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Зьвірячий рай.

В старих книгах десь читали,
Чи десь так розповідали,
Що в зад тому літ сто сот
Всі зьвірі з людьми посполу
Жили в щастю, без мозолу
Тай без труду, без скорбот.
Заяць з лисом жив в комірнім,
Вовк з вівцею в дружбі вірній,
Миш з котом, мов з кумом кум
Сьвіта Божого вживали,
Могоричі запивали,
Щоб забути журбу й сум.
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Кінь не знав, що віз і сани,
Що то упряж і кайдани,
Що важкий, тяжкий батіг;
Гуляв бистро в чистім полі,
Вживав щастя, вживав волі,
І їв паші, що лиш міг.
Віл був паном собі ситим,
Ходив, де лиш хтїв ходити,
Бо не знав, що то ярмо;
А як мав згасити спрагу,
Пив доволі смачну брагу,
Наче пан який вино.
Зьвір не знав, що то лісничий,
Що то порох є стрільничий,
Страшна куля, острий шріт;
Йшов безпечно собі всюди,
Навіть в села, поміж люди,
Той хвалив собі сей сьвіт.
А в додатку ще до того
Всі зьвірюки до одного
Знади тайну людських слів;
Йшли з людьми на всякі збори,
1г л% віча, на вибори
(Навіть не було хрунїв!).
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Словом — сьвіт був наче раєм,
Й як в архівах ми читаєм.
Бувби раєм остав в вік;
Коли, бачте, зло приладив
І на землю запровадив
Таки перший чоловік.
Як се сталось, вам розкажу
Розповім і все розважу
З початку аж до кінця;
Чи се правда — не присягну,
Але правду сказать прагну —
Не моя у тім вина.
Як усїм вам добре звісно,
Таки стало з часом тісно
Жити людям на земли;
Тут границь одним не стало,
А тут ґрунту скупо-мало,
Тут сварня вже на межи.
А всі драчки і податки
І додатки і видатки
Своїм трибом все ростуть;
Тай і нарід став убожший,
Тай робітник етай дорожший,
Хоть за море шукай путь.

—
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Та від чогож в чоловіка
Бистрий розум з поконвіка
Й мозгївниця на карку?
Ходив, мірив, думав, важив,
Вкінци добре ся розважив
І втяв штуку ось яку.
У неділю, чи там сьвято,
Скликав кумів він богато
Тай сусідів тьменну-тьму;
А як всі зійшлись до ладу
На велику ту нараду,
Зачав бесіду таку:
,,Добрі люди і кумове,
Всі сусіди і сватове
Тай громадо.вся, ціла:
Видите як тісно стало,
Тай землі сьвятої мало,
Тай робітника нема.
Руки наші все працюють.
Діти наші вгсе бідують.
Від роботи жили охнуть;
Нема цомочи в нікого
Хиба треба до одного,
Нам за море іти в путь.
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А від чогож ми панами,
Над тим всім, що є під нами,
Що є менше, низше нас?
Тож зміркуйте добрі люди,
Що вже дальше так не буде,
Бо прийшов ратунку час.
Скрізь, як виднте, зьвірюки,
Що над ними власть у руки
Наші мала перейти,
їдят добре і дармують,
Ще нас нищать і дратують
Праці нашої сліди.
Кінь даром їсть конюшину,
Віл п*є брагу без спочину,
Вовк вже рве ся до ягнят;
А ми тягнем плуги, вози,
Тай і гнемо ся як лози,—
Піт нас миє &ж до пят.
Тож тепер, всі добрі люди,
Ухвалім, що так най буде:
Віл най двигає ярмо,
Кінь най тягне віз і сани,
А як вовк між нами стане,
Кульку в лоб йому дамо.
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А щоб лекше їх зловити,
До робіт приноровити,
їдь незгоди в них пустім:
Кіт най миш дере зубами,
А лис заяця без тями
З скіркою його зовсім.
Барана, цапів і кози
Най вовк давить, як ті лози
Вітер давить у степу;
Най лис курку нищить, дусить,
Тхір пташню най всяку трусить,
Медвідь меншу зьвірину.
А тоді* зьвірюки бідні,
Слабі, менші і послїдні,
Поміч в нас нехай найдуть;
Ми їх приймемо з охоти,
Тай запряжем до роботи,
А робити вже будуть.
На зьвірі драпіжні, хижі,
Що то гнуть від сала крижі
Тай гнетуть зьвірячий сьвіт,
Ми наложим свої руки:
Пустим стріли, міцні луки,
Або олово і шріт.“

Рада в раду, всї ухвали
Ухвалили й підписали,
(Хто писати добре вмів!)
Й розійшли ся в свої хати,
Щоби завтра зачинати
Збройний похід на зьвірів.

