий брат i каже
жiнцi:
— Знаєш що, жiнко, покличмо ми брата мого до себе у гостi, може,
вiн не погордує тепер нами, бо бог дав на те людям празник, що родина
до родини йде, а я вiдколи женився, то не був у мене брат i за порогом,
не то у гостях.
Ото, порадившись, так i зробили: покликали брата.
Прийшов брат багатий iз жiнкою — iще i радий був, що його покликав
убогий. Ото гуляють собi та бенкетують. Ото пiдпили трохи, багатий i
каже:
— Скажи менi, будь ласка, брате, як ти забагатiв?
— Е, брате,— каже убогий,— так менi бог дав! Ти iще, брате, не бачив
мого зерна та й кажеш, що я забагатiв, аж ходiм у комору, усi ходiмо!
Ото увiйшли у комору, а бiдний брат привiв до мiдних грошей та й
каже:
— Оце у мене овесець!
А прийшли до другого жолоба, а вiн каже на срiбнi грошi:
— А оце у мене пшениця!
А як прийшли до золотих грошей, а вiн каже:
— А це у мене саме сало.
А багатий брат аж за голову ухопився та й каже:
— Брате, голубчику, скажи менi, де ти ı̈х набрав, що я зроду багатий,
а у мене стiльки нема, як у тебе.
А убогий каже:
— От, брате, я тобi скажу: не находив ти часом у себе якого капшучка
iз грiшми?
— Де ж то! Найшла моя жiнка,— каже багатий,— i ми його кочергою
вигорнули з комори, думаючи, що то якi чари, коли роздивилися — аж
там грошi, то ми тi грошi забрали, а капшук викинули.
— Ото ж мiй капшук! — каже убогий. Питає багатий:
— Як же вiн попав туди?
— А так,— каже убогий.— Я заробив грошей трошки i хотiв, щоб
побiльшало; i прив’язав до палички, i казав, упустивши до тебе в комору:
iдiть, грошi, до грошей! От нитка розв’язалась, i вони туди упали. А як
прийшов додому та сказав жiнцi, то вона на мене як напалася, то я поı̈хав
у лiс i надибав, де живуть розбiйники. I як вони виı̈хали на здобитки, то
я пiшов у ı̈х хату — i там так усього багато, що я не знав, що й брати.
I я побачив, що там стояло три кадовби, накритi бiлими скатертями; я
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подивився — аж там грошi, от я й набрав грошей — i це трохи розжився...
А це знову хотiв ı̈хати, та нiяк не проберусь.
Ото багатий брат i каже:
— Скажи менi, будь ласка, братику, де це той льох чи хата ı̈х i як
ти одчиняв, бо то у гайдамакiв повиннi бути добрi замки, i, мабуть, так
живуть, що i непомiтно, де ı̈х хата, що стiльки ı̈х шукали громадою, та й
пан сам скрiзь ı̈здив, та й не знайшов.
От бiдний брат i каже:
— Я тобi скажу, братику, тiльки нiкому не кажи i сам не ı̈дь, а колись
поı̈демо удвох.
— Добре,— каже багатий брат. А убогий i каже:
— Знаєш же ти, брате, того граба, що скоро виı̈хати з Довгого яру, i
там стоı̈ть дуже великий граб, а проти того граба, у ярку, єсть дверi того
льоху.
— А як ти вiдчинив? — питає багатий брат.
— А так,— каже убогий.— Я сказав: дверi, одчинiться! То вони й одчинились, а сказав: замкнiться, то вони й замкнулись.
Ото, погулявши, побалакавши, розпрощалися, пiшов багатий брат iз
жiнкою додому, а убогий став убираться у ярмарок.
От склався i поı̈хав, а багатий брат цiлу нiч не спав, усе складався та
приготовляв вози, а вранцi запрiг дванадцять пар волiв i поı̈хав у лiс, де
живуть гайдамаки, щоб усе забрати, а жiнцi сказав:
— Як хто спитає, то щоб сказала, що поı̈хав у лiс по дрова.
Ото приı̈хав туди, де брат казав, аж воно так i є усе, тiльки не було
розбiйникiв: кудись ı̈здили. От вiн позавертав воли, пiшов до дверей та й
каже:
— Дверi, одчинiться!
Дверi одчинилися. Ото увiйшов вiн туди i не знає, на що уперед дивитись i що брати. От кинувся багатир зараз до грошей i насипав ı̈х на
шiсть возiв, а на шiсть возiв усякого збiжжя — тiльки ı̈хати, та й годi!
От сподобалась багатиревi одна iкона, котра стояла на покуттi, у самому
золотi i дуже гарна. Вiн став на лавку i взяв ı̈ı̈, а повернувся до дверей, то
дверi зачинилися, i вiн остався у хатi. Кинувся одчиняти — не одчинить.
Вiн уже усяк казав — не одчиняються.
Ото поставив iкону, де вона стояла, сам став вiдчиняти — не одчинить.
Шукав сокири, щоб прорубати дiрку i вилiзти,— та не знайшов. Хотiв у
вiкно лiзти — залiзнi вiкна, не можна, уже вiн i плакав, i кричав — нiчого
не помоглося...
Уже день минув, а вечiр настав. Гайдамаки приı̈жджають додому, а
отаман попереду, як побачив воли i вози з добиччю, то аж крикнув:
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— Ей, брати, щось у нас хазяйнує! Глядiть, щоб у вас були готовi ружжя
й самопали, бо, може, тут i багато декого є!
Ото приı̈жджають до хатки — нема нiкого, тiльки воли та вози стоять
наготовленi. Отаман скочив з коня — до дверей: дверi були зачиненi, вiн
каже:
— Скорiш, хлопцi, кругом хати ставайте! А деякi нумо у хату!
От i кажуть:
— Дверцi, одчинiться!
Дверцi одчинилися... А багатир прожогом хотiв утекти помiж ними,
так його й схопили на списи, не дали йому й пирхнуть. I закололи, тiльки
засмiялись:
— Отака ловись! Один чоловiк, а нас сорок, та й перелякались!.. Нумо
шукати по кутках, щоб дехто не зостався iще... I як вiн сюди добився?
Ото шукали скрiзь — нiде не знайшли нiкого.
От поскидали все, як було, позносили з волiв, а воли позагонили у
далекi льохи. От отаман i каже:
— Отепер, брати, посiдаймо, одпочинем i порадимося, що будемо робити з чоловiком оцим, бо вiн не один, а видно, що в його сiм’я є; як би
дiзнатися?
Ото порадили: закопати на притинi два стовпи i повiсити його за руки
й за ноги: хто буде йти повз нього як рiдна, то заплаче, то тодi можна
буде дiзнатись. От так i зробили: закопали стовпи i повiсили тiло, i два
гайдамаки стерегли, поки хто йтиме.
А того багатиря жiнка ждала, ждала — нема чоловiка, вона до брата
побiгла та й братовi:
— Будь ласковий, Охрiме, iди, шукай свого брата, бо уже, мабуть, нема
його i на свiтi: з волами десь поı̈хав по тi грошi!
Брат з ляку аж за голову ухопився:
— Тепер же нема його живого! Я йому казав, щоб вiн сам не ı̈хав!..
От запрiг конячку й поı̈хав туди прямо; коли дивиться — бiля притини
стоı̈ть два стовпи i висить його брат; вiн узяв i поı̈хав далi — кругом об’ı̈хав
i вернувся додому.
Ото й каже братовiй:
— От я бачив брата, пiди, коли хоч, i ти подивись: там на стовпах
висить; тiльки не плач, не журись. У мене жiнка плоха, то ти будеш менi
за жiнку, та й будемо собi жити тихенько — однаково можна i по двi, i
по три жiнки брати.
Ото вона пiшла, оддалiк подивилась та й вернулась:
— Не витерплю,— каже,— щоб не плакати!
От вiн каже:
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— Коли не витерпиш, то вiзьми уберися, як панська наймичка, i набери пляшок з вином, з медом i з горiлкою повний кошик, та йди повз
тi стовпи, де висить брат, та й спiткнися, та упади нарошне, i побий тi
пляшки — i плач стiльки тобi хочеться. А як хто спитає, чого ти плачеш,
то ти скажеш, що йшла од панiв, несла оцього добра до других панiв, i
це нещастя трапилось: упала й побила усе!
Ото вона так i зробила. I як упала недалеко бiля свого чоловiка, як
побила пляшки, як стала голосити, то розбiйник вийшов i став ı̈ı̈ питати:
— Чого ти плачеш?
А вона й сказала:
— Як менi не плакати, коли оце усе панське, то що менi буде, що
побила усе!
От, виплакавшись добре за своı̈м чоловiком, i пiшла додому...
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Про злиднi
Було собi два брати: один бiдний, а другий багатий. У багатого i хлiба,

i худоби, i землi, i грошей багато; а в бiдного не було чого й пообiдать. I
вiн таки спочатку жив собi гарненько, аж поки не поселились у нього пiд
пiччю злиднi. Чого вже той чоловiк не робив, до яких уже вiн знахарок
не вдавався — нiяк не виб’ється з бiдностi. А старший його брат не хотiв
бiдного i братом називать.
Живе багатий год, живе й другий, дожидає дiток — не дає йому бог!
В багатого i грошей, i худоби — всього, всього багато, а дiток бог не дає.
Чого вже вiн не робив! I на церкву давав, i акафiсти наймав, i сам молився
рано й вечiр перед образами — не дає бог дiток, та й годi! Бачить багатий,
що бог його молитви не приймає, пiшов до бiдного брата та й каже йому:
— Молись ще ти, щоб менi бог послав дiточок, то тодi я тебе у куми
вiзьму.
— Добре, буду молиться.
От бiдний помолиться богу за себе, а тодi молиться за брата, щоб бог
йому послав хоч одну дитинку. Пройшов рiк, перечув бiдний через людей,
що у його брата найшлась дитина. Приходить вiн до жiнки та й каже:
— А знаєш,— каже,— жiнко, що?
— А що там, чоловiче?
— А у мого брата родини.
— Невже родини?
— Далебi, родини.
— Од кого ж ти, чоловiче, чув?
— Люди казали. А знаєш, жiнко, що?
— А що, чоловiче?
— Пiду я оце на родини до брата, адже ж вiн менi казав, як дасть бог
дитину, то тебе в куми буду просить.
— Не йди,— каже,— чоловiче, якби вiн тебе хотiв у куми взять, то б
уже давно за тобою прислав.
— Пiду я, жiнко, да хоч подивлюся на хрестини.
Пiшов. Приходить туди, а той i питає:
— А тобi чого треба?
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— Та це я,— каже,— прийшов до тебе просить конячки, нема чим i
протопить, поı̈ду в лiс та назбираю хмизу.
— Вiзьми та гляди,— каже,— небагато накладай на вiз, щоб ти менi
коня не спортив.
Запрiг вiн коня, приı̈хав додому та й каже:
— А вилазьте, злиднi, поı̈дем у лiс!
Позлазили злиднi з-пiд печi (а ı̈х було аж дванадцять), посiдали на вiз
i поı̈хали. Приı̈хали туди, чоловiк той випряг коня, пустив його пастись,
а сам зрубав дуба товстого-претовстого, розколов його до половини та й
каже до злиднiв:
— Братiки, голубчики, поможiть менi це дерево розколоть!
— Як же,— кажуть,— ми тобi будем помагать, коли у нас сокири
нема?
— Ви,— каже,— без сокири. Закладiть усi руки у цю щiлину, та й
роздирайте. Половина вас нехай тягне в одну сторону, а половина в другу,
то воно й розколеться.
От злиднi кинулись всi до дерева, позакладали в щiлину руки по самi лiктi та й силкуються. Той чоловiк стукнув обухом, клини повилiтали,
обаполки збiглись докупи i держать за руки усiх злиднiв. А тут як схватиться буря та вихор, як зачне корчить дерева — таке скоı̈лось, що господи!
Одно дерево упало на вiз i розтрощило його на шматочки, друге вбило
коня; насилу той чоловiк вискочив з лiсу.
— Ну, ще хвалить бога, що мене не вбило. Бодай вони були пропали,
проклятi злиднi!
Приходить той чоловiк до брата та й стоı̈ть, бiдний.
— А чого ти стоı̈ш,— питає той.— Може, вже у лiсi воза поламав?
— Ох,— каже,— коли б то воза!
— А то ж що? Може, коня убив?
— Ох, коли б то тiльки було на коняцi окошилось!
— Так ти, може, й вiз поламав й коня убив?
— Ох, так, братiку... Ох, так, рiдненький...
Стоı̈ть уже, бiдний, та мовчить, а той його лає та проклинає за вiз та
за коня... Лаяв-лаяв, а далi i каже:
— Поведи мене в лiс, я хоч подивлюсь, як ти там так добре справився.
Повiв бiдний його у лiс на те саме мiсце, де вiн злиднiв покинув.
Злиднi як побачили багатого, та так його просять, та його молять, щоб
вiн визволив ı̈х iз неволi.
— Визволь нас, чоловiче, визволь нас, голубчику, випусти нас, соколику.
Як почали просить, як почали просить, да так гарненько, да жалiбненько, що багатому аж жалко стало,— вiн забив клинки, обаполки розiйшлись, злиднi повиймали руки та й кажуть йому:
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— Ну, чоловiче, ти освободив нас, забери ж тепер нас усiх у свою
господу!
— Що ж ви,— питає вiн,— за люди?
— Ми,— кажуть,— злиднi.
— Е,— каже,— коли ви злиднi, так цур вам i пек вам: навiщо ви менi
здались?
— Нi вже, чоловiче, коли освободив, так забирай нас усiх у свою господу.
— Не хочу!
Як сказав вiн «не хочу», так усi злиднi i кинулись йому на шию.
Роздiймав вiн ı̈м руки, роздiймав, нiчого не вдiє. Так i пiшов iз злиднями
додому. Увiйшов у хату — вони так i посипались на долiвку, i з того часу
стали жить у багатого.
Пiсля того бiдний розжився трохи, як у нього не стало злиднiв, а
багатий ще бiднiший став, як той був.
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Троє братiв i песиголовець
Колись на Верховинi жили троє братiв: Петро, Микола й Iван. Були вони

такi бiднi, що крiм живоı̈ душi нiчого не мали. Заробити не було де, а ı̈сти
треба. Думали вони, думали, що робити i вирiшили найнятись пастухами.
Прийшла весна, весела, рум’яна, запашна. Все ожило, зазеленiло. Заструменiли потоки, заспiвали пташки, повiяв над полонинами вiтерець.
Погнали брати овець на полонину. Пасли через цiлу весну й лiто. А як
прийшла осiнь, зiбрались в село. Лиш стали спускатись з гiр, як пiднялася
буря. Вiвцi втекли до лiсу, i нiяк пастухи не могли ı̈х звiдтам вигнати.
Прийшлося заночувати в лiсi. Стали розводити багаття, щоби зiгрiтись i
висушити одяг. Якось назбирали попiд колодами сухого листя, розвели
вогонь, зварили вечерю, а потiм лягли й стали по черзi казки розповiдати.
Довго ı̈х повiдали, аж поки сон ı̈х не зморив. Раптом чують: хтось в лiсi
кричить:
— Буй, бу-у-уй!
Микола озвався:
— Гей, Ге-е-ей!
I знову хтось вже ближче крикнув:
— Буй, бу-у-уй!
Микола знову:
— Гей, ге-е-ей!
I втретє голос почувся вже зовсiм близько:
— Буй, бу-у-уй!
Глянули брати й понiмiли з жаху: стоı̈ть перед ними песиголовець.
Сам величезний, тiло людське має, а голову псячу. На лобi око, як жарина
палає.
Микола першим оговтався i крикнув псам, щоби песиголовця нагнали.
Але пси песиголовця не чiпають.
— На що-сти мене кликали? — питає песиголовець.
Брати мовчать, не знають, що мають казати.
— Ну раз так, то пiдете зi мнов. Або буде вам тут кiнець.
Налякались брати, пiшли за песиголовцем. Де вже ı̈м було боротись з
таким чудовиськом. Пiшли пастухи, а за ними й вiвцi.
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Йшли брати цiлу нiч, а на ранок прийшли до велетенських скель.
Песиголовець загнав овець в сарай, а братiв замкнув в сiнях. Сидять брати
й не знають, що песиголовець розклав в печi вогонь, щоби засмажити на
ньому котрогось iз них, а то й всiх зразу. Як пiч добре розтопилась,
прийшов песиголовець i став вибирати, котрого з братiв взяти. Айбо були
всi три такi худi, що вирiшив песиголовець ı̈х трохи пiдгодувати спочатку.
А сам тим часом пiшов в сарай, вибрав двох жирних овець, засмажив i
з’ı̈в.
Микола то все бачив крiзь шпару в дверях i дуже зажурився. Не хотiв
вiн вмирати такою поганою смертю, та й братiв йому було шкода. Став
вiн думати, як би вберегтись вiд напастi.
— Мусимо щось робити, iнакше згинемо,— сказав вiн братам.
Коли песиголовець лiг спати, Микола взяв велике полiно, пробрався в
його кiмнату i з усiєı̈ сили вдарив песиголовця по головi. Хоч i не вбив, але
око вибив. Петро й Iван тим часом вискочили з хати й сховались помежи
скелями.
Скочив з болю песиголовець, та так, що головою стелю проламав. А
на горищi мав багато горiхiв, i вони стали сипатись в дiрку. Почув песиголовець, що горiхи сиплються, й каже:
— Добре, що горiхи сюди посипались. Тепер не втечеш вiд мене, чутиму де ти ступатимеш.
Микола злякався, сховався пiд лавку й сидить тихенько. А як минув
перший страх, то став думати, як має обдурити песиголовця. Почав кидати горiхи в рiзнi кути. Песиголовець думає, що то Микола ходить i давай
бiгати по хатi, щоби його зловити. Тодi Микола назбирав цiлу жменю
горiхiв i кинув ı̈х до дверей. Песиголовець вирiшив, що Микола вискочив
з хати, i кинувся у двiр. Вибiг так швидко, що й дверi не закрив. А за
ним у вiдкритi дверi вискочив i Микола.
— Ну тепер вже тебе не боюся. Нiц вже ти менi не зробиш! — крикнув песиголовцевi.
Спинився песиголовець i думає, як має вiдомстити своєму вороговi.
— Слухай, ти! Я подарую тобi дорогого персня. Йди бери його.
Микола здалека глянув на перстень, а той i справдi дуже файний.
Лиш страшно Миколi пiдiйти за перснем i почав казати, щоби поклав
песиголовець персня на землю.
— Тепер бери, я тебе не зачеплю,— сказав песиголовець, поклавши
перстень. А сам подумав: «Ти лиш вiзьми його, подивимось, що далi буде!»
Взяв Микола персня i лиш одiв його на палець, як перстень почав
кричати:
— Ходи, ходи!
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Песиголовець вчув голос персня i погнався за Миколою. Даремно Микола намагався зняти перстень з руки: той нiби прирiс до пальця.
Довго ганявся песиголовець за Миколою. Нарештi вхопив Микола топiр i вiдтяв собi пальця. А тодi взяв його разом з перснем, вибiг на високу
скелю i кинув в урвище. А перстень все кричить:
— Ходи, ходи!
Песиголовець побiг на голос, зiрвався зi скелi i впав у провалля. Там
вiн i згинув.
А Микола випустив овець з сараю, знайшов братiв, i пiшли вони додому. Були вже пастухи недалеко вiд села, як побачили, що женуться за
ними iншi песиголовцi. Але брати швидко перейшли з вiвцями рiчку, i
песиголовцi не змогли ı̈х наздогнати.
Прийшли брати в село, вiддали овець хазяям i дiстали за роботу хорошу платню. Потiм поодружувались i, певне, дотепер живуть. Лиш вiдтодi
вже нi один з братiв, зачувши вночi незнайомий голос, не вiдкликався на
нього.
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Розум та щастя
Iшли собi десь розум та щастя та й засперечались, Розум каже, що вiн

сильнiший, а щастя — що воно. Сперечались вони, сперечались та й розiйшлись. Щастя пiшло у лiс, а розум пiшов та одному хлопчиковi i влiз
у голову. От вiддає батько того хлопчика у шевцi. Побув вiн у шевцях з
тиждень — уже всьому й навчився.
— Оддайте,— каже,— тату, ще чому другому вчитись.
Вiддав його батько у кравцi, вiн i там чи побув з тиждень, уже зумiв
i покроı̈ти, i пошити. Тодi вiддав його батько вчитись ще годинники
робити. Вiн i того щось скоро навчився.
От раз той його хазяı̈н вiд’ı̈жджає — а вiн вже на жалуваннi служив
— та й наказує хлопцевi, щоб вiн, поки той вернеться, зробив стiльки там
годинникiв, а що зостанеться припасу, то, як схоче, то i собi зробить. От
вiн як заходився, живо поробив, ще й собi вигадав, та такий утнув, що у
двадцять п’ять рокiв тiльки раз i заводиться, та як завiв, то i ключик туди
усередину заховав i зачинив там.
Приı̈хав ось хазяı̈н — усе пороблено, вiн забрав тi годинники та й
повiз десь на ярмарок, i його з собою узяв. Той же хазяı̈н своı̈ годинники
розпродав то панам, то iншим людям, а той хлопець свiй продав самому
царевi, та як забрав грошi, то й пiшов десь аж за границю.
А той годинник, як вийшло йому двадцять п’ять рокiв, зупинився i не
б’є.
Зараз послали за майстром, так нiхто ради йому не дасть. Кинулися
до того хлопця, а про нього чутка вже скрiзь пiшла. Вiн як приı̈хав, того
ключика зараз знайшов i знову на двадцять п’ять рокiв пустив.
Цар i полюбив його.
— Живи,— каже,— у мене.
Дав йому горницю i прислугу, усе чисто. От раз цар вiд’ı̈жджає та й
каже йому:
— Усюди ходи, а он у ту комiрку не ходи.
А там за стiною була замурована царiвна; то ı̈ı̈ сам цар туди замурував
i хотiв, щоб ı̈ı̈ позаочi сватали. Хто приı̈де сватати, то йде у ту комiрку та й
балакає до неı̈ крiзь стiну; як вона озветься, то за того ı̈й i йти. От стiльки
вже царiв i якого люду не приı̈здило, нi до кого вона не озивається. А коло
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тих дверей такi стояли, що тiльки який з тiєı̈ комiрки, вони зараз голову
йому зрубають та на палю i настромлять. Так ото цар його шкодував та
й заказав туди ходити.
Ось вiн ходив, ходив. «Дай,— думає,— зайду». Увiйшов у ту комiрку,
аж стоı̈ть стiл, а на столi свiчечка горить: вiн i говорить до свiчi:
— Здорова була, свiча!
— Здоровий, майстре! — сам собi i одказує, а царiвна почула та за
стiною:
— Так, так, так.
— Та це я давно знаю, що так, так, так, а от як нас було троє: — один
швець, другий кравець, а третiй майстер, та й пiшли у лiс, аж стоı̈ть пень.
Майстер заходився та й зробив з нього чоловiка, кравець одежу пошив, а
швець взув.
А вона за стiною:
— Так, так, так.
Як дала ото згоду, вiн i пiшов собi. А на дверях там була така табличка,
що як ото вона скаже хоч слово, зараз на табличцi само i напишеться. От
пани й побачили, що вона ı̈м не давала згоди, а дала он кому.
— Давай його,— кажуть,— знищимо.
Тiльки вiн на дверi, а вони за нього, беруть голову його рубати. А розум
бачить, що горе, як вискочить з голови та у лiс. Знайшов там щастя. Тут
i цар вернувся, розiбрали дiло, i став вiн тодi царевi за зятя.
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Дiвчина-тростинка
У одному селi жив сирота Iванко. Як умирали його тато й мама, то

лишили йому стару хатку i городу латку.
А в тому селi був дiдич Стульморда. Люди його обходили десятою
дорогою, бо нiхто з ним не хотiв мати дочинiння. Якось дiдич став коло
Iванковоı̈ хати i крикнув:
— А ти хто такий?
— Я собi Iванко.
— А нащо тобi хата, та ще й город?
— У хатi живу, а з города годуюся. Про це й дурень знає.
Пан подумав i сказав:
— Iди до мене фiрманом, бо цей город я забираю. На ньому буде
пасiка.
— Хiба у вас, паночку, мало свого поля? Грiх будете мати!
— Грiх най iде в мiх — зверху макогоном. Не хочеш бути фiрманом,
то забирайся iз села.
Iванко напiк собi картопляникiв, кинув у торбину кiлька яблук i помандрував. На березi Пруту побачив журавку. Пiдiйшов — а птаха не
тiкає, взяв у руки — крило перебите. Вона попросила:
— Допоможи, легiню. Уже п’ять днiв сиджу тут голодна, бо рани
болять.
Iванко помив рани, порвав сорочку й перев’язав ı̈х. Вiдтак зловив у
Прутi рибку й нагодував птицю. Хотiв зробити ı̈й i хатку, але тiльки
пiдiйшов до трощi, то почув:
— Не рви мене, легiню, бо, може, прийде той, що я його чекаю.
— А ти що за одна?
— Дiвчина-тростинка.
— Кого чекаєш?
— Свого визволителя.
— Ану, покажися.
Голос вiдповiв:
— Два рази я вже показувалася... Та що з того? Як пiшли, так i нема
по сьогоднiшнiй день. Ще можу показатись один-єдиний раз.
— Останнiй раз менi й покажись. Бiгме, не обдурю.
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— Ну, добре, дивися на вершечок трощi.
Раптом Iванко побачив перед собою чарiвну дiвчину. Вона була така
файна, як перша квiтка навеснi, але дуже сумна.
— Чому ти сумна?
— Мене украла вiд батькiв зла вiдьма. Хотiла, щоб я вiддалась за ı̈ı̈
сина-велетня. Я не схотiла i втекла, сховалася в цiй трощi. Вiдьма мене
знайшла i обернула в тростинку. Аби мене визволити, треба викрасти мiй
перстень i покласти його на вершечок...
I дiвчина зникла. Вона дуже сподобалася нашому Iванковi. I вирiшив
ı̈й допомогти. Повернувся до журавки й каже:
— Нам треба розлучитися.
— Куди пiдеш? — спитала журавка.
— Пiду шукати те, про що не можна говорити.
— Най тобi щастить!
Iванко йшов полями, лiсами. Якось при дорозi побачив хатку. Увiйшов. У сiнях були три коти, прив’язанi до трьох стовпiв. Iванко погладив
кожного кота i дав по шматку риби.
— Няв, няв, няв...— озвалися до нього коти.
З хатки почувся якийсь голос:
— Хто там збиткується над вами?
— Не збиткується нiхто. Легiнь дав нам ı̈сти.
— Тодi заходь до хати, легiню!
У хатi Iванко нiкого не побачив, бо там було темно. Викресав вогню i
посвiтив. На печi лежала стара-старезна баба.
— Добре, синку, що не минув моєı̈ хатки, бо в мене щось у боку коле.
Нема кому водицi принести.
— Водицi? Зараз, бабко...
— Сам не принесеш, бо заблудишся. Спусти одного кота, вiн очима
буде присвiчувати дорогу.
Iванко вийшов у сiни i спитав:
— Котрий iз вас пiде зi мною по воду?
— Всi по одному разовi,— вiдповiв найстарiший.
I пiшли. Дорогою Iванко зацiкавився:
— Скажи, котику, чому це ви прив’язанi?
— Не можу сказати, стара прожене мене. Спитай другого.
Iванко зварив кулешу, нагодував бабку i котiв. Переночував i хоче йти
далi. А стара не пускає:
— Побудь тут ще трохи, доки не перестануть менi болiти крижi.
Другого дня Iванко пiшов по воду з другим котом.
— Скажи, котику, чому це ви прив’язанi?
— Не можу сказати, я боюсь баби...
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На третiй день Iванко пiшов по воду з третiм котом. Напоı̈в його,
погладив, дав кавальчик рибки.
— Скажи, котику, чому це ви на прив’язi?
— Боюся говорити, але тобi скажу. Баба — найстарша вiдьма. Вночi
до неı̈ злiтаються всi нечистi сили i радяться, як мають людям шкодити.
Сьогоднi теж зберуться на збiговисько. А щоб ти не чув, баба залiпить
тобi вуха воском. То я про все тобi розповiм.
— Скажи менi, котику, вони нiколи не говорили про дiвчину, що стала
тростинкою?
— Як нi? Баба навiть казала, що вже були два легiнi, якi хотiли вкрасти
в неı̈ перстень. Вона ı̈х обернула у два каменi. Там, пiд хатою, й лежать.
Як припече сонечко, баба на них сiдає й вигрiвається.
— А що треба робити, щоб повернути ı̈м життя?
— Треба скропити каменi водою з озерця, з якого ще нiхто не пив.
Iванко зварив вечерю, нагодував бабу, котiв i лiг спати. Стара сказала:
— Iванку, сеı̈ ночi буде дуже гримiти. Я тобi залiплю вуха свiжим
воском, абис не оглух.
Опiвночi до хати почали злiтатись всiлякi вiдьми, упирi й чорти. Набилося ı̈х стiльки, що не було де нi спати, нi стати. Iванко вийняв вiск з
одного вуха i почув:
— Чула, що йде i третiй легiнь визволяти дiвчину з тростини. Але я
йому покажу, по чому лiкоть квашi. Я перстень заховала в Залiзнiй горi.
Уранцi вiдьма розбудила хлопця i спитала:
— Ти щось чув, Iванку?
— Нi, бабко, я спав, як камiнь. Хлопець почав збиратися в дорогу.
— Я йду з тобою,— сказав третiй кiт.— Бабу ми обдуримо. Ти зловиш кота й прив’яжеш замiсть мене. Баба стара й пiдслiпувата, не скоро
помiтить.
Iванко так i зробив.
Довго йшли чи мало — прийшли у чисте поле. Раптом у повiтрi загудiло. Котик сказав:
— Це баба вже летить за нами. Видно, упiзнала пiдкинутого кота. Але
я хитрiший...
Вiн вигрiб яму i сказав:
— Залiзай сюди!
Iванко залiз, сховався разом з котиком. Баба пролетiла i пропала.
Iванко i котик вибралися з ями i вирушили далi. Iшли день, другий,
третiй — прибули до печери. Котик сказав:
— Тут живе ворожбит, який дуже сердитий на вiдьму. Ти зайди до
нього, а я доти мишей половлю.
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Ворожбит був старий i слабий, як муха восени. Лежав i ледве дихав.
Побачивши Iванка, сказав:
— Добре, що прийшов, легiню. Принеси водички, бо я не годен встати.
Iванко принiс води, зварив обiд, нагодував старого. Ворожбит розповiв:
— Як я був молодий, то всi вiдьми мене шанували. А коли зiстарився,
то спалили мою книгу й покинули мене в цiй печерi. Мене чекає смерть.
Я тобi, легiню, видам найбiльшу таємницю. Хочеш знайти Залiзну гору?
Тодi слухай добре. Коло печери, з пiвденного боку, закопанi чарiвнi капцi.
Розкопай ı̈х i вiзьми собi. Як прийдеш до моря, кинь ı̈х у воду — вони
стануть човником i повезуть тебе до Залiзноı̈ гори. Там є й озерце, з якого
ще нiхто не пив...
Ворожбит не встиг бiльше сказати. Заплющив очi i помер.
Iванко поховав ворожбита так, як це має бути. Вiдтак викопав собi
чарiвнi капцi i вирушив з котиком в дорогу. Довго йшли чи мало — але
дiйшли до синього моря.
Iванко кинув капцi у хвилi, i перед ним вирiс iз води човен. Сiли й
попливли. За одну днину допливли до якогось острова. Коли вийшли на
берег, човен знову обернувся в капцi.
На островi був дуже густий лiс. Височезнi дерева пiднiмалися до самого
неба.
Тодi котик видряпався на верх найвищого дерева i роздивився в усi
боки. Крикнув:
— Iванку, Залiзна гора — близько.
Побiгли туди, куди повiв кiт. Перед горою залiзли в корчi й почали
дивитися, з якого боку в неı̈ увiйти. Вони мовчали, i гора мовчала.
Раптом гора заскреготала й отворилася. З неı̈ вийшли дванадцять дiвчат з кошиками в руках.
— Добридень, дiвчата,— привiтався Iванко.— Куди йдете?
— По ягоди. А ти хто такий?
— Я прийшов до вас у гостi.
— Ми гостей не приймаємо, нам вони заказанi. Як наш господар-велет
побачить тебе, бiльше не будеш нi до кого в гостi ходити.
— А ви що за однi?
— Ми — полонянки господаря-велета.
— А вiн не боı̈ться пускати вас по ягоди самих?
— Не боı̈ться, бо iз цього острова не можна втекти. Є лише одинєдиний човен, якого приймає це море.
— А де той човен?
— У ворожбита, що доживає вiку в якiйсь печерi. Того човна не наздожене нiяка сила.
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Iванко збирав з дiвчатами ягоди й розповiдав, як файно жити там, де
є багато людей i де нема таких диких нетрiв. Потiм запитав:
— А ви не знаєте, де ховає господар-велет золотий перстень?
— У золотiй скриньцi. А ключик вiд скриньки — в його лiвому вусi. Але
якщо ти забереш перстень, то заплатиш за нього життям. Господар-велет
прокинеться i вб’є тебе одразу. Вiн сильнiший вiд цiєı̈ гори!
— А що маю робити, аби перстень забрати?
— Треба спочатку взяти ключик з його лiвого вуха, а потiм пiдпалити
книгу життя господаря-велета, яка лежить у нього на столi.
Дiвчата назбирали повнi кошики ягiд. Коли повернулися, брама отворилася, легiнь сховався серед дiвчат i зайшов з ними всередину.
Господар-велет спав у величезному залi. Так хропiв, що аж гора двигтiла.
Iванко тихенько пiдiйшов до нього. Витягнув золотий ключик з його
лiвого вуха, вiдтак узяв кресало i викресав вогню. Роздмухав грубку й
пiдпалив на столi книгу життя господаря-велета.
Чорний як нiч дим пiднявся в широкiй залi... Господар корчився спочатку, а потiм почав кудись пропадати. Зникали ноги, тулуб, руки, шия...
Частинка книги не догорiла, впала на долiвку i погасла. Тодi очi велета
пiднялися i почали блукати по залi. Iванко вийшов з темного кутка, пiдiйшов до золотоı̈ скриньки, вiдiмкнув i забрав перстень. Господаревi очi весь
час пливли за ним, але Iванко не боявся. Вiн отворив дверi й вигукнув:
— Егей, дiвчата! Принесiть якийсь глечик, аби набрав води з озерця, з
якого ще нiхто не пив.
— На, маєш глечик,— сказали дiвчата.
Котик повiв його до озерця. Набрали води. Тодi котик сказав:
— Треба тiкати, доки баба не дiзналася про смерть свого сина. Вона
може бiди нам наробити.
Прийшли перед страшну залiзну браму.
— Постукай, Iванку, три рази золотим ключиком.
Iванко постукав. Брама отворилася. Iванко, котик i дiвчата побiгли до
моря. За ними пливли очi господаря-велета.
Iванко кинув чарiвнi капцi в хвилi. З води вирiс човен. Всi сiли в нього
i попливли морем. Iванко оглянувся. На березi блищали очi господарявелета... З них текли сльози, великi i круглi, як яблука, i падали в море.
Коли допливли до другого берега, дiвчата повибiгали на зелене поле.
Легiнь сховав чарiвнi капцi в пазуху й сказав:
— Ну, файнi дiвчата, тепер iдiть додому, бо у нас з котиком — своя
дорога.
Дiвчата подякували хлопцевi i розiйшлися. Iванко подався до вiдьминоı̈
хати. Полляв два каменi водою з озерця, з якого ще нiхто не пив. Два
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легiнi нiби зi сну прокинулися.
— Ми довго спали,— сказали.
— Ого, були б ви спали, поки свiту й сонця, якби я вас не розбудив
водичкою з цього глечика. Iдiть, хлопцi, додому. Вiдьма, як бачу, вже не
має нiякоı̈ сили.
Легiнi пiшли. А Iванко з котиком подалися до трощi на березi рiки.
Iванко вийняв перстень i поклав його на вершок тростини.
Тростина захиталася, i на ı̈ı̈ мiсцi раптом постала дiвчина — файна, як
перша весняна квiтка.
Iванко сказав:
— Я не зможу нi одного дня прожити без тебе. Будь моєю... Дiвчина
дала йому золотий перстень, i вони пiшли до ı̈ı̈ тата i мами. То були чеснi
гуцули, якi виплакали очi за своєю єдиною донькою.
Вони зробили весiлля. I котик все життя був з ними — пряв золоте
прядиво i казки розповiдав.
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людей ı̈сти та й виı̈в чисто всiх, зостався один тiльки дiд.
— Ну,— каже змiй,— завтра тобою поснiдаю.
А через ту слободу iшов один бiдний хлопець та й зайшов до того дiда,
проситься ночувати.
— А хiба тобi жити надокучило? — питає його дiд.
— Як? — каже бiдний хлопець.
Дiд розказав йому, що тут змiй усiх людей переı̈в i це завтра його
з’ı̈сть.
— Е,— каже хлопець,— подавиться!
От уранцi прилiтає змiй, побачив хлопця.
— О, це добре,— каже,— був один, а тепер двоє. А хлопець:
— Гляди, не подавись! Змiй i дивується.
— Як,— каже,— хiба ти сильнiший за мене?
— Авжеж.
— Який же ти сильний? Я он, бач...— Та взяв камiнь, як здавив, так з
каменя мука i посипалась.
— Е, це дурниця,— каже хлопець,— здави так, щоб з нього юшка
потекла.
Та тут же взяв з мисника ворочок сиру, та як натисне, так з нього
сироватка i потекла.
— Отак,— каже,— дави.
— Ну, ходiм,— каже змiй,— за товариша будеш. А хлопець йому:
— Хiба за старшого.
Ото й пiшли. Питає його змiй:
— А як звуть тебе?
— Iван-Побиван,— каже хлопець.
Ну, змiй вже й боı̈ться його: «Щоб ще мене,— думає,— не вбив».
Стало на обiд, змiй i каже:
— Пiди ж ти, хлопче, та принеси вола, будем обiдати варити.
Пiшов хлопець, та куди тобi, хоч би одну ногу донiс. От вiн ходить по
змiйовiй чередi та й зв’язує волiв хвостами докупи. А змiй ждав, ждав i
побiг сам.
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— Що ти, хлопче, робиш?
— Е, буду я тобi по одному носити, я всiх зразу хочу забрати.
— Та ну тебе к бiсу, ти менi всю худобу переведеш.
Стяг змiй з вола шкуру i поволiк. От дає вiн хлопцевi ту шкуру.
— Iди,— каже,— води повну шкуру принеси.
Взяв хлопець шкуру, насилу-насилу дотяг ı̈ı̈ до колодязя, та як упустив
туди, то вже i не витягне. Тодi взяв лопату та й ходить кругом криницi,
пiдкопує ı̈ı̈.
Прибiгає змiй.
— Що ти робиш?
— Е, буду я тобi шкурою воду носити! Я зачеплю всю криницю та й
приволочу.
— А щоб тебе,— каже змiй, а сам злякався хлопцевоı̈ сили.
Понiс сам шкуру.
— Пiди ж,— каже,— хлопче, дров принеси; вирви там сухого дуба, та
й буде з нас.
— Е, буду я тобi трошки носити! Якби дубiв двадцять заразом, то б
так! — Та й удав, нiби розсердивсь, не пiшов.
От змiй наварив, сiв i ı̈сть, а хлопець нiби сердиться i обiдати не йде,
бо ж як пiде, то змiй зразу здогадається, що вiн не такий сильний, як
побачить, що хлопець менше вiд нього ı̈сть. А як зосталось небагато, то
тодi хлопець сiв i собi посьорбав та й каже:
— Мало.
— Ну,— каже змiй,— коли мало, то ходiм тепер до моєı̈ матерi, вона
нам вареникiв наварить.
— А як iти, то йти,— каже хлопець, а сам думає: «Тепер я пропав».
От як почали ı̈сти,— а вареникiв стоı̈ть бочок двадцять,— то змiй все
ı̈сть та ı̈сть, уже й наı̈дається, а хлопець усе за пазуху та в штани ховає,
усе ховає. Вже казанiв з двадцять подала, а вiн одно ховає. Як поı̈ли, то
змiй i каже:
— Ходiм на камiнь крутитись.
— А як iти, то йти,— каже хлопець.
Змiй як крутнувсь — аж вогонь пiшов.
— Дурниця,— каже хлопець,— ти так крутнись, щоб юшка потекла.—
Та як притисне до каменя тi вареники, що в його одежi, а з них юшка i
бризнула.
— От так,— каже,— крутись! Та ще, та ще! От як дави!
Ну, змiй вже вкрай злякався Iвана-Побивана. Але ще каже:
— Ану, давай хто сильнiше засвище.
— Давай.
Ну, змiй як свиснув, то аж дерева пригнулись.
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«Ну,— думає Iван-Побиван,— що його робити?» А тут лежала одна
залiзяка. Глянув Iван на неı̈ та до змiя:
— Зажмури очi, бо я як свистатиму, то тобi можуть очi повилазити.
Змiй зажмурив, а Iван-Побиван як огрiє змiя тiєю залiзякою межи
очi, то той аж здригнувсь.
— Правду кажеш,— каже змiй,— ледве очi не повискакували.
Та вже щоб хоч не бути з Iваном вкупi, побудував ото йому хату на
одшибi; хлопець i живе собi. А змiй давай з матiр’ю радитись, як би ı̈м
його звести зi свiту.
— Давай,— кажуть,— його спалимо.
А хлопець пiдслухав це та десь i сховавсь на цю нiч. От як спалили ту
хату, хлопець прийшов, став коло попелу та й струшується, нiби тiльки
що вилiз.
Приходить змiй.
— Що ти, хлопче, хiба ще живий?
— Живий, тiльки цiєı̈ ночi мене щось нiби блоха вкусила.
«Ну,— думає змiй,— од такого треба подалi». Та як дременув з тих
краı̈в, то тiльки його i бачили.
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Був один цар i мав трьох синiв. Два були розумнi, а один дурний. Той