Медвежий маніфест.
Чи слїд щастя чи нещастя
На вербі ворона Настя
В час ухвал десь їла сир;
Й як ухвали ті всї вчула,
Зараз з вісткою майнула
Між увесь зьвірячий мир.
Кра-кра-кра, чи ви чували,
Кумо сойко, ми пропали,
Розповіжте там качкам,
Що на нас спрягли ся люди
І кінець нам тепер буде,
Нам і всім, а всім зьвірям.
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Кума сойка бузька взріла,
Вдвоє тілько доповіла,
Бузько жабам розповів,
Жаби рибам, риби ракам,
Раки всїм в селі собакам,
Всім преклонникам зьвірів/
Пішов страх на дебри, бори,
На далекі ліси, гори,
Де лиш зьвір собі гуляв;
Бо скінчилось їх гуляння,
Як то кажуть пановання,
Скрутний час на них настав.
Страшні вісти мов навмисне
(А від них аж серце тисне)
За вістками йдуть і йдуть,
Що зьвірі прощають волю,
її чоловікови в неволю,
Мов ті риби в сіть падуть.
Тут вже віл в ярмо попав ся,
А там в сильця щур злапав ся,
Тут коня валить батіг;
Зьвірів царство вкрилось сумом,
Пливуть сльози гіркі струмом,
Бо не жарт се тай не сьміх.
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Чоловік, той лютий ворог,
Вже придумав десь і порох,
Чути стріл і гук і свист;
Крик і зойк зьвірів лунає,
Вже сотки їх упадає,
Мов у осїнь звялий лист.
Напирають сьміло люди.
А тут помочи нїкуди,
На зьвірячий цілий мир;
В сей час горя, неспокою,
Хиба коміть головою,
Тай і з моста просто в Вир.
Хоть зачались всякі ради,
Збори, віча і наради,
Хоть ухвал запало тьма,
Се нїчо не помагало,
Бо на ті усї ухвали,
Чоловік казав — дарма!
Аж тут ранком дня одного,
Від ведмедя йде самооо,
Тай друкований приказ:
,,Всї зьмрюки позір майте,
На наради прибувайте,
На той день, годину, час!“

—
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На Чорногору.

В день означений і пору,
На високу Чорногору,
Наче хмара зьвір валить,
І з над Вуга і з над Сяну,
1 з над Прута і лиману.
Мов на пожар все спішить.
Попереду мужі зрілі,
Сіроманці, вовки сірі,
Рисі, дикі і цапи.
Заяцї тхорі з лисами,
Вівці, кози з баранами,
А по заду коти й пси.
Йдуть і миші і кертицї,
Хомяки, куни, лисиці,
Воли, коні, віслюки;
А над ними птаства море,
Теж летить на віча-збори,
В чорногорскії яри.

—
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,,Не пора“ пісні скрізь чути,
Нам лизати людскі руки,
Тай служити за раба;
За зьвірячу нашу долю,
Свободу і нашу волю,
В бій нам сьміло йти пора.'“
З Чорногори віє фана
І сторчить трибуна вбрана,
В зелень, цьвіти і вінки;
Під горою скрізь долами,
Непроглядними юрбами.
Зьвірів линуть тисячки.
Поліцаї, хорти з псами,
Лад ведуть понад зьвірями,
Уставляють всіх у ряд,
І порядно і прилично,
Бож се віче є публичне,
Мусить бути карність, лад.
Гамір, свисти, крики, зойки,
А найдужше голос сойк
Понад всїми чути все;
Тут зьвірі собі сьміють ся,
Там сварять ся, вже і бготь ся,
За спокоєм віл реве.
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Вовки криком всюда водять,
Піснї голосно заводять,
Тенором лиси гудуть,
Сопраном куни, лисиці,
Альтом кози і вовчиці,
А басом воли ревуть.
Та на раз утихли збори,
Як по бурі грізне море
Затихає в одну мить;
Все що жило мов завмерло,
Мов би в груди дух заперло,
Все притихло і мовчить.
Покищо медвідь, пан ситий.
Футрами, мов князь підбитий,
На трибуні вже стояв;
Письмо виняв, подивив ся,
Зборам низько поклонив ся,
І таку промову втяв:
„Сьвітлі збори! Радість наша,
Се загальна радість ваша,
Бо наглядно видно тут
Солідарність між зьвірями,
Що хотять з неводї-ями
Вирвати ся з людских пут.