цар був уже в глибокiй старостi. Однiєı̈ ночi мав вiн красний сон: снилося
йому, що є така вода, коли вмитися нею, то можна стати молодим. Рано
пробудився вiн, став оповiдати своı̈м синам i сказав:
— Котрий з вас дiстане менi тiєı̈ води, наполовину царства матиме.
Вiдозвався старший син:
— Я вам, тату, дiстану тiєı̈ води.
Зараз наказав майстрам робити корабель. В той час зробили корабель.
Взяв вiн собi кiлька жовнiрiв i поı̈хав за водою. Вже рiк немає його.
Середульший син каже до тата:
— Я ı̈ду, аж я вам, тату, тiєı̈ води дiстану. Поı̈хав i другий.
Немає i того вже рiк, а старшого два роки. Тепер каже третiй:
— Тату, я поı̈ду, аж я вам тiєı̈ води дiстану. Вiдповiдає йому тато:
— Iди, дурню! Тi розумнi поı̈хали, та й стiльки часу ı̈х немає.
Почав просити тата. I дозволив йому цар ı̈хати. Поı̈хав вiн, взяв з
собою лиш два стареньких жовнiри.
Ну, ı̈дуть вони морем, ı̈дуть мiсяць, ба й два мiсяцi, немає нiде чужоı̈
землi. Їдуть далi, забачили гору, таку високу, що аж страшно дивитися на
неı̈. Каже царевич до своı̈х воякiв:
— Будемо пiд нею ночувати:
Приı̈хали пiд неı̈, стали i уздрiли свiтло в тiй горi. Прив’язали корабель,
а царевич пiшов до того свiтла. Приходить туди, бачить старичка i каже:
— Добрий вечiр, татуню!
Старичок вiдповiв йому i питається його, звiдки вiн там узявся. Той
почав йому розказувати всю правду, який татовi сон снився за воду.
Каже йому той пустельник:
— Є така вода, але далеко. Я тут уже сто рокiв живу, а ще не бачив
я нi пташки, нi мурашки, аж тебе перший раз. Що б тобi подарувати?
Подарую я тобi це весло — що раз погорнеш ним, то й сто миль пройдеш.
Подякував старичковi, а старичок каже:
— Їдь попiд цiєю горою, там iще моı̈х два брати живуть, щось i вони
подарують тобi.
Подякував i поı̈хав.
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Приı̈хав до другого знов надвечiр. Приходить до другого старичка i
каже:
— Добрий вечiр!
Вiдповiв йому старичок i питає його так, як той перший старий.
Вiн i тому всю правду каже. А старий йому вiдповiдає:
— Є вода, але ще далеко. Двiстi рокiв тут живу, не видiв нiкого, аж
тiльки ти до мене в гостi прийшов. Треба тобi щось подарувати. На тобi
цю сопiлочку. Як прийдеш до тiєı̈ води, а та вода на дуже високiй горi,
то заграєш — i все зсунеться на долину.
Взяв царевич ту сопiлочку i пiшов. Але як виходив, казав йому той
дiдок:
— Їдь до мого найстаршого брата, вiн також тебе нагородить, а як усе
зробиш, поверни до нас звiдти.
Вiн пообiцяв, що поверне.
Поı̈хав королевич до третього старичка. Приı̈здить вiн до нього, той
старичок вздрiв та й каже:
— Куди ти, королевичу, в далеку дорогу пустився?
А вiн зачав розповiдати, що за молодильною водою татовi. Старик
каже йому:
— Є вода молодильна, вже не дуже далеко. На ж тобi три пляшечки:
як приı̈деш до тiєı̈ води, набереш одну — буде миша, кинь; набереш другу
— буде щур, кинь й другу; набереш третю — буде чиста, сховай!
Iще каже:
— Королевичу, дорогий, триста лiт тут живу, не видiв нi пташки, нi
мурашки, аж тебе перший раз бачу, то прошу тебе, королевичу, будеш
вертатись назад, вступи знов до мене.
Ну i поı̈хав. Приı̈здить пiд гору, як подивився на неı̈, а вона така висока, бiльше як тисячу сажень. Наказав вiд’ı̈хати кораблем трохи, вийняв
ту сопiлочку, що йому дав старичок, як заграв у неı̈, а гора iзсунулася на
долину. Приı̈здить королевич до берега, виходить з корабля, бере одного
вояка з собою i йде на ту гору. Приходить до криницi, зачерпнув однiєю пляшечкою — є миша, кинув; зачерпнув другою — щур, знову кинув;
зачерпнув третьою — чиста вода, сховав ı̈ı̈ до кишенi.
Iде уже звiдти, дивиться: такий палац — самим срiблом i золотом
оздоблений, що вiн аж здивувався та й каже до того вояка:
— Мiй тато який багатий i не має такого палацу, ану, зайду подивлюся.
Приходить до палацу, вiдкриває, входить до покоı̈в. В одному покоı̈
лежить сiно, в другому — жито i пшениця в великих мiшках. Входить до
третього покою — стоı̈ть стiл, на нiм стоı̈ть три пляшки вина i лежить
три хлiбини. Сiдає коло столу, п’є з одноı̈ пляшки i крає одну хлiбину, п’є
з другоı̈, крає i другу хлiбину, i так третю, i хлiба знов, напився i наı̈вся.
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Дивиться — лежить панночка в лiжку, спить.
Будить i будить — не встає. Що робити? Бере перо в руки, пише
картку, що такий-то був тут. I виходить до корабля; сiдає i ı̈де додому,
утiшений тим, що є вода.
Як раз погорне веслом, то сто миль проı̈де. Їде вiн, ı̈де i приı̈хав до
заклятоı̈ гори i вздрiв здалека своı̈х братiв на нiй, що вже там пасуться,
бо не було у них нi хлiба, нi до хлiба.
Тодi крикнув вiн до них:
— Видiте, аж я татовi дiстав молодильноı̈ води. Ну, ходiть уже додому
i нате вам ı̈сти.
Посiдали разом i ı̈дуть. Але старшi радяться мiж собою.
— То-то нас похвалять за воду,— каже старший до середульшого,—
будемо татовi казати, аби зробили бал, та й, може, уп’ється найменший,
а ми вкрадемо у нього тую воду. Iнакше як з’явимося на очi татовi?
А молодший брат був дуже стомлений, та й заснув. Брати добралисятаки якось до тоı̈ шклянки i вкрали, а йому положили другу.
Приı̈жджають додому, каже той наймолодший:
— А я вам, тату, дiстав воду. Тато каже:
— Ану, дай умиюся!
Дав той бiдака, умився тато — однаково старий. Тепер кажуть тi:
— Що ви, тату, дивитесь на дурного! То ми воду дiстали, а не вiн.
Дали татовi, умився — став молодий.
Тодi тато так зненавидiв того наймолодшого, що вiн не може вдержатися коло тата. Такий став вiн татовi бридкий, що не хоче тато й дивитися
на нього. Бiда йому...
Одного разу пiшов тато з мамою на прогулянку i забули ключi вiд
каси. Наймолодший син взяв три пояси, набрав повнi самих червоних
дукатiв. А тато уже наказав старшому синовi, аби стратив наймолодшого.
Той царевич обперезався одним поясом наголо, другим поверх сорочки,
а третiм поверх жилетки i хотiв iти в свiт. Коли входить кат до покою i
каже:
— Прошу, царевич, пiдем на полювання. Той царевич утiшився i каже:
— Зараз iдем. (Гадав, що тато подобрiшав до нього).
I пiшли. Iдуть лiсом, зайшли уже далеко. Тепер каже той кат:
— Знаєте, королевичу, що я вам маю робити? Питається той:
— Що?
— Маю вас стратити. Царевич вiдповiдає йому:
— Знаєш що, маємо тут пса, серце з нього виймем, а я палець дам
утяти. Я до тата не признаюся нiколи.
I так зробили.
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Царевич замотав руку, на якiй вiдрiзали палець, i пiшов у свiт. Той
кат взяв серце i палець, принiс i вiддав царевi.
Пiшов царевич далеко в свiт i найнявся в одного купця, який мав
три кам’яницi. Перепродував рiзнi речi, пустив дешево все. Як почули
люди, що так дешево, то йшли дуже покупцi. Спродав вiн все до вечора i
замкнув склеп. Тодi зняв з себе пояс червоних дукатiв i додав до виручки.
Прийшов додому, пан його питає:
— Чому прийшов?
А вiн вiдповiдає, що спродав все. Пан здивувався:
— Там речi лежали понад два роки, а ти за один день спродав? Прийшов грошi рахувати, порахував i каже:
— Якби менi ще i тих два склепи так продати...
Але там пробудилася та панночка, якiй вiн залишив картку, коли воду
брав, i пише вона до його тата, аби царевич приı̈хав до неı̈, а тут його
нема...
Тепер цар просить того ката, що царевича мав стратити:
— Може, ти його не стратив.
Той вiдповiдає, що нi. Тодi цар розписав по краю, де є такий без
мiзинного пальця, аби дали йому знати. Ксьондзи оголошували то по церквах, i той купець вiдозвався, що є в нього. Зараз подали дилiжанс, i вiн
поı̈хав.
Тато як уздрiв його, обцiлував.
От сiв царевич у свiй корабель i поплив. Припливає пiд гору, як заграв
у сопiлочку — гора зсунулась, вiн вийшов i забрав панночку.
Приı̈хали до його тата, побралися, погостилися i вiд’ı̈хали до свого
дому.
Тепер живуть собi, уже й синок у них є.
Одного разу синок розплакався. Батько не мiг його нiчим забавити i
дав йому свою сопiлочку, щоб дитина собi грала. А сам узяв рушницю на
плечi i пiшов у лiс на полювання та й забув сопiлочку тую, що вiд неı̈ гора
зсувалась.
Вертається назад додому, а гора стала знов висока. Вздрiв, що вже не
вилiзе на гору.
Та й пригадав, що мав три сестри. Вiн собi гадає: «Десь вони тут
недалеко». Пустився в дорогу.
Iде, знайшов одну сестру, наймолодшу. Приходить на подвiр’я, а там
миша з карабiном бiгає. Вийшла сестра, оборонила. Почав вiн ı̈й розповiдати все, як було, та й каже:
— Сестро, я хочу знати, де iншi моı̈ сестри. Вона йому каже:
— Iди, миша тебе проведе.
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Iде миша спереду, а вiн за нею. Приходить до другоı̈ сестри, а там щур
з карабiном. Щур пiдбiг до нього, сестра вийшла, оборонила. Увiйшли до
хати. Розповiв i цiй так, як тiй сестрi, i каже:
— Я був би радий знати, де моя старша сестра. Вона каже:
— Цi двоє звiрят тебе проведуть.
Привели його до найстаршоı̈ сестри. Дивиться, а там кiт з карабiном.
Кiт нявкав, вона вийшла, оборонила. Увiйшли до хати, почав розповiдати
всю правду: як вiн ı̈здив за водою татовi, як оженився, як пiшов на
полювання, все розповiв. Вона каже йому:
— На тобi цих троє звiрят, як вони тобi не дiстануть тоı̈ сопiлки, то
нiхто тобi уже не дiстане.
Взяв вiн ı̈х з собою i пiшов з ними до тоı̈ гори. Прийшов i каже:
— Iдiть, лiзьте на гору.
Пiшли, але треба було трохи через воду плисти, забрав кiт усiх звiрят
на себе i поплив. Вилiзли на гору. Каже кiт до мишi:
— Ти верти дiру малу, а щур за тобою бiльшу.
Провертiли, прогризли дверi, взяли сопiлку i пiшли. Приходять до
води, взяв кiт знов обох i пливуть. Щур сiв котовi на середину спини,
а миша на голову i пливуть. А миша з радостi бiгає по головi, кiт хотiв
сказати: «Сиди тихо!» — та тiльки розкрив рота, а сопiлка i впала у воду,
Вийшли на берег i сваряться. Питає ı̈х царевич:
— Є сопiлка?
Вони кажуть, що втопили. А вiн каже ı̈м:
— Як не буде, то я вас поб’ю.
Пiшли вони понад берегом, i найшов кiт рака, схопив його лапами, а
рак каже:
— Королевичу, не ı̈ж мене, бо я маю дрiбнi дiти! А вiн вiдповiдає:
— Найди менi сопiлку, що я втопив, тодi не з’ı̈м. Рак пiшов, шукає,
нема. Виходить i каже:
— Нема!
Кiт посварився на нього i каже:
— Iди шукай, бо як не знайдеш, то я тебе розiрву на шматки, де б не
був, то знайду!
Пiшов рак i знайшов. Виносить. Взяв кiт сопiлку i вiддав царевичу. Як
заграв той царевич, гора зсунулася, i вiн увiйшов до свого палацу...
I з того часу жили вони собi в добрi.
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Як соловейко чоловiка розуму
навчив
Один чоловiк пiймав соловейка i хотiв його з’ı̈сти. Але пташок каже до

нього:
— Нi, ти мною не наı̈сися, чоловiче; краще пусти мене, i я тебе навчу
трьох речей, якi тобi у великiй пригодi стануть.
Той чоловiк втiшився i пообiцяв вiдпустити, якщо той добре скаже.
I каже соловейко:
— Нiде того не ı̈ж, що не годиться. Нiде того не шкодуй, чого вже не
можна повернути. Нiколи рiчам неподобним не вiр.
Почувши це, чоловiк пустив соловейка.
А соловейко хотiв довiдатись, чи навчився той чоловiк його ради. Полетiв угору i каже до нього:
— О-о-о! Зле зробив, що мене пустив! Якби ти знав, який я скарб у
собi маю, нiколи не пустив би мене! Бо в мене є дорога i велика перлина;
якби ти ı̈ı̈ дiстав, зараз би багачем зробився.
Почувши те, чоловiк дуже засмутився, пiдскочив угору до соловейка i
просив, щоб вiн повернувся до нього.
Тодi соловейко каже:
— Тепер я пiзнав, що ти дурний чоловiк. Все, що я тебе вчив, пiшло
марно. I шкодуєш за тим, що вже не може повернутись. Неподiбнiй речi
ти повiрив! Дивися, який я маленький. Де ж у менi може вмiститися
велика перлина?!
Та й полетiв собi.
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Котигорошко
Був собi один чоловiк, мав шестеро синiв та одну дочку. Пiшли вони в

поле орати i наказали, щоб сестра винесла ı̈м обiд. Вона каже.
— А де ж ви будете орати? Я не знаю. Вони кажуть.
— Ми будемо тягти скибу вiд дому аж до тiı̈ ниви, де будемо орати,—
то ти за тiєю борозною i йди.
Поı̈хали.
А змiй жив над тим полем у лiсi та взяв тую скибу закотив, а свою
витяг до своı̈х палацiв. От вона як понесла братам обiдати та пiшла за
тiєю скибою i доти йшла, аж поки зайшла до змiєвого двора. Там ı̈ı̈ змiй
i вхопив.
Поприходили сини ввечерi додому та й кажуть матерi.
— Ввесь день орали, а ви нам не прислали й пообiдати.
— Як-то не прислала? Адже Оленка понесла, та й досi ı̈ı̈ нема. Я
думала, вона з вами вернеться. Чи не заблукалась?
Брати й кажуть.
— Треба йти шукати ı̈ı̈.
Та й пiшли всi шiсть за тiєю скибою i зайшли таки до того змiєвого
двора, де ı̈х сестра була. Приходять туди, коли вона там.
— Братики моı̈ милi, де ж я вас подiну, як змiй прилетить? Вiн же вас
поı̈сть!
Коли це й змiй летить.
— А,—каже,— людський дух пахне. А що, хлопцi, биться чи мириться?!
— Нi,— кажуть,— биться!
— Ходiть же на залiзний тiк!
Пiшли на залiзний тiк биться. Не довго й бились, як ударив ı̈х змiй,
так i загнав у той тiк. Забрав ı̈х тодi тiльки живих та й закинув до глибокоı̈
темницi.
А той чоловiк та жiнка ждуть та й ждуть синiв,— нема. От одного
разу пiшла жiнка на рiчку прати, коли ж котиться горошинка по дорозi...
Жiнка взяла горошинку та й iз’ı̈ла.
Згодом народився в неı̈ син. Назвали його Котигорошком.
Росте та й росте той син, як з води,— не багато лiт, а вже великий
вирiс. Одного разу батько з сином копали колодязь,— докопались до велиkazka.in.ua
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кого каменя. Батько побiг кликати людей, щоб допомогли його викинути.
Поки батько ходив, а Котигорошко узяв та й викинув. Приходять люде,
як глянули — аж поторопiли, так злякались, що в його така сила, та й хотiли його вбити. А вiн пiдкинув того каменя вгору та й пiдхопив,— люде
й повтiкали.
От копають далi та й докопалися до великого шматка залiза. Витяг
його Котигорошко та й забрав.
От i питається раз Котигорошко в батька, в матерi.
— Десь повиннi були в мене бути брати й сестри.
— Е-е, — кажуть,— синку, була в тебе i сестра й шестеро братiв, та
таке й таке ı̈м трапилось.
— Ну,— каже вiн,— так я ж пiду ı̈х шукати. Батько й мати умовляють
його.
— Не йди, сину, шестеро пiшло, та загинуло, а то ти один щоб не
загинув!
— Нi, таки пiду! Як же таки свою кров та не визволити? Узяв те
залiзо, що викопав, та й понiс до коваля.
— Скуй,— каже,— менi булаву, та велику!
Як почав коваль кувати, то скував таку, що всилу з кузнi винесли. Узяв
Котигорошко тую булаву, як замахнув, як кинув угору... Та й каже до
батька.
— Ляжу я спати, а ви мене збудiть, як летiтиме вона через дванадцять
суток.
Та й лiг. На тринадцятi сутки гуде тая булава! Збудив його батько, вiн
схопився, пiдставив пальця, булава як ударилась об його, так i розскочилась надвоє. Вiн i каже.
— Нi, з цiєю булавою не можна йти шукати братiв та сестру,— треба
скувати другу.
Понiс ı̈ı̈ знову до коваля.
— На,— каже,— перекуй, щоб було по менi!
Викував коваль ще бiльшу. Котигорошко й ту шпурнув угору та й лiг
знов спати на дванадцять суток. На тринадцятi сутки летить тая булава
назад, реве,— аж земля труситься. Збудили Котигорошка, вiн схопився,
пiдставив пальця,— булава як ударилась об його,— тiльки трошки зiгнулась.
— Ну, з цiєю булавою можна шукати братiв та сестру. Печiть, мамо,
буханцi та сушiть сухарцi,— пiду.
Узяв тую булаву, в торбу буханцiв та сухарцiв, попрощався, пiшов.
Пiшов за тiєю скибою, за тiєю давньою, що ще трохи знати було, та
й зайшов у лiс. Iде тим лiсом, iде та й iде, коли приходить до такого
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великого двора. Увiходить у двiр, тодi в будинок, а змiя нема, сама сестра
Оленка дома.
— Здорова була, дiвчино! — каже Котигорошко.
— Здоров був, парубче. Та чого ти сюди зайшов, прилетить змiй, то
вiн тебе з’ı̈сть.
— Отже, може, й не з’ı̈сть! А ти ж хто така?
— Я була одна дочка в батька й матерi, та мене змiй украв; а шестеро
братiв пiшло визволяти та й загинуло.
— Де ж вони? — питається Котигорошко.
— Закинув змiй до темницi, та не знаю, чи ще живi, чи, може, й на
попiлець потрухли.
— Отже, може, я тебе визволю,— каже Котигорошко.
— Де тобi визволити? Шестеро не визволило, а то б ти сам: — каже
Оленка.
— Дарма! — вiдказує Котигорошко. Та й сiв на вiкнi, дожидається.
Коли це летить змiй. Прилетiв та тiльки в хату — зараз.
— Ге,— каже,— людський дух пахне!
— Де б то не пах,— одказує Котигорошко,— коли я прийшов.
— Агов, хлопче,— а чого тобi тут треба? Биться чи мириться?
— Де то вже мириться,— биться! — каже Котигорошко.
— Ходiм же на залiзний тiк!
— Ходiм! Прийшли. Змiй i каже.
— Бий ти!
— Нi,— каже Котигорошко,— бий ти попереду!
От змiй як ударив його, так по кiсточки i ввiгнав у залiзний тiк. Вирвав
ноги Котигорошко, як замахнув булавою, як ударив змiя,— ввiгнав його
в залiзний тiк по колiна. Вирвався змiй, ударив Котигорошка,— i того по
колiна ввiгнав. Ударив Котигорошко вдруге, по пояс змiя загнав у тiк,
ударив утретє,— зовсiм убив.
Пiшов тодi в льохи-темницi глибокi, одiмкнув своı̈х братiв, а вони
тiльки-тiльки що живi. Забрав тодi ı̈х, забрав сестру Оденку i все золото
та срiбло, що було в змiя, та й пiшов додому.
От iдуть, а вiн ı̈м i не признається, що вiн ı̈х брат. Перейшли там
скiльки дороги, сiли пiд дубком спочивати. А Котигорошко притомився
пiсля того бою та й заснув дуже. А тi шестеро братiв i радяться.
— Будуть з нас люде смiятися, що ми шестеро змiя не подужали, а вiн
сам побив. Та й добро змiєве вiн собi все забере.
От радилися-радилися та й урадили, тепер вiн спить, не почує,— прив’язати його добре ликами до дубка, щоб не вирвався,— тут його звiр
розiрве. Як урадили, так i зробили, прив’язали та й пiшли собi.
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А Котигорошко спить i не чує того. Спав день, спав нiч, прокидається
— прив’язаний. Вiн як стенувся,— так того дубка й вивернув з корiнням.
От узяв тодi того дубка на плечi та й пiшов додому.
Пiдходить до хати, аж чує; брати вже прийшли та й розпитуються в
матерi.
— А що, мамо, чи в вас iще були дiти?
— Та як же? Син Котигорошко був та вас пiшов визволяти. Вони тодi.
— Оце ж ми його прип’яли,— треба бiгти та одiп’ясти.
А Котигорошко як пошпурить тим дубком у хату,— за малим хати не
розваляв.
— Оставайтесь же, коли ви такi! — каже.— Пiду я в свiта.
Та й пiшов знову, на плечi булаву взявши.
Iде собi та йде, коли дивиться — вiдтiль гора i вiдсiль гора, а мiж
ними чоловiк, руками й ногами в тi гори вперся та й розпиха ı̈х. Каже
Котигорошко.
— Боже поможи!
— Дай боже здоров’я!
— А що то ти, чоловiче, робиш?
— Гори розпихаю, щоб шлях був.
— А куди йдеш? — питає Котигорошко.
— Щастя шукати.
— Ну, то й я туди. А як ти звешся?
— Вернигора. А ти?
— Котигорошко. Ходiм разом!
— Ходiм!
Пiшли вони. Iдуть, коли бачать: чоловiк серед лiсу як махне рукою —
так дуби й вивертає з корiнням.
— Боже поможи!
— Дай боже здоров’я!
— А що ти, чоловiче, робиш?
— Дерева вивертаю, щоб iти було просторiше.
— А куди йдеш?
— Щастя шукати.
— Ну, то й ми туди. А як звешся?
— Вернидуб. А ви?
— Котигорошко та Вернигора. Ходiм разом!
— Ходiм!
Пiшли втрьох. Iдуть, коли бачать — чоловiк iз здоровенними вусами
над рiчкою: як крутнув вусом,— так вода й розступилася. Що й по дну
можна перейти. Вони до його.
— Боже поможи!
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— Дай боже здоров’я!
— А що ти, чоловiче, робиш?
— Та воду одвертаю, щоб рiчку перейти.
— А куди йдеш?
— Щастя шукати.
— Ну, та й ми туди. А як звешся?
— Крутивус. А ви?
— Котигорошко, Вернигора, Вернидуб. Ходiм разом.
— Ходiм!
Пiшли. I так ı̈м добре йти: де гора на дорозi,— Вернигора перекине;
де лiс,— Вернидуб виверне; де рiчка,— Крутивус воду одверне. От зайшли
вони в такий великий лiс,— коли бачать, аж у лiсi стоı̈ть хатка. Увiйшли
в хатку, — нiкого нема. Котигорошко й каже.
— Отут ми й заночуємо.
Переночували, а на другий день Котигорошко й каже:
— Ти, Вернигоро, зоставайся дома та вари ı̈сти, а ми втрьох пiдемо на
полювання.
Пiшли вони, а Вернигора наварив ı̈сти та й лiг спочивати. Коли хтось
стукає в дверi.
— Одчини!
— Не великий пан, одчиниш i сам,— каже Вернигора.
Дверi одчинились та й знов хтось кричить:
— Пересади через порiг!
— Не великий пан, перелiзеш i сам.
Коли влазить дiдок маленький, а борода на сажень волочиться. Як
ухопив Вернигору за чуба та й почепив його на гвiздок на стiну. А сам
усе, що було наварене, виı̈в, випив, у Вернигори з спини ремiнь шкiри
видрав та й подався.
Вернигора крутивсь-крутивсь, якось одiрвав свого чуба космик, кинувся знову варити; поки товаришi поприходили, уже доварює.
— А чого ти запiзнився з обiдом?
— Та задрiмав трохи.
Наı̈лись та й полягали Спати. На другий день устають. Котигорошко
й каже:
— Ну, тепер ти, Вернидубе, зоставайся, а ми пiдемо на полювання.
Пiшли вони, а Вернидуб наварив ı̈сти та й лiг спочивати. Аж
хтось стукає в дверi:
— Одчини!
— Не великий пан, одчиниш i сам.
— Пересади через порiг!
— Не великий пан, перелiзеш i сам.
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Коли й лiзе дiдок маленький, а борода на сажень волочиться. Як ухопить Вернидуба за чуба та й почепив на гвiздок. А сам усе, що було
наварене, виı̈в, випив, у Вернидуба з спини ремiнь шкiри видрав та й
подався.
Вернидуб борсався, борсався, якось уже там з гвiздка зiрвався та й нум
швидше обiдати варити. Коли це приходить товариство.
— А що це ти з обiдом опiзнивсь?
— Та задрiмав,— каже,— трохи...
А Вернигора вже й мовчить: догадався, що воно було. На третiй день
зостався Крутивус,— i з ним те саме. А Котигорошко й каже.
— Ну, та й лiнивi ви обiдати варити! Уже ж завтра ви йдiть на полювання, а я зостануся дома.
На другий день так i є: тi троє йдуть на полювання, а Котигорошко
дома зостається. От наварив вiн ı̈сти та й лiг спочивати. Аж грюкає хтось
у дверi.
— Одчини!
— Стривай, одчиню,— каже Котигорошко.
Одчинив дверi,— аж там дiдок маленький, а борода на сажень волочиться.
— Пересади через порiг!
Узяв Котигорошко, пересадив. Коли той пнеться до його, пнеться.
— А чого тобi? — питає Котигорошко.
— А ось побачиш чого,— каже дiдок та доп’явсь до чуба та тiльки хотiв
ухопити, а Котигорошко;
— То ти такий! — та собi хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його
до дуба, розколов його, заправив у розколину дiдову бороду й защiкнув ı̈ı̈
там.
— Коли ти,— каже,— такий, дiдусю, що зараз до чуба берешся, то
посидь собi тут, поки я знову сюди прийду.
Приходить вiн у хату,— вже й товариство поприходило.
— А що обiд?
— Давно впрiв.
Пообiдали, а тодi Котигорошко й каже:
— А ходiть лиш — я вам таке, диво покажу, що ну!
Приходить до того дуба, коли нi дiдка, нi дуба нема: вивернув дiдок
дуба з коренем та й потяг так за собою. Тодi Котигорошко розказав
товаришам, що йому було, а тi вже й про своє призналися, як ı̈х дiдок за
чуба чiпляв та ремiння з спини драв.
— Е,— каже Котигорошко,— коли вiн такий, то ходiм його шукать.
А де дiдок того дуба тяг,— там так i знать, що волочено,— вони за
тим слiдом i йдуть. I так дiйшли аж до глибокоı̈ ями, що й дна не видно.
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Котигорошко й каже.
— Лiзь туди, Вернигоро!
— А цур йому!
— Ну ти, Вернидубе!
Не схотiв i Вернидуб, i Крутивус.
— Коли ж так,— каже Котигорошко,— полiзу я сам. Давайте плести
шнури!
Наплели вони шнурiв, умотав Котигорошко руку в кiнець та й каже:
— Спускайте!
Почали вони спускати, довго спускали,— таки сягнули до дна,— аж на
iнший свiт. Став там Котигорошко ходити,— аж дивиться, стоı̈ть палац
великий. Вiн увiйшов у той палац, коли так усе й сяє золотом та дорогим
камiнням. Iде вiн покоями,— аж вибiгає йому назустрiч королiвна — така
гарна, що й в свiтi кращоı̈ нема.
— Ой,— каже,— чоловiче добрий, чого ти сюди зайшов?
— Та я, — говорить Котигорошко,— шукаю дiдка маленького, що борода на сажень волочиться.
— Єсть,— каже вона,— дiдок, бороду з дубка визволяє. Не йди до
його,— вiн тебе вб’є, бо вже багато вiн людей побив.
— Не вб’є! — каже Котигорошко,— то ж я йому й бороду защiкнув.
А ти ж чого тут живеш?
— А я,— каже вона,— королiвна, та мене сей дiдок украв i в неволi
держить.
— Ну, то я тебе визволю. Веди мене до його!
Вона й повела. Коли так справдi, сидить дiдок i вже бороду визволив з
дубка. Як побачив Котигорошка, то й каже.
— А чого ти прийшов? Биться чи мириться?
— Де вже,— каже Котигорошко,— мириться — биться!
От i почали вони биться. Бились-бились, i таки вбив його Котигорошко
своєю булавою. Тодi вдвох iз королiвною забрали все золото й дороге
камiння у три мiшки та й пiшли до тiєı̈ ями, що вiн спускався. Прийшов
та й гукає.
— Агов, брати,— чи ви ще є?
— Є!
Вiн прив’язав до мотуза один мiшок та й сiпнув, щоб тягли.
— Це ваше.
Витягли, спустили знову мотуз. Вiн прив’язав другий мiшок.
— I це ваше.
I третiй ı̈м оддав,— усе, що добув. Тодi прив’язав до мотуза королiвну.
— А це моє,— каже.
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Витягли тi троє королiвну, тодi вже Котигорошка треба тягти. Вони й
роздумались.
— Нащо будемо його тягти? Нехай лучче й королiвна нам достанеться.
Пiдтягнiм його вгору та тодi й пустимо,— вiн упаде та й уб’ється.
А Котигорошко та й догадався, що вони вже надумали щось,— узяв та
й прив’язав до мотуза каменюку та й гукає.
— Тягнiть мене!
Вони пiдтягли високо, а тодi й кинули,— камiнь тiльки гуп!
— Ну,— каже Котигорошко,— добрi ж i ви!
Пiшов вiн тим свiтом. Iде та й iде, коли насунули хмари, як ударить дощ та град. Вiн i заховався пiд дубом. Коли чує,— на дубi пищать
грифенята в гнiздi.
Вiн залiз на дуба та й прикрив ı̈х свитою. Перейшов дощ, прилiтає
велика птиця гриф, тих грифенят батько. Побачив, що дiти вкритi, та й
питає:
— Хто це вас накрив? А дiти кажуть:
— Як не з’ı̈си, то ми скажемо.
— Нi,— каже,— не з’ı̈м.
— Отам чоловiк сидить пiд деревом, то вiн накрив.
Гриф прилетiв до Котигорошка та й каже:
— Кажи, що тобi треба,— я тобi все дам, бо це вперше, що в мене
дiти зосталися живi, а то все я полечу, а тут пiде дощ,— вони в гнiздi й
заллються.
— Винеси мене,— каже Котигорошко,— на той свiт.
— Ну, добру ти менi загадку загадав! Ну, та дарма,— треба летiти.
Вiзьмiмо з собою шiсть кадовбiв м’яса та шiсть кадовбiв води, то як я
летiтиму та поверну до тебе голову направо, то ти менi i вкинеш у рот
шматок м’яса, а як поверну лiворуч, то даси трохи води, а то не долечу
та й упаду.
Взяли вони шiсть кадовбiв м’яса та шiсть кадовбiв води, сiв Котигорошко на грифа,— полетiли. Летять та й летять, то гриф як поверне голову
направо, то Котигорошко йому i вкине в рот шматок м’яса, а як налiво —
дасть йому трохи води. Довго так летiли,— от-от уже долiтають до сього
свiту. Коли гриф i повертає голову направо, а в кадовбах i шматочка м’яса
нема. Тодi Котигорошко одрiзав у себе литку та й кинув грифовi в пащу.
Вилетiли нагору, гриф i питається:
— Чого це ти менi такого гарного дав аж наприкiнцi?
Котигорошко й показав на свою ногу:
— От чого,— каже.
Тодi гриф виригнув литку, полетiв i принiс цiлющоı̈ води: як притулили
литку та покропили тiєю водою,— вона й приросла.
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Гриф тодi вернувся додому, а Котигорошко пiшов шукати своı̈х товаришiв. А вони вже подались туди, де тiєı̈ королiвни батько, там у його
живуть та сваряться промiж себе: кожен хоче з королiвною оженитися,
то й не помиряться.
Коли це приходить Котигорошко. Вони полякалися, думали, що вiн ı̈х
повбиває. А вiн i каже:
— Рiднi брати, та й то зрадили,— мушу вас простити.
Та й простив. А сам одружився з тiєю королiвною та й живе.
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Як дядько чорта дурив i дiжку
грошей вiд нього здобув
Був собi бiдний чоловiк, не мав звiдки жити, бо не було в нього нi землi,

нi худоби. Пiшов якось вiн у лiс лико дерти. А чорт угледiв. Приходить
до нього й питає:
— Що ти робиш?
— Деру лико!
— Нащо?
— Буду плести сiтки та ловити дiдькiв!
— То й мене зловиш?
— А ти ж думав, що як? От тiльки не стережися!
— Не лови мене, я тобi дам бочку грошей!
— Занеси ж менi додому.
Чорт узяв i занiс. Питається:
— Коли будеш ловити?
— Взавтра.
Ось на другий день приходить чорт, а мужик уже плете мотуззя.
— Що ти робиш?— знову питає.
— А бач, плету сiтки на старих дiдькiв, а молодих i так половлю!
— А коли будеш ловити?
— Взавтра, бо, бач, ще сiтi не готовi!
I так цiлий тиждень мужик чорта водив. Бачить чорт, що його обдурено, i каже:
— Слухай-но! Коли ти мене ошукуєш, то я пiду до свого пана Люципера, нехай нас розсудить!
— То йди!
Пiшов той чорт до пана свого й розказує свою пригоду з мужиком.
Люципер йому каже:
— Я вас розсудити не можу, бо мужик до мене не належить, але таку
тобi раду даю: котрий котрого перебiжить, то того й будуть грошi.
Приходить чорт i каже мужиковi, яку йому пан Люципер раду дав.
Мужик вiдповiдає чортовi:
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— Є в мене синок Матвiйко, в лiсi воли пасе. Як ти з ним не збiжишся,
то зо мною й не важся!
От iдуть вони до лiсу. Мужик знав, де заєць мав лiговисько. Пiдходить
тихенько, дивиться: спить заєць.
— Матвiйко! Воли де? — крикнув мужик. Заєць як вискочить та драла!
А чорт за ним телеп-телеп! Але де чортовi до зайця!
— Що ж,— каже мужик,— не перебiг ти мого синка.
От приходить чорт знову до свого пана i каже:
— Пане, мужик показав менi свого синка i велiв, щоби я з ним збiгся,
а як не збiжуся, то з старим щоб i не важився. I я не мiг з його хлопцем
збiгтися. Будьте ласкавi, пане, дайте iще яку раду,
— Яку ж я тобi дам раду? От,— каже,— котрий котрого переборе, то
того будуть грошi.
Приходить чорт i каже те мужиковi, Мужик вiдповiдає :
— Який ти дурний! Куди тобi зi мною боротися? В мене є в лiсi
старий мiй дiдуньо, i такий старий, що аж мохом порiс. Як ти з ним не
зборешся, то зi мною не важся!
Повiв мужик чорта до лiсу, в якому знав, де ведмiдь має барлiг.
— Мiй дiдуньо слiпий, нiчого не бачить i нi до кого не говорить: його
треба зачепити. Вiзьми трохи попелу в жменю, а як я дiдуня викличу з
хати, то ти кинь йому попелом в очi, тодi вiн розворушиться i буде з
тобою боротися.
От приходять до барлога. Мужик крикнув:
— Дiдуню, а вийдiть-но!
Ведмiдь почув чоловiчий голос, зачав бурчати i вилазити з барлога.
— Чуєш, як дiдуньо богу молиться? — каже мужик.— Тiльки покажеться, кинь йому попелом в очi, вiн i розворушиться.
От тiльки вийшов ведмiдь з ями, а чорт хвать йому попелом в очi. А
ведмедисько як талапне його, лапою, то чорт аж юшкою вмився.
Насилу вирвався чортяка од ведмедя, побiг до свого пана та й знову
йому скаржиться, знов просить якоı̈сь ради.
— Яку ж я тобi дам раду?.. От котрий котрого передряпає, того будуть
грошi.
Приходить чорт i каже мужиковi:
— Казав пан: котрий котрого передряпає, то того будуть грошi.
Мужик вiдповiдає:
— Слухай-но, ниньки вже нерано, треба десь вийти на плац, щоб люди
бачили, як ми будем дертися. То краще iди додому, вiдпочинь, бо ти вже
й так змучився, а завтра раненько прийдеш, та й будем дертися.
— То й добре,— погодився чорт i пiшов додому. Тим часом мужик
подався до коваля, попросив поробити йому на пальцi гаки залiзнi, взяв
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волову шкуру, обшився.
На другий день приходить чорт.
— Ну як,— каже,— пiдем?
— Авжеж пiдем!
От виходять на плац, давай дертися. Чорт що вiзьме пазурами, то
тiльки погладить мужика по шкурi, а мужик як зачепить чорта гаками,
то дере паси вiд шиı̈ до п’ят,— так чорта здер, що аж шмаття висить.
Насилу чортяка вирвався з мужицьких рук, полетiв до свого пана.
— А що там? — питається Люципер.
— Ой бiда,— чорт каже,— мужик мене здер! Ось дивiться, яке шмаття
висить! А я йому нiчого не мiг зробити. Змилуйтеся, пане Люципер,—
дайте менi яку раду.
— Либонь,— каже Люципер,— з мужиком нiхто справи не виведе,
але ще даю отаку раду: котрий котрого переколе, то того грошi будуть.
Приходить чорт до мужика i мовить:
— Казав пан Люципер: хто кого переколе, то того будуть грошi.
— Ну й добре,— вiдповiдає мужик,— ходiм колотися.
Iде мужик через тiк, бере вила. А чорт має списа. Але чорт каже:
— Е, небоже, ти менi двi дiрки зробиш, а я тобi тiльки одну.
— Ну, то помiняймося!
Взяли помiнялися, приходять до плоту, давай через плiт колотися. Мужик що шпигне, то все чорта в живiт,— геть його сколов. А чорт застромив вила в плiт та й не мiг далi посунути.
Дивиться чорт, що непереливки,— покинув i втiк до пана. Той питає:
— А що там?
— От дивiться, пане,— каже чорт,— iздер, сколов мене, i не можна
грошей видерти!
— А бач, я тобi казав, що з мужиком i чорт справи не виведе. Але ще
тобi дам останню раду: котрий котрого пересвище, того будуть грошi. Iди
i бiльше вже не приходь.
— Нi,— каже чорт,— вже не прийду. От приходить чорт до мужика i
каже:
— Оце менi пан дав останню раду: котрий з нас котрого пересвище,
то того будуть грошi.
— Ну, то що,— каже мужик,— будем свистати.
— Ходiм до лiсу,— каже чорт.
Приходять до лiсу. Чорт як свиснув — почали верхи на деревах ламатися. Як свиснув удруге — почали з корiнням дерева ламатися.
Тодi мужик i каже:
— Е нi, небоже, я тут не буду свистати! Коли ти свиснув, з корiнням
ламало дерева, а що ж то буде, як я свисну! Я пiду додому, в мене хата
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мiцна, все-таки хоч верх зiрве, а нас не поб’є.
— Ну,— каже чорт,— ходiм.
От приходять додому. Мужик крикнув:
— Жiнко, позатикай собi i дiтям вуха, позав’язуй очi, бо як свисну, то
поглухнете i очi вам повилазять!
А чорт сiв на припiчку i каже:
— Зав’яжи ж i менi!
Зав’язав мужик i чортовi очi, взяв сокиру в руки, i що свисне, то все
обухом по головi чортовi. Так його освистав, що в нього й справдi очi
вилiзли.
Отак у мужика грошi й лишилися, i вiд того пiшла приказка, що
«мужика i чорт не змудрує».
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Колобок
Були собi дiд та баба та дожились уже до того, що й хлiба нема. Дiд i

просить:
— Бабусю! Спекла б ти колобок!
— Та з чого ж я спечу, як i борошна нема?
— От, бабусю, пiди в хижку та назмiтай у засiку борошенця, то й буде
колобок.
Послухалась баба, пiшла в хижку, назмiтала в засiку борошенця, витопила в печi, замiсила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала
на вiкнi, щоб простигав.
А вiн лежав, лежав на вiкнi, а тодi з вiкна на призьбу, а з призьби на
землю в двiр, а з двору за ворота та й побiг покотився дорогою.
Бiжить та й бiжить дорогою, коли це назустрiч йому зайчик.
— Колобок, колобок, я тебе з’ı̈м!
— Не ı̈ж мене, зайчику-лапанчику, я тобi пiсеньки заспiваю:
— Ану заспiвай!
Я по засiку метений,
Я iз борошна спечений,—
Я вiд баби втiк,
Я вiд дiда втiк,
То й вiд тебе втечу!
Та й побiг знову. Бiжить та й бiжить... Перестрiває його вовк:
— Колобок, колобок, я тебе з’ı̈м!
— Не ı̈ж мене, вовчику-братику, я тобi пiсеньки заспiваю.
— Ану заспiвай!
Я по засiку метений,
Я iз борошна спечений,—
Я вiд баби втiк,
Я вiд дiда втiк,
Я вiд зайця втiк,
То й вiд тебе втечу!
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Та й побiг... Аж iде ведмiдь.
— Колобок, колобок, я тебе з’ı̈м!
— Не ı̈ж мене, ведмедику, я тобi пiсеньки заспiваю.
— Ану заспiвай!
Я по засiку метений,
Я iз борошна спечений,—
Я вiд баби втiк,
Я вiд дiда втiк,
Я вiд зайця втiк,
Я вiд вовка втiк,
То й вiд тебе втечу!
Та й побiг. Бiжить та й бiжить дорогою... Стрiчається з лисичкою:
— Колобок, колобок, я тебе з’ı̈м!
— Не ı̈ж мене, лисичко-сестричко, я тобi пiсеньки заспiваю.
— Ану заспiвай!
Я по засiку метений,
Я iз борошна спечений,—
Я вiд баби втiк,
Я вiд дiда втiк,
Я вiд зайця втiк,
Я вiд вовка втiк,
Вiд ведмедя втiк,
То й вiд тебе втечу!
— Ну й пiсня ж гарна! — каже лисичка.— От тiльки я недочуваю
трохи. Заспiвай-бо ще раз та сiдай до мене на язик, щоб чутнiше було.
Колобок скочив ı̈й на язик та й почав спiвати:
Я по засiку метений...
А лисичка — гам його! Та й з’ı̈ла!
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Про жар-птицю та вовка
Було у одного царя три сини — два розумних, а третiй дурень. От при-

йшли вони до батька до свого та й просять, щоб вiн вiдпустив ı̈х поı̈здити
по свiту, подивитися на iншi царства. Батько вислухав ı̈х i каже:
— Вибирайте собi коней з табунiв яких завгодно i ı̈дьте куди хочете.
От пригнали тi табуни; почали вони вибирати.
Обидва старшi вибрали коней щонайкращих, а менший, дурень, узяв
найпоганшого коня. Зiбравшись, виı̈хали вони усi троє однiєю дорогою.
ı̈дуть та ı̈дуть. Коли дивляться — стоять три стовпи i вiд кожного стовпа
йде дорога: одна прямо, друга налiво, а третя направо. На тих стовпах було щось написано; вони i пiд’ı̈хали прочитати. На однiм стовпi значилось:
«Хто поı̈де дорогою цiєю, той сам буде ситий, а кiнь його голодний»; на
другiм: «Хто поı̈де цiєю дорогою, той сам буде голодний, а кiнь ситий»; на
третiм: «Хто поı̈де цiєю дорогою, у того вовк коня з’ı̈сть». Поı̈хали вони:
старший по тiй дорозi, що сам буде ситий, а кiнь голодний; середульший
по тiй, що сам буде голодний, а кiнь його ситий, а менший, дурень,— по
тiй, що вовк коня з’ı̈сть.
Тiльки що менший трохи проı̈хав, iде вовк назустрiч йому i каже:
— Злазь з коня, я його з’ı̈м!
Нiчого робити — узяв дурень сiдло на плечi та й пiшов собi дорогою,
а коня покинув. Коли це доганяє його знову той же самий вовк:
— Сiдай,— каже,— на мене i кажи, куди тебе везти?
А дурень йому вiдповiдає:
— Вези куди сам знаєш!
Привiз його вовк у великий лiс, а посеред того лiсу стояла хата велика;
бiля тiєı̈ хати стоı̈ть стовп, на стовпi висить клiтка, а у тiй клiтцi сидить
птиця така, аж сяє. От дурень як уздрiв ı̈ı̈ та й каже вовковi:
— Як би менi украсти цю птицю?
— Iди,— каже йому вовк,— та полiзь по стовпу, та не берись за вiрьовочку, а прямо бери клiтку.
Пiшов дурень, злiз на стовп та замiсть клiтки i зачепив рукою вiрьовку
— коли це дзвоник: дзень-дзень-дзень! Вибiгають сторожi, що стерегли
птицю, та до нього:
— Чого тобi треба?
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— Хотiв,— каже вiн ı̈м,— птицю вкрасти.
А сторожi й кажуть:
— Це не проста птиця, а жар-птиця. Коли хочеш, щоб ми тобi ı̈ı̈ дали,
приведи нам коня до половини золотого, до половини срiбного.
Пiшов вiд них дурень, а вовк i питає його:
— Де ж птиця, що ти хотiв украсти?
— Нема! — каже дурень.
Розказав йому все, як було, i що треба привести коня до половини
золотого, до половини срiбного.
— Сiдай же,— каже вовк,— швидше та поı̈демо.
Сiв дурень на вовка — i поı̈хали. Їхали, ı̈хали, от вовк i привiз його
знов-таки у лiс, а в тiм лiсi стоять усе кам’янi конюшнi, а в конюшнях
iржуть конi. Вовк i каже дурневi:
— Iди ж в оцю конюшню та бери першого коня, та не за уздечку, а
за гриву.
Пiшов дурень у конюшню та й забув знову, що йому наказував вовк,
бере коня за уздечку, а удила тiльки брязь-брязь... Тут зараз i вискакують
сторожi та до нього:
— Чого тобi треба?
— Хотiв украсти коня.
— Е, привези нам панну, що живе за сiм верст вiдсiль у дубовiм гаю,
тодi вiзьмеш коня.
З тим i пiшов дурень вiд них. Прийшов до вовка, а вiн його i питає:
— Де ж кiнь?
— Нема! — та й розказав йому, як було i чого вимагали вiд нього
сторожi.
— Сiдай же швидше та поı̈демо,— каже вовк.
От поı̈хали. Вовк i привiз його знов у гай дубовий. Коли дивляться —
аж по горi ходить панна з дiвчиною, своєю слугою.
— Iди ж,— каже йому вовк,— до тiєı̈ панни та скажи ı̈й, що тобi дуже
хочеться пити: нехай вона пошле ту дiвчину по воду, а ти бери ı̈ı̈ скорiш
на оберемок та й неси до мене.
Пiшов дурень до панни та й просить ı̈ı̈:
— Пошлiть, панно, по воду: дуже пити хочеться.
Вона, почувши це, стала просить його зайти у хату; вiн вiдмовляється,
що йому не можна зайти.
— Вiзьмiть та пошлiть дiвку по воду.
Та й послала, а дурень тодi як ухопить ı̈ı̈ на оберемок та мерщiй до
вовка, сiв на нього i полетiв, як птиця. Прибiгли до того мiсця, де вiн
крав коня до половини золотого, до половини срiбного, вовк став та й
каже йому:
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— Я ж перекинусь панною, а ти мене вiдведи i вiддай сторожам, та як
вiзьмеш у них коня наполовину золотого, наполовину срiбного, то сiдай
на нього та й ı̈дь швидше по цiй дорозi, що до жар-птицi; я дожену тебе.
Так i зробили. Вовк перекинувсь панною; дурень узяв його, пiдвiв
до сторожi та й промiняв на коня до половини золотого, до половини
срiбного.
Потiм посадив на коня панну, ту, що вкрав собi, сiв i сам та й поı̈хав
тим шляхом, що йде до жар-птицi. А сторожi узяли ту панну, що вiн
зоставив ı̈м, принесли ı̈й яблук, ягiд i усього-усього та й давай годувати.
От наı̈всь наш вовк гарно та й каже:
— Випустiть мене трохи погуляти.
Вони й випустили його, та тiльки що випустили — вiн зараз i перекинувся вовком, вони не уздрiли й як, та й побiг собi скiльки видно, тiльки
курява знялась. Бiг-бiг вiн, а далi й наздоганяє дурня аж там уже, де була
жар-птиця, та й знову каже йому:
— Я ж знову перекинусь конем, а ти вiдведи мене i вiддай сторожам,
та як вiзьмеш жар-птицю, то сiдай на коня та й ı̈дь аж до тiєı̈ дороги, де
ти розпрощався з братами, там i пiдождеш мене. Та тiльки не спи, а то
брати уб’ють тебе.
Дурень так i зробив, як казав вовк: вимiняв жар-птицю, сiв на коня,
взяв панну та мерщiй i дременув. От приı̈здить на те мiсце, де три дороги
сходяться в одну, та й сiв вiдпочити, а коня пустив пастись. Жар-птиця
сидить у клiтцi та й спiває, а панна й просить його:
— Не засни ж, будь ласка, а то брати уб’ють тебе i мене.
Коли дивиться вона: ı̈дуть два парубки, вона зараз до дурня — аж вiн
уже спить. Давай вона його будити: будила-будила — нiяк не розбудить.
От пiд’ı̈хали туди ж i тi парубки.
— Дивись-но,— каже один,— це ж наш брат-дурень. Давай уб’ємо
його, а коня, жар-птицю i красну дiвицю вiзьмемо собi!
Так i зробили, як сказали: убили брата i покинули там, а коня, жарптицю i красну дiвицю узяли та й поı̈хали. Незабаром прибiгає й вовк.
Дивиться, аж дурня вже клює сорока, а гадюка ссе з нього кров. От вiн
зараз гадюку убив, а до сороки й каже:
— Як ти менi не принесеш води цiлющоı̈ й живущоı̈, то й тебе уб’ю.
— В чому ж я тобi принесу? — питає сорока.
Вiн узяв зробив з листя двi коробочки, одну прив’язав сороцi до однiєı̈
ноги, другу до другоı̈, та й пустив ı̈ı̈. На другий день прилiтає вона до
нього в полудень i приносить воду. Тодi вiн узяв, полив дурня цiлющою
водою, зцiлив його, а далi — живущою — оживив.
— Та й довго ж як я спав,— каже дурень.
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— Якби не я, заснув би ти навiки,— обiзвавсь вовк.— Сiдай швидше
та поı̈демо, а то старший брат обвiнчається з панною.
Сiв дурень на вовка i поı̈хали.
Приı̈жджає додому, коли дивиться — стоı̈ть перед ганком коляска, а в
нiй запряжений його кiнь до половини золотий, до половини срiбний. Як
побачив його кiнь, так i кинувсь до нього, поволiк з собою i коляску ту, а
як побачила його жар-птиця у вiкно — так i пурхнула до нього: розбила
й вiкно, вилетiла та й сiла йому на плече. Коли це виходить i панна та з
його братом, така заплакана,— ı̈хати до вiнця. Як угледiла ж вона дурня
— зараз до нього так i кинулась.
— Ось хто мене вкрав,— каже,— за нього й вийду!
Дивиться на це диво батько i сам не знає, що воно робиться. Тут
дурень i розказав йому все дочиста, як було дiло. А батько йому й каже:
— Роби ж з братами що хочеш...
Тодi дурень поı̈хав до вiнця, повiнчався з панною, братiв простив, а
вовковi зжарив цiлого барана. От вам казка, а менi бубликiв в’язка.

kazka.in.ua

113

Мудрий Iванко
Раз був, де не був, у тiй землi, де уже край свiту, один чоловiк: бiд-

ненький, худобненький, як церковна миша. А мав трьох синiв. Поставнi,
вродливi, мiцнi, як дуби, хлопцi. А надто Iванко — такий красний i гречний, що з нього лиш радiти, якби був достаток. Але тут злиднi, а де злиднi,
там i краса не тiшить.
Так чоловiк та його сини жили з дня на день, iз року на рiк i все
чекали, що невдовзi обернеться свiт i щастя загляне й до ı̈хньоı̈ хижки.
Айбо свiт не хоче обернутися, а щастя обходить хижу бiдняка.
Одного ранку повставали, i хочеться ı̈сти. А в хатi нi крихти. Тодi
чоловiковi спало на думку обдурити хлопцiв. Каже старшому:
— А що, сину, снилося тобi?
— Ой няньку, менi снилося, що я був у самого царя на гостинi. Їв там
всiлякi добрi страви: поливку, м’ясо, калачi,— пив добрi напоı̈: паленку,
вино, мед,— i порахувати не можна все те... Так я там погостився, що
мало менi черево не трiсло...
— Гаразд. Ти був на добрiй гостинi, тепер тобi не треба i снiдати...
Хлопець тiльки ковтнув собi слину.
— Но, а тобi, сину,— питав батько середущого,— що наснилося?
— Гей, няньку, менi снилося, що я був у царя, та не лише наı̈вся й
напився, а й пiсля гостини цар ще прибрав мене у панське плаття, дав
чоботи з острогами, шаблю на бiк прив’язав. Шкода, що се лиш сон...
— Нi, не шкода, синку! Будь задоволений i тим, що тобi приснилося...
А тобi, Iванку, чи снилося щось? — питає наймолодшого.
— I менi, няньку, наснилося добре, але я нiкому не розповiм, що.
— Своєму вiтцевi не розповiси?
— Нiкому!
— Я тебе примушу!
— Не примусите!
— Гей ти, шибенику! — скочив чоловiк, як пожалений.— Я тебе навчу,
як з вiтцем говорити!
Вхопив ломаку i почав лупити по головi, по ногах, по хребту... Б’є i все
запитує:
— Чи розповiси, що тобi приснилося?
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— Не розповiм!
— Нi? То на тобi! — й далi молотить палицею сина.
Iванко терпiв, доки мiг, а як припекло, вискочив у дверi та на вулицю!
Батько за ним з ломакою в руках. Так досягає сина, що аж шкiра на
хлопцевi трiщить.
Коли несподiвано котиться карета: парадна, срiблом-золотом блищить.
Спереду запряженi аж шiсть пар коней. Конi як соколи летять!
— Гов, гов! — Конi стали.
Вiконечко брички вiдчинилося, й висунулась голова у царськiй коронi.
Цар дивиться й звiдує:
— Егей, чоловiче, за що лупцюєш хлопця?
— Се мiй син, пресвiтлий царю, i я маю право карати його. I ви свого,
напевне, караєте.
— Гм... То не так, бо сина у мене не є. Маю лиш доньку. Але скажи,
за яку провину так дуже б’єш хлопця?
— А отак, пресвiтлий царю. Старшi два хлопцi розповiли, що ı̈м снилося, а цей шибеник, Iванко, нiзащо не хоче...
Подумав цар i каже:
— Знаєш що, чоловiче? Дай ти свого Iванка менi. У мене йому не буде
бiди. Думаю, менi вiн розповiсть свiй сон.
Чоловiк знизав плечима:
— Най буде по-вашому! Берiть його, доста менi i двох дармоı̈дникiв.
Зрадiв старий цар:
— Но, Iванку, лiзь сюди, в карету... А ти, чоловiче, зоставайся здоровий!
— i дав йому мiшок срiбла-золота.
Возiй луснув батогом, i конi стали аж у царському дворi.
Слуги вiдчиняють дверцята карети, щоб зняти царя, а при царевi сидить хлопець. Не розумiють, що таке, чому поряд з царем розсiвся простак.
А цар говорить:
— Хлопця поважайте, як мого сина...
Взяли слуги Iванка й одягли в царську одiж. Коли його повели на
полуденок, то i сам цар аж рота роззявив — ледве його впiзнав. Iванко
тримався, як уроджений царевич.
Усi коло столу дивилися на хлопця, а царiвна просто не зводила iз
нього очей.
Вiд того дня Iванко став у царя як свiй. Що лиш захоче, все для нього
є: i ı̈сти, i пити, i царська одежа. Цар полюбив його, як рiдного сина.
А царська дочка? Боже мiй! Так залюбилася в Iванка, що i жити без
нього не може! Приı̈здили сватачi з усiх краı̈н та земель — королi, герцоги,
барони. Але дiвка й чути не хотiла за якогось нареченого.
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Так ото тяглося з пiвроку. Iванко жив при царському дворi у великiй
честi.
Одного дня цар з хлопцем сидiли бiля столу й говорили, як батько iз
сином. Говорили про державнi справи. Цар дивиться на Iванка й не може
натiшитись: такий прекрасний парубчина, що пари йому не знайдеш у
цiлiй державi,— рослий, сильний, розумний. Нiхто з ним не може рiвнятися в бою, нiхто так мiцно не держить, у руцi шаблю, нiхто так влучно
не вмiє стрiляти...
Цар милується витязем i думає — що з нього буде?
Задумався глибоко i згадав, як вiн зустрiв хлопчину в одному селi, як
батько бив його за те, що не хотiв розповiсти сон.
— Iванку! А тепер скажи, що снилося тобi тоı̈ ночi, коли нянько тебе
так лупцював ломакою?
— Пресвiтлий царю, на всi вашi бiди я вам дам пораду, виконаю всi
вашi накази, але той сон, котрий менi приснився у няньковiй хижi, не
можу розповiсти.
Цар розсердився:
— Iванку! Мусиш розповiсти!
— Не розповiм...
Тодi цар схопився i вже аж затрусився:
— Я тобi страшну загибель вигадаю. Накажу замурувати у стiну живим!
— I тодi не скажу!
Цар закликав мурникiв i дав ı̈м наказ замурувати хлопця.
Цариця й донька дуже налякалися, але не наважились просити за
Iванка.
Мурники збудували в царському дворi вежу, кинули в неı̈ хлопця, ще
йому й руки зав’язали. А той отвiр, через який кинули Iванка у вежу, теж
замурували, щоб хлопець помер без ı̈жi, без води i без повiтря...
Але, коли мурували вежу, царiвна крадькома зустрiлася iз головним
майстром i пообiцяла йому багато золота, якщо зробить таємний хiд у
вежу. Майстер боявся царського гнiву й довго вiдмовлявся, а потiм дав
згоду: зробив пiдземний хiд, а нагорi вежi залишив малу дiрку, щоб могло
проходити повiтря. За це дiстав вiд царiвни повну тайстру золота.
Минув мiсяць, минув рiк, минули два роки...
А царська донька не хоче й не хоче вiддаватися. Про замурованого
хлопця у палацi помалу й забули. Але вона кожного дня приходила потай
до Iванка, приносила йому ı̈сти й пити.
Одного разу до царя прибiг вiсник од песиголовця. Принiс страшну
новину: вороги збираються напасти на цареву державу, знищити все —
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майно i людей. Лиш царську доньку залишать живою, i песиголовець
вiзьме ı̈ı̈ за жiнку.
Вiсник подав палицю, пофарблену так, що один кiнець був точно як
другий. А цар мусить вгадати: котрий од корiння, котрий од верха дерева.
Якщо не вгадає, одразу вiйна!
Ой, зажурилися i цар, i цариця, i ı̈хня донька. Що тепер чинити?
Песиголовцi не кидають слiв на вiтер: нiкого не помилують.
Скликав цар раду — що робити? Встрявати у вiйну з песиголовцями
не можна, бо у них вiйська вдесятеро бiльше. Треба-бо iнакше полагодити
дiло.
Почали мудру палицю у руках крутити. Оглядали до самого вечора. Та
не знайшлося чоловiка, який би твердо сказав: цей кiнець од корiння, а
оцей од верха.
Рада розiйшлася нi з чим. Журиться цар, плачуть цариця i царiвна,
трясеться весь народ, бо старi люди пам’ятають напад песиголовцiв.
Коли настала нiч, царiвна взяла ı̈жу й понесла таємним ходом Iванковi.
Хлопець говорить з нею, а вона мовчить.
— Що сталося? Чому така смутна?
— А отак... Песиголовець iде на нас вiйною.— I все розповiла.— Я
радше вмру, анiж буду жiнкою кровожерливого дикуна!..
— Не треба вмирати,— смiється Iванко.— Лягай спокiйно спати, а
рано скажи няньковi, що тобi приснилося: палицю най покладуть у воду
i подивляться: котрий кiнець зануриться — отой вiд корiння, а другий вiд
верха.
Так i було. Рано-вранцi донька пiдiйшла до зажуреного царя й каже:
— Няньку, менi дивний сон приснився: палицю, яку прислав песиголовець, треба кинути у воду, й котрий кiнець зануриться — той буде вiд
корiння.
— Чудний сон, донько! Але варто його перевiрити.
Принесли корито iз водою i поклали палицю. Справдi, один кiнець
занурився, другий плаває.
I рада позначила: той кiнець од корiння, а той — од верха.
Тодi палицю iз знаком послали песиголовцевi.
Гей i розсердився дикун, що вiдгадали його таємницю! Тодi послав
царевi такого листа:
«Моı̈ слуги приведуть дев’ять коней, схожих, як близнята. Але один
вiд одного старiший на рiк. Мусиш угадати, котрий скiльки рокiв має, й
позначити цифрою — прив’язати на коня табличку. Як не вгадаєш, то iду
на тебе вiйною!»
Привели до царя тих дев’ять коней. Бiленькi, як снiжок, усi на зрiст
— сто сiмдесят сантиметрiв, а довгi на два метри. Хвости, ноги, гриви,
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голови — все однакове.
Як дiзнатися, котрому скiльки рокiв?
Ще раз зiйшлася рада. Цiлий день i вечiр думали-гадали, а нiчого
вдiяти не можуть.
Знову зажурився старий цар, знову в тривозi люди...
Царiвна вночi зустрiлася з Iванком i зi сльозами розповiла про нову
бiду.
— Нiякоı̈ бiди ще не є! — говорить Iванко.— Най насиплють в окремi
посудини рiзного вiвса — однорiчного, дворiчного, трирiчного i так аж
до дев’ятирiчного, тодi най посудини покладуть перед кiньми. Кожний
кiнь пiдiйде до свого вiвса: однорiчний — до однорiчного, дворiчний — до
дворiчного i так усi iншi.
На зорях дiвчина побiгла до царя — смiється, чомусь рада.
— Чому се ти така весела, коли всi засмученi?
— Няньку, менi знову приснився чудний сон! — I розповiла йому все,
як казав Iванко.
Цар крутить головою:
— Хоч перший сон справдi був правдивий, тепер менi не вiриться, що
i цей сон сповниться.
— Спробувати не пошкодить.
Зiбралася рада. Цар дав наказ знайти вiд одно- до дев’ятирiчного вiвса.
Принесли, насипали з кожного в окрему посудину, поклали серед двору
й привели коней.
Конi поскакали по дворi, а далi спокiйно кожний пiшов до свого вiвса.
Тут напоготовi вже стояли конярi з табличками й поприв’язували ı̈х
коням на шиı̈: позначили, котрий з них котрого року.
Ще того ж дня цар послав конi песиголовцевi.
Гей, i розсердився дикун! Заскавучав, як скажений пес, схопив величезний лук, вибiг на вежу i пустив стрiлу. Стрiла, свистячи, злетiла й забилася
у вежу царського палацу, аж мури потряслися. Усi перелякалися i вибiгли
надвiр. Видять — у мур забита стрiла, а на нiй лист. Ледве витягли стрiлу
й понесли царевi. Той прочитав листа:
«Першу i другу таємницю ти таки вгадав, айбо вже не зробиш те,
що я вимагаю: завтра в мене день народження, i я обiдатиму в себе на
верандi; цiєю стрiлою мусиш вибити з моєı̈ руки погар iз вином. Як нi,
пiду на тебе вiйною».
Аж тепер зажурений наш цар!.. Де вiн знайде витязя, котрий мiг би
зробити се чудо: на сiмдесят сiм миль стрiлити й потрапити в погар?!
Таке може вчинити лиш сам песиголовець, що має силу аж за сто людей.
А царiвна понесла на вечiр Iванковi ı̈сти й усе розповiла.
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— Гм...— покрутив головою хлопець.— Тут справдi бiда. Тепер без мене
уже не обiйдеться. Бiжи до нянька i скажи, що тобi приснилося, нiби се
дiло мiг зробити хлопець, котрого замурували. Може, що вiн зостався
живий...
Дiвчина швидко до царя.
— Ну, донько, двiчi ти нас витягла з бiди. Айбо тепер i ти нiчого не
придумаєш.
— Не плачте, няньку! Менi снився сон, що таке важке дiло годен би
зробити отой хлопець, що замурований у вежi.
— Значить, усе пропало,— схилив голову цар.— З Iванка вже, напевне,
лиш порох зостався... Два роки, як похований у мурi.
— Няньку, спробувати можна. А може, i третiй мiй сон таки здiйсниться?
— Най буде по-твоєму! — I дав наказ привести найлiпших мурникiв;
наказав так розбити вежу, щоб жодна порошина не впала на Iванка, якщо
ще живий.
Помалу, обережно розмурували вежу. Дивляться, а хлопець сидить
собi, здоровий i сильний, нiби нiколи i не був у страшнiй в’язницi.
Цар радiє... Обiйняв Iванка, поцiлував i просить, щоб не сердився на
нього, виручив з бiди.
— Тут нiколи журитися i плакати,— каже йому Iванко,— треба братися до дiла.
Почали швидко готувати все, що було треба. Пошили на Iванка богатирський одяг, роздобули сильний лук, далекозор та десятилiтрову пляшку
доброго вина. Як наближався полудень, Iванко вилiз аж на верх царського палацу, поклав коло себе важкий лук i стрiлу, п’є вино й позирає в
далекозор у бiк песиголовцiв.
Нараз бачить: цар песиголовець i його гостi сходять на веранду, сiдають
до столу, наливають погари. Iванко взяв у руки лука, налагодив стрiлу i
чекає. I тоı̈ хвилини, коли песиголовець поклонив гостям налитим погаром
й хотiв випити вино, вистрiлив iз лука. Стрiла потрапила в погар.
Песиголовець i не сподiвався, що у царя є такий витязь, i перелякався. Розгнiваний, продиктував такого листа: «Знаю, що не ти мудрi дiла
зробив, не ти стрiлою вибив менi з рук погар. У тебе є витязь. Хочу його
видiти своı̈ми очима. Цього тижня має бути в мене. Як нi, пiду на твою
державу страшною вiйною».
У царя була велика гостина: ı̈ли, пили, гуляли, спiвали, веселилися. Цар
радiв, що буде мати доброго заступника, на котрого передасть державу,
за котрого вiддасть свою доньку,— витязя сильного, гордого, прекрасного.
Але, коли прочитав листа песиголовця, нараз його лишила радiсть i веселiсть. Пiдпер голову й журився. Зажурилася й цариця, плаче за Iванком,
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як за рiдним сином.
Айбо найбiльше жаль розриває серце доньки. Вона аж умлiває.
Засмутилися всi люди. Що тепер буде? Лютий ворог нападе i знищить
краı̈ну.
Лиш Iванко один не зажурений — ı̈сть, п’є й веселиться, нiби нiщо не
сталося.
А другого дня вiдповiв песиголовцевi: через тиждень чекай такого й
такого легiня.
Передав вiсниковi листа, а сам пустився межи вiйсько пiдбирати точно
таких хлопцiв, як i сам. Вибрав одинадцять воякiв таких, як близнята: всi
схожi на нього.
Всiх одягли в однаковий одяг. Iванко взяв таке ж саме плаття i замiшався межи хлопцiв. Сам цар не мiг впiзнати його серед iнших витязiв!
Iванко навчив своı̈х побратимiв, що мають робити i що говорити, коли
будуть у песиголовця.
Посiдали хлопцi на коней i — гайда!
Їхали три днi, а на четвертий здалека побачили палац.
Песиголовець на чолi цiлоı̈ залiзноı̈ дивiзiı̈ вийшов сперед них i дуже
здивувався, що з’явився не лиш один витязь, котрого вiн чекав, а дванадцять — i всi як близнята!
Нараз дав команду, аби його дивiзiя обступила хлопцiв, а сам з помiчниками пару крокiв зробив уперед i гукнув прибулим:
— Котрий з вас мудрий витязь?
— Я! — вiдповiли всi дванадцятеро разом.
Здивувався цар песиголовцiв i знову крикнув:
— Котрий мудрий витязь? Най виступить наперед, подам йому руку!
А хлопцi всi ступили наперед.
Дикун не знає, що чинити, як упiзнати витязя. Каже:
— Запрошую всiх вас до свого палацу. Там переночуєте. А рано продовжимо нашу бесiду.
Дав команду вiйськовi, щоб марширувало назад у казарми, а сам з
нашими хлопцями вернувся в палац.
Там видiлив для них окрему кiмнату. Сюди принесли ı̈сти. А по вечерi
ı̈м приготували параднi постелi, щоб почували себе, як удома.
Хлопцi ı̈ли, пили i добре загуляли.
Коли веселилися, песиголовець радився зi своєю матiр’ю-вiдьмою. Все
розповiв ı̈й i просить поради. Вона вiдповiла:
— Не бiйся, сину, дiло впорядкую. Вранцi будеш знати, котрий з них
мудрий витязь.
I коли нашi хлопцi перед спанням купалися, вона шмигнула в ı̈х кiмнату й сховалася пiд постiль.
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Помилися хлопцi i, смiючись, жартуючи, роздягаються та лягають спати. Говорять межи собою:
— Браття, паскудний сей песиголовець, але почастував нас непогано!
Калачi в нього предобрi!
— Чому би були не предобрi, якщо вони замiшанi на материнськiм
молоцi.
Вiдьма собi позначила, хто цi слова сказав.
— Браття, я ще не пив такого доброго вина!
— Де би не добре, коли в ньому людська кров замiшана!
— Чудуюся,— говорить i третiй,— що народ тут терпить такого скарiдного царя. Не знайшлося би у них лiпшоı̈ людини?!
— Не чудуйся, сей песиголовець з чортового поколiння, тому так безжалiсно вiн мучить людей.
Так собi говорячи, витязi заснули. А вiдьма, котра все запам’ятала,
вилiзла з-пiд постелi, тихенько пiдiйшла до сплячого Iвана й ножичками
прорiзала йому волосся навхрест. Так його позначила й тихенько, крадучись, вийшла iз кiмнати.
Все, що чула, розповiла синовi.
Рано встають хлопцi, миються, причiсуються... Й Iванко помiтив, що
у нього волосся пострижене. Зразу здогадався, що це якась хитрiсть. Узяв
ножички i вирiзав такий самий хрест на головi всiм товаришам.
Одяглися хлопцi, взяли шаблi i вийшли надвiр. А там уже чекав ı̈х
песиголовець з вiйськом.
Поставали в ряд. А дикун знову звiдає:
— Котрий з вас мудрий витязь?
— Я! — вiдповiдають усi разом.
Тодi песиголовець сказав, щоб зняли шапки.
Хлопцi познiмали своı̈ шоломи. Дивиться песиголовець — у кожного
вистрижений хрест.
Страшенно розгнiвався i закричав:
— Я виджу, що той iз вас, котрий себе вважає наймудрiшим, ховається
за других, не смiє показатися менi на очi. Боягуз!
Iванко далi вже не мiг мовчати. Виступив i сказав:
— Сам ти боягуз! Я — той, котрого ти шукаєш! Чого хочеш вiд мене?
— Як смiєш казати, що я з чортового поколiння?
— Про се твоя мати розповiсть тобi.
Прикликали матiр, i вона розказала все песиголовцевi:
— Ти вже народився паскудний i злий. Надокучив менi був, i якось я
сказала: «Хоч би чорт прийшов, то вiддала б тебе йому». I чорт справдi
з’явився, але не взяв тебе, лиш нагородив чортiвською ласкою. Вiд того
часу на всiх твоı̈х справах видко чортiв знак, i ти сам став чортом.
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Песиголовець мало не задушив матiр. Обернувся до Iванка й крикнув:
— Я не потерплю, аби хтось на свiтi мудрiший був од мене! Зараз тебе
вб’ю! — I вихопив шаблю.
Айбо й Iванко не дрiмав. Витяг свою шаблю, i почали битися, аж
земля тремтiла.
Шаблi поламалися. Почали боротися. Та нi один, нi другий не могли
перемогти.
Але таки дикун наладився, закрутив Iванком i вдарив ним так, що
до колiн застряг хлопець у землю. Розсердився Iванко, вискочив iз землi,
вхопив песиголовця i вдарив ним так сильно, що увiгнав у землю до пояса.
А тодi — хап за голову! — i вiдкрутив ı̈ı̈, як курчатi.
Iванко пiдняв голову песиголовця й кинув межи вiйсько.
А солдати пiдняли шаблi й дружно закричали:
— Ура-а!
I тут же на мiсцi вони оголосили, що признають своı̈м царем Iванка.
Витязь красно подякував, прийняв царську корону i каже:
— Вiдтепер оцей народ не буде вести вiйни з сусiднiм народом. Складемо вiчний мир!
Другого дня молодий цар проголосив: хто хоче йти в сусiдню державу
на свято миру, за того всi видатки заплатить казна.
Гей, i зiбралося понад мiльйон людей i рушили в путь.
Iванко на чолi вiйська з десяти дивiзiй також рушив у свою краı̈ну.
Дiйшли до кордону i отаборилися, зробили гостину.
Коли старого царя сповiстили, що на кордонi чуже вiйсько, котре не
можна й полiчити, вiн дуже злякався. Думав, що песиголовець убив Iванка
i напав на його державу.
Скликав раду, взяв дружину, доньку i з хлiбом-сiллю пiшов на кордон,
щоб перепросити лютого напасника i пiддатися його волi. «Не варто,—
гадає,— проливати кров...»
Iванко, одягнений у залiзну збрую, сидiв на конi сперед свого вiйська
й чекав старого царя. А той з хлiбом-сiллю у руках пiдiйшов до нього
й упав навколiшки. Цариця вмила ноги Iванковi й обтерла рушником.
Цар передав хлiб i сiль. А мiнiстри почали просити, щоб не допустив
кровопролиття i не нищив край.
Iванко дивився, дивився, а далi зняв iз себе залiзний убiр, вiдкрив своє
лице i заговорив:
— Ми ж не прийшли до вас iз вiйною, ми принесли вам вiчний мир!
Гей, коли цар упiзнав Iванка, й цариця, й царiвна — не було кiнця
радостi!
Не вiдкладали i гостину. А коли нагостилися доста, цар поклонив погар
на Iванка i сказав:
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— Ти хочеш мир межи двома народами, а я додам до того: най тодi
не буде i кордону — з’єднаємо обидвi держави. А ти вiзьмеш мою доньку
за жiнку. Чи добре буде так?
— Гей, чи добре! Тут же посвадьбуємо!
Знайшлися на мiсцi й гудаки-цигани. То було весiлля! Цiлий мiсяць
люди веселилися. Привезли й Iванкового нянька та братiв.
Iванко каже няньковi й старому царевi:
— Но, тепер я вже вам розповiм, що менi приснилося.
— Не треба, не треба! — загойкали i батько, i цар.
— Нi, розповiм! Менi снилося, нiби я буду такий великий чоловiк, що
ви передi мною навколiшках будете милостi просити, а цариця буде моı̈
ноги мити й рушником втирати. I се сталося. Якби я тодi вiдкрив свою
таємницю, ви б мене з гнiву вбили.
Засмiявся цар:
— Правду маєш, Iванку!
I з радостi продовжили гостину ще на один мiсяць. А може, й тепер
гостяться, тiльки казку час уже кiнчати.
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Дурень та чарiвна сопiлка
Було в чоловiка три сини: два розумних, а третiй, Iван, дурний. Батько

ı̈х подiлив хазяйством та й умер.
Пiшли всi брати щастя шукати. Тiльки розумнi своє хазяйство покидали дома, а в Iвана з хазяйства була одна ступа, так вiн i ту з собою
взяв.
Iдуть вони та й iдуть, i вже стало смеркать. Дiйшли до лiсу та й кажуть:
— Давайте вилiземо на дуба та переночуємо, а то щоб розбiйники не
напали.
Один i каже:
— А цього дурного бiса де дiнемо з ступою? Iван на те:
— Думайте за себе, а я сам вилiзу на дуба та й заночую.
Полiзли розумнi аж на самий вершок дуба i сидять, а Iван i собi лiзе,
а за собою i ступу тягне на дуба. Вилiз, сидить i ступу держить.
От iдуть розбiйники з своı̈х промислiв та й стали ночувать пiд тим
дубом. Назбирали дров собi, зачали варить у великому казанi кулiш на
вечерю. Наварили, посiдали кругом казана, побрали ложки та тiльки що
стали ı̈сти та все студять, бо дуже гарячий був, а Iван як пустить ступу
та прямо в казан. Кип’ячений кулiш геть-чисто позаляпував ı̈м очi. Вони
з ляку як посхвачувалися та й ну тiкать у лiс, забули й товар, котрий
награбили в крамарiв.
Iван тодi злiз з дуба та й каже братам:
— Лiзьте додолу.
Брати позлазили, забрали увесь товар, конi i поı̈хали додому, а Iван
узяв собi тiльки сопiлку. Узяв вiн ту сопiлку i ну грать. А була та сопiлка
не проста, а чарiвна: як заграє, так усе живе й танцює. От заграв Iван, так
i пiшло все танцювать: i вовки, i зайцi, i лисицi й ведмедi. А Iван все гра та
смiється. Уже тi звiрi сердешнi танцювали, танцювали i поморились. Уже
за дерева хватались та держались, щоб не танцювать, та нi, не вдержаться.
Уморився Iван, лiг вiдпочивать. Трохи оддихнувши, встав i пiшов у
город. Люди саме несли на базар продавать хто паляницi, хто крашанки
в коробцi, а хто квас у вiдрах. Iван як заграв у дудочку, так i пiшли всi
танцювать. Один чоловiк нiс коробку яєць та побив ı̈х чисто, танцюючи,
i сам як чортяка убрався в яєчню. Тi, що спали, посхвачувались та давай i
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собi танцювать: хто голий по хатi, хто без штанiв, хто без сорочки, а хто
без спiдницi. Пiшов увесь город перевертом: i собаки, i свинi, i кури, все
чисто, що було живе, пустилося танцювати.
Уморився Iван, граючи, i пiшов у слободу найматися в робiтники.
Прийшов, а зустрiчає його пiп.
— Наймись до мене, добрий чоловiче, в робiтники.
— Добре,— каже Iван.
— А що ти вiзьмеш у год?
— Та я не дорого вiзьму: п’ять карбованцiв.
— Як так, то й так,— каже пiп.
Найняв вiн робiтника та на другий день i послав волiв пасти. Погнав
Iван волiв на сiнокос, а сам вилiз на стiг i сидить, а воли пасуться. От згадав вiн про свою дудочку i заграв. Як заграв, а воли зараз i пiшли танцювать. Танцюють i танцюють, уже воли чисто поперепадались. Пригонить
Iван волiв увечерi додому, а вони голоднi, ревуть та з загати смичуть гнилу
солому i ı̈дять. Сам Iван повечеряв та лiг спать. На другий день погнав
оп’ять волiв пасти. Пас, пас, а потiм знов заграв, i все пiшло танцювать.
Дограв до вечора i погнав волiв додому голодних i замучених танцями.
Дивиться пiп на худобу та й каже:
— Де вiн ı̈х у чорта пасеш, що вони такi худi та голоднi?
От вiн вирiшив самому пiти i подивитися, де той Iван ı̈х пасе. На
третiй день погнав робiтник волiв пасти, а пiп i собi слiдом за ним.
Пiшов та й сiв у тернику. Сидить i вигляда, що Iван буде робить. А той
знов вилiз на стiг та й давай грати. Як пiшло все танцювати — воли i
всяка тварюка, а далi i пiп у тернику. Терник був густий, i пiп як почав
по ньому плигать, як почав, та й порвав на собi штани, рясу, сорочку, а
косу та бороду чисто вискуб терном.
Бачить пiп, що лихо, та давай кричать, щоб робiтник перестав грати. А
той грає собi i не чує. А далi зирк у терен, коли пiп плига як оглашенний,
вiн тодi й годi грать. Пiп вискочив та й дав тягу додому.
Добiг до села та як чкурнув вулицями. Люди його не пiзнали, дивляться, що в нього тiльки клаптi висять в одежi, а все тiло видно, i давай на
нього тюкать. Вiн тодi звернув з вулицi, перелiз через тин та як гайнув по
городах бур’янами, а собаки за ним. Дехто думав, що розбiйник, та давай
його цькувать собаками. Прибiг пiп додому увесь в реп’яхах. Попадя не
впiзнала та з переляку i каже робiтникам:
— Бiжiть вигонiть з двору скаженого чоловiка.
Тi побiгли з дрючками, аж вiн до них забалакав. Тодi робiтники узнали
попа, привели його в хату i давай вiн попадi розказувать про Iвана. Попадя
слухає та тiльки дивується.
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Увечерi пригнав Iван волiв, загнав у загiн, дав сiна, а сам пiшов вечеряти. Увiйшов у хату, а пiп йому й каже:
— Ану лишень, Iване, заграй попадi коротенькоı̈ пiснi.
А сам узяв та й прив’язав себе до стовпа, котрим був пiдпертий сволок
у хатi. Iван сiв долi бiля порога i почав грати. Попадя вмостилася на лавi,
щоб послухать, як вiн грає, та як схопиться з лави i давай танцювати. А
далi як закрутиться якоı̈сь панськоı̈ та й мало ı̈й мiсця. Де в чорта взялась
кiшка, вискочила з-пiд припiчка та давай i собi плигать. А пiп державсь,
державсь руками, а воно його так i сiпа бiля стовпа. Сiпало, а далi канат
ослаб i давай тодi пiп стрибать кругом стовпа на канатi. Стрибав, стрибав
та вже аж боки понамулював канатом, а тодi давай кричать Iвановi:
— Годi! Перестань! Хай тобi бiс!
Iван перестав грать, сховав у пазуху свою дудку та тодi й пiшов спать.
Пiп i каже попадi:
— Давай Iвана проженем завтра, а то вiн зовсiм замучить i нас i наших
волiв.
Iван брав одежу в сiнях та й чув, що пiп казав попадi. Уранцi встав i
пiшов прямо до попа та й каже йому:
— Коли ти, попе, задумав мене проганяти, то заплати менi грошi, i я
собi пiду. Як не даси, то буду грать, поки ви обоє з попадею позамучуєтесь,
танцюючи.
Пiп поскрiб потилицю, бачить, що треба-таки платить, вийняв з гаманця грошi i вiддав Iвановi.
Iван заграв на прощання однiєı̈, поки пiп з попадею потомились, аж
язики висолопили з рота, та й пiшов по бiлому свiту блукати.
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Пан Коцький
В одного чоловiка був кiт старий, що вже не здужав i мишей ловити.

От хазяı̈н його взяв та й вивiз у лiс, думає: «Нащо вiн менi здався, тiльки
дурно буду годувати,— нехай лучче в лiсi ходить».
Покинув його й сам поı̈хав.
Коли це приходить до кота лисичка та й питає його:
— Що ти таке?
А вiн каже:
— Я — пан Коцький.
Лисичка й каже:
— Будь ти менi за чоловiка, а я тобi за жiнку буду.
Вiн i згодився. Веде його лисичка до своєı̈ хати,— так уже йому годить:
уловить де курочку, то сама не ı̈сть, а йому принесе.
От якось зайчик побачив лисичку та й каже ı̈й:
— Лисичко-сестричко, прийду я до тебе на досвiтки.
А вона йому:
— Є у мене тепер пан Коцький, то вiн тебе розiрве.
Заєць розказав за пана Коцького вовковi, ведмедевi, дикому кабановi.
Зiйшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького,—
та й кажуть:
— А зготуймо обiд!
I взялися мiркувати, кому по що йти. Вовк каже:
— Я пiду по м’ясо, щоб було що в борщ.
Дикий кабан каже:
— А я пiду по буряки i картоплю.
Ведмiдь:
— А я меду принесу на закуску.
Заєць:
— А я капусти.
От роздобули всього, почали обiд варити. Як зварили, почали радитись,
кому йти кликати на обiд пана Коцького.
Ведмiдь каже:
— Я не пiдбiжу, як доведеться тiкати.
Кабан:
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— А я теж неповороткий.
Вовк:
— Я старий уже i трохи недобачаю.
Тiльки зайчиковi й приходиться.
Прибiг заєць до лисиччиноı̈ нори, коли це лисичка вибiгає, дивиться,
що зайчик стоı̈ть на двох лапках бiля хати, та й питає його:
— А чого ти прийшов?
Вiн i каже:
— Просили вовк, ведмiдь, дикий кабан, i я прошу, щоб ти прийшла зi
своı̈м паном Коцьким на обiд.
А вона йому:
— Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо вiн вас розiрве.
Прибiгає зайчик назад та й хвалиться:
— Ховайтесь, казала лисичка, бо вiн як прийде, то розiрве нас.
Вони й почали ховатися: ведмiдь лiзе на дерево, вовк сiдає за кущем,
кабан заривається у хмиз, а зайчик лiзе в кущ.
Коли це веде лисичка свого пана Коцького. Доводить до столу, а вiн
побачив, що на столi м’яса багато, та й каже:
— Ма-у!.. Ма-у!.. Ма-у!..
А тi думають: «От вражого батька син, ще йому мало! Це вiн i нас
поı̈сть!»
Вилiз пан Коцький на стiл та почав ı̈сти, аж за ушима лящить. А як
наı̈всь, то так i простягсь на столi.
А кабан лежав близько столу в хмизi, та якось комар i вкусив його за
хвiст, а вiн так хвостом i крутнув; кiт же думав, що то миша, та туди, та
кабана за хвiст. Кабан як схопиться, та навтiки!
Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де
ведмiдь сидiв.
Ведмiдь як побачив, що кiт лiзе до нього, почав вище лiзти по дереву,
та до такого долiз, що й дерево не здержало — так вiн додолу впав — гуп!
— та просто на вовка,— мало не роздавив сердешного.
Як схопляться вони, як дременуть, то тiльки видко. Заєць i собi за
ними — забiг не знать куди... А потiм посходились та й кажуть:
— Такий малий, а тiльки-тiльки нас усiх не поı̈в!
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Зосталося три брати сиротами — нi батька, нi неньки. I дома нема нiчого

— нi хазяйства, нi хати. Ото й пiшли вони всi втрьох найматися. Аж iде
дiд старий-старий, борода бiла.
— Куди це ви, дiтки, йдете?
А вони кажуть:
— Найматися.
— Хiба в вас свого хазяйства нема?
— Нема,— кажуть.— Якби до доброго чоловiка в найми попасти, то
ми б йому по правдi робили, по щиростi слухалися i за рiдного батька
його мали б.
Тодi дiд i каже:
— Добре! Коли так, то будьте ви менi сини, а я вам батько. Слухайтесь мене, то я з вас людей пороблю, навчу, як жити, з правдою не
розминаючись.
Згодилися вони та й пiшли з тим дiдом. Iдуть темними лiсами, широкими полями. Iдуть та й iдуть, коли бачать, аж стоı̈ть така хатка чепурна,
бiленька у вишневому садку, квiтками обсаджена. Вибiгає з хатки дiвчина,
така гарна, як та квiточка. Глянув на неı̈ старший брат та й каже:
— Коли б менi цю дiвчину посватати, та ще щоб були в мене воли та
корови!
А дiд-батько й каже:
— Добре, ходiм сватати! Буде тобi дiвчина, будуть у тебе воли й корови.
Живи щасливо, та тiльки за правду не забувай!
Ото вони й пiшли сватати ту дiвчину. Висватали ı̈ı̈, вiдгуляли весiлля.
Вже старший брат хазяı̈ном став i в тiй хатi жити зостався.
Iдуть вони далi — вже втрьох. Коли знову стоı̈ть хата гарна, а коло неı̈ млин i ставочок, i дiвчина гарна щось робить коло хати — така
працьовита. То пiдстарший брат тiльки глянув та й каже:
— Коли б менi ту дiвчину за себе взяти та ще щоб млин, i ставочок
менi, то я б у млинi сидiв та й хлiб мав би, поки мого й вiку.
А дiд-батько й каже:
— Добре, синку, так i буде!
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Зараз вони пiшли в ту хату, посватали дiвчину, уже пiдстарший брат до
тiєı̈ дiвчини в прийми пристає. Вiдгуляли весiлля. Тодi й каже дiд-батько:
— Ну, синку, тепер живи щасливо, та гляди, за правду не забувай!
Та й пiшли собi вже вдвох: дiд-батько та найменший син. Iдуть, коли
бачать — хатка вбога стоı̈ть, i дiвчина виходить з хати, гарна дуже, як
зiрочка ясна, а вбога така, що лата на латi. То найменший брат i каже:
— Коли б менi з цiєю дiвчиною одружитись, то робили б ми, i хлiб
у нас був би, не забували б ми i про вбогих людей: i самi ı̈ли, i людей
надiляли б.
То дiд-батько й каже:
— Добре, синку, — так i буде. Гляди ж тiльки правди не забувай!
Оженив i цього сина та й пiшов собi по свiтах.
А три брати живуть. Старший брат так забагатiв, що вже будинки
собi помурував, червiнцi складає та тiльки про те й думає, як би йому
тих червiнцiв найбiльше постягати. А щоб убогому чоловiковi запомогти,
то того й не нагадуй — дуже скупий був. Пiдстарший брат теж забагатiв.
Стали за нього наймити робити, а сам вiн тiльки лежить, ı̈сть, п’є та
порядок дає. Найменший так собi живе: коли що дома є, то й з людьми
подiлиться.
Ото пiшов дiд-батько по свiтах. А тодi вертається — подивитися, як
то його сини живуть та чи з правдою не розминаються. Приходить до
найстаршого старцем убогим. Той ходить по двору. Вiн кланяється, каже:
— Якби ваша ласка подати менi милостинi!
А той каже:
— Ге, не який старий! Схочеш, то заробиш, — я сам недавно на ноги
зiп’явся.
А в нього добра, що страх: будинки мурованi, стоги, стодоли, товару
повнi обори, комори добра повнi, грошi... А милостинi не дав!
Пiшов той дiд. Вiдiйшов так, може, з версту, став, оглянувся назад на
ту господу та на те добро — i все добро запалало.
Пiшов вiн тодi до пiдстаршого брата. Приходить, а в того i млинок,
i ставок, i хазяйство гарне. I сам вiн у млинi сидить. От дiд уклонився
низенько та й каже:
— Дай, чоловiче добрий, хоч трохи борошна: я вбогий чоловiк, не маю
чого з’ı̈сти.
— Шкода,— каже,— я ще й собi не намолов. Багато вас тут таких
валандається!
Пiшов дiд. Вiдiйшов трохи, оглянувся — так i охопило той млин полум’ям.
Приходить дiд до третього брата. А той живе вбого, хатка невелика,
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тiльки чистенька. Прийшов та такий уже зробився обшарпаний, обiдраний.
— Дайте,— каже,— хоч шматочок хлiба!
То той чоловiк:
— Iдiть,— каже,— дiдусю, в хату, — там вас нагодують i з собою дадуть.
Приходить вiн у хату. Жiнка як глянула на нього, що вiн такий обiдраний, пожалiла його, пiшла в комору, внесла штани, сорочку внесла, дала
йому. Надiв вiн. Так як надiвав, вона глянула, аж у нього на грудях рана
велика, така страшна!.. Посадили вони його за стiл, нагодували, напоı̈ли.
А тодi чоловiк i питається:
— Скажiть менi, дiдусю, з чого це у вас рана на грудях?
— А це,— каже,— така в мене рана, що вiд неı̈ менi скоро смерть
буде. Тiльки менi день i зостався жити.
— Оце лихо! — каже жiнка.— I нема на неı̈ нiяких лiкiв?
— Є,— каже дiд,— та тiльки нiхто тих лiкiв не дасть, хоч кожен може.
Тодi чоловiк i каже:
— А чому ж не дати? Аби мiг? Кажiть якi.
— Та такi,— каже дiд,— як хазяı̈н сам вiзьме та пiдпалить свою хату,
та все його добро згорить, треба взяти того попелу та й затоптати менi
рану, то тодi загоı̈ться. Та хiба ж є такий чоловiк на свiтi, щоб те зробив?
Замислився найменший брат. Довго думав, а тодi до жiнки:
— А ти як, жiнко, думаєш?
— Та так,— каже жiнка,— що ми хату вдруге наживемо, а добрий
чоловiк як умре, то вже йому другого життя не буде.
— Ну, коли так,— каже чоловiк,— то винось дiтей з хати!
Повиносили вони дiтей, самi повиходили. Глянув чоловiк на хату —
жалко йому свого добра! А чоловiка ще жалкiше! Взяв та й пiдпалив. Так
ураз хата полум’ям i взялася — де й дiлася. А замiсть неı̈ постала iнша
хата, така гарна та пишна.
А дiд стоı̈ть та тiльки всмiхається.
— Бачу,— каже,— сину, що з вас трьох тiльки ти й не розминувся з
правдою. Живи ж щасливо!
Тут вiдразу пiзнав чоловiк свого названого батька. Кинувся до нього,
аж його вже й нема.
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Похорон
Був у багатого Мужика Гаврила пес Рябко. Узяв той пес та й здох. Ну,

мужик хоче його поховати, як християнина, бо пес йому добре служив.
От iде вiн до попа та й каже:
— Хочу я свого пса рябого поховати, як християнина старого.
Пiп каже:
— Що ти, Гаврило, здурiв,— пса рябого поховати, як християнина
старого? Ти що, хочеш моı̈х дiтей посиротити?
Але Гаврило нiчого — ходить по хатi, промовляє до попа словами:
— Ваша голова не пуста, та й моя не порожня, зробити все можна,
маю грошей черес — буде похованим мiй пес.
Цi слова промовляє i черес грошей висипає. Як тi грошi пiп забачає,
аж слинку лигає, аж попа хвороба нападає.
Бере вiн тi грошi, хапає, а сам Гаврила радить-научає:
— Роби, Гавриле, малу домовинку, нiби на малу дитинку, буду щось
дiяти, будемо пса ховати.
Iде Гаврило додомоньку, робить домовиноньку, нiби на малу дитиноньку. Беруть вони вдвох з попом пса рябого та й ховають, як християнина
старого. Гаврило радий, i пiп радий.
Але пройшло трохи часу, сусiди бачать, що то не чоловiк похований,
бо всi в багача живi, а тiльки пса нема; то то вже видно, що пса поховали.
Взяли та й написали жалобу до архирея: так i так, пса рябого пiп
поховав, як християнина старого.
Архирей тодi:
— Як так? Я йому!..
Та й написав у село, що приı̈де.
Злякався пiп, труситься, до Гаврила йде, свариться:
— Що ти зробив, ти моı̈ дiти посиротив! А Гаврило йому:
— Нiчого, батюшко, ваша голова не пуста, i моя не порожня, все
зробити можна.
Тодi вiн коня сiдлає, черес грошей насипає, до архирея вирушає i цапа
рогатого на мотузку з собою забирає. Заходить до владики, дверi вiдчиняє
i так промовляє:
— Владиче, владиче, висвяти менi цапа рогатого на попа кудлатого.
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Архирей як розсердиться, як затупає ногами:
— Як ти смiєш мене так просити, щоб з цапа попа зробити?!
Але Гаврило не плошає, черес грошей виймає, на стiл висипає. Вiн
грошi висипає, а архирея вже хвороба розбирає. Бере вiн грошi, ховає, а
цапа садовляє, постригає, на попа його посвящає. Та ще й каже:
— Стрижiть його зрiдка та й не пускайте до дiдька. Гаврило рад, i
архирей рад.
Ну, але приходить час архирею в село ı̈хати. Приı̈жджає вiн у село,
йде до церкви i став там пiд стiною. А пiп у церквi править. Архирей
думає, що пiп не знає про цапа. Але пiп знає та й править i спiває:
Ви курите люльку,
Я нюхаю табаку.
Ви висвятили цапа на попа,
А я поховав собаку.
Ви не виннi,
Я не ви-и-и-не-е-е-ен!
А дяк йому в тон з клиросу:
Господи помилуй,
Господи помилуй,
Господи помилуй,
А-а-мiнь!
А люди нiчого не знають i хрестяться.
Ну, тодi архирей злякався та й сказав людям:
— Неправда ваша, люди добрi, пiп ваш поховав не пса рябого, а християнина старого.
Та з тим з села i поı̈хав.
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Ото як прийде недiля або свято, то хто-небудь бере волiв i воза та й ı̈де
чи до церкви, чи у гостi, а на другу недiлю — другий, та так i подiлялись.
От жiнка того чоловiка, чиı̈ воли, раз йому i каже:
— Поведи воли та продай, справимо собi коня та повозку, будемо самi
до церкви та до родичiв ı̈здити. Та ще, бач, сусiда свого воза не годує, а
нам волiв треба годувати.
Чоловiк налигав воли i повiв. Веде дорогою, аж ось доганяє його чоловiк конем.
— Здоров!
— Здоров!
— А куди це воли ведеш?
— Продавать.
— Помiняй менi за коня.
— Давай.
Вимiняв коня, сiв верхи та й ı̈де. Вiд’ı̈хав недалеко i зустрiчає чоловiка,
що жене корову:
— Здоров!
— Здоров!
— А куди це ти ı̈деш?
— Коня продавать.
— Помiняй менi на корову.
— Давай!
Помiняв i веде дорогою, аж на полi пасуться свинi та вiвцi. Зговорився
вiн, вимiняв корову на свиню, а потiм на вiвцю i поспiшає додому. Овечка
гарна, аж де не вiзьмись розлилась велика рiка, а на нiй видимо-невидимо
гусей. Пiдiйшов вiн ближче, розбалакався з людьми, вимiняв вiвцю на
гуску, та й пiшов понад рiчкою, i зайшов у село. Аж стрiчає жiнку, а та:
— Здоров!
— Здорова!
— А помiняй менi на пiвня гуску!
— Давай!
Помiнялись. Iде далi, аж ось доганяє його чоловiк:
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— На продаж?
— Еге!
— А помiняй менi на калиточку.
— Давай!
Вимiняв за пiвня калиточку й поспiшає додому. Аж тут тобi рiчка
розлилась. На березi стоı̈ть перевiз, плату беруть, а в нього ж нi копiєчки.
— А перевезете мене? Дам калиточку.
— Сiдай!
Переı̈хав на другий берег.
А там та стояла валка чумакiв. Як розпитали ж вони його, за що вiн
вимiняв калиточку, смiються з нього.
— Що тобi,— кажуть,— жiнка за це зробить?
— Аж нiчого! Скаже, слава богу, що хоч сам живий вернувся.
Та й побились об заклад. Коли скаже жiнка так, то чумаки оддадуть
йому дванадцять маж хури iз батiжками. Зараз одiбрали одного з себе i
послали його до баби. От той приходить.
— Здоровi!
— Здоров!
— А ти не чула про свого старого?
— Нi, не чула.
— Вiн воли на коня промiняв.
— От добре, возик недорого стоı̈ть, як-небудь зберемось.
— Та й коня промiняв на корову.
— Це ще й краще, буде у нас молоко.
— Та й корову промiняв на свиню,
— I то добре, будуть у нас поросятка, а то чи заговляти, чи розговляться
— все треба купити.
— Та й свиню промiняв на вiвцю.
— I це добре, будуть ягнятка та вовночка, буде що у мене у спасiвку
прясти.
— Та й вiвцю промiняв на гуску.
— I це добре, будут у нас крашаночки та пiр’я.
— Та й гуску промiняв на пiвня.
— О, це i ще краще, пiвень раненько спiватиме та нас до роботи
будитиме.
— Та й пiвня промiняв на калиточку.
— I це добре, будемо, де хто заробить — чи вiн, чи я, в калиточку
складати.
— Та вiн i калиточку за перевiз вiддав.
— Ну що ж, слава богу, що хоч сам живий вернувся.
Так тим чумакам нiчого робити, вiддали йому дванадцятеро маж.
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чоловiк та жiнка. I зроду в них не було дiтей.
Поı̈хав чоловiк на базар, от як би й у нас у Корсунi, поторгував вiн,
що йому було треба, купив собi рибу солону та й поı̈хав з базару додому.
Їде собi та й захотiв вiн пить дуже. Аж стоı̈ть на горi криниця. Припав
вiн до неı̈, а чорт вiдти хвать за бороду i не пускає.
— Пусти,— каже чоловiк.
— Нi, не пущу,— одвiчає бiс.
— Чом же ти не пустиш?
— Подаруй,— каже чорт,— менi те, що в тебе дома є найдорожче, тодi
пущу.
Чоловiк i каже:
— Що ж у мене є найдорожче? Є в мене дома конi — вiзьми ı̈х.
— Нi,— каже чорт i держить за бороду.
— Є в мене воли дома,— каже чоловiк.— Вiзьми ı̈х собi.
— Нi,— каже чорт.
Переказав чоловiк усе, що в нього було найкращого, а чорт все каже
«нi» i за бороду держить. Бачить чоловiк, що чорт нiчого не бере та й
каже:
— Є в мене жiнка стара, то вiзьми ı̈ı̈ та тiльки пусти.
— Нi,— вiдповiда чорт.
Думав-думав чоловiк: якщо вже й жiнку не бере, котру я зоставив на
останок, а вона ж у мене найдорожча за все, то що ж йому треба? Нiчого
робить:
— Бери,— каже,— те, що сам знаєш.
Розписався, що оддасть непремiнно, тодi чорт i пустив його. Сiв собi
чоловiк та й поı̈хав.
А поки його не було дома, народилось у жiнки двiйко дiтей, i ростуть
вони не по днях i не по часах, а по минутах. Уже такi бiгунцi гарнi.
Тiльки угледiла чоловiка жiнка, зрадiла йому дуже i вибiгла насупроти
його з дiтьми. Чоловiк як побачив дiтей, та й мало не зомлiв. От вiн i
розказує ı̈й свою пригоду.
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— Жiнко моя люба. Їхав я з ярмарку i захотiв дуже пить. От нахилився
я до криницi, а чорт з неı̈ хап мене за бороду та й не пускає. Я i просився i
молився, а вiн не пускає. Дай менi, каже, що в тебе є дома найдорожчого,
тодi пущу. Я йому i воли давав, i конi, а вiн не бере. Є в мене жiнка люба,
кажу, бери ı̈ı̈ та тiльки пусти. А вiн не бере. Я й не подумав, що в нас є
дiтки. Де ж ми тепер ı̈х заховаємо, щоб не вiддати йому?
— А що ж,— каже жiнка,— треба якось заховати. Викопаймо ми яму
пiд хатою, пiд причiлком, та й сховаємо.
Викопали вони яму пiд причiлком, поставили води i ı̈сти всього i ı̈х
туди повпускали. Зверху взяли накрили i замазали, а самi виı̈хали з дому.
От прилiтає до хати змiй. А чорт той у змiя перетворився. Прилетiв,
шатнувся по хатi — нема нiкого. Вiн тодi насамперед до кочерги:
— Кочерга, кочерга, де господар дiтей подiвав?
Кочерга йому й одговорює:
— В мене господар добрий чоловiк був: мною вогонь загребе, то я собi
й стою.
Не допитавшись у кочерги, вiн до помела:
— Помело, помело, де господар дiтей подiвав?
А помело сказало:
— В мене господар добрий чоловiк був: вимете мною пiч, то я собi й
стою.
I помела не допитався. Вiн тодi до сокири:
— Сокиро, сокиро, де господар дiтей подiвав? Сокира говорить:
— В мене господар добрий чоловiк був, мною дров наруба, положить
мене, то я собi й спочиваю.
Вiн до долота:
— Долото, долото, де господар дiти подiвав?
А долото каже:
— У мене господар добрий чоловiк був: мною дiрку продовба та положить мене, то я собi й лежу.
А змiй йому говорить:
— Чи ж то добрий чоловiк був твiй господар? Дивись, як вiн тобi
голову побив. А ти кажеш, що вiн добрий чоловiк був.
— I то правда,— каже долото.— Вiзьми ж мене та винеси на кiнець
хати на причiлок та кинь через себе, то де я впаду та загрузну, то там i
копай.
От змiй так i зробив, i там, де загрузло долото, почав копать i викопав.
А дiти вже великi виросли, парубком i дiвчиною стали. Забрав ı̈х змiй i
несе. От притомився вiн, сiв вiдпочивати. Лежав-лежав i заснув. Дiвчина
ськає йому в головi, а хлопець сидить, горює. Аж бiжить кiнь. Добiгає й
каже:
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— Здрастуй, хлопче-молодче! Чи по волi, чи по неволi мандруєш?
А хлопець одказує :
— Ей, конику-братику, не по волi, а по неволi.
— Сiдайте на мене,— каже кiнь,— я вас винесу. Взяли вони й сiли,
а змiй спить. Кiнь як пустився вскач, бiжить та й бiжить. А змiй як
пробудився, побачив, що ı̈х нема, та в погоню. От вони сидять на тому
коню, а брат i каже:
— Ей, конику-братику, пече мене в плече. Пропадеш ти, пропадемо i
ми.
А змiй летить, з рота в нього пашить. Уже на коневi й хвiст зайнявся. Бачить кiнь, що невидержка, узяв хвицьнув, сам побiг, а вони, бiднi,
зостались. Як прилетить до них змiй:
— А,— каже,— кого ви слухаєте? Ось я вас з’ı̈м!
Стали просити брат з сестрою, щоб не ı̈в ı̈х. Змiй i каже:
— Ну, цей раз вам прощаю, та тiльки не слухайте нiкого!
Забрав ı̈х змiй та й понiс. Нiс-нiс вiн i притомився та й сiв спочивати.
Заснув змiй. Дiвчина в головi йому ськає, а хлопець сидить, горює. Аж
летить чмелик. Прилiта та й каже:
— Здрастуй, хлопче-молодче!
— Здрастуй, чмелику!
— А що, брате, чи по волi, чи по неволi мандруєш?
— Ей, чмелику-братику, сюди б я не зайшов по волi, а вже видно, що
по неволi.
Чмелик каже:
— Сiдайте, я вас винесу.
— Як же ти нас, чмелику, винесеш, коли кiнь нiс, та не винiс.
— Та вже,— каже чмелик,— чи винесу, чи не винесу,— одначе вам
пропадать.
От взяли вони сiли на того чмелика, вiн ı̈х i понiс. Змiй як пробудився,
як уздрiв, що ı̈х нема, та в погоню. Сидять вони на тому чмелику, а брат
i каже:
— Ой, чмелику-братику, пече мене в плече. Пропадемо ми, пропадеш
i ти.
Чмелик перевернув крильця, скинув ı̈х, вони попадали, а вiн полетiв.
От прилiтає змiй, упав та й рот роззявив.
— Ага, попались! — каже.— Тепер я вас iз’ı̈м. Казав же я вам, щоб
нiкого, опрiч мене, не слухали.
Стали вони просити змiя, щоб вiн ı̈х не ı̈в, та й упросили. От вiн
забрав ı̈х i несе знову. Сiв одпочити, дiвчина ськає йому в головi, а хлопець
сидить, горює. Аж iде волик, такий поганенький та й каже:
— Здрастуй, хлопче-молодче! Чи по волi, чи по неволi мандруєш?
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— Ей, волику-братику, сюди б я по волi не зайшов, мабуть, що по
неволi.
— Сiдайте,— каже той волик,— я вас винесу.
А вони кажуть:
— Е вже! Коли кiнь та чмiль не винесли, то де вже б ти винiс?
— Нiчого,— каже волик.— Сiдайте, то й винесу. От вони сiли, волик i
несе ı̈х. I так несе, що хвилька, то й милька, а як спотикнеться, то й двi.
Змiй як побачив, що немає ı̈х, дуже розсердився та як кинувся аж поверх
дерева та так летить, так летить! От хлопець оглянеться та й каже:
— Ой, волику-братику, пече мене в плече. Пропадеш ти, пропадемо i
ми.
А волик i каже:
— Заглянь менi, хлопче, в лiве ухо та вийми гребiнку i махай нею
назад себе.
Вийняв той гребiнку, махнув назад себе — i став лiс такий густий, як
гребiнка. А волик своє робить: бiжить i бiжить, що хвилька, то милька,
а спотикнеться, то й двi. Змiй як побачив лiс, став його гризти зубами.
Прогризся крiзь той лiс i знов став доганяти. Хлопець бачить, що змiй
доганяє i каже:
— Ой, волику-братику, пече мене в плече. Пропадеш ти, пропадемо й
ми.
А волик каже:
— Заглянь менi у праве вухо, вийми хусточку та й махай наперед мене.
Вiн витяг хусточку, махнув i поперед його стало море. А на тому морi
золотий мiст. От збiгли вони на мiст i перебралися на ту сторону. Махнув
назад хусточкою хлопець i не стало моста. Змiй добiг до моря та й став,
нема йому по чому бiгти.
От волик i каже:
— Повезу я вас до хатки, i тут у цiй хатцi будете ви жить недалеко вiд
моря, а мене вiзьмiть та зарiжте.
Плачуть брат з сестрою:
— Як же ми тебе будемо рiзати, коли ти нас од смертi врятував?
— Нiчого,— каже.— Зарiжте i возьмiть одно плечко повiсьте на печi,
друге на полу в кутку, третє на покутi, а четверте — коло порога, на всiх
чотирьох кутках.
Зарiзали вони того волика, взяли i повiшали плiчка, як ı̈м сказано,
по всiх чотирьох кутках, а самi полягали спати. Пробудився брат уночi,
дивиться, а коло порога стоı̈ть кiнь у такiм славнiм уборi, що тiльки сiсти
та ı̈хати. Глянув на покуття, а там у кутку меч-самосiч, а на полу в кутку
собака Протиус, а на печi собака Недвига. Будить брат сестру, а сам сiдає
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на того коня, опоясується мечем та з тими собаками i ı̈де на полювання.
Що вловить, то тим i живляться.
Ну, живуть вони над морем, а сестра ходить туди ложечки та одежину
мити. Змiй i говорить до неı̈:
— Як то ви перебралися? А вона й розказує:
— Єсть у мого брата така хусточка, що як нею махнуть, то зробиться
мiст.
А вiн каже:
— Знаєш що: попроси ти в нього ту хусточку начебто прати, та возьми
махни нею, то я до тебе переправлюсь i буду з тобою жити, а брата твого
отруı̈мо.
От вона прийшла додому i просить брата:
— Дай, братику, менi ту хусточку. Вона брудна, я пiду та виперу тобi.
Вiн повiрив ı̈й та й дав. Сестра взяла, прийшла до моря, махнула —
став мiст. Змiй i переправився на цей бiк. От радяться вони, як би згубити
брата з свiту. А змiй i каже:
— Ти вiзьми занедужай та й скажи: снилось менi, братику, i видiлось,
що якби ти поı̈хав на полювання та дiстав менi вовчого молока, то я б i
видужала. От вiн як поı̈де, а вовки й розiрвуть його собак. Тодi ми i його
вiзьмем, бо в собаках уся сила.
От приı̈жджає брат з полювання додому, змiй сховався, а вона йому
й каже:
— Снилось менi, братику, що якби ти поı̈хав та дiстав менi вовчого
молока, то я б напилася та й, може б, одужала, бо я така слаба, така
слаба!
— То й дiстану,— каже брат. Сiв на свого коня i поı̈хав. Приı̈жджає у
чагарець, аж тут вовчиця схопилась. Протиус догнав, Недвига придержав.
Брат здоı̈в молока i пустив ı̈ı̈. Вовчиця оглянулась i каже:
— Спасибi тобi, хлопче-молодче, що ти мене пускаєш. Я думала, що
ти мене з свiту згубиш. Дарую тобi за це вовченя.
I наказує тому вовчатi:
— Служи ти цьому чоловiковi так, як батьковi.
От вiн i йде. То було в нього двоє собак, а тепер i третє вовченя бiжить
за ним.
Вгледiла сестра з змiєм, що за братом бiжить троє собак, а змiй i каже:
— Ото лихо, ще й третього сторожа собi добув. Вiзьми ж ти ще гiрше
занедужай i попроси молока медвежого, то там його розiрвуть непремiнно.
От змiй перекинувся голкою, вона взяла застромила ı̈ı̈ в стiну. Злiз
брат з коня, а собаки та вовк до хати та так пнуться на стiну до тiєı̈
голки. А сестра й каже:
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— Навiщо ти тих собак держиш, вони менi спокою не дають!
Вiн крикнув — собаки й посiдали. А сестра каже:
— Снилось менi, братику, що коли б ти дiстав менi ще ведмежого
молока, то я б напилась та й одужала.
— То й дiстану,— каже вiн. Переночував, сiв на коня та й поı̈хав.
Приı̈жджає знов в чагарець: тут зараз i схопилась медведиця. Протиус
догнав, Недвига придержав. Здоı̈в ı̈ı̈ брат та й пускає. Медведиця й каже:
— Спасибi тобi, хлопче-молодче, за те, що ти пустив мене. Дарую тобi
медведча.— А до медведчати каже:
— Слухай його, як свого батька.
Їде брат додому, i вгледiли сестра з змiєм, що вже четверо за ним.
Змiй i каже:
— Попроси в нього лисичого молока, то вiн як поı̈де, то звiрi його й
з’ı̈дять.
А сам перекинувся голкою, вона й застромила в стiну ще вище, щоб
собаки не дiстали. Брат злiз з коня, собаки знов кинулись до хати та так
i пнуться на стiну. Сестра розплакалась:
— Нащо ти так багато собак держиш!
Брат крикнув, вони посiдали. А сестра знов своє:
— Снилось менi, братику, що якби ти дiстав менi ще лисичого молока,
то я б одужала.
— То й дiстану,— каже брат.
От лягає вiн спати. Недвига примостився в його головах, Протиус у
ногах, а Вовчок i Медведик по боках. Переночував брат, вранцi сiв на
коня, забрав своı̈х звiрiв i поı̈хав. Приı̈жджає до чагарця: вибiга лисиця.
Протиус догнав. Недвига придержав. Брат видоı̈в ı̈ı̈ i пускає. А лисиця й
каже:
— Спасибi тобi, хлопче-молодче, що ти мене пускаєш. Я думала, що
ти мене розiрвеш своı̈ми собаками. За те дарую тобi лисиченя.— А лисиченятi каже:
— Слухай його, як рiдного батька,
Їде брат додому. Углядiв змiй, що вiн добув собi ще п’ятого сторожа,
а сам i не пропав, та аж зубами скрегоче.
— Вiзьми,— каже вiн,— занедужай ще гiрше i скажи i снилось менi,
братику, що десь в iншому царствi є такий кабан, що носом оре, вухами
сiє, а хвостом волочить. I є там такий млин на дванадцять каменiв, що
само й мелеться, само й насипається, само одгортається, само i в мiшки
набивається. То якби ти дiстав з-пiд тих дванадцяти каменiв борошна, то
я б спекла собi коржа з того борошна i одужала б.
Брат розсердився i каже:
— Не сестра ти менi, а ворог! А вона:
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— Чи ж можу я тобi бути ворогом, коли нас тiльки двоє на чужинi?
Повiрив брат, знову сiв на коня, забрав свою сторожу i поı̈хав. Приı̈жджає туди, до кабана i до того млина, що казала. Прив’язав коня i йде
в млин. А там дванадцять каменiв i дванадцять дверей. I такi тi дверi, що
самi одчиняються i самi зачиняються.
Взяв вiн з-пiд першого каменя борошна, пiшов у другi дверi, а дверi
й зачинили його звiрiв. Ото як пройшов вiн усi дверi, вийшов надвiр, аж
бачить: звiрiв нема. Вiн свистiв-свистiв, чує, що вони десь виють, але не
вибiгають. Заплакав вiн, сiв на свого коня i поı̈хав додому. Приı̈жджає, а
сестра його гуляє з змiєм. Тiльки що брат входить у хату, а змiй i каже:
— Ну, журився я за м’ясом, а м’ясо само йде. Велять братовi рубати
дрова та наставлять окрiп, щоб його зварить та з’ı̈сти. От вiн рубає дрова,
а сорока прилiта та й каже:
— Загайся, хлопче-молодче, загайся, бо вже твоı̈ звiрi прогризлись крiзь
двоє дверей.
От вiн поналивав у казани води й розтоплює. А дров нарубав гнилих,
вони пiдсохнуть трохи i займуться. А вiн вiзьме, прихлюпне водою, щоб
не так горiли та й вийде надвiр. Сорока й каже:
— Ей, загайся, хлопче-молодче, загайся, бо вже твоı̈ звiрi прогризлись
крiзь четверо дверей.
От як ввiйде вiн до хати, то змiй i каже:
— Ей, не годен ти й окропу нагрiти! — Та сам вiзьме кочергу, поштовха, вони й займуться. А брат вiзьме та й прихлюпне водою, i дрова знов
помалу горять. Вийшов вiн знов надвiр, нiби за дровами, а сорока й каже
йому:
— Ей, загайся, хлопче-молодче, загайся, бо вже твоı̈ звiрi крiзь десятеро
дверей прогризлись.
А брат набере якнайгнилiших дров та й вкине в пiч, щоб не так горiли.
От уже й казани начинають закипати. Знов вийшов вiн надвiр, нiбито по
дрова. А сорока й каже:
— Ей, загайся, хлопче-молодче, загайся, бо вже твоı̈ звiрi прогризли усi
дверi i спочивають.
От уже закипiли тi окропи, вiн i каже до змiя:
— Зятю мiй милий, зятю мiй любий, дозволь менi перед смертю на
дерево вилiзти та з бiлим свiтом попрощатися.
— Ну, лiзь,— каже змiй.
От полiз брат на явiр, i нi одноı̈ гiлки не пропускає, все на кожну
ступає, щоб тiльки загаятись хоч трохи. Вилiз аж на самий верх. Прилiтає
сорока:
— Ей, загайся, хлопче-молодче, загайся, бо от-от прибiжать твоı̈ звiрi.
А змiй вибiга з хати та й кричить:
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— Доки ти сидiтимеш там, злазь, бо вже в мене терпцю немає!
Став злазити брат назад, та все на кожну гiлку ступає, щоб загаяти
час. От став вiн уже на останню гiлку та й хоче додолу скочить, коли це
звiрi його — неначе що загуло — прибiгли й стали круг нього. А вiн тодi
скiк на землю та й гукає радiсний на змiя:
— А йди лиш, любий зятю, може, я вже й готовий!
Змiй вийшов, а вiн до звiрiв:
— Вовчук! Медведчук! Протиус! Недвига! Берiть його!..
Звiрi як кинулись — i розiрвали в шматки.
Зараз вiн взяв труп склав, спалив, а лисичка хвостом змела, винесла в
поле та й розвiяла. А як змiя розривали, то сестра вхопила зуб його та й
сховала. От брат i каже:
— Коли ти, сестро, така, то зоставайся собi тут, а я поı̈ду в iнший
край.
Взяв зробив два цебра, повiсив на яворi i сказав ı̈й:
— Оце, сестро, як будеш ти плакати по менi, то оцей буде повен слiз.
А як будеш плакати по змiєвi, то оцей буде повен кровi.
Сiв собi на коня, забрав своı̈х вiрних друзiв та й поı̈хав. Приı̈жджає
вiн в один город та й узнає, що в тому городi є криниця i в нiй сидить
змiй з дванадцятьма головами. Як iдуть люди по воду, то й ведуть одну
дiвчину. Змiй з’ı̈сть ı̈ı̈, а вони наберуть собi води, бо iнакше не можна.
Того дня настала черга царевi вести свою дочку. От хлопець-молодець i
каже:
— Я можу побiдити отого змiя.
— Як побiдиш його,— кажуть люди,— то цар обiцяв вiддати свою
дочку ще й половину царства.
Ну, ведуть ту царiвну, а за нею й хлопця-молодця ведуть, а за ним
iдуть його звiрi i кiнь. Привели ту царiвну, таку убрану. Тут змiй тiльки
що виткнувся, щоб з’ı̈сти ı̈ı̈, а хлопець-молодець i каже:
— Меч-самосiч, рубай його! Вовчук, Медведчук, Протиус, Недвига, берiть його!
Тут той меч-самосiч сiче, а звiрi рвуть. I розiрвали його зовсiм. Взяли
труп, склали, спалили, а лисичка хвостиком змела попiл i розвiяла. Дякують люди йому, що вода стала свободна. А царiвна дала йому перстень.
От iдуть вони до царського палацу, а дорога далека була, вiн притомився, лiг на травi, царiвна ськає йому в головi. А лакей прийшов, одв’язав
той меч-самосiч од торокiв та й каже:
— Меч-самосiч, сiчи його!
Той меч i посiк його на маленькi шматочки. А звiрi поснули й не чули.
Лакей тодi до царiвни:
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— А скажеш, що я тебе од смертi врятував? Як не скажеш, то буде
тобi те, що й йому.
Царiвна злякалась та й погодилась. Приходять вони додому, а цар
такий радий. Зараз одежу надiв гарну на нього i почали гуляти.
Як пробудився Недвига, побачив, що немає господаря, побудив усiх.
Стали думать-гадать, хто найпроворнiший з них. Вирiшили, що лисичка.
От I посилають ı̈ı̈ дiстати води живущоı̈ i цiлющоı̈ i молодого яблучка.
Побiгла лисичка дiставати тiєı̈ води i того яблучка. Аж ось i криниця з
цiлющою та живущою водою, i бiля неı̈ росте яблунька з молодими яблуками. От тiльки криницю i яблуню та стереже солдат. Та такий здоровий
i махає раз у раз шаблею, так що й муха пролетiти не може над тiєю
криницею. Що тут робить? Пустилася лисичка на хитрощi. Зробилася нiби кривою, бiжить повз криницю i шкандибає. Солдат як побачив та за
нею: дай, дума, спiймаю. А лисичка вiд нього все далi i далi. От як одвела
вона того солдата далеко та як чкурне до криницi. Солдат тiльки став та
й очi вирячив. А лисичка до криницi, набрала в пляшечку води, зiрвала
яблучко та й поминай як звали.
Прибiгла лисичка. Зараз Протиус взяв ту воду, помазав нею шматки
хлопця-молодця, вони й зцiлились. Влив йому в рот живущоı̈ води, вiн
i ожив. Дав йому з’ı̈сти молодого яблучка, вiн помолодiв i зробився ще
кращим, нiж був. Встав хлопець-молодець на ноги та й каже: — Ох, як
же я довго спав!
— Добре б ти спав, якби ми не дiстали води живущоı̈ i цiлющоı̈.
— Що ж тепер ми будемо робити? — кажуть усi. Порадились i вирiшили, щоб вiн перебрався за старця i йшов у царський дiм.
Передягнувся вiн i пiшов. Приходить, а лакеı̈ його й не пускають. Став
вiн просить, а царiвна й почула i звелiла впустити. Ввiйшов вiн у покоı̈,
став шапку знiмати, а перстень той, що йому подарувала царiвна, так i
засяв. Царiвна i впiзнала, та ще не вiрить собi i каже:
— Ходи сюди, старче божий, я тебе почастую.
Пiдiйшов вiн до столу, царiвна налила йому чарку вина та й дає. А
вiн бере лiвою рукою. Побачила, що вiн бере не тiєю рукою, на котрiй
перстень, та й випила сама ту чарку. Налива другу, а вiн бере правою.
Вона зараз i впiзнала свiй перстень i каже до батька:
— Оце мiй муж. Вiн мене одволив од смертi. А цей,— показує на
лакея,— цей пройдисвiт убив його i заставив мене, щоб я сказала, що вiн
менi муж.
Цар так i скипiв. Звелiв вивести з конюшнi такого коня, що на нього
ще нiхто й не сiдав, прив’язали того лакея до хвоста та й пустили по
полю. А хлопця-молодця посадили за стiл i тут же одгуляли весiлля.
От живуть вони собi щасливо. Аж одного разу згадав брат про свою
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сестру. Велiв осiдлати коня, забрав звiрiв та й поı̈хав до неı̈. Приı̈хав i
бачить, що той цебер, що назначений для змiя, повнiсiнький кровi, а
його цебер розсохся i розсипався. Бачить брат, що вона жалкує ще й досi
за змiєм, та й каже:
— Раз ти така, то бiльше я тебе i знати не хочу. Сиди тут, я бiльше й
не навiдаюсь до тебе.
А вона як почала просити й благати та й упросила, щоб вiн ı̈ı̈ взяв з
собою.
От як приı̈хали вони додому, вона взяла та пiд ту подушку, що вiн
спить, i пiдкинула змiйового зуба, що колись сховала. Лiг спати брат, а
той зуб i вбив його. Жiнка думала, що вiн сердиться чого та не говорить
до неı̈, та так просить, щоб не сердився. А далi взяла його за руку, а рука
холодна, як лiд. Вона як закричить! А Протиус у дверi та цмок його! Вiн
ожив, а Протиус умер. Далi Недвига цмок Протиуса. Протиус ожив, а
Недвига вмер. От вiн до Медведчука.
— Цiлуй,— каже,— Недвигу!
Недвига ожив, а Медведчук умер. Дiйшла черга до лисицi. Як вона
вмре, то ı̈ı̈ цiлувати нiкому. Що тут робити? А лисиця хитра. Взяла вона
Медведчука, поклала на порозi та цмок його, а сама за дверi. А зуб як
вискочить та в дверi та там i застряв.
Ну, бачать вони, що всi живi, що нiхто не загинув од того зуба, та такi
радi, такi радi. А сестру взяли прив’язали, як того лакея, до хвоста коневi
та й пустили по полю.
Самi ж вони тепер живуть-поживають i добро царське проживають.
Я там був, мед i вино пив, по бородi текло, а в рот не попало. Оце вам i
казка вся.
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Був собi в одному лiсi ведмiдь. Та такий дужий та лютий!.. Пiде було

по лiсi i душить та роздирає все, що здибає. Лiс був великий, i звiрини
в ньому багато, та проте страх пiшов на всiх. Адже ж так i року не
мине, а в цiлому лiсi душi живоı̈ не лишиться, коли бурмило буде так
господарювати.
Рада в раду, присудили звiрi вислати до ведмедя посланцiв i сказати
йому: «Вельможний пане ведмедю! Що ти так знущаєшся? Одного з’ı̈си,
а десятьох iз злостi роздереш i покинеш!.. Адже так до року, то й душi
живоı̈ в лiсi не стане. Лiпше ти ось що зроби: сиди собi спокiйно в своı̈м
гаврi, а ми тобi будемо щодня присилати одного з-помiж нас, щоб ти
його з’ı̈в».
Вислухав ведмiдь тiєı̈ мови та й каже: «Добре! Але пам’ятайте собi: як
мене хоч одного дня одурите, то я вас усiх пороздираю!»
Вiд того дня почали звiрi день поза день ведмедевi одного з-помiж себе
посилати. Почали кидати день у день жеребки: на кого впав, той i мусив
iти до ведмедя i датися йому з’ı̈сти.
Одного дня випав жеребок на зайця.
Перелякався бiдний заєць... Та що було робити? Ходили другi, мусить
i вiн. I не змагався. Тiльки випросив собi годинку часу, щоб iз жiнкою,
дiточками попрощатися. Та поки жiнку знайшов, поки всю сiм’ю скликав,
поки попрощались, та наплакалися, та наобнiмалися, то вже сонце геть з
полудня звернуло.
Врештi прийшлося зайцевi рушати в дорогу.
Iде бiдолаха до ведмежоı̈ гаври. Та не думайте, що йде заячим крокомскоком, що бiжить вiтровi навздогiн! Гай, гай! Тепер бiдному зайцевi не
до скокiв. Iде нога поза ногу, iде та й постоює та все ряснi сльози втирає
та зiтхає так, що аж лiсом луна йде. Аж ось бачить: серед лiсу криниця
кам’яна, оцямрована, а внизу вода глибока.
Стає заєць над цямриною, заглядає вниз, а його сльози тiльки кап-кап
у воду. Та й зразу повеселiшав i аж пiдскочив з радостi. В його головi
з’явилася щаслива думка: якби це йому й самому вiд смертi врятуватися
i всiх звiрiв вибавити вiд цього лютого та безрозумного ведмедя. I вже не
плачучи i не зiтхаючи, а щодуху бiжучи, вiн поспiшав до ведмежоı̈ гаври.
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Було вже надвечiр. Ведмiдь весь день сидiв у своı̈й гаврi та ждав, колито звiрi пришлють йому когось на обiд. Ждав i не мiг нiкого дiждатися.
Голод почав йому докучати, i разом з голодом почала злiсть пiдступати пiд
серце. «Що ж це? — ревiв ведмiдь. — Що вони собi думають? Чи забули
про мене, чи, може, ı̈м здається, що одною вороною я маю бути два днi
ситий? О, проклятi звiрi! Коли менi зараз не прийде вiд них страва, то
кленуся буком i берестом, що завтра скоро свiт рушу до лiсу i повидушую
все, що в ньому є живого! I одного хвоста не лишу!..»
Та минала хвиля за хвилею, година за годиною, а страва не йшла.
Надвечiр вже ведмiдь не знав, що з собою зробити з голоду й лютостi.
В такому настрою застав його заєць. «Га, ти, помано, ти, хлистику, ти,
гусяче повiтря, — кричав на нього ведмiдь. — Що ти собi думаєш, що
так пiзно приходиш? Та я тебе, такого комаря, маю цiлий день голодний
ждати?..»
Затремтiв заєць, почувши ведмежий крик i лютi ведмежi слова, та
скоро стямився i, ставши на заднiх лапках перед ведмедем, промовив, як
мiг, найчемнiше: «Вельможний пане! Не моя в тому вина, що так пiзно
приходжу. I звiрiв не можеш винуватити. Сьогоднi, в день твоı̈х iменин,
вони, ще вдосвiта зiбравшися, послали для тебе нас чотирьох, i ми всi
вiтром пустилися до тебе, щоби ти, вельможний паночку, мав сьогоднi
добрий баль». — «Ну, i що ж? Чому ж так пiзно приходиш i де там
тих троє?» — запитав ведмiдь. «Трапилася нам дуже погана пригода,—
мовив заєць.— Мiркуючи, що в тому лiсi нема iншого пана, крiм тебе,
йдемо собi спокiйнесенько стежкою; коли iз кам’яного замку вискочив
величезний ведмiдь та й до нас: «Стiйте!» — кричить. Ми стали. «Куди
йдете?» Ми розповiли по правдi. «Го, го, — крикнув вiн.— Нiчого з того
не буде. Це мiй лiс, i я не дозволю, щоб ви своı̈м м’ясом годували якогось
приблуду, що тут не має нiякого права! Ви моı̈, i я беру вас собi на обiд!»
Почали ми проситися, благати, почали говорити, що нинi твоı̈ iменини, i
дуже негарно буде, коли ти в такий день лишишся без обiду. Та де тобi!
Анi слухати не хоче. «Я тут пан,— кричить, — i я один маю до вас право!
I нiхто менi тут не смiє втручатися!» I взяв нас усiх чотирьох до свого
замку. Ледве-ледве я упросив його, щоб хоч мене одного пустив до тебе.
Тепер, вельможний пане, сам помiркуй, чи ми виннi тому, що ти сьогоднi
з голоду намлiвся i що тобi далi робити».
Почувши це, ведмiдь аж увесь наı̈жачився. Вся його злiсть обернулась
на того нового супiрника, що так несподiвано став йому на дорозi. «Це ще
який непотрiб непотрiбний посмiв сюди вдертися! — ревiв вiн, дряпаючи
землю пазурями. — Гей, зайче, зараз веди мене до нього, нехай його
розiрву на дрiбнi шматочки!» — «Вельможний пане, — мовив заєць.—
Це дуже могучий пан, страшний такий».— «Що? Ти думаєш, що я буду
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його боятись? Зараз веди мене до нього, побачимо, хто буде дужчий!» —
«Вельможний пане, але вiн жне в кам’яному замку». — «Е, що там менi
його замок! Веди мене до нього, вже я його досягну, хоч би вiн сховався
на самий вершок найвищого дерева».
Попровадив заєць ведмедя до криницi та й каже: «Велика твоя сила!
Бач, твiй ворог як тiльки побачив, що ти наближаєшся, зараз драпонув i
сховався до свого замку». — «Де вiн? Де вiн?» — кричав ведмiдь, оглядаючись навкруги i не бачачи нiкого. «Ходи сюди i заглянь ось тут!» —
мовив заєць i пiдвiв ведмедя до криницi.
Став ведмiдь над цямриною, глянув униз — аж там справдi ведмiдь.
«Бачиш свого ворога,— мовив заєць, — як заглядає iз свого укрiплення?»
— «Я не я буду, коли його звiдти но достану!» — мовив ведмiдь i як не
рикне з цiлого ведмежого горла у криницю! А з криницi як не вiдiб’ється
його голос вдвоє сильнiше, мов з величезноı̈ труби! «Та так? — скрикнув
ведмiдь. — Ти менi ще грозиш? Чекай же, я тобi покажу!»
Та за цим словом ведмiдь бабах до криницi та й там потонув. А заєць
скочив щодуху до звiрiв i розповiв ı̈м, яким-то способом вiн змудрував
ведмедя i вибавив ı̈х усiх вiд тяжкого нещастя.
Не треба вам казати, яка радiсть запанувала в цiлому лiсi.
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Лисичка-сестричка i вовк-панiбрат
Були собi дiд та баба. От раз у недiлю баба спекла пирiжкiв з маком,

повибирала ı̈х, поскладала в миску та й поставила на вiконцi, щоб прохололи. А лисичка бiгла повз хатку та так нюхає носом; коли чує — пирiжки
пахнуть. Пiдкралась до вiкна тихенько, вхопила пирiжок моторненько та
й подалась. Вибiгла на поле, сiла, виı̈ла мачок iз пирiжка, а туди напхала
смiттячка, стулила його та й бiжить.
От бiжить, аж хлопцi товар женуть до води.
— Здоровi були, хлопцi!
— Здорова, лисичко-сестричко!
— Промiняйте менi бичка-третячка за маковий пирiжок!
— Де ж таки бичка за пирiжок!
— Та вiн такий солодкий, що аж-аж-аж!..
Таки найшла одного, промiняла.
— Глядiть же,— каже,— хлопцi, не ı̈жте пирiжка, аж поки я зайду в
лiс!
Та й побiгла i бичка гоном погнала. Тi пiдождали, поки вона сховалась
у лiсi, тодi до пирiжка, — аж там смiттячко...
А лисичка тим часом пригнала бичка у лiс, прив’язала його до дуба, а
сама пiшла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує:
— Рубайся, деревце, криве й праве! Рубайся, деревце, криве й праве!
Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сiла та й ı̈де. Аж
бiжить вовк-панiбрат.
— Здорова була, лисичко-сестричко!
— Здоров, вовчику-братику!
— А де це ти взяла бичка-третячка та саночки?
— От, де ж там? Бичка заробила, саночки зробила та й ı̈ду!
— Ну, то пiдвези ж i мене!
— Куди я тебе вiзьму? Ти менi й саночки поламаєш!
— Нi, не поламаю, я тiльки одну лапку покладу.
— Та клади вже, нiде тебе дiти.
От вовк i поклав лапку. Вiд’ı̈хали трохи, вовк i каже:
— Покладу я, лисичко-сестричко, i другу лапку.
— Е, вовчику-братику, ти менi санки поламаєш!
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— Нi, не поламаю.
— Ну, клади.
Вовк i поклав. Їдуть, ı̈дуть, коли це — трiсь!
— Ой лишенько,— каже лисичка,— санки трiщать!
— Та нi, лисичко-сестричко, то в мене кiсточка хруснула.
Ну, дарма. . . Їдуть... А вовчик знову:
— Покладу я, лисичко-сестричко, i третю лапку.
— Та де ти ı̈ı̈ кластимеш! Ти менi зовсiм санки поламаєш!
— Та нi, чого б вони ламалися?
— Та вже клади!
Тiльки поклав, а саночки знову — трiсь-трiсь!
— Ей, вовчику, саночки трiщать! Злазь, бо поламаєш!
— Та де там вони трiщать! Що ж бо ти, лисичко-сестричко, вигадуєш?
То я орiшок розкусив.
— Дай же й менi!
— Так останнiй.
Проı̈хали ще трохи. . .
— Ой лисичко-сестричко, сяду я й увесь!
— Та куди ти сядеш? Тут нiде тобi й сiдати!
— Та я зiбгаюсь так, що помiщусь.
— Та ти менi санки зовсiм поламаєш! Чим же я тодi дровець привезу?
— От-таки, чого я поламаю? Я легенький. Сяду я, лисичко-сестричко,
бо притомивсь. Я помаленьку.
— Та вже сiдай, нема де тебе дiти.
От вiн убравсь зовсiм у саночки, та тiльки сiв, а санки — трiсь-трiсьтрiсь! Так i розсипались.
Давай тодi його лисичка лаяти:
— А щоб тобi добра не було, капосний вовцюгане! Що це ти менi
наробив?..
Лаяла його, лаяла, а тодi:
— Iди ж тепер та рубай дерево на санчата.
— Як же його рубати, лисичко-сестричко, коли я не вмiю i не знаю,
якого треба дерева.
— А, капосний вовцюгане! Як санчата ламати, так знав, а як дерево
рубати, то й нi! Кажи: рубайся, деревце, криве й праве! Рубайся, деревце,
криве й праве!
Пiшов вовк. От увiйшов вiн у лiс та й почав:
— Рубайся, дерево, криве й криве! Рубайся, дерево, криве й криве!
Нарубав, тягне до лисички. Глянула та, аж воно таке корячкувате, що
й на полицю в плуг не вибереш, не те що на полозок. Давай вона його
знову лаяти:
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— Нащо ж такого нарубав?
— Коли воно таке рубається!
— А чом же ти не казав так, як я тобi велiла?
— Нi, я так саме й казав: рубайся, дерево, криве й криве!
— Ну i дурний же ти який i до того недотепний! Сиди ж тут, бичка
доглянь, а я сама пiду нарубаю. Пiшла вона.
А вовк сидить сам собi, та так йому хочеться ı̈сти! Почав вiн перекидати, що було в саночках,— нi, нема нiде нiчого. Думав, думав та й надумав:
«З’ı̈м бичка та й утечу!..» Проı̈в дiрку в бичка, з середини все виı̈в, а туди
горобцiв напустив i соломою заткнув, а бичка пiд тином поставив i паличкою пiдпер. Тодi сам на втiки. Приходить лисичка до бичка, аж у нього з
боку вiхоть стримить. . . Лисичка хап за той вiхоть, а звiдтiля горобцi —
хрррр!.. Вона за паличку, тiльки прийняла ı̈ı̈, а бичок гуп — i впав!
— Ну, стривай же ти, капосний вовцюгане! Я ж тобi це згадаю!
Та й побiгла шляхом.
Бiжить, коли це ı̈де валка запiзнiлих чумакiв з рибою. Вона впала
серед шляху i ноги вiдкинула — притаı̈лась, мов нежива. Чумаки зараз ı̈ı̈
й побачили:
— Дивiться, хлопцi, яка здорова лисиця лежить!
Обступили ı̈ı̈, перевертають.
— Треба взяти — дiтям шапочки будуть.
Кинули ı̈ı̈ на заднiй вiз й знову рушили.
Їдуть попереду, а лисичка-сестричка бачить, що вони не дивляться, i
давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибцi на шлях, усе кидає...
Накидала багато та нишком i зiскочила з воза. Чумаки поı̈хали собi далi,
а вона позбирала ту рибку, сiла та й ı̈сть.
Зирк — аж i вовк-панiбрат бiжить.
— Здорова була, лисичко-сестричко!
— Здоров!
— А що це ти робиш, лисичко-сестричко?
— Рибку ı̈м.
— Дай же й менi!
— Отак! Я скiльки морочилась, ловила та й вiддам йому? Пiди, сам
собi налови!
— Та як же я наловлю, коли не вмiю? Хоч навчи, як ı̈ı̈ ловити!
— Та як же ловити? Пiди до ополонки, встроми хвоста в ополонку
i сиди тихенько та й приказуй: «Ловися, рибко, велика й маленька!» То
вона й наловиться.
— Спасибi за науку!
Побiг вовк мерщiй на рiчку, та до ополонки, та хвiст в ополонку...
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— Ловись,— каже,— рибко, велика та все велика! Ловись, рибко, велика та все велика! Ловись, рибко, велика та все велика!
Не хочеться йому малоı̈. А мороз надворi такий, що аж шкварчить!
Лисичка ж бiгає по березi та все:
— Мерзни, мерзни, вовчий хвiст! Мерзни, мерзни, вовчий хвiст!
А вовк:
— Що ти, лисичко-сестричко, кажеш?
— Та то ж i я кажу: ловися, рибко, велика й мала!
— А, ну й я так: ловися, рибко, велика та все велика!
Ворухнув вовк хвостом — важко вже. А лисичка:
— Ото вже рибка почала чiплятися.
Трохи згодом:
— Ану, вовчику, тягни!
Вовк як потяг, а хвiст уже прикипiв до ополонки, — не витягне. А
вона його ще й лає:
— А, капосний вовцюгане, що ти наробив?! Бач, казав: «Ловися, рибко,
велика та все велика»,— от велика начiплялася, тепер i не витягнеш. Треба
ж тобi помочi дати, побiжу покличу.
Та й майнула на село. Бiжить селом та гукає:
— Iдiть, люди, вовка бить! Iдiть, люди, вовка бить!
Як назбiгалося людей!.. Хто з сокирою, хто з вилами, з цiпами, а баби
з рогачами, з кочергами! Як почали вони того бiдолаху-вовка перiщити!
А лисичка тим часом ускочила в одну хату, — нiкого нема, хазяйка побiгла на рiчку вовка бити i дiжу немiшену покинула. Вона взяла вимазала
голову в тiсто — та в поле... Коли дивиться — вовк насилу лiзе,— добре дали йому, сердешному. Вона зараз-таки прикинулась хворою, тiльки
тюпає, стогне... А вовк побачив ı̈ı̈.
— А,— каже,— така ти! Наробила ти менi добра, що й хвоста збувся!
А вона:
— Ой вовчику-братику, хiба ж то я? Хiба ж ти не бачиш, що з мене
й мозок тече, так мене побили, що й голову провалили менi. Вовчикубратику, пiдвези мене!
— Та я й сам нездужаю!..
— Та в тебе ж тiльки пiвхвоста нема, а менi й голову провалили.
Ой-ой-ой, не дiйду додому!..
— Та сiдай уже, нема чого з тобою робити.
Вона вилазить йому на спину, вмощується та так стогне.
Повiз ı̈ı̈ вовк.
От вона ı̈де та все приказує:
— Битий небиту везе! Битий небиту везе!
— Що ти там, лисичко-сестричко, кажеш?
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— Та то я кажу: битий биту везе.
А сама знову нищечком:
— Битий небиту везе!
От довiз вiн ı̈ı̈ до хатки:
— Уставай, лисичко, доı̈хали!
Вона тодi плиг з вовка та:
— Битий небиту привiз! Битий небиту привiз!
Вовк до неı̈, хотiв ı̈ı̈ зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Не влiзе
вовк. А вона ще визирає у вiкно та й дражнить:
— Битий небиту привiз!
Тупцявся вовк, тупцявся коло лисиччиноı̈ хатки — не влiзе.
— Ну й клята ж лисичка!.. От так пiддурила!
Та й потяг додому.
А лисичка живе та курей ловить.
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О

дного разу зiбрались всi звiрi докупи i почали радиться мiж собою,
кого наставить царем, щоб був порядок i щоб був у них правдивий суддя,
котрого всi щоб боялись i слухались. На цей раз дiла довести до кiнця не
довелось, бо не всi були в зборi, самих великих i сильних звiрiв не було на
сходцi. Тут вони порiшили загадать всiм звiрям, щоб зiбрались всi докупи
з малого до великого i обсудили дiло як слiд.
В назначений день зiбралась повна сходка звiрiв. Прийшли всi до одного. Там були: слон, лев, тигр, бегемот, носорiг, медвiдь, вовк, олень,
верблюд, лисиця, заєць, дикий кабан, зебра, коза, вiвця, кiнь, корова, собака, кiшка, тхiр, ховрашок, криса, миша i iншi звiрки, якi тiко були тодi
на свiтi; либонь, був i осел. Коли всi були в зборi, олень виступив наперiд
i почав казати:
— Не погнiвайтесь на нас, ясновельможнi пани, дужi i мочнi звiрi, за
те, що ми вас потурбували, нiкчемнi супроти вас звiрята. Ми задумали
вибрать кого-небудь з вас царем над всiма звiрами, щоб було кому давать
нам пораду, судить нас по правдi i всьому давать порядок...
Слон обiзвавсь:
— Добре ви пригадали, давно пора встановити мiж звiрами порядок i
правдивi закони.
Слон трохи подумав i почав казать:
— Господа старики! Всякому з вас звiсно, що бог розгнiвавсь на чоловiка i вигнав його з раю; тепер вiн не в правах командувать нами. Тепер
бог лишив його права господарювать над усiма тваринами. Тодi ми пiдкорялись чоловiковi i робили так, як вiн хотiв, а тепер ми зостались самi,
без начальника, треба нам вибрать кого-небудь царем, щоб управляв нами, давав всiм порядок, щоб не допускав грабiж i розбiй i щоб правдиво
судив всiх за всякi провинностi. Подумайте всi гарненько i скажiть, кого
ви бажаєте наставить царем. Можу i я стать царем, бо я бiльший од усiх i
сильнiший, а не хочете, як хочете, про мене все одно, хоч i мене виберете.
Лев, не дождавши слова громади, виступив наперед i каже:
— Нi, господа, слоновi буть царем не пiдходить, вiн неповоротний,
важкий, нездатний прудко бiгать. Менi бiльше личить буть царем, мене
всi будуть слухать i повинуваться, я прудкий, моторний, вродливий, i сила
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у мене, спасибi богу, є.
А далi виступив наперед бегемот i каже:
— Нi, господа, так не годиться, кожен з нас бажа буть царем; я теж
великий i силу маю, а що я не вродливий, так це помiхою не повинно
бути; з лиця води не пить, а саме головне — нужна правда i розумний
порядок.
Вискочила з гурту лисиця, виступила наперед, сплигнула на пеньок i
почала:
— Всякий розумiє, що всi ви три годитесь в царi i всякий з вас бажає
бути царем, а щоб нiкому з вас не було обиди i щоб обiйтись без сварки
i бiйки, краще давайте зробим потайне засiдання i там всi громадою
порiшим, кому з вас бути царем. Хай ви всi будете черговими на посад
царя, ми одiйдемо од вас геть подалi i там порадимось гуртом; на кого
випаде бiльшiсть голосiв, той i буде царем.
Всi схвалили рiч лисицi, гукнули «браво!» i вирiшили зараз же зробить
потайне засiдання. Всi звiрi одiйшли подальше i почали галдiть. Якi слабшi
i беззащитнi, тi кричали: «Нехай буде слон царем, вiн розумнiший од усiх
звiрiв на свiтi i вiн буде правдивiший од всiх». А звiрi, котрi сильнi i
моторнi, тi намагались, щоб лева вибрать царем, кричали: «Нехай буде
лев царем, вiн моторнiший слона i вродливiший од всiх, йому тiко й
личить буть царем». А iншi намагались кидати жеребки.
Лисицi дуже не хотiлось гнiвить лева, бо вiн ı̈ı̈ прохав, щоб вона за
його старалась, а як за його не буде руку держать, так грозив розiрвать
ı̈ı̈ на клоччя. Лисиця всiма силами умудрялась виставить лева царем, бо
вона тремтiла за свою шкуру. Лисиця вибiгла наперед, злiзла на пеньок,
щоб всiм було видко, i почала;
— Слухайте, господа, що я вам скажу. Багато з вас є таких, котрi
бажають, щоб царем був слон. Правда, слон розумний i сильний, вiн
кровi не вжива i iншим не дозволяє; тiко самi судiть, господа, який з
його буде цар, коли вiн неповороткий. Всi вороги нашi будуть шкодить,
розбiйничать iще гiрш є, чим тепер, i його не будуть бояться, бо добре
знають, що вiн ı̈х наказать не може, погониться за ними, а вони утечуть
од його. На мою думку, краще всього наставить царем лева; вiн розумний,
дужий i моторний, зможе винних наказать, i всi його будуть бояться. Хто
нашкоде, так чортового батька утече вiд його: хоч кого, так дожене.
— Воно-то так,— обiзвався олень,— тiко так робить неправдиво. Краще
нехай так, як покаже бiльшiсть голосiв; а щоб не було нi на кого пенi,
давайте кинемо жеребки.
— Так буде правдивiш,— гукнули останнi звiрi,— тiко як же ми зробим?
— А от як,— обiзвався олень.— Хто бажа, щоб був царем лев, то нехай
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кида он у те дупло кожен по одному горiху, а хто бажа царем слона, той
хай кида жолудi.
— Добре ти пригадав,— гукнули всi,— значить, так i зробим.
Назбирали цiлий ворох жолудiв i горiхiв i змiшали ı̈х докупи. Лисиця
стала на заднi лапи i заявила:
— Ну, господа, тепер приступайте до дiла.
Всi почережно почали пiдходить до вороха жолудiв i орiхiв i кожен
брав по одному зерну, кому що нравилось,— i кидали в дупло. Хижi звiрi,
якi любили кров, тi брали горiхи, а якi вживали овочi i траву, тi брали
жолудi. Лисиця побачила, що на бiк лева менше кидають, почала хвостом
вертiти, пiдбiгала до кожного i пiдморгувала, щоб брали горiхи, а коли
пiдходили брать жеребки малi звiрки, так лисиця кожному шептала на
вухо: «Бери горiх, а то лева прогнiвиш, вiн тебе задаве, як жабу, i я на
тебе розсерджусь, не дам тобi просвiтку».
Малi звiрки боялись, щоб не попасти в опалу, брались за горiхи. Сама
лисиця замiсть одного горiха зачепила жменю i кинула в дупло так, що
нiхто не мiг помiтить. Стали провiрять жеребки, i виявилось однакове
число горiхiв i жолудiв. Медвiдь i каже:
— Ну, що ж тепер будем робити? Тут щось не так. Давайте знов
кинем жеребки i будем пильно придивлятися, щоб хто не кинув бiльше,
чим треба, i щоб нiхто не пiдказував, що кому брать.
Лисиця вискочила наперед i каже:
— Нi, господа, знов кидать жеребки не подобає, а тепер давайте ми
зробим ось що: ходiм ми до намiчених нами чергових i заявим, що вони
для нас однаковi, а кому з них буть царем, ми там що-небудь пригадаєм
i порадим ı̈м зробить, що треба буде.
Пiшли вони всiєю громадою до чергових на посад i повiдомили ı̈х, що
жеребкiв випало на обох по однаково.
Лисиця в першу голову виступила наперед i каже:
— Ясновельможнi пани! Громада намiтила в царi одного кого-небудь з
вас, пана лева або пана слона. Кинули ми жебраки, кому з вас буть царем,
i, перелiчивши тi жебраки, виявились однаково одному й другому. Тепер
треба пригадать що-небудь iнше. По-моєму, нехай буде так: хто кого
перегоне, той i буде царем. От попробуйте зараз побiгти навперегонки,
хто з вас прудкiший, той, значить, цар.
Слон каже:
— Прудко бiгать я не можу од природи. Менi здається, що царевi
прудко бiгать нема чого. Нужен порядок, i розумна розправа, i правдивий
суд, а коли треба буде за ким погнаться, так я прикажу, кому захочу.
— Ну, так тодi нехай буде так: хто з вас вище пiдскоче, той i буде
царем.
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Слон знов те ж саме сказав:
— Нi, я пiдстрибнуть вгору не можу, бо я нелегенький.
— Ну, так, значить, хай буде лев царем,— гукнули всi, хто бажав лева.
А слон i каже:
— Про мене все одно, тiко так буде неправдиво. Що лев може зробить,
того я не можу, а що я можу, того лев не може. Коли вже так, нехай вiн
зо мною побореться; як лев поборе мене, тодi вiн буде царем.
Лисиця засумувала, а далi пригадала одну хитрiсть i каже:
— Добре, нехай буде так, зведем вас бороться, тiко зараз уже пiзно,
ми всi поморились, охляли, а хай краще ранком, так, як в снiданню
пору. Тiко ви, господа, рано нiхто не приходьте дивиться, як вони будуть
бороться, а то ми ı̈м будем мiшать, вони будуть соромитись нас. Краще
ми прийдем трохи згодом i побачим, хто кого зборе.
Всi згодились. Настала нiч, слоновi побажалось спать. Пiшов вiн до лiсу, притуливсь до одного не зовсiм товстого дуба i заснув. Слони звичайно
сплять стоячи, обпершись об дерево, а якби вiн лiг боком, так тодi б сам
пiдняться не змiг. Лисичка здалека слiдкувала за слоном, де вiн встановиться, i, коли побачила, що слон уже крiпко заснув, побiгла до лева i
каже:
— Ясновельможний пане, ходiм мерщiй до слона, вiн уже заснув, так
щоб не гаять дарма часу, будем за дiло браться.
— А яке ж ми будем робить дiло?—спитав лев.— Задушить слона я не
подолiю, вiн проснеться i оборониться од мене.
— Нi, я не про те, душить його не треба, а вiн має звичай, коли спить,
опираться об дерево; так от: давай ми перегризем дерево, дерево упаде, i
слон упаде, тодi ми скажем, що ти слона поборов.
— Добре ти пригадала, тiко я сам не вправлюсь до ранку перегризти
дерево, зуби заболять, ти пiди гукни iще кого-небудь на пiдмогу.
Лисиця побiгла i зiбрала штук з дванадцять вовкiв, мишей, крис, привела до слона, i почали вони гризти дуба. Гризли, гризли до самоı̈ зорi, а
дуба ще чимало зоставалось. Дуб уже трохи похилився, а ще не подавався.
Що робить? Уже свiтало, слон мiг проснуться, а дуб ще не падав. Лисичка
i на цей раз пригадала одну штучку. Позвала трьох медведiв i каже:
— Слон, наш майбутнiй цар, надибав ось на цьому дубi мед. Так ось
коли вiн нагодивсь спать, велiв менi позвать вас, щоб ви достали йому
меду. Поки вiн проснеться, так щоб мед був напоготовi, а iнакше вiн вас
накаже.
Медведi радi стараться, подрались на дуба всi три. А лисичка дивилася
вгору i кричала ı̈м в половину голоса:
— Ви лiзьте он туди в той бiк,— показувала ı̈м на грачачi гнiзда, котрi
чорнiлись в той бiк, куди дуб похилився. Медведi зiбрались на саму маkazka.in.ua
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кушку дуба. Дуб не видержав, трiснув i упав. Слон теж упав на бiк, а далi
аж на спину перевернувся, задрав вгору ноги. Пiдняться сам нiяк не мiг.
А медведi як гепнулись з дуба, аж кишки з них вискочили i дух вийшов.
Минула снiдання пора, почали сходиться до них всi звiрi. Лев стояв бiля лежачого слона, а лисиця трохи оддалi вертiла хвостом. Коли зiйшлися
всi звiрi, лисиця заявила:
— Дивiться, господа, який сильний наш цар, слона зборов. Слон хотiв
удержаться за дуба, так вiн i дуба вмiстi з ним звалив; на що вже дуб
крiпкий — i то не видержав, зломився. Три медведя хотiли заступиться за
слона, та вiн ı̈х як швирнув од себе, аж кишки з них вискочили; дивiться,
он вони, бiдняги, валяються.
Всi звiрi затремтiли вiд страху i в один голос закричали:
— Лев буде наш цар-государ!
З того часу всi звiрi стали бояться лева i почитали його за царя. Коли
лев заричить в лiсi, так всi звiрi тремтять.
Коли лев став царем, здав манiфест, де було сказано: «Ми, цар дрiмучих лiсов, король дубрав i гаı̈в, великий князь степний, повелiваєм всiм
своı̈м пiдвласним жить правдиво, мирно, чужого не брать, слабiшого, безвинного не драть, старших почитать i поважать. Хто помiте за ким грiшок,
повинен доносить менi, я буду розбирать дiло i виновних буду наказувать.
Хто буде жить по правдi i за другими буде замiчать грiшки i доносить
менi, тому буде награда...»
Лев собi на пiдмогу слiдить за порядком назначив мiнiстрiв. Вовка назначив луговим мiнiстром, тигра — лiсним, лисицю — польовим. Мiнiстри,
подякувавши царю за увагу, пiшли кожен на свiй посад. Останнi звiрi не
раз галдiли промiж себе: «Що за причина, що вовк i лисиця достукались
такоı̈ честi? Неначе покраще них є звiрi, а бач, не попали в мiнiстри».
Олень i каже:
— Та тут, господа, дiло нечисте, правдою i чесним поведенням нiколи
не достукаєшся уваги царя. Я одразу помiтив, що лев поборов слона неспроста, а тут була якась хитрiсть. Звичайно, лисиця на хитрощi здатна
так, що вона що-небудь таке пригадала, а вовки, мабуть, помагали ı̈м,
через те саме вони попали в милость. Ну, тигр — дiло друге, вiн дужий
звiр, йому личить буть великим начальником; а тут iще й те, обминуть
тигра — вiн мiг розгнiваться на лева i робить йому помiху в дiлах, бо у
його сила недалеко утекла од лев’ячоı̈.
— Та я i сам так думав,— обiзвався медвiдь.— Видно, що вони схитрували, околпачили слона i моı̈х трьох братчикiв занапастили тодi. Я так
покладаю, що вовки гризли того дуба, об який слон обпирався сонний.
А трьох медведiв вони обдурили, заставили полiзти на дуба, щоб скорiш
його зломить. Од того вони i положили своı̈ голови.
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— Е! Так воно й буде,— гукнули iншi.
Дивляться, неподалеко них бiжить лисичка. Всi принишкли. «Цссс!
Мовчiть, а то почує — бiда буде, всiх нас загонять туди, де Макар телят
не пасе». Лисиця пiдближалась до них; всi ı̈й низько поклонились. Вона
остановилась i пита:
— А чого ви тут в купу збились? Чи не заговор який робите?
— Боже нас борони, це ми зiйшлись побалакать про вчорашнiй радiсний для нас день. Ми всi радiєм, що господь нам послав такого царя i
умних, правдивих мiнiстрiв.
— А! Якщо так, то iще нiчого, а все ж таки на другий раз не смiйте
збираться всi докупи. Нiяких потайних зборищ не полатається.
Опiсля того всi звiрi старались жить кожен собi особняком. Всi звiрi,
якi ı̈ли рослини, жили мирно, правдиво, а хижi шкодили i ображали
слабiших. А щоб перед царем i перед законами буть правими, старались
вигороджувать себе, що вони зробили шкоду не знечiв’я i не з своєı̈ охоти,
а по долгу служби. А як цар почне допитуваться: «За вiщо ти задрав зайця
або ще кого-небудь?» — так виновний одбрiхувавсь, що вiн задрав його
за те, що заєць глузував з царя або пiдмовляв iнших убить царя. Цар
мiнiстрам вiрив i давав ı̈м за це нагороду — за ı̈х вiрну службу.
Набридло лису буть польовим мiнiстром, бо там, опрiч мишей та iнших звiркiв, нiчого не доводилось ı̈сти; а йому кортiло посмакувать курятинки або гусятинки. Пiшов лис до царя i каже:
— Ваше величество, дозвольте менi завiдувать над курниками i оберiгать курей од ворогiв.
— А при чiм же тут кури? — каже цар.— Нам не дано право властвувать над птицями, у птиць є свiй цар.
— Так я хлопочу не за курей, а тут я хочу укоротить безпорядки наших
звiркiв.
— А який же вони безпорядок чинять?
— Тхори i криси душать курей i малих курят i псують ı̈х без жалю.
Манi жалiвсь пiвень i прохав, щоб я вам доложив. А то, каже, всi з
вас глузують, що не даєте порядку, дозволяєте таким плюгавим звiркам
робить шкоду в iншому господарствi.
Лев повiрив лисовi i з того дня наставив контрольором над курниками.
Лис зрадiв, помчався до села. Дiждавшись пiзньоı̈ пори, почав провiрять курники. Таким чином вiн щодня уминав по двi, по три курки.
Одного разу чоловiк пiдсiв лиса i застукав його в курнику. Тiко лис поп’явсь за курами, а чоловiк схопив його за хвiст i ну бухать бичем по
ребрах. Так його угостив, що вiн був ледве живий. А далi прив’язав до
хвоста мотузок i повiсив лиса на тину, боявсь, щоб вiн до ранку не оджив
i не втiк. Чоловiк пiшов спать, а лис оклигав, почав пригадувать, як йому
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викрутиться з бiди. Пручавсь, пручавсь, нiяк не мiг одiрваться. Кiлька раз
сикався понатужиться, щоб перервать мотузок, i не мiг, бо дуже крiпкий
був. Тодi вiн порiшив збуться свого хвоста, аби тiко самому буть живим.
Хоч i боляче було, почав перегризать свiй хвiст. Одгриз свiй хвiст i втiк.
Вибiг лис в поле i дума: ну, що його тепер робить? Як я покажусь
до своı̈х пiдвласних? Вони мене не впiзнають i не будуть мене слухаться.
До пiдвласних iще не так страшно показаться, вони у вiчi глузувать з
мене не посмiють, а за вiчi нехай собi балакають, що хочуть, а от як я
до царя покажусь, що я йому буду казать, як спита про хвоста? Стидно
буть мiнiстром без хвоста. Ех! Краще б вiн мене убив до смертi. Ну, та
тепер уже того не вернеш, що минуло; хоч i сором, а треба як-небудь
вiку доживать. Поки хвiст загоı̈ться, пiду до зайця в хату, полежу там.
Пiдiйшов до заячоı̈ хатки i каже:
— Пусти мене переночувать. Я тобi колись в пригодi стану.
— Нi, не пущу,— каже заєць,— у мене тiсно, малi дiтки...
— А я тобi кажу: одчиняй! Ти знаєш, хто я? Я мiнiстр польовий i
контрольор домашнiх птахiв, був на селi по государственним дiлам.
Заєць злякався, одчинив. Лис убрався в заячу хатку i лiг на м’яке
лiжко, а зайченяток скопирнув геть. Заєць промовчав, бо як же можна
гнiвить мiнiстра? Пiшов зайчик добувать дiткам корму, а лис тим часом
забажав поı̈сти; схопив одно зайченя i з’ı̈в. Прийшов зайчик погодувать
дiток, дивиться — уже одного зайченятка нема. Заєць пита:
— Ваше степенство, а де ж моє зайченя? Одного нема.
— Як ти смiєш питать мене про своı̈х дiтей? Що я тобi, нянька, чи
що? Ти ı̈х наплодиш тут цiлу сотню, а я буду щохвилини перелiчувать ı̈х,
чи всi, чи не всi? Коли хочеш жить на свiтi, так не груби менi, а то живо
попадеш до царя в лапи.
Заєць вийшов з хати, заплакав i знов подався добувать корму своı̈м
дiтям. Вернувсь додому, дивиться — нема iще одного зайченяти. Заєць не
став нiчого казать, погодував останнiх дiтей, а сам вийшов з хати i плаче.
Бiг мимо нього другий заєць. Побачивши земляка, спинивсь i пита:
— Чого ти, братику, плачеш?
— Та як же менi не плакати? Убравсь до мене в хату наш мiнiстр, ı̈сть
моı̈х дiтей, i не смiй йому слова сказать, грозить смертю, каже: «Донесу
царевi, так вiн тебе з’ı̈сть».
— А ти, братику, подай жалобу царевi. Як-таки так, має ж буть на
свiтi правда. Хоч вiн i мiнiстр, а перед законом одвiтить за душогубство.
— Ех, брате, брате, куди там нашому братовi поткнуться? Все одно
наша жалоба до царя не дiйде. Там ı̈ı̈ перехватять придворнi. Там всi сановники з нашим мiнiстром запанiбрата, так хiба ж вони захочуть топить
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свого приятеля? За його всi заступляться — i його оправдають, а за мене,
нещасного сiромаху, нiхто й слова не промовить.
Побалакали зайцi i розiйшлись.
Ображений зайчик прибiг до своєı̈ хатки, заглянув всередину, а там
уже нема нi одного зайченятка. Зайчик не став показуваться на очi мiнiстра, побоявся зайти в хату, вернувсь в поле, сiв i гiрко заплакав. Бiг вовк,
побачив зайця, спинивсь i пита:
— Чого ти, зайчик, плачеш?
— Та як же менi не плакать, лис забравсь в мою хату, поı̈в всiх моı̈х
дiток, а тепер осталась черга за мною, боюся показуваться додому.
— Не журись, зайчик, я його вигоню, ходiм зараз. Пiшли вони до
хати. Вовк пiдiйшов до дверей i каже:
— Хто ти такий, виходь геть з хати!
— Я мiнiстр польовий, хто смiє менi грубить?
— А! Так це ти, лис? — каже вовк.— Стидно, брат, зобiжать слабеньких нещасних звiркiв. Я теж мiнiстр луговий, прошу тебе ослобонить
хатку бiдного зайчика, а то пiду до царя i доложу йому про твоı̈ злi
вчинки. Цар тебе, я думаю, по головцi не погладе.
— Не твоє дiло, вовче, мiшаться в моı̈ порядки; ти порядкуй в своєму
мiнiстерствi, а я буду в своєму.
Вовк, пiймавши облизня, розгнiвливий пiшов до царя. Прийшов до
лева i каже:
— Ваше величество! Маю честь висловить вам ось що: лис, мiнiстр
польовий, чинить грабiж, не сповня вашого указу, в дворах курей псує;
замiсть того, щоб оберiгать ı̈х од звiркiв, вiн сам пожира ı̈х. Потiм зобiдив
зайця, поı̈в його дiтей i живе в його хатi, за малим самого зайця не з’ı̈в.
Я прохав його ослобонить заячу хату, а вiн сказав, що не моє дiло; каже:
«Що я хочу, те й роблю, нiкому до того дiла нема...»
Лев доручив вовковi послать оленя з указом до лиса, щоб вiн зараз
же з’явився до його на розправу. Лис, получивши указ, задумався, почав
пригадувать, як одбрехаться. Надумавши все, що було треба, пiшов до
царя. Доложили царевi, що прийшов польовий мiнiстр. Лев велiв пустить
його в хороми. Тiко лис на дверi, лев грiзно його спитав:
— Ти що там твориш безпорядки? Як ти смiв так немилосердно зобидить зайця? Або навiщо ти псуєш курей, а вину спираєш на малих
звiркiв?
Лис баче, що лев з ним не шуткує, припав навколiшки, повiсив низько
голову i каже:
— Ваше величество, не велiть казнить, дозвольте слово промовить.
— Ну, кажи.
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— Ваше величество, я добре знаю, що на мене по злобi наклягузничав
вовк, а як сказать по правдi, вовк кругом сам винний. Не я, а вiн зайченят
поı̈в. Я заступивсь за зайця, так вiн i менi хвоста одгриз, i мене за малим
не задушив, ледве утiк. Ось звольте подивиться, як вiн мене обезчестив,
одгриз хвоста по саме нiкуди. А тепер, бач, свою вину зверта на мене; я i
так зобиджений.
Лев подумав трохи i каже:
— Ну, ти остаєшься прав, тiко мiнiстром польовим ти не будеш, а
останешся у мене при дворi за начальника охранноı̈ дружини, а вовка я
накажу.
Лев послав гонця за вовком, а сам почав обдумувать дiло; хто з них
прав, хто виноват, дуже трудно розбираться, можна покладать, що обидва брешуть. А кого з них оставить живим, треба обдумать. Лис хитрий
гимонський, вiн, похоже, нашкодив, тiко наказувать його якось не з руки, бо вiн мене своєю хистрiстю посадив на царство. А вовк що, вiн хоч
i помагав перегризать дуба, так то не дуже велика пригода, гризти всякий дурак зумiє. Так що краще доведеться вовка задрать. Оставить обох
живими — не пiдходе дiло...
Привели вовка до царя. Лев не став i розмовлять з ним, схопив вовка
в своı̈ лапи i задушив його. Узнали вовки, що лев казнив мiнiстра лугового безвинного напрасно, почали радиться, як i чим оддячить лисицям i
самому царевi. Почали вовки збираться в купи. Кiлька табунiв розбiглись
по всiх полях, по долинах i ярах, нападали на лисичi хати, розоряли ı̈х,
душили старих i малих. А дванадцять штук вовкiв пiшли на розвiдки до
царського подвiр’я. Виглядали з-за кущiв, де саме сидить цар i що вiн
робе. А найбiльше всього вони пильно придивлялися, де там ворочається
лис.
Лис, помiтивши вовкiв, одразу догадався, з якоı̈ причини вони никають бiля царських палат. Видно було, що вовки недарма шлялись цiлим
табуном. Лис, недовго думавши, пiдiйшов до лева i каже:
— Ваше величество! Я розвiдав, що вовки хочуть мене убить i вас теж
хочуть лишить жисти.
— Ну, це дурне, куди ı̈м, грiшним? Я як розвернусь, так всiх вовкiв
пороздавлюю, як жаб.
— Воно-то так, ваше величество, самi вовки вам нiчого не заподiють,
а вони умудряться пiдпрохать кого-небудь. Слон на ваше величество незадоволений, може стать на бiк вовкiв i, чого доброго, тигрiв зiб’ють з
пантелику, пiдмовлять на свою руку, тодi нам круто прийдеться. Так от,
поки вони не пiдмовили слона i тигрiв, дайте указ, щоб тигри всiх вовкiв
розiгнали i щоб не давали ı̈м збираться в купи.
Лев миттю написав указ i одiслав його до тигрiв, щоб вони мерщiй
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розiгнали вовкiв. Тигри як двинули на вовкiв, розiгнали ı̈х далеко-далеко,
i гарненько ı̈х поколошматили, чимало роздерли на клоччя, а iнших знiвеличи, а останнi повтiкали, куди який попав. З того часу вовки покинули
намiряться лишити жисти царя i лиса. Всi мають злобу на лева i на лиса,
тiко подушить ı̈х нiхто не одважується, бояться...
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Сiрко
В одного чоловiка був собака Сiрко — тяжко старий. Хазяı̈н бачить, що

з нього нiчого не буде, що вiн до хазяйства нездатний, i прогнав його вiд
себе. Цей Сiрко никає по полю; коли це приходить до нього вовк та й
питає:
— Чого ти тут ходиш?
Сiрко йому:
— Що ж, брате, прогнав мене хазяı̈н, а я i ходжу тут.
Тодi вовк йому каже:
— А зробить так, щоб тебе хазяı̈н iзнов прийняв до себе?
Сiрко вiдповiдає:
— Зроби, голубчику; я вже таки чимсь тобi вiддячу.
Вовк каже:
— Ну, гляди: як вийде твiй хазяı̈н iз жiнкою жать i вона дитину
положить пiд копою, то ти будеш близько ходить коло того поля — щоб
я знав, де те поле,— то я вiзьму дитину, а ти будеш забирати у мене ту
дитину,— тодi неначе я тебе i злякаюсь та й пущу дитину.
У жнива той чоловiк i жiнка вийшли у поле жать. Жiнка положила
свою маленьку дитину пiд копою, а сама i жне коло чоловiка. Коли це
вовк бiжить житом, та за ту дитину — i несе ı̈ı̈ полем. Сiрко за тим
вовком. Доганяє його. А чоловiк кричить:
— Гидж-га, Сiрко!
Сiрко якось догнав того вовка i забрав дитину: принiс до того чоловiка
та й оддав йому. Тодi той чоловiк вийняв iз торби хлiб i кусок сала та й
каже:
— На, Сiрко ı̈ж,— за те, що не дав вовковi дитини з’ı̈сти!
Ото увечерi iдуть iз поля, беруть i Сiрка. Прийшли додому, чоловiк i
каже:
— Жiнко, вари лишень гречанi галушки та сито ı̈х iз салом затовчи.
Тiльки що вони iзварилися, вiн садовить Сiрка за стiл та й сам сiв коло
його i каже:
— А сип, жiнко, галушки, та будем вечерять.
Жiнка i насипала. Вiн Сiрковi набрав у полумисок; так уже йому
годить, щоб вiн не був голодний, щоб вiн часом гарячим не опiкся!
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Ото Сiрко i думає:
«Треба подякувати вовковi, що вiн менi таку вигоду зробив».
А той чоловiк, дiждавши м’ясниць, вiддає свою дочку замiж. Сiрко
пiшов у поле, знайшов там вовка та й каже йому:
— Прийди у недiлю увечерi до города мого хазяı̈на, а я тебе зазву у
хату та вiддячу тобi за те, що ти менi добро зробив.
Ото вовк, дiждавши недiлi, прийшов на те мiсце, куди йому Сiрко
сказав. А в той самий день у того чоловiка було весiлля. Сiрко вийшов до
його та й увiв у хату i посадовив його пiд столом. Ото Сiрко на столi узяв
пляшку горiлки, м’яса доволi i понiс пiд стiл. А люди хотiли ту собаку
бить. Чоловiк каже:
— Не бийте Сiрка: вiн менi добро зробив, то я i йому добро буду
робить, поки його й вiку.
Сiрко, що найсмачнiше на столi лежить, бере та подає вовковi. Обгодував i упоı̈в так, що вовк не витерпiв та каже:
— Буду спiвать!
Сiрко каже:
— Не спiвай, бо тут тобi буде лихо! Лучче я ще тобi подам пляшку
горiлки, та тiльки мовчи.
Вовк, як випив ту пляшку горiлки, та каже:
— Отепер уже буду спiвать!
Та як завиє пiд столом... Тодi деякi люди повтiкали з хати, а деякi
хотiли бить вовка. А Сiрко i лiг на вовковi, наче хоче задушити. Хазяı̈н
каже:
— Не бийте вовка, бо ви менi Сiрка уб’єте! Вiн i сам йому раду дасть
— ось не займайте!
Ото Сiрко вивiв вовка аж на поле та й каже:
— Ти менi добро зробив, а я тобi! Та й розпрощались.
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Казка про билинку i горобця
Стояла в полi билинка, на ту билинку сiв горобець-молодець.
— Билинко, билинко, поколиш горобця-молодця.
— Не хочу!
— То я пiду до кiз, нехай тебе з’ı̈дять. Кози, кози, ходiте билинку
гризти, билинка не хоче горобця-молодця колихати.
— Не пiдемо!
— То я закличу вовка, щоб вас подушив. Вовче, вовче, ходи кози ı̈сти: кози не хочуть билинку гризти, билинка не хоче горобця молодця
колихати.
— Не пiду!
— То я попрошу стрiльця, щоб тебе застрелив. Стрiльче, стрiльче, ходи
вовка бити; вовк не хоче кiз душити, кози не хочуть билинку гризти,
билинка не хоче горобця-молодця колихати.
— Не пiду!
— То я скажу огневi, щоб тебе спалив. Огонь, огонь, ходи стрiльця
палити, стрiлець не хоче вовка бити, вовк не хоче козу душити, коза не
хоче билинку гризти, билинка не хоче горобця-молодця колихати.
— Не хочу!
— То я пiду по воду, щоб тебе загасила. Вода, вода, ходи огонь гасити,
огонь не хоче стрiльця палити.
— Не пiду!
— То я закличу вола, щоб тебе випив. Воле, воле, ходи воду пити, вода
не хоче огню гасити, огонь не хоче стрiльця палити.
— Не пiду!
— То я попрошу дуба, щоб тебе бив. Дубе, дубе, ходи вола бити, вiл
не хоче води пити.
— Не пiду!
— То я закличу червiв, щоб тебе сточили. Черви, черви, ходiте дуба
точити: дуб не хоче вола бити, вiл не хоче води пити, вода не хоче огню
гасити, огонь не хоче стрiльця палити, стрiлець не хоче вовка бити, вовк
не хоче кiз ı̈сти, кози не хочуть билинку гризти, билинка не хоче горобцямолодця колихати.
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Кинулись черви до дуба, дуб до вола, вiл до води, вода до огню, огонь
до стрiльця, стрiлець до вовка, вовк до кiз, кози до билинки, а билинка
налякалась, стала горобця-молодця колихати: а-а-а, люлi, i до сих пiр
колише.
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Бiдний чоловiк i смерть
Казка починається з бiдного чоловiка. Той чоловiк мав дуже багато дi-

тей. Мав одинадцять хлопцiв, а дванадцятий уродився. Вже у своı̈м селi
соромився хрестити, бо не мав що покласти на стiл кумовi. Каже жонi:
— Вiзьму я дитину й понесу на друге село. Там найду чоловiка, котрий
подержить дитину, й не треба гостину.
Iде вiн i зустрiчає жiнку. У жiнки лице завите. Вiн поклонився, а жiнка
вiдклонилася. Почав чоловiк казати:
— Жiнко, ви б не подержали мою дитину, не були б за маточку?
— Та чому нi?
I похрестили дитину, й маточка несе дитину додому. Приходять додому, а кумi нiчого дати ı̈сти.
— Ой кумо, не знаю, чим вас погостити.
— Ану ж, iди до сiней. Там i калачi, й вiдро вина.
Пiшов чоловiк до сiней, а там повно калачiв. Такi бiлi, аж очi вбирають. А у вiдрi вино.
Занiс те все чоловiк до хижi й гостяться. Як погостилися, каже кума:
— Чи знаєш, куме, хто я?
— Не знаю. Хто?
— Я — Смерть. Та я тебе покладу на середнього чоловiка. Оголоси,
що ти добрий лiкар. Набери у скляночки води, цвiту. I коли прийдеш
до хворого чоловiка, будеш бачити мене: якщо буду стояти коло голови,
кажи, що вже спiзнилися лiкувати, а якщо буду стояти кiнець нiг, кажи,
що ти його вилiкуєш.
I чоловiк прославився як добрий лiкар. Запомiгся, купив корови, воли,
справив хлiв, словом, став середнiм газдою.
А тут прийшло, що вiн постарiв, i вмирати б. Дiтей поженив, повiддавав. Як розболiвся, зробив собi на постелi колесо: коли приходить Смерть,
вiн собою махне — i там, де голова була, стануть ноги, а там де ноги —
голова.
— Ей куме! — каже Смерть. — Круть не круть, а вмирати мусиш.
I Смерть засмiялася:
— Та що, куме, ще хотiв би жити?
— Хотiв.
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Мав вiн вiсiмдесят п’ять рокiв. I Смерть дозволила йому дотягти до
дев’яноста.
А за п’ять рокiв з’явилася i стала коло голови. А вiн на колесi перекрутився.
— Ей куме, круть не круть, мусиш умирати.
Тодi вiн витяг з люльки цибух.
— Ну, кумо, коли ти така мудра, то зайди у цибух.
Смерть зайшла. А чоловiк заткав з обох кiнцiв цибух стеблом i поклав
на пiч, на цiвку.
I став жити. Живе десять рокiв. У селi хвороби не було, i народу
намножилося. А через десять рокiв чоловiк почав просити на себе смерть.
Якось вiн здогадався, що свою куму заткав у цибух i поклав на пiч. Зняв
цибух, розiткав — а Смерть вихопилася й закричала:
— Куме, бодай би ти жив доти, доки з тебе лиш кiстки зостануться.
I втекла. I кожну нiч багато людей вмирало. А дiд ходив доти, доки з
нього лиш кiстки зосталися й доки не розпався.
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Про гору, що верхом сягала неба
Жив, де не жив, один багатий граф. Мав вiн немало доброı̈ землi, мав

немало пустоı̈, мав лiсу, саду i пасовища, а худоби — видимо i невидимо.
Граф любив ходити на полювання. Днями, тижнями блукав з рушницею по лiсах i полях. Та нiколи не заходив до Страшного лiсу, звiдки
нiхто не мiг вийти.
Коли постарiв, маєток передав трьом синам i так наказував:
— Сини моı̈! Залишаю свiй маєток на вас. Управляйте ним i жийте в
згодi. Ви, два старшi, мiркуйте за молодшого, бо вiн ще легкодумний, непослушний. Учитися не хоче, тiльки б забавлявся та бiду робив. Бережiть
його. Коли пiдете на полювання, можете стрiляти звiрину в усiх хащах,
тiльки варуйтеся Страшного лiсу. Я наказав повiсити на лiс табличку з
написом, щоб туди нiхто не смiв ходити. А коли хтось осмiлився б зайти,
живим звiдти не повернеться...
Граф помер, хлопцi залишилися однi. Наймолодший вже не сидить
дома, не грається в попелi, бо часто бiгає по хащах, по садах i полях.
Навiть однiєı̈ години не посидить на мiсцi — все на ногах, на ногах. Хоч
до школи не ходив, читати-писати навчився добре вiд братiв.
У графа було багато слуг i робiтникiв. Старшi сини наглядали за ними,
молодший не журився нiчим. Перекине, бувало, через плече рушницю,
пiде лiсами, полями. Ходив, куди ходив, та Страшного лiсу остерiгався, бо
слова батька пам’ятав.
Одного разу брати цiлий день ходили лiсом — полювали па звiрину.
Як Страшного лiсу не береглися — помилилися i несамохiть зайшли до
нього. Дивляться: звiрини, птахiв тут розвелося стiльки, що пiд кожним
кущем, пiд кожним деревом заєць, сарна, олень, дикий кабан. Люди сюди
нiколи не заходили, звiрина множилася.
Хлопцi попали до Страшного лiсу вранцi i блудили по ньому цiлий
день. По обiдi натрапили на криницю з чистою водою, недалеко прекрасного явора. Тут брати сiли щось перекусити i вiдпочити. Напекли м’яса,
напилися свiжоı̈ води i рушили далi.
— Ще мало походiм, може, якусь дивну звiрину стрiтимо. А понад
вечiр пiдемо додому.
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Звiрини в лiсi достатньо. Стрiляють брати, складають на громади. Так
ı̈х застала i нiч.
Зiбралися додому. Оглядаються, глядають дорогу, а знайти дорогу не
можуть. Ходять сюди-туди, бiгають, та марно. Наче ı̈м хтось очi зав’язав.
Ходили, блукали до темноı̈ ночi i знову попали до криницi пiд явором. На
деревi гiлля стелиться широко, а в криницi вода чиста, холодна.
— Розпалiм тут вогонь! — дорадилися брати.— Напечiм собi м’яса i
переночуймо. А на зорях зберемося i пiдемо додому.
Брати все ще не знають, що попали до Страшного лiсу. Сидять коло
вогню, вечеряють i говорять мiж собою.
Молодший брат частiше ходив на полювання, лiпше знав хащi свого
батька, нiж старшi. Тому вони його i слухали. Коли хотiли вже спати,
молодший каже:
— Вночi мусимо сторожити вогонь, щоб звiрина на нас не напала.
Першим буде стояти на стражi старший.
Взяв рушницю старший, ходить довкола ватри. Молодшi полягали спати.
Десь коло пiвночi чує сторож страшенний гук.
«Що так шумить, гуде?» — думає собi. Вiтер колише лiсом, гне буки
до самоı̈ землi.
Настала тиша. Вартовий слухає i чує: щось лiзе деревом. Подивився
уверх явором,— вогонь саме свiтив на нього,— а на стовпi невiдомий
панчук. Нацiлився з рушницi старший брат i хоче стрiляти.
— Ой, не стрiляй! Я тобi щось подарую! Воно тобi у пригодi стане.
— Що ти менi подаруєш?
— Таку шапку, що, коли одягнеш ı̈ı̈ на голову, тебе нiхто не увидить.
— Ну, кидай шапку на землю i тiкай, бо застрелю.
Панчук кинув шапку на землю. Старший брат заховав ı̈ı̈ до торби.
Вiтер знявся, загудiв, засвистiв, панчук щез.
Минула нiч. Вранцi брати повставали, посiдали довкола ватри, поснiдали, напилися води i рушили шукати дорогу.
Ходять-блудять по хащi, а вийти з неı̈ не можуть. В обiд знову опинилися пiд явором. Знову розпалили вогонь, напекли м’яса, пообiдали й
пiшли шукати дорогу. Ходили по хащi до самого вечора. Увечерi знову
потрапили до явора.
— Як видно, нам прийдеться тут i другу нiч перебути.
Напекли м’яса, повечеряли, а молодший говорить:
— Цiєı̈ ночi сторожити буде середущий.
Той взяв рушницю i став на варту. Коло пiвночi чує страшенний гук.
«Що шумить, що гуде?» — думає собi.
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А вiтер колише лiсом, гне буки до самоı̈ землi. Тiльки вiтер затих, на
гiлляцi явора з’явився панчук. Середущий брат нацiлився, хоче стрiляти.
— Ой, не вбивай мене! Я тобi щось подарую.
— Що ти менi подаруєш?
— Я подарую тобi пищалку. Коли на нiй запищалиш, вийде стiльки
вiйська, як морського пiску, як листя на деревах, як трав на землi.
— Ну, кидай пищалку i тiкай!
Знявся вiтер, а з вiтром i панчук щез.
Середущий брат заховав пищалку до торби й сторожив до самоı̈ днини.
Тiльки настав день, брати встали, напекли м’яса, наı̈лися, свiжоı̈ води
напилися й подалися шукати дорогу. Ходили цiлий час до полудня, на обiд
знову опинилися пiд явором.
Дивно ı̈м стало, що весь час до явора повертаються.
— Що з нами буде? — стали журитися. Та скiльки не ходили, не
бiгали, не шукали дороги, пiд нiч знову були пiд явором. Розпалили ватру,
повечеряли, наморенi лягли спати.
— Ну,— говорить молодший,— спокiйно спiть, буду на вартi я!
Стоı̈ть з рушницею наймолодший, сторожить, пильнує, на всi боки
роздивляється. Десь коло пiвночi донiсся страшенний гук.
«А що то гуде? Чи моı̈ брати чули це гудiння?» — думає собi.
А вiтер колише лiсом, аж земля гнеться. Потiм настала тиша, i на
яворi наймолодший брат втямив панчука. Нацiлився з рушницi, тiльки
хоче стрiляти, як чує голос:
— Ой, не стрiляй! Я тобi подарую таку рiч, що пригодиться.
— Що ти менi подаруєш?
— Я дам тобi такого гаманця, в якому завжди будуть грошi. Вiзьмеш
одного золотого, замiсть нього появиться другий.
— Коли так, кидай гаманця i зникай з очей, бо застрелю.
Панчук кинув гаманця з явора на землю. Молодший брат заховав
його до своєı̈ торби. Панчук зник мiж явором на землю. Молодший брат
втямив, довго не думав, вистрелив. Панчук упав на землю.
Настав день. Прокинулися брати i видять: пiд деревом щось лежить,—
то був не панчук, а чортик. Вiн хазяйнував у Страшному лiсi, заманював
до нього людей, хащею водив ı̈х до загибелi.
Брати помилися з криницi, напекли м’яса, наı̈лися i рушили додому.
Та не пройшли вони i двох верст, як знайшли дорогу. Ця дорога вивела
ı̈х на полянку. Сiли вони тут вiдпочити. I розговорилися:
— А ви нiчого не видiли вночi? — старший питає молодших.
— Видiли... Панчука.
— Що вам подарував?
kazka.in.ua

176

Українськi народнi казки

— Менi шапку...
— Менi пищалку...
— А менi гаманця...
— Ану, випробуйте речi.
Молодший одягнув на голову шапку.
— Чи видите мене?
— Тебе не видимо, голос твiй чуємо.
Далi взяв старший вiд середущого пищалку i заграв на нiй. Почало
валити вiйсько, як зерно з мiха. Всю полянку вкрило. Прибiг генерал:
— Що потребуєш, пресвiтлий царю?
— Не потребую нiчого, тiльки перевiряю пищалку.
— Ми в кожну хвилину готовi служити тобi...
Далi старший перевiрив гаманця. Вийняв золотого, а замiсть нього
з’явився другий. I скiльки грошей парубок не брав, завжди з’являлися
новi золотi.
— Ну, браття, це нам у життi придасться. Тепер у нас таке багатство,
якого не має нiхто у свiтi.
I почали вони жити добре, в достатку. Смiливо виходили на полювання
до Страшного лiсу, завжди щасливо поверталися додому.
Звiрина i птиця в лiсi повеселiла, бо освободилася вiд прокляття. Доки
управляв лiсом панчук-чортик, живе було немов мертвим.
Молодшому брату докучило довго сидiти дома. Каже вiн старшим:
— Що менi з того, що я дома? Хочу великого свiта видiти, хочу помандрувати.
Наповнив молодший кишенi золотими i рушив у дорогу. Брати його
не зупиняють:
— Iди, увидиш свiту та й нам розповiш, де бував, що чував, що дiється
по чужих краı̈нах.
Ходить з села до села, з мiста до мiста, блукає по лiсах, по пустинях.
Одного разу молодший брат попав до столичного мiста, в якому жив
цар. Зупинився в гостиницi. Тут познайомився з рiзними панами. Питають його пани:
— Звiдки ти, легiню?
— Звiдти i звiдти, здалека.
— Як у вас люди живуть? Якi у вас порядки?
— Так i так... А у вас що нового?
— Нiчого великого. Може, поцiкавишся царською дочкою. Вона мудра
i дуже хитра. Вона така картярка, якоı̈ свiт не видiв. З ким сяде за стiл
бити карти, вiд того все виграє, до копiйки.
Царська дочка зацiкавила хлопця. «Спробую пограти з нею в карти.
Не думаю, щоб обiграла до останньоı̈ копiйки».
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Порадився сам з собою, рiшив повернутися додому за чарiвним гаманцем.
Брати не пускають молодшого з дому:
— Сиди собi! Досить ти намандрувався, свiту навидався.
— Але я задумав грати в карти з тою хитрою царiвною, що наймудрiша у свiтi.
— Ей, неборе, не зв’язуйся з царями. Не бери гаманця з собою. Може
бiда пригодитися.
Але хлопець не слухає старших. Взяв свого чарiвного гаманця, вiдклонився i прямою дорогою пiшов до столичного мiста, в якому проживав
цар. Найняв собi квартиру, довiдується про всiлякi новини. Зустрiчається
з рiзними молодиками, з старшими людьми. Всi скаржаться на царiвну,
що обiграла ı̈х до копiйки.
Пробув у столичному мiстi мiсяць, наслухався новин, а потiм з’явився
пограти з царською донькою в карти.
Вартовi впустили його до царського двору.
Сiв за стiл з царiвною. А та дивується: «Як думає грати, коли не має
грошей?» Адже сюди привозили грошi цiлими возами. А царiвна стiльки
грошей набралася, що кожного року новий банк будували.
Та сiсти за стiл з хлопцем сiла. Бо такий був порядок — з кожним
бажаючим мусила грати. Першим дiлом познайомилися:
— Я такий i такий.
— Що хочеш?
— Хочу грати в карти...
Дiвчина оглянула хлопця з голови до нiг, дивується:
— Якими грiшми будеш грати? Через кiлька хвилин програєш все, що
маєш. На додаток ще й буком по хребту дiстанеш.
Почали грати. Хлопець весь час програє золотi. Царiвна горне ı̈х рукою
до себе, а вiн тут кладе новi. Грають, грають, грають нiч i день, навiть ı̈сти
ı̈м приносять до карт. Слуги згортають грошi до кошикiв, несуть ı̈х до
банку.
Дiвчина дивується: «Звiдки в хлопця стiльки золотих? Я вiд нього вже
виграла вiз золота, а вiн кладе та кладе грошi на стiл». Почала боятися:
«З цим я нiколи не закiнчу гри». I вирiшила вчинити перерву, щоб пригостити хлопця. Наказала покласти на стiл багато смачних страв, мiцних
напоı̈в. Як тiльки наı̈вся, як тiльки вина напився, задрiмав, заснув твердо.
А царiвна дала в той час змайструвати точно такого гаманця, як мав хлопець. I пiдмiнила — хлопцiв чарiвний викрала, а замiсть нього сунула до
кишенi фальшивого.
Хлопець пробудився, знову давай за карти. Та недовго грали. Поклав
на стiл золотого, вiдчинив гаманця, а там пусто.
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«А що сталося?» — думає собi. А принцеса кричить:
— Чого стоı̈ш? Клади грошi!
Та вiн не мав що покласти.
Добре набила царiвна хлопця i викопкала геть. Ще нiкого так радо i з
таким смаком не дубасила.
Вийшов хлопець за ворота таким битим, що ледве ноги волочив за
собою. А що мiг, неборак, чинити?
«Iду додому,— думає собi.— Вiзьму чарiвну шапку i сторицею вiдплачу
за кривду!»
I поспiшив додому.
— Чого ти такий засмучений, зажурений? — брати питають молодшого.
— Так i так! — признався.— Царiвна мене нагодувала, i напоı̈ла, викрала чудесного гаманця.
— А що тепер думаєш робити?
— Вiзьму чарiвну шапку i буду бити ı̈ı̈, доки не поверне гаманця.
Старшi розговорюють молодшого:
— Бiда тобi до царiвни... Махни на неı̈ рукою. Грошей у нас досить.
Тобi час женитися i жити, як усi люди...
— Ой нi! — сердито гукнув хлопець.— Я мушу покарати обманщицю.
Вхопив чарiвну шапку i пiшов. Пiшов прямо до царя. Одягнув шапку
на голову, пройшов крiзь ворота бiля сторожi. Вiдчинив дверi до кiмнати
царiвни. Вона нiкого не видить, тiльки чує, як дверi скрипнули. А вiн
невидимкою наблизився до царiвни i почав ı̈ı̈ прутом швакати.
Дiвчина з страху голос загубила. Три доби скривджений «пригощав»
царiвну. Вона кидала собою, боронилася руками i несподiвано якось вхопила за шапку. Зiрвала шапку з голови й побачила того, хто ı̈ı̈ прутом
бив. Добре його сама набила-налупила i вивела за ворота. Шапку заховала
собi.
— Буде в пригодi! — сказала.— Недарма бив мене той волоцюга.
Хлопець знову повернувся додому битий, обiдраний, голодний.
— Чого ти такий змучений, зажурений? — питають старшi брати.
— Так i так... Царiвна забрала вiд мене i чарiвну шапку.
— А хiба ми тобi не казали правду? Але ти нас не слухав.
Не хоче хлопець примиритися з тим, що сталося:
— Я мушу свого досягти! Розiб’ю всю державу тоı̈ негiдницi.
Вiдмовляють брати молодшого:
— Не ходи нiкуди, залишайся дома. У нас досить всього! Оженишся,
будеш щасливим.
Та вiн не слухав братiв, взяв пищалку, знову пiшов до царя. Став на
границi, оголосив вiйну:
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— Я такий i такий! Виповiдаю тобi вiйну. Якщо не приведеш свою
армiю на границю, знищу всю твою державу.
Цар зiбрав величезне вiйсько, став на границi фронтом, А хлопець
проти нього один, з голими руками. Всi дивуються:
— Як думає цей воювати?
А хлопець вийняв пищалку, запищалив. Почало вiйсько валити, так
сипатися, як з мiха сиплеться зерно. Закрило вiйсько усi поля. Примчав
генерал:
— Що потребуєш, пресвiтлий царю?
— Усiх офiцерiв ворожоı̈ армiı̈ побийте, простих воякiв не рушайте,
бо вони не виннi. Царя тимчасово живим залишiть!
— Наказ буде виконано!
За хвилину всiх офiцерiв було побито. Залишилася армiя без командирiв. I вже нема кому нею командувати.
Цар пiддався i визнав, що вiйну програв. Повернувся сумним з фронту.
— Що сталося, няньку? — питає дочка.
— Так i так... Легiнь як тiльки запищалив, вiйсько почало сипатися,
хмарою валити. Стiльки, як морського пiску, як па деревах листя, як
на землi трави. Всiх наших офiцерiв було побито, командувати армiєю
нiкому.
Царiвна була мудрiша за батька i каже йому:
— Няньку, оголоси йому вiйну ще раз. Я пiду з тобою на фронт. Я
невидимо наближуся до нього, вихоплю з його рук чарiвну пищалку.
Так i було. Цар знову оголосив вiйну, повiв свою армiю на границю.
Як тiльки почалася битва, царева донька одягла чарiвну шапку. Невидимо
наблизилася до хлопця i вихопила пищалку. Тiльки посмiхнулася:
— Чи довоював ти уже?
Тепер вона запищалила, i вiйсько почало сипатися, як зерно з мiха.
Прибiг до неı̈ генерал:
— Що потребуєш, пресвiтла царице?
Недалеко стояла висока гора. Була вона такою, мов острiв. Довкола
гора гладка, як мур. Вершок гори сягав самого неба. I нiхто не знав,
що є на тiй горi, бо хмари завжди ховали ı̈ı̈ вiд людських очей. Царiвна
показала гору генераловi:
— Винеси цього ледацюгу на вершину гори, щоб нiколи бiльше в долину не повернувся. Звiдти не скочить, бо коли б i скочив, вiд нього пороху
не залишилось би.
Вояки генерала хлопця вхопили i понесли на вершок гори.
Довго вiд страху лежав хлопець на одному мiсцi. Лежав, як труп, бо
думав, що помер i вже попав на другий свiт.
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Мало-помалу опам’ятався i дивиться довкола себе: сонце свiтить сильнiше, бо сюди ближче свiтити. На цiй вершинi теплiше, повiтря тут
чистiше i свiжiше, нiж в долинi.
— Тут можна жити! — каже сам до себе.
На вершинi гори рiс прекрасний сад, родилася тут садовина, якоı̈
тiльки можна було загадати. А вiд садовини такi чарiвнi запахи пливли,
що вже ними можна було жити.
Хлопець почав ı̈сти яблука, грушi, черешнi, сливи. Їсть те, що тiльки
його душа забагне. А сливи, грушi, яблука на горi в сто разiв добрiшi,
смачнiшi тих, що на землi.
Довго, дуже довго прожив хлопець в саду. Не заслаб, а навпаки —
поправився, змiцнiв. Ходить садом, оглядається довкола. Якось пiдiйшов
до краю гори, лiг на черево i дивиться униз. «Ой! Як далеко, як глибоко
земля! Навiть не видно ı̈ı̈!» — подумав.
Одного дня, мандруючи садом, хлопець помiтив горiха-велета. Розрiсся
горiх широко, так широко, що собою заслонив би цiле село. А пiд горiхом
криниця. Хлопець напився свiжоı̈ води. I так йому вода полюбилася, що
гукнув:
— Такоı̈ води я за життя ще не пив.
Коли води випив, почав розумiти бесiду всiлякоı̈ звiрини. Ще й бесiду
птахiв, комах — всього живого — розумiв.
Сiв собi пiд горiхом i вiдпочиває... Ураз прилетiла ворона, сiла на
кiнець стовпа. Стовп з нею поколисався, ворона на крилах тримається,
щоб гiлка не зломилася. Дужим голосом ворона закранкала. Незадовго
прилетiла ще одна. Ця теж кранкнула. I «заговорили» ворони мiж собою.
Та хлопець не тiльки все чує, але й розумiє:
— Добрий день, мамко!
— Доброго здоров’я, донько!
— Що нового, мамко?
— Та нового стiльки, що ця гора пiсля трьох мiсяцiв сяде донизу i буде
стояти рiвно з землею. А коли цей чоловiк, що став нашим царем, пiшов
би край гори, мiг би зiйти на землю. Бо гора своєю вершиною опуститься
рiвно до поверхнi землi, i так буде за годину. А потiм знову пiдросте i
стане такою, як тепер.
Ворона-дочка закранкала й полетiла:
— Бувай здорова, мамко!
— Бувай здорова, донько!
I мати полетiла собi в iншу сторону.
Хлопець уважно вислухав воронячу «бесiду» й задумався: «А чи правду
сказала ворона-мати? Чи дiйсно гора сяде вершиною до землi?»
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I став вiн неспокiйним: постiйно ходить сюди-туди по саду. Раптом
чує такий дивний запах, якого ще не чував, хоч в саду були рiзнi пахощi.
А той запах такий приємний, що костi розбирає.
— А звiдки цей запах?
Ходить, шукає. I втямив прекрасну яблуню. Такi на нiй запашнi яблука, яких нiколи нiде у життi не видiв. А недалеко яблунi груша. I грушi
так пахнуть, що нiколи нiде подiбного не чував.
Яблуня i груша розрослися так, що гiлля ı̈х переплелося, наскрiзь проросло. Вони були такi ряснi, що вiти погнулися, сягали до землi.
Сiв хлопець до самоı̈ середини яблунi i грушi, милується врожаєм, бо
вiн був таким, якого хлопець нiколи нiде не видiв. Дивиться уверх по
дереву, хотiв би попробувати, що за яблуко. Зiрвав найстиглiше, ı̈сть.
Голова закрутилася, хлопець вiдчув, як роги почали рости. Роги ростуть, ростуть. Пробираються крiзь гiлля, крiзь листя, крiзь плоди все вище, вище. Проросли до самоı̈ вершини дерева, переплелися, покрутилися
довкола гiлля. I придавили роги хлопця до землi так, що рушитися не
можна.
— За що мене Бог так покарав? — заплакав хлопець.— Аж тепер тут
прийдеться погибати.
Лежить пiд деревом, з мiсця рушитися не може. Вiн не знає, що роги
виросли з яблука. Пролежав так кiлька ночей, кiлька днiв. Дуже зголоднiв.
Ураз з дерева впала груша й покотилася прямо до нього.
— Як добре, що хоч одна впала! — зрадiв хлопець.— З’ı̈м, бо помираю
з голоду.
Тiльки з’ı̈в грушу, як в головi знову закрутилося, а роги вiдпали. Зрадiв
хлопець, скочив на ноги. Вiдiйшов i почав рвати грушi та яблука. Коли
наı̈вся, знову сiв вiдпочити, бо дуже намучили його тi роги.
Сидить собi i думає: «Вiд чого виросли роги? А може, вiд того, що я
з’ı̈в яблуко? Ану, ще раз спробую». I знову з’ı̈в яблуко. В ту ж хвилину
знову почали рости роги. Повалили його на землю страшенним тягарем.
Лежить хлопець на землi i не рухається. Вхопив грушу, з’ı̈в. Роги вiдпали.
Так хлопець довiдався про таємницю чудодiйних яблук i чудодiйних
груш. Взяв садовини повну торбу i вже тримається краю гори.
З нетерпiнням чекає, коли гора почне опускатися донизу.
Чекав, довго чекав, бо дуже хотiлося йому на землю повернутися. Раптом гора почала сiдати. Так швидко сiдала, що хлопець вiдiрвався вiд землi
й повис у повiтрi. Пiдняло його мiж деревами. Вхопився хлопець за гiлля
i мiцно тримається. Ноги пiшли уверх, голова пiшла униз.
Недовго це тривало, бо гора зрiвнялася з землею. Хлопець швидко
побiг до краю скелi. Саме одною ногою ступив на землю, друга була ще
на горi, коли гора почала пiднiматися. I так швидко пiднiмалася, що земля
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заколисалася. Хлопець налякався, аж пам’ять загубив. Коли опам’ятався,
подивився довкола i видить: гора стоı̈ть високо, а ı̈ı̈ вершина за хмарами,
сягає неба.
Довго ще, довго лежав на травi, вiдпочивав. А потiм рушив у дорогу.
«Iду я до своı̈х братiв,— думає собi.— Дiстану грошей i так доберуся
до царiвни-негiдницi. Покараю ı̈ı̈ по заслузi».
I немало бiди перетерпiв, доки добрався до свого домiвства. Дома
вiдпочив, поправився, набрався сили. Взяв грошей i рушив до столицi, в
якiй жила царiвна, що його обдурила. Одягнувся до якогось бiдняцького
лахмiття i прийшов на базар.
Заплатив мито, щоб мав право продавати фрукти. Поклав на стiл пару яблук, а вони запахли на цiлий базар. Люди оглядаються, бiжать до
хлопця. Дивуються i питають:
— Що яблука коштують?
— Ой, вони дорогi! Ви ı̈х не купите. У вас нема стiльки грошей.
Хлопець цiну просив високу. Простi люди такоı̈ не можуть дати. Та
прийшла на базар царська служниця. Почула пахощi чарiвних яблук. Довiдалася про високу цiну, прийшла додому, розповiла господинi.
— Продаються на базарi такi й такi яблука. Запахли вони на цiлий
край. Та дуже багато грошей просять за них. Нiхто не може стiльки
заплатити.
— У нас грошей досить. Я iду i сама куплю яблука! — каже царiвна.
Вхопила кошика, побiгла на базар. Хлопець ı̈ı̈ тiльки втямив, коли
насунув на очi шапку, щоб його не впiзнала.
— Що просите за яблука?
— Стiльки й стiльки! — назвав високу цiну.— Та я вам дам дешевше.
Нiхто ı̈х не купує, я тут сиджу вже давно, тiльки дорогий час марно трачу.
Пару яблук я продав, залишилися в мене три — найкращi. Берiть, бо не
хочеться сидiти на базарi.
Дiвчина заплатила грошi, понесла яблука додому. Царська родина якраз сiдала до столу обiдати.
Цар, цариця, ı̈х дочка мали своı̈ окремi кiмнати. Царiвна одне яблуко
поклала царевi:
— Пiсля обiду, няньку, з’ı̈сте.
Друге яблуко поклала матерi:
— Пiсля обiду, мамко, з’ı̈сте.
Третє яблуко собi залишила.
Пообiдали вони i взялися до яблук. Та не встигли ı̈х доı̈сти, як почали
ı̈м роги рости. I росли так швидко, що за кiлька хвилин досягли стелi
й покрутилися на стiнах. Росли б ще далi, та нiкуди. Придавили родину
царя роги до землi так, що нiхто рушитися не може.
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Пiдняли цар, цариця, царiвна страшенний плач i лемент. Напав на
них великий страх. Плач i крик почули слуги. Збiглися, побачили диво i
вiд страху повтiкали. Бо це було таке, що дивитися страшно.
По всьому мiсту i по всiй державi рознеслася вiстка, що в царя, в
царицi, в ı̈х дочки виросли роги. Вiстка дiйшла i до редакцiı̈. Редактори
написали про це в газетах. I так цiлий свiт довiдався, яке нещастя впало
на царську сiм’ю.
Газети були розкупленi пiд клiпом ока, бо кожен хотiв читати про тi
страшнi роги. Однi царя шкодують, iншi тiшаться i смiються. Звичайно,
останнiх завжди буває бiльше.
— Давно треба було ı̈м такого!
Зiбралися лiкарi з цiлоı̈ краı̈ни, зiбралися з цiлого свiту. Пробують
лiкувати вiд рогiв: мастять, розтирають, хочуть зрiзати. Рогатi помирають
вiд болю. Та тiльки вiдрiжуть кусника, як роги ростуть ще бiльшi.
Хлопець продав яблука й вернувся до свого краю. I думає собi так:
«Нехай мало помучаться, потерплять». I досить довго був дома. Поправився, вiдпустив собi черево (всi лiкарi череватi), купив собi лiкарську
одежину, ташку для медицини, купив собi бричку i пару красних коней.
Найняв собi i парадного кучера.
Сiв до брички, ı̈де. Народ дивиться, забувається:
— Який красний лiкар!
— Який красний у нього кучер!
Справдi, кучер сидiв гордо попереду, в руках тримав вiжки, а за шапкою у нього красне перо трiпочеться, як лист па трепетi.
Доктор на параднiй бричцi явився до столичного мiста. Найняв собi в
готелi дорогу кiмнату i всiм сказав, що походженням вiн з далекоı̈, дуже
далекоı̈ держави. Пани дивляться на заграничного доктора i говорять мiж
собою:
— Це має бути славний лiкар.
Поважають, честують не тiльки доктора, але i його кучера.
Пан доктор замовив дорогий обiд. Їсть i читає газети — вони валялися по столах. Далi запросив дорогого напою. Випив, запалив сигарету.
Курить, покурює, почитує газети.
Дзенькнув до тарiла, тут же з’явився кельнер.
— Чим можу служити пановi доктору?
— Принесiть такого й такого вина! — I замовив собi з найдорожчих
вин — таке лише царi пили.
Кельнер принiс, а доктор його питає:
— Що сталося з вашим пресвiтлим царем? Я прочитав у газетах...
— Ой, вельможний пане, з нашим царем така бiда, що страшно сказати. З цiлого свiту зiбралися лiкарi, а вилiчить його не можуть...
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— Та i я лiкар. Подорожую до iншоı̈ держави... Там хворий принц...
Я мiг би помогти вашому царю, та, на жаль, не маю часу. Треба менi
поспiшати до принца...
Вiдразу подзвонили телефоном до головного мiнiстра:
— Тут є славний заграничний лiкар. Вiн береться вилiчити нашого
царя. Але вiн поспiшає до iншоı̈ краı̈ни — його викликають до хворого
принца. Швидко ходiть сюди! Може, якось припросите, щоб спас життя
нашому царю.
Мiнiстр сiв на доброго коня i гнав його так, скiльки мав душi, бо хотiв
чимшвидше бути у славного лiкаря. Познайомилися, подали руки:
— Я головний мiнiстр.
— Я лiкар такий i такий...
— Пане лiкарю! Царська родина в нещастi. Будьте ласкавi та добрi,
поможiть нам. Давно вже всi мучаться i страждають.
— Я вдячно допомiг би, але поспiшаю до сусiдньоı̈ краı̈ни, бо там
захворiв принц.
— Пане докторе, вам по дорозi. Загляньте i до нашого бiдного, нещасливого царя. Вiн вас обзолотить.
Доти просили, доти молили лiкаря, що той погодився.
— Гаразд, гляну! Якщо хворобу треба довго лiкувати, братися за неı̈ не
буду. Вiзьмуся тодi, коли буду ı̈хати назад.
Привели лiкаря до царськоı̈ палати, а вiн парадно одягнений, повний,
червоний, лице як намальоване. I нiхто його не впiзнає. Вiдчинив лiкар
ташку, вийняв iнструмента i почав стукати по рогах. Цар плаче.
— Нелегке дiло! — каже лiкар.— Цiй хворобi можна допомогти, та
лiкувати треба довго, а зараз я поспiшаю.
Просять, молять лiкаря. Просить цар, цариця, царiвна, просить i мiнiстр.
— Пане докторе, поможiть в нашiй бiдi. Ми вам цiлими вагонами
золота повеземо...
Довго дався панькати хлопець. Нарештi погодився лiкувати царську
родину.
— Я тiльки так згоден лiкувати, коли в царськiй палатi залишаться однi
хворi, а всi слуги, урядники, кухарки заберуться геть... При моı̈й операцiı̈
бути нiхто не може.
Цар погодився.
— Я виджу, що iншоı̈ допомоги нема. Якi муки не будуть, я ı̈х витерплю. Якщо помру, помру бодай без рогiв.
Цар наказав слугам, мiнiстрам, урядникам вибратися з палати.
Коли в палатi залишилася одна царська родина, лiкар приступив до
операцiı̈.
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— Пресвiтлий царю, треба вашу кров мiняти. А як мiняти? Я мушу
вас бити. Їсти можна тiльки дуже мало. Протягом чотирнадцяти днiв
мушу вас щодня бити... Тодi роги вiдпадуть. Даю гарантiю.
Цар на все погодився. Лiкар приступив до роботи. Мав лiкар жилу iз
бика i почав нею швакати царя по голому тiлу. Б’є, б’є, а цар так риче,
як бугай. Та не так швидко дiялося, як говориться. Чотирнадцять днiв
лупив хлопець царя по тiлу i змащував роги. Так домучив пресвiтлого, що
той вже ледве дихає. Нарештi хлопець вийняв грушу, порiзав на кусники, кинув до погара, змiшав з водою i подав хворому. Тiльки цар випив
медицину, як роги вiдпали.
По телефону лiкар подзвонив, щоб з бричкою прибули за царем i
повезли його до лiкарнi, бо рогiв уже нема. Привезли царя, доктори дивляться на нього, шкодують, чого такий побитий, чому на ньому чистого
мiсця нема. Але радi, що й слiду нема, де стирчали роги. Хвалять заграничного лiкаря.
— Мудрий чоловiк, якщо таку страшну недугу вилiчив.
Настала черга лiкувати царицю. З пресвiтлою лiкар робив те саме, що
й з царем. Правда, так ı̈ı̈ не бив, бо вона була слабша. Заводила жiночим
тонким голосом, як коза. На чотирнадцятий день хлопець дав ı̈й грушу, i
роги вiдпали.
Повезли царицю до лiкарнi. Навiть в газетах з великою радiстю понаписували кореспонденти, що царська родина врятована вiд страшноı̈ бiди.
I вславляли всi заграничного лiкаря до самого неба.
Прийшла черга до царiвни. Лiкар взявся i ı̈ı̈ лiкувати. Приступив до
неı̈, постукав iнструментом по рогах i каже:
— Ой, небого, тут буде найтяжча операцiя. Бо в тебе молода кров. А
то значить, що тебе треба найдужче бити.
Царiвна м’яка, тучненька дiвчинка. Тiло таке бiле, що й на гусцi такого
пiр’я нема. Коли почав ı̈ı̈ швакати лiкар, вона так пищала, що слухати не
можна було. Лiкар б’є, не шкодує. Б’є до смертi, а помирати не дає. Та
дарма. Так ı̈ı̈ домучив, що й роги готова б носити, тiльки б уже не бив.
Лiкар вiдчиняє дверi до кiмнати, ще не починає «операцiю», а вона
вже на все горло пищить. Так чотирнадцять днiв лiкував хлопець царiвну.
А на чотирнадцятий день вийшов з палати на короткий час i вiдразу
повернувся. Каже ı̈й:
— Пообiцяй, що виконаєш усi моı̈ накази. Iнакше тобi ще нинi буде
кiнець.
— Обiцяю, обiцяю.
— Ти мене впiзнаєш?
Придивилася до нього.
— Не впiзнаю.
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Зняв шапку.
— А тепер впiзнаєш?.. Я легiнь, з яким ти грала в карти, якого ти
обдурила, вiд якого викрала гаманця, чарiвну шапку i пищалку. Я той,
кого ти велiла кинути на високу гору.
Принцеса впiзнала хлопця.
— Що зараз хочеш? Померти чи повернути моı̈ речi?
Царiвна налякалася так, що говорити не могла. Та повертати чарiвного
гаманця, чарiвну шапку i чарiвну пищалку не хотiла.
Лiкар знову почав «операцiю». Та так почав рвати бичою жилою по
голому тiлу, що царiвна тiльки застогнала.
— Ой, даю, даю, даю!
— Де тi речi?
— Там i там... Пiд пiччю викопана яма... Яма замазана глиною так,
що слiду не видно! Iськай i там знайдеш гаманця.
Довго, досить довго шукав, доки знайшов. Перевiрив гаманця й поклав
до кишенi. Повернувся до царiвни:
— Де чарiвна шапка?
— Там i там. Пiд шафою викопана яма. Iськай, знайдеш.
Знайшов i шапку. Перевiрив, поклав до своєı̈ торбини.
— Де пищалка?
— Там i там. Копай пiд столом, пiдривай пiдлогу.
Знайшов i пищалку. Перевiрив, поклав у торбину.
А тепер приступився до царiвни:
— На прощання хочу дати тобi ще мало «лiкiв», щоб ти мене не забула
скоро.
I бичою жилою почав знову швакати царiвну по бiлому тiлу. Так бив,
що ледь не померла.
Зробивши «операцiı̈», давши «лiкiв», хлопець добув грушку. З’ı̈ла вона,
i роги вiдпали. Подзвонив лiкар по телефону, щоб прийшли за принцесою
i повезли ı̈ı̈ до лiкарнi. Ще сказав ı̈й:
— Декому скажеш про мене щось, вiдразу погинеш.
Нiкому не сказала, як лiчив ı̈ı̈, царя i царицю.
А хлопець сiв собi на бричку i поı̈хав до невiдомого мiста. Мiсяць тут
вiдпочивав, поки звичайнi лiкарi лiкували царя, царицю i ı̈х доньку вiд
побоı̈в. А коли почув, що вони вже здоровi, виповiв ı̈м вiйну.
Царське вiйсько стало фронтом. Хлопець вийняв пищалку, i з’явилося
вiйська стiльки, як морського пiску, як по деревах листя, як по землi
трави. Прибiг генерал:
— Що потребуєш, пресвiтлий царю?
— Царя, царицю, царiвну знищити! Знищити мiнiстрiв, старших офiцерiв, всiх панiв-зрадникiв! Коли всiх голови ляжуть, спитайте молодих
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офiцерiв i простих воякiв: «Пiддаєтеся або хочете помирати?»
Так i сталося. Знищили царя, царицю, царiвну, мiнiстрiв, старших офiцерiв, всiх панiв, котрi обдирали невинний народ. Далi спитали простих
воякiв i малих офiцерiв:
— Пiддаєтеся або хочете битися i погинути?
— Не хочемо свою кров проливати за наших ворогiв! — гукнуло вiйсько.
I припинилася вiйна, закiнчився бiй. Всi сплеснули руками i гукнули:
— Хай живе молодий цар!
I молодий цар перебрав державу. Знайшов собi красну дiвчину з простого роду, чесну, роботящу челядину. Заручилися i справили свадьбу. На
весiлля жених запросив своı̈х братiв. I кожного, хто був на гостинi, обдарував дорогоцiнними подарунками. На весiллi заявив, що знiмає з людей
великi податки.
Радiсть була велика. Простi люди тiшилися, що молодий цар справедливо управляє державою.
По весiллю молодi щасливо, в любовi жили. Можливо, що й тепер
живуть вони, якщо не померли.
I на цьому казка закiнчилася.
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Кирило кожум’яка
Колись був у Києвi якийсь князь, лицар, i був коло Києва змiй, i щороку

посилали йому дань: давали або молодого парубка, або дiвчину.
Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нiчого робить, коли
давали городяни, треба й йому давати. Послав княвь свою дочку в дань
змiєвi. А дочка була така хороша, що й сказати не можна. То змiй ı̈ı̈ й
полюбив. От вона до нього прилестилась та й питається раз у нього:
— Чи є,— каже,— на свiтi такий чоловiк, щоб тебе подужав?
— Є,— каже,— такий — у Києвi над Днiпром... Як вийде на Днiпро
мочити кожi (бо вiн кожум’яка), то не одну несе, а дванадцять разом, i
як набрякнуть вони водою з Днiпрi, то я вiзьму та й учеплюсь за них, чи
витягне-то вiн ı̈х? А йому байдуже: як поцупить, то й мене з ними трохи
на берег не витягне. От того чоловiка тiльки менi й страшно.
Князiвна i взяла собi те на думку й думає, як би ı̈й вiсточку додому
подати i на волю до батька дiстатись? А при нiй не було нi душi,— тiльки
один голубок. Вона згодувала його за щасливоı̈ години, ще як у Києвi була.
Думала-думала, а далi i написала до отця.
— От так i так,— каже,— у вас, тату, є в Києвi чоловiк, на ймення
Кирило, на прiзвище Кожум’яка. Благайте ви його через старих людей,
чи не схоче вiн iз змiєм побитися, чи не визволить мене, бiдну, з неволi!
Благайте його, таточку, i словами, i подарунками, щоб не образився вiн
за яке незвичайне слово! Я за нього i за вас буду довiку богу молитися.
Написала так, прив’язала пiд крильцем голубовi та й випустила у вiкно.
Голубок злинув пiд небо та й прилетiв додому, на подвiр’я до князя. А
дiти саме бiгали по подвiр’ı̈ та й побачили голубка.
— Татусю, татусю! — кажуть.— Чи бачиш — голубок вiд сестрицi прилетiв!
Князь перше зрадiв, а далi подумав-подумав та й засумував:
— Це ж уже проклятий iрод згубив, видно, мою дитину!
А далi приманув до себе голубка, глядь, аж пiд крильцем карточка. Вiн
за карточку. Читає, аж дочка пише: так i так. Ото зараз покликав до себе
всю старшину.
— Чи є такий чоловiк, що прозивається Кирилом Кожум’якою?
— Є, князю. Живе над Днiпром.
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— Як же б до нього приступитись, щоб не образився та послухав?
Ото сяк-так порадились та й послали до нього самих старих людей.
Приходять вони до його хати, вiдчинили помалу дверi зо страхом та й
злякались. Дивляться, аж сидить сам Кожум’яка долi, до них спиною,
i мне руками дванадцять кож, тiльки видно, як коливає отакою бiлою
бородою! От один з тих посланцiв: «Кахи!»
Кожум’яка жахнувся, а дванадцять кож тiльки трiсь! Обернувся до
них, а вони йому в пояс:
— От так i так: прислав до тебе князь iз просьбою...
А вiн i не дивиться: розсердився, що через них та дванадцять кож
порвав.
Вони знов давай його просити, давай його благати. Стали навколiшки...
Шкода! Просили-просили та й пiшли, понуривши голови.
Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує i вся старшина.
— Чи не послати нам iще молодших?
Послали молодших — нiчого не вдiють i тi. Мовчить та сопе, наче не
йому й кажуть. Так розiбрало його за тi кожi.
Далi схаменувся князь i послав до нього малих дiтей. Тi як прийшли,
як почали просити, як стали навколiшки та як заплакали, то й сам Кожум’яка не витерпiв, заплакав та й каже:
— Ну, для вас я вже зроблю. Пiшов до князя.
— Давайте ж,— каже,— менi дванадцять бочок смоли i дванадцять
возiв конопель!
Обмотавсь коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку,
що, може, в нiй пудiв десять, та й пiшов до змiя.
А змiй йому й каже:
— А що, Кирило? Прийшов битися чи миритися?
— Де вже мириться? Битися з тобою, з iродом проклятим!
От i почали вони биться — аж земля гуде. Що розбiжиться змiй та
вхопить зубами Кирила, то так кусок смоли й вирве, що розбiжиться та
вхопить, то так жмуток конопель i вирве. А вiн його здоровенною булавою
як улупить, то так i вжене в землю. А змiй, як вогонь, горить,— так йому
жарко, i поки збiгає до Днiпра, щоб напиться, та вскочить у воду, щоб
прохолодиться трохи, то Кожум’яка вже й обмотавсь коноплями i смолою
обсмоливсь. Ото вискакує з води проклятий iрод, i що розженеться проти
Кожум’яки, то вiн його булавою тiльки луп! Що розженеться, то вiн, знай,
його булавою тiльки луп та луп, аж луна йде. Бились-бились — аж курить,
аж iскри скачуть. Розiгрiв Кирило змiя ще лучче, як коваль лемiш у горнi:
аж пирхає, аж захлинається, проклятий, а пiд ним земля тiльки стогне.
А тут у дзвони дзвонять, молебнi правлять, а по горах народ стоı̈ть, як
неживий, зцiпивши руки, жде, що то буде! Коли ж змiюка — бубух! Аж
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земля затряслась. Народ, стоячи на горах, так i сплеснув руками: «Слава
тобi, господи!»
От Кирило, вбивши змiя, визволив князiвну i вiддав князевi. Князь
уже не знав, як йому й дякувати. Та вже з того-то часу i почало зваться
те урочище в Києвi, де вiн жив, Кожум’яками.
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Калинова сопiлка
Б

ув собi дiд да баба. У дiда дочка, i в баби дочка. От i пiшли вони в гай
по ягоди. Так дiдова збирає да й збира, да й назбирала повну миску, а
бабина вiзьме ягiдку, то i з’ı̈сть. От i каже дiдова:
— Ходiмо, сестро, додому, подiлимось.
От iдуть да йдуть шляхом, а бабина говорить:
— Ляжмо, сестро, вiдпочиньмо.
Полягали, дiдова, втомившись, заснула, а бабина взяла нiж да й устромила ı̈й у серце, да викопала ямку, да й поховала ı̈ı̈. А сама пiшла додому
да й каже:
— Дивiться, скiльки я ягiд назбирала. А дiд i пита:
— Де ж ти мою дочку дiла?
— Iде ззаду.
Коли ж iдуть чумаки да й кажуть:
— Станьмо, братця, от тут одпочинем.
Да й стали. Глянуть — над шляхом могила, а на могилi така гарна
калина виросла! Вони вирiзали з тiı̈ калини сопiлку, да й став один чумак
грає, а сопiлка говорить:
Ой помалу-малу, чумаченьку, грай,
Да не врази мого ти серденька вкрай!
Мене сестриця з свiту згубила —
Нiж у серденько да й устромила.
А другi кажуть:
— Щось воно, братця, значить, що калинова сопiлка так промовляє.
От прийшли вони в село да й натрапили якраз на того дiда:
— Пусти нас, дiду, переночувать, ми тобi скажемо пригоду.
Вiн ı̈х i пустив. Тiльки вони увiйшли у хату, зараз один сiв на лавi, а
другий став бiля його да й каже:
— А ну, брате, вийми сопiлку да заграй!
Той вийняв. Сопiлка i говорить:
Ой помалу малу, чумаченьку, грай,
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Да не врази мого ти серденька вкрай!
Мене сестриця з свiту згубила —
Нiж у серденько да й устромила.

Тодi дiд каже:
— Що воно за сопiлка, що вона так гарно грає, що аж менi плакати
хочеться! А ке, я заграю!
Вiн йому й дав. А та сопiлка говорить:
Ой помалу-малу, мiй таточку, грай,
Да не врази мого ти серденька вкрай!
Мене сестриця з свiту згубила —
Нiж у серденько да й устромила.
А баба, сидя на печi:
— А ке, лиш сюди, старий, i я заграю!
Вiн ı̈й подав, вона стала грать,— сопiлка й говорить:
Ой помалу-малу, матусенько, грай,
Да не врази мого ти серденька вкрай!
Мене сестриця з свiту згубила —
Нiж у серденько да й устромила.
А бабина дочка сидiла на печi у самому куточку. I злякалась, що дiзнаються. А дiд i каже:
— А подай ı̈й, щоб заграла!
От вона взяла, аж сопiлка й ı̈й одказує:
Ой помалу-малу, душогубко, грай,
Да не врази мого ти серденька вкрай!
Ти ж мене, сестро, з свiту згубила —
Нiж у серденько да й устромила!
Тодi-то вже всi дiзналися, що воно є. По дiдовiй дочцi обiд поставили,
а бабину прив’язали до кiнського хвоста да й рознесли по полю.
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Був собi на свiтi бiдний селянин i мав вiн двох синiв. Один парубок як

парубок, а другий зроду на ноги слабий, ходити не може.
Якось у жнива пiшли всi в поле, зостався слабий сам у хатi. Коли це
приходить старець iз бiлою бородою i просить чогось напитися.
— Рад би, дiдуню, дати вам пити,— каже хлопець,— та не можу встати.
— Iди й принеси! — каже дiд.
I так вiн ото вимовив, що хлопець забув про свою недужiсть, встав i
пiшов. Принiс кварту пива, дiд надпив трохи, а решту наказав хлопцевi
випити.
— Що ти тепер в собi чуєш? — питає.
— Чую — така в мене сила ввiйшла,— каже хлопець,— що дайте менi,
дiдуню, об що обпертись, то свiт переверну.
— Забагацько в тобi сили,— каже дiд,— пiди ще пива принеси.
Принiс хлопець, дiд i наказав йому всеньке випити.
— А тепер що в собi чуєш?
— Тепер, дiдуню, наполовину сили не стало.
— Ото й досить, як для чоловiка! — сказав дiд i пiшов собi.
А хлопець вже й в хатi не може всидiти. Треба, думає, що-небудь для
старого батька зробити, бо вiн стiльки рокiв його, калiку, жалiв та годував.
От i пiшов вiн до багатого пана.
— Чи вiддаси ти менi, пане, комору iз збiжжям, якщо я ı̈ı̈ на плечах з
мiсця на мiсце перенесу?
Здивувався пан.
— Хто ти такий,— питає,— та чи не здурiв, що комору iз збiжжям на
плечах переносити хочеш?
— Я,— каже хлопець,— Iван, селянський син, а комору таки перенесу,
якщо ти ı̈ı̈ менi вiддаси.
— Ну що ж,— смiється пан,— перенесеш — твоя буде!
От повернувся Iван додому, та як прийшов батько з поля, почав його
просити, щоб позичив в цiлому селi, де тiльки є якi, мотузки та посторонки, бо вiн буде комору переносити. Батько здивувався, що син ходить
мiцно та ще й таке говорить, але послухав i пiшов по мотузки. Збирав
цiлий вечiр по селу, а вранцi Iван узяв ı̈х цiлу купу, закинув на плечi й
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пiшов до комори. Прийшов i почав комору обплутувати, неначе павук
павутинням. Побачив оте гуменний, побiг до пана.
— Що менi з тим хлопцем робити? — питає.— Вiн каже, нiби пан
йому дозволив.
А пан все смiється, каже, що справдi дозволив i сам ще прийде подивитися на ту роботу. Закiнчив Iван комору обплутувати, тут i пан надiйшов.
— Що ж, неси,— глузує пан,— як перенесеш, все твоє буде!
Зiгнувся Iван, пiдсунувся пiд мотуззя, а потiм пiдвiвся, пiдняв комору
на плечi i пiшов. Люди дивуються, а хлопець iде до батькового городу та
там комору i становить. Є тепер в батька хлiб на довгi роки!
Пановi вже не до смiху, комори iз збiжжям шкода, та нiчого не вдiєш!
А Iван батьковi уклонився й каже:
— Живiть щасливо, а я пiду по свiту силу свою поспитати.
Попрохав коваля викувати йому довбню семипудову i з нею пiшов.
Iде Iван лiсом, бачить — заєць бiжить. Хотiв його забити, а заєць каже:
— Не бий мене, краще я тобi дам на службу моє зайченя, може, стане
в пригодi!
Взяв малого зайчика, iде далi. Надибав лисицю i ту хотiв забити, а вона
вiдпросилася i мале лисиченя на службу дала. Потiм ще вовка зустрiв i
вiд того взяв вовченя, а наостанку ще й вiд ведмедя дiстав малого.
Так i пiшов вiн по свiту iз своı̈ми звiрами. Ходив собi довго i дiйшов
якось до перехрестя дорiг. Стоı̈ть на тому перехрестi стовп, а на стовпi
написано: «Праворуч пiдеш — щастя буде, лiворуч пiдеш — добре буде, а
просто пiдеш — смерть буде». Вiн i пiшов просто.
Тiльки недалеко вiдiйшов, бiжать назустрiч люди й гукають:
— Не йди цiєю дорогою, завертай назад! Ми здуру пiшли, бо читати
не вмiємо. Тут страшний шестиголовий Змiй живе, i щодня йому на
споживу людину дають. Сьогоднi повезуть йому на вечерю королiвну, бо
набридло проклятому мужицьке м’ясо.
— Нiчого,— каже Iван,— пiду далi.
Побiгли люди геть, а вiн далi попростував. Iде собi, дивиться — навколо
скрiзь кiстки людськi лежать, i що далi, то бiльше отих кiсток. Дiйшов
Iван до величезноı̈ гори кам’яноı̈, не видно в нiй нi печери, нi дверей,
одна лише щiлиночка, нiби гора трiснула.
Аж ось незабаром приı̈хала карета, фурман конi випрiг, не оглядаючись, утiк. Пiдiйшов Iван до карети, а там сидить королiвна, чорною
хусткою вкрита, i плаче. Заговорив вiн до неı̈, вона зрадiла, що жива людина тут iз нею, пiдняла хустку, та як побачила купи людських кiсток
навколо, то так i зомлiла.
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Тут сонце до обрiю скотилося, стала гора трiщати, стала щiлина роздаватися. Стиснув Iван в руках свою довбню семипудову, причаı̈вся бiля
щiлини, бачить — Змiй одну голову висовує. Як вдарить Iван по нiй довбнею, так i одбив голову. Змiй другу голову висовує, а Iван i цю вiдбив.
I так усi шiсть голiв одбив, повирiзував з них язики i в хустку зав’язав.
Та сам втомився дуже, лiг i заснув богатирським сном. I всi звiрi його
заснули.
Вранцi приı̈хав фурман по карету, бачить — спить у нiй королiвна
живiсiнька, а пiд горою хлопець спить i шiсть голiв Змiєвих лежать. Тут
фурман хлопця сонного забив, Змiєвi голови забрав i королiвну збудив:
— От бачиш,— каже,— Змiй цього хлопця забив, а я Змiєвi голови
вiдрубав i тебе врятував. Тепер твiй батько тебе замiж за мене вiддасть.
I повiз вiн ı̈ı̈ до батька.
Прокинулись звiрi, глянули — ı̈хнiй хазяı̈н убитий лежить. Що робити?
Тут зразу побiгли звiрi у дрiмучий лiс непрохiдний до чудесного джерела iз
водою живущою та гоящою. Бризнули на свого хазяı̈на живущою водою,
вiн одразу й ожив, нiби прокинувся. Коли бачить — нема нi Змiєвих голiв,
анi королiвни, тiльки хусточка лежить, що в нiй Змiєвi язики зав’язанi.
Взяв вiн цю хусточку i пiшов до мiста, де та королiвна жила.
Приходить до мiста, а тут люди на вулицях ходять, радiють, що нема
вже страшного Змiя. I розповiдають люди Iвановi, що то фурман Змiя
вбив i королiвну врятував, i тепер король за нього дочку замiж вiддає.
Пiшов тодi Iван просто до королiвського палацу. Iде разом зi своı̈ми
звiрами, всi бояться, з дороги вiдступаються. Так i заходить вiн у королiвськi покоı̈. А там уже гостi зiбралися. Сидить король, i той фурман бiля
нього, а королiвна поруч сумна та заплакана.
Став Iван перед королем i каже:
— Я Змiя забив, а то сидить лиходiй i облудник!
— Брешеш! — кричить фурман.— Ось i голови Змiєвi, що я одрубав!
Iван i каже:
— А язики в них є?
Кинулись дивитись — а голови без язикiв! Фурмана схопили i у в’язницю кинули. Король з радiстю вiддав дочку за Iвана-богатиря, i стали вони
жити в щастi та згодi.
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Дiд, баба i вовк-спiвак
Жили собi дiд та баба. Жили вони не в селi, а хатка ı̈хня стояла в

дрiмучому лiсi. От прийшло новорiчне свято. Дiд i баба приготувалися i
ждуть гостей. Ждали вони, ждали — нiхто до них не йде: хата далеко вiд
села. I зажурилися старi. Але чують: хтось стука. Дiд i баба зрадiли, до
вiкна бiжать. Але чують:
— Дозвольте заспiвати!
Дiд i баба в один голос:
— Спiвайте!
Раптом товстий голос каже:
— А в дiда, дiда перша ягничка,
Друга теличка,
Третя баба,
Давай, дiду, ягничку!

Дiд каже, що не дам, баба каже, що не дам, вона в нас одна. Вовк як
почав стукати, грюкати у вiкна i в дверi, аж хата трясеться, i кричить:
— Давай, бо й тебе з’ı̈м!
Що було робити дiдовi? Узяв та й вивiв ягничку. Взяв вовк ягничку на
плечi та й понiс у лiс. З’ı̈в вовк ягничку i знову приходить. Пiдходить до
вiкна, гукає:
— Дозвольте заспiвати!
Дiд вiдповiдає:
— Нема чого давати!
А вовк стукає, грюкає, добивається:
— Дозвольте, бо й вас з’ı̈м! Дiд i каже:
— Спiвай.
Вовк знову спiває:
— А в дiда, дiда перша ягничка.
Друга теличка,
Третя баба,
Давай, дiду, теличку!
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Дiд плаче, баба плаче, а вовк стукає, грюкає. Що було дiдовi робити?
Взяв та й вiддав теличку.
Вовк забрав теличку i понiс у лiс. Їв, ı̈в, не доı̈в вовк телички. Вернувся
знову до дiда. I знову питає:
— Дозвольте заспiвати!
Дiд вiдповiдає:
— Нема чого давати!
Вовк почав стукати, ламати дверi, ось-ось влiзе в хату. Дiд злякався i
дозволив.
Вовк спiває:
— А в дiда, дiда перша ягничка,
Друга теличка,
Третя баба,
Давай, дiду, бабу!
Дiд каже:
— Не дам.
Вовк кричить:
— Давай, бо й тебе з’ı̈м, хату поламаю!
Попрощався дiд з бабою, заплакав, а баба зав’язалась великою хусткою.
Узяв вовк бабу на спину i понiс.
Принiс до того мiсця, де лежала недоı̈дена теличка, посадив бабу на
пеньок, а сам став доı̈дати теличку.
Баба сидить на пеньку i шепче:
— Рошти, рошти, пеньку, вгору!
Вовк питає:
— Що ти кажеш?
— Та кажу, щоб ти швидше ı̈в та й мене з’ı̈в.
I знову баба каже:
— Рошти, рошти, пеньку, вгору!
Доı̈в вовк теличку, не наı̈вся, хотiв бабу ı̈сти; як гляне, а баба високо
на пеньку сидить. Вовк розсердився, почав гризти пеньок. Поламав зуби i
пiшов до коваля, щоб вставити залiзнi.
Баба сидить на пеньку i каже:
— Рошти, рошти, пеньку, вниз!
Пеньок зробився низенький, баба скочила i пiшла. Iде, iде баба лiсом,
вже втомилася. Аж дивиться: стоı̈ть хатка, зроблена з сиру та масла; колодка також зроблена з сиру та масла. Баба вiдiрвала колодку i з’ı̈ла, а
сама увiйшла в хату. В хатi все зроблено iз сиру та масла.
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Баба вколупала з плити сиру та масла, наı̈лася i залiзла пiд корито, яке
стояло посеред хати, i сидить. Коли це приходять господарi — дикi кози.
Ввiйшли й питають:
— Хто був у нашiй хатi? Хто поламав грубу?
Їм нiхто не вiдповiдає.
Подоı̈лися кози, позалiплювали грубу, полягали спати. На другий день
пiшли пастись, а цапа залишили сторожувати. Баба сидить пiд коритом i
шепче:
— Спи, спи, цапуньку, на одне очко i на друге!
Цап заснув. Баба вилiзла з-пiд корита, наı̈лася сиру i знову сховалася.
Прийшли вечором кози, забили цапа, що не встерiг хатки, подоı̈лися,
позалiплювали дiрки i полягали спати. А вдень залишили цапа з трьома
очима.
Баба сидить пiд коритом i шепче:
— Спи, спи, цапуньку, на одне очко i на друге!
Цап заснув на два, а на третє дивиться. Баба тiльки вилiзла, хотiла
вколупати сиру i масла, а цап бабу цап за рукав i держить.
Прийшли кози i хотiли бабу забити. Але вона вiдпросилася, сказала,
що буде ı̈м вiрно служить.
Вона все робила, а кози йшли пастися i залишали одного цапа стерегти,
щоб баба не втекла. Потiм привикли кози до баби i перестали стерегти.
Баба i воду носила, i траву рвала, i хату пiдмiтала.
Добре було козам з бабою жить. Але скучно було бабi за дiдом. Як
тiльки пiшли кози пастись, баба наколупала сиру та масла в платок i
пiшла до дiда.
Приходить до дiда, залiзла на горище i сидить над дiркою. Дiд наварив
кашу, сiв у сiнях на порозi i ı̈сть. Баба взяла грудку масла та й вкинула
в кашу. Дiд подумав, що то щось погане впало, i вилив кашу в цебрик.
Ще було трохи в горщику; вилив у миску i ı̈сть. Баба знову взяла i кинула
кусок масла в кашу. Дiд почав ı̈сти, бо бiльше нема. Розкуштував дiд, що
каша добра, то з’ı̈в ще й ту з цебрика. Баба тодi й каже:
— Дiдусю, знiми мене!
Дiд зрадiв, зняв бабу з горища. I живуть вони дружно, добро наживають.
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Рукавичка
Iшов дiд лiсом, а за ним бiгла собачка, та й загубив дiд рукавичку.
От бiжить мишка, улiзла в ту рукавичку та й каже:
— Тут я буду жити!
Коли це жабка плигає та й питає:
— А хто-хто в цiй рукавичцi?
— Мишка-шкряботушка. А ти хто?
— Жабка-скрекотушка. Пусти й мене!
От уже ı̈х двоє. Коли бiжить зайчик. Прибiг до рукавички та й питає:
— А хто-хто в цiй рукавичцi?
— Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка. А ти хто?
— А я зайчик-побiгайчик. Пустiть i мене!
— Iди!
От уже ı̈х троє.
Коли це бiжить лисичка — та до рукавички:
— А хто-хто в цiй рукавичцi живе?
— Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка та зайчик-побiгайчик. А
ти хто?
— Та я лисичка-сестричка. Пустiть i мене!
— Та йди!
Ото вже ı̈х четверо сидить. Аж суне вовчик — та й собi до рукавички,
питається:
— А хто-хто в цiй рукавичцi живе?
— Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побiгайчик та
лисичка-сестричка. А ти хто?
— Та я вовчик-братик. Пустiть i мене!
— Та вже йди!
Улiз i той. Уже ı̈х п’ятеро.
Де не взявся — бiжить кабан.
— Хро-хро-хро! А хто-хто в цiй рукавичцi живе?
— Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побiгайчик, лисичкасестричка та вовчик-братик. А ти хто?
— Хро-хро-хро! А я кабан-iклан. Пустiть i мене!
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— Оце лихо! Хто не набреде — та все в рукавичку! Куди ж ти тут
улiзеш?
— Та вже влiзу,— пустiть!
— Та що вже з тобою робити,— йди!
Улiз i той. Уже ı̈х шестеро, уже так ı̈м тiсно, що й нiкуди. Коли
це трiщать кущi, вилазить ведмiдь — та й собi до рукавички, реве й
питається:
— А хто-хто в цiй рукавичцi живе?
— Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побiгайчик, лисичкасестричка, вовчик-братик та кабан-iклан. А ти хто?
— Гу-гу-гу! Як вас багато! А я ведмiдь-набрiдь. Пустiть i мене!
— Куди ми тебе пустимо, коли й так тiсно?
— Та якось будемо.
— Та вже йди, тiльки скраєчку! Улiз i ведмiдь, — семеро стало.
Та так вже тiсно, що рукавичка ось-ось розiрветься.
Коли це дiд оглядiвся,— нема рукавички. Вiн тодi назад — шукати
ı̈ı̈, а собачка попереду побiгла. Бiгла-бiгла, бачить — лежить рукавичка i
ворушиться. Собачка тодi: «Гав-гав-гав!»
Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички,— так усi й порозбiгалися лiсом.
Прийшов дiд та й забрав рукавичку.
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Колись була птиця-жайворонок царем, а царицею — миша, i мали вони

своє поле. Посiяли на тiм полi пшеницю. Як уродила ı̈м та пшениця —
давай вони зерном дiлитися. От одне зерно зайве було. Миша каже:
— Нехай менi буде!
А жайворонок каже:
— Нехай менi!
Думають вони: що тут робити? Пiшли б позиватися, та немає старших
за них: немає до кого йти позиватися. Потiм миша каже:
— Ну, я лучче його перекушу.
Цар на це дiло згодився. Миша тiльки взяла зерно в зуби та в нору
й побiгла. Тут цар-жайворонок збирає всiх птахiв, щоб звоювати царицю
мишу, а цариця скликає всiх звiрiв — i почали вiйну. Як вийшли в лiс
— то що звiрi хочуть яку птицю розiрвати, то вони на дерево; або птиця
як вiзьме, лiтаючи, бити звiрiв, то вони в нору... Так билися цiлий день,
а потiм увечерi сiли всi спочивати. Коли цариця зогледiлась — аж немає
на вiйнi комашнi. Тодi вона звелiла, щоб конче була на вечiр i комашня.
Коли це приходить i комашня. Цариця й нагадала ı̈й, щоб вона вночi
полiзла на дерева i за одну нiч повiдкушувала птицi пiр’я коло крил.
На другий день, тiльки-но розвиднiлось, цариця кричить:
— Ану, вставайте воюватися!
Птиця що пiдiйметься, то й упаде на землю,— так звiр ı̈ı̈ i розiрве. I
цариця повоювала царя.
А орел бачить, що то лихо, сидить на деревi i не злiтає. Коли тут iде
стрiлець, бачить, що орел сидить на деревi, як нацiлиться на нього. А той
орел так просить його:
— Не бий мене, голубчику, я тобi в великiй пригодi стану! Стрiлець
удруге нацiливсь, вiн ще його просить:
— Вiзьми лучче мене та вигодуй, то побачиш, в якiй я тобi пригодi
стану!
Стрiлець ще намiривсь стрiляти, утретє. Орел знов його почав просити:
— Ей, голубчику-братiку! Не бий мене та вiзьми до себе — я тобi у
великiй пригодi стану!
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Стрiлець повiрив йому: полiз, та зняв з дерева, та й несе його додому.
А вiн йому каже:
— Принеси мене до своєı̈ хати та годуй мене м’ясом доти, поки в
мене крила повiдростають.
А в того чоловiка було двi корови, а третiй бугай. Вiн зараз i зарiзав
йому одну корову. Орел ту корову за рiк iз’ı̈в та й каже тому чоловiковi:
— Пусти мене, я полiтаю, побачу, чи вже вiдросли крила. Той чоловiк
i випустив його з хати. Орел лiтав, лiтав, та й прилетiв опiвднi назад до
того чоловiка, каже йому:
— Ще в мене мала сила — зарiж iще одну ялiвку!
Той чоловiк послухав його та й зарiзав. Орел iз’ı̈в ı̈ı̈ за рiк. Та знову як
полетiв... Пролiтав мало не цiлий день, увечерi знову прилiтає та й каже
йому:
— Зарiж iще й бугая!
Той чоловiк думає: «Що тут робити — чи зарiзати, чи нi?» А потiм
каже:
— Бiльше пропало, нехай i це пропадає!
Узяв та й зарiзав йому бугая. Вiн iз’ı̈в i того бугая, таки за рiк, а потiм
як полетiв, то лiтав так високо — аж пiд хмарою. Коли це прилiтає та й
каже йому:
— Ну, спасибi тобi, чоловiче: вигодував мене, а тепер сiдай на мене.
Той чоловiк питається:
— Що з того буде? А вiн йому каже:
— Сiдай! Той i сiв.
Орел його понiс аж у хмару, а потiм i пустив його додолу. Той чоловiк
летить додолу, коли це орел не дав йому долетiти до землi, пiдхопив його
та й каже:
— А що, як тобi здавалось? А вiн каже:
— Так, наче я вже неживий був. Тодi орел йому каже:
— Отак саме й менi було, як ти на мене нацiлявся. Потiм каже:
— Сiдай знов!
Тому чоловiковi й не хотiлося сiдати на орла — ну, нема що робити,
таки сiв. Орел знов його як понiс, та аж у саму хмару, а звiдтiль скинув
його з себе — та пiдхопив його так, може, як на два сажнi вiд землi, та й
питається його:
— А що, як тобi здавалось? Вiн йому каже:
— Так зовсiм, наче вже кiстки моı̈ розсипались. Тодi орел йому каже:
— Так само й менi було, як ти вдруге нацiлявсь. Ну, ще сiдай. Той сiв.
Орел як понесе його аж за хмару, та звiдтiль i пустив його додолу, та
пiдхопив уже аж коло самоı̈ землi, та тодi питається його:
— Як тобi здавалось, як ти летiв на землю? Вiн йому каже:
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— Так, наче мене зовсiм не було вже на свiтi. Тодi орел йому каже:
— Отак же й менi було, як ти втретє нацiлявсь. А потiм каже:
— Ну, тепер уже нiхто нiкому не винний: нi ти менi, нi я тобi. А
тепер сiдай на мене, та полетимо до моєı̈ господи.
Ото летять та й летять, прилiтають до його дядька. А вiн йому каже:
— Iди ж у хату, та як будуть питатися тебе: чи не бачив нашого
небожа, то ти скажеш: як дасте яйце-райце, то й на вiчi приведу.
Вiн приходить у хату, коли це йому кажуть:
— Чи по волi, чи по неволi? А вiн ı̈м каже:
— Добрий козак усе по волi ходить. Вони його питаються:
— Чи не чув ти там за нашого небожа? Бо вже третє лiто, як пiшов
на вiйну,— та нi чутки, нi звiстки.
А вiн ı̈м каже:
— Як дасте яйце-райце, то й на вiчi приведу. Вони йому кажуть:
— Лучче нам його нiколи не бачити, як вiддати тобi яйце-райце.
Тодi вiн виходить iз хати та й каже орловi:
— Казали так: лучче нам його нiколи не бачити, як тобi вiддати яйцерайце.
Орел йому каже:
— Летiмо далi!
Летять та й летять, та й прилiтають до орлова брата, та й тут чоловiк
те саме говорив, що в його дядька,— таки й тут не получив яйце-райце.
Прилiтають до його батька, а орел йому каже:
— Iди в хату, та як будуть питатися за мене, то скажеш, що бачив й
на вiчi приведу.
Увiходить чоловiк у хату, а вони йому кажуть:
— Чи по волi, чи по неволi? Вiн ı̈м:
— Добрий козак усе по волi ходить. Вони його стали питатися:
— Чи не бачив нашого сина? Бо вже як немає — четверте лiто: десь
пiшов на вiйну, та, мабуть, убили його там.
А вiн ı̈м каже:
— Я бачив, але як дасте яйце-райце, то я й на очi приведу.
Батько орлiв каже йому:
— Нащо ж воно тобi? Лучче ми тобi дамо багато грошей. Вiн каже:
— Я не хочу грошей, менi дайте яйце-райце!
— Пiди ж приводь, зараз тобi дамо!
Вiн уводить орла в хату. Тодi його батьки так зрадiли, що дали яйцерайце i сказали:
— Тiльки не розбивай нiде на дорозi, а як прийдеш додому, то погороди загороди великi, а тодi його i розiб’єш.
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Вiн iде та йде, та так схотiлось пити йому... Коли це найшов криничку.
Тiльки що став пити воду, та якось об цебрину й розбив те яйце-райце.
Як узяв скот вернути з того яйця!.. Верне та верне. Гониться вiн за тим
скотом, то що з того боку пiджене, на другий розiйдеться... Кричить
бiдолаха — нiчого сам не зробить! Коли це iде до нього змiя й каже йому:
— Що ти менi даси, чоловiче, як я тобi скот цей вжену в те яйце?
А вiн ı̈й каже:
— А що тобi дати? Вона йому каже:
— Даси те, що без тебе стало дома? А вiн каже:
— Дам!
Ото вона йому гарненько загнала той скот у яйце, залiпила славно
яйце i дала йому в руки.
Вiн приходить додому, аж там без нього син народився. Ударив вiн об
поли руками:
— Це ж я тебе, сину, вiддав змiı̈!
Ну, ото журяться вони з жiнкою, а далi кажуть:
— Нема що робити, журбою не поможеш! Якось треба жити.
Погородив вiн загороди великi, розбив те яйце, випустив скот i забагатiв.
Живуть вони, аж поки син пiдрiс. От син i каже.
— Це ви мене, тату, вiддали змiı̈. Ну, дарма, якось буде! От вiн зараз
i пiшов до змiı̈.
Приходить до неı̈, а вона йому каже:
— Зроби менi троє дiл та й пiдеш собi додому, а як не зробиш, то я
тебе з’ı̈м!
А коло ı̈ı̈ хати був великий луг — скiльки оком зглянути! Так вона
йому каже:
— Щоб ти за одну нiч отой луг викорчував, i щоб там iзорав, i пшеницi
насiяв, iзжав ı̈ı̈, в скирти поклав i щоб в ту нiч з тiєı̈ самоı̈ пшеницi менi
паляницю спiк: поки я встану, щоб вона на столi лежала.
Вiн iде до ставка та й зажуривсь. А там близько був мурований стовп, i
в тiм стовпi була змiı̈на дочка замурована. Вiн приходить сюди та й плаче.
А дочка його питається:
— Чого ти плачеш? А вiн каже:
— Як же менi не плакати, коли змiя загадала таке, що я нiколи його
не зроблю, а вона сказала, щоб за одну нiч зробив.
Вона його питалась:
— А що ж там?
Вiн ı̈й i розказав. Вона йому каже:
— Як вiзьмеш мене за жiнку, то я тобi все зроблю так, як змiя казала.
Вiн каже:
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— Добре!
Вона йому каже:
— Лягай же тепер спати, а завтра рано щоб устав та понесеш змiı̈
паляницю.
От пiшла дочка змiı̈ до того лугу та як свисне: той луг трiщить, лущить
— на тiм мiсцi ореться, пшениця сiється...— до свiту спекла паляницю,
дала йому. Вiн принiс до змiı̈ в хату i поклав на столi.
Змiя прокинулася, вийшла в двiр та й дивиться на той луг, тiльки сама
стерня та скирти стоять. Тодi йому каже:
— Ну, справивсь! Гляди ж, щоб i вдруге дiло зробив! Та зараз йому й
загадала:
— Щоб ти оту гору розкопав, i щоб туди Днiпро йшов, а коло того Днiпра побудуй комори: щоб байдаки туди приставали, й щоб ти ту
пшеницю продав на байдаки. Як устану рано, то щоб це все було готове!
Вiн iзнов iде до того стовпа та й плаче. Та дiвка його питається:
— Чого ти плачеш?
Вiн ı̈й розказав те все, що йому змiя загадала. Так вона йому каже:
— Лягай спати, я це все пороблю.
А сама як свисне, то та гора розкопується, Днiпро туди йде, коло нього
комори будуються... Тiльки прийшла та збудила його, щоб вiн пшеницю
видав купцям на байдаки з тих комор. Змiя встає та й дивиться, що все
так iзроблено, як вона йому загадала.
Тодi загадує йому втретє:
— Щоб ти цю нiч уловив золотого зайця i раненько щоб принiс менi
в хату.
Вiн iзнов iде до того стовпа та й плаче. Та дiвка питається його:
— Що вона загадала? Вiн каже:
— Оце вже не жарти: хто його знає, як того золотого зайця зловити.
Вона каже йому:
— Одначе ходiм до тiєı̈ скелi. Стань над норою, ти будеш ловити, а я
буду гонити з нори, i гляди ж: що тiльки буде виходити з нори — бери
його: то золотий заєць!
Ото вона пiшла та й жене. Коли це вилазить з нори гадюка та й
сичить. Вiн ı̈ı̈ i пустив. Дiвчина виходить iз нори та й питається його:
— А що, нiчого не вилазило? А вiн каже:
— Ба, нi: лiзла гадюка, а я побоявся ı̈ı̈, щоб не вкусила, та й пустив.
А вона йому каже:
— А щоб тебе! Ото i є заєць! Ну, гляди ж, я ще раз пiду; та як буде
хто виходити й казатиме, що тут немає золотого зайця, то ти не вiр, а
хапай його!
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Полiзла та й жене. Коли виходить така стара баба та й питається того
парубка:
— Чого ти, сину, тут шукаєш? А вiн ı̈й каже:
— Золотого зайця. Вона йому каже:
— Де тут вiн узявся: тут його нема!
Сказала це та й пiшла вiд нього. Коли це виходить та дiвка та й
питається його:
— А що, нема зайця? I нiщо з нори не виходило? Вiн каже:
— Ба, нi: виходила баба стара та спиталась мене, чого я тут шукаю, а я
сказав, що золотого зайця. А вона каже: тут його немає, то я ı̈ı̈ й пустив.
Тодi вона каже:
— Чом ти не держав: ото ж заєць! Ну, тепер бiльше нiде його не
пiймаєш, хiба я перекинуся зайцем, а ти мене принесеш i покладеш на
стiльцi, тiльки не вiддавай змiı̈ у руки, бо як вiддаси, то вона пiзнає та
розiрве i тебе i мене.
От вона так i зробила: перекинулась золотим зайцем, вiн узяв принiс
того зайця, поклав його на стiльцi та й каже змiı̈:
— Нате ж вам зайця, а я пiду вже вiд вас. Вона каже:
— Добре, йди! Вiн пiшов.
А змiя тiльки з хати, а заєць знову перекинувся дiвчиною та за парубком. Почали вони вдвох утiкати. Бiжать та й бiжать. Коли це змiя
побачила, що то не заєць був, а ı̈ı̈ дочка,— давай доганяти, щоб ı̈ı̈ розiрвати. Та сама не побiгла змiя, а послала свого чоловiка. Змiй бiжить за
ними: коли вони чують — аж стугонить земля... Тодi дiвка каже:
— Оце вже за нами бiжить! Я перекинусь пшеницею, а ти дiдом, та
будеш стерегти мене. Та як буде питаться тебе, чи не бачив парубка й
дiвки, чи не йшли сюди, то ти скажеш, що тодi, як ця пшениця сiялась.
Коли це змiй летить та й питається того дiда:
— Чи не бачив тут — не йшли парубок з дiвкою? А вiн каже:
— Ба, йшли. Той питається:
— Давно ж вони йшли?
Дiд:
— Тодi, як оця пшениця сiялась. Змiй каже:
— Цю пшеницю вже пора косить, а ı̈х учора не стало.
Та й вернувся назад. Змiı̈на дочка зробилась iзнов людиною, а той дiд
парубком, та давай утiкати.
Прилiтає змiй додому. Змiя його питається:
— А що, не догнав? I нiкого не зустрiчав на дорозi? А вiн каже:
— Ба, нi! Зустрiчав: дiд стерiг пшеницю, а я його питавсь: чи не бачив,
тут не йшли парубок iз дiвчиною? А вiн каже: iшли тодi, як оця пшениця
сiялась, але ж та пшениця така, що пора косити,— так я i вернувсь.
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Тодi змiя йому каже:
— Чом ти того дiда й ту пшеницю не розiрвав? То вони самi! Бiжи
вдруге за ними, та щоб доконче розiрвав!
Летить змiй. Коли тi чують, що летить iзнов, аж земля реве, так дiвка
каже:
— Ей, летить iзнов! Зроблюся я монастирем, таким старим, от-от розвалиться, а ти — ченцем; та як буде вiн тебе питатися, чи не бачив такихто — скажеш: «Бачив тодi, як оцей монастир будувався».
Коли це летить змiй та й питає того ченця:
— Чи не бачив — не йшли тут парубок i дiвка? А вiн каже:
— Я бачив тодi, як оцей монастир роблено. А змiй каже йому:
— Їх учора не стало, а цей монастир уже годiв сто, як роблено. Сказав
це та й вернувся назад.
Приходить додому та й розказує змiı̈:
— Бачив одного ченця, коло монастиря ходив; як я його питався, то
вiн сказав, що бiгли тодi, як оцей монастир роблено, але тому монастиревi
уже рокiв сто, а ı̈х учора не стало.
Тодi вона йому каже:
— Чому ти не роздер того ченця i монастиря не розвалив, то ж вони!
Тепер я сама побiжу!
Побiгла.
Ото бiжить... Коли тi чують — аж земля реве i гаряча. Дiвчина тодi
каже йому:
— Ей, отепер ми пропащi: уже сама бiжить! Ну, я тебе зроблю рiчкою,
а сама зроблюсь рибою-окунем.
Зробила.
Прибiгла змiя та й каже до тiєı̈ рiчки:
— А що, втекли?
Перекинулась зараз щукою, давай гонитися за тiєю рибою: що хоче
вхопити, то окунь повернеться своı̈м пiр’ям гострим до неı̈, то вона не
вiзьме його. Гонилась, гонилась — так-таки не вловила та надумала всю
воду з рiчки випити. Стала пити: пила-пила, напилась багато та й лопнула.
Ото тодi та дiвка, що була рибою, каже тому парубковi, що був рiчкою:
— Тепер ми вже не бiймось! Ходiмо до твоєı̈ господи; то ти пiдеш
у хату, та гляди: усiх поцiлуєш, тiльки дядьковоı̈ дитини не цiлуй, бо як
поцiлуєш ту дитину, то забудеш за мене. А я пока наймусь у цiм селi в
кого-небудь.
Ото вiн прийшов у хату, з усiма поздоровкався та й думає собi: «Як
же менi не поздоровкаться з дядьковою дитиною? Таж вони подумають
щось погане про мене». Поцiлував i дитину дядькову. Як поцiлував, так i
забув за ту дiвку.
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Ото побув пiвроку та задумав жениться. Йому нарадили одну гарну
дiвку, щоб вiн ı̈ı̈ брав; вiн за ту й забув, що його врятувала вiд змiı̈, з
iншою заручився.
От перед весiллям, увечерi, кличуть на шишки молодиць. Прикликали
i ту дiвку, що вiн з нею втiкав,— хоч ı̈ı̈ й нiхто не знав, що воно за дiвка.
Стали бгати шишки; та дiвка злiпила з тiста голуба й голубку та й пустила
додолу, а вони стали живi. Голубка й почала говорити до голуба:
— А ти забувсь, як я за тебе луг викорчовувала й там пшеницю сiяла,
а з тiєı̈ пшеницi паляницю спекла, щоб ти до змiı̈ вiднiс?
А голуб каже:
— Забув, забув!
Потiм знов голубка каже:
— А ти забувсь, як я за тебе гору розкопувала i туди Днiпро пустила,
щоб байдаки ходили до комор i щоб пшеницю ти продавав на байдаки?
А вiн каже:
— Забув, забув!
Потiм знов голубка каже:
— А ти забув, як ми ходили вдвох за золотим зайцем? Ти й мене
забув?
А голуб каже:
— Забув, забув!
Тодi парубок згадав за ту дiвку,— за цю-таки саму, що голуби поробила, та ту покинув, а з цiєю оженився. I тепер живе добре.
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