—
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На наш зазив до одного,
З царства нашого цілого,
Посходились всі зьвірі
Раду радити посполу,
Як від горя, бід, мозолу
Маєм двигнуиись самі.
Двох гадок ніхто не має,
Хто між нами проживає,
Тому право рівне в нас,
Але рівні обовязки
Не в людий шукати ласки,
Лише в силі нашій, в нас.
Ми на цалї демократи,
Всі права на рівні рати
Хочем дати всім зьвірям;
Так медведям і вовчицям,
Хомякам як і лисицям,
І всім птахам, плазунам.
А за те жадаєм грізно,
Поки ще є час, не пізно,
Сполучити сили всі,
Щоб людину закопати,
Що з нас хоче обідрати,
Права наші дорогі»
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В єдности лиш наша сила,
Де не згода — там могила,
Там о смерть і забуте;
Сполучім же разом лаби,
Від медведя аж до жаби,
Тоді й пекло нас не вбє.“
,,Гура! — Славно! Разом руки“
Закричали всї зьвірюки,
,,Най жиє нам, наш медвідь,
Най жптє пливе му медом,
Жах врагів його най ледом
Скує в панцир наче мідь.“
І посипались промови,
Реферати і розмови,
Протягнулись цілий день;
Сто ухвал там затвердили,
День сьвяточний закінчили,
Звуком народних пісень.
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Хрунїяда.

В той час як на Чорногорі
Всі зьвірюки з серцем горі,
Рахували прав своїх;
Стаііось щбсь таке погане,
Що подумать серце вяне,
Що лиш сором, глум та сьміх.
Недалеко Чорногори,
Ще стоїть до сеї пори,
Те поганеє Багно,
А у тім багні на лихо,
У той час скоїлось тихо,
Кляте, хруньскеє діло.
Разом з всїми зьвірюками
Потягли й собі рядами,
(Вибачайте за слова!)
Зьвірі з довгими рилами,
Звуть ся ріжно вни між нами,
Найчастїйше хрунь-свиня.

—
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А зійшло ся їх чимало,
Щоб й своє загріти сало,
При чужім мовляв огнї;
Від зьвірів всіх відлучились,
Й собі віче урядили,
В поганезному Багнї.
Бесідував дик з загону,
Що тепер все по закону,
Свиням добре у хлїві,
У болотї вигріватись,
У гноївцї все купатись,
Тай помиї пить смачні.
Чоловік добра сприяє
Всім зьвдрям і їм бажає,
Щоб раєм став в вік сей сьвіт;
А що*б їм не було тїсно,
Не дивниця се, як звісно,
Що придумав ярмо й шріт.
А щоб право рівне дати,
Про се навіть сьміх казати,
На що право там яке;
Коби були лиш корита,
їсти й пити все до сита,
А то байка решта все.
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А язик, культура, мова,
Про се шкода навіть слова
Випускати на язик;
„Хрунь“—се слово нам відрада
В нас культура-хрунїяда,
ІІощо протест нам і крик.
Оттакі собі ухвали,
Ухвалили й підписали,
(Хоть письма ніхто не вмів).
,,Жир вам,“ грімко засьпівали,
Враз з болота повставали,
Тай пішли собі домів.

Незгода руйнує.
Не минуло ще від зборів,
На високій Чорногорі
Навіть трийцять повних днів,
Як по всім зьвірячім сьвітї
Немов пожар в сухім літі,
Пішла злість, ненависть, гнів.

—
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А пішло воно від того,
Що раз дня собі одного,
Вовк в гостинї у коров,
Оглядаючи телиці,
Та під дозором вовчиці,
У політику зайшов.
їай тихцем собі він складно,
(Хоть то може і не ладно).
Мале теля потягнув;
Мовляв, хоче годувати,
За дитя своє тримати,
Бо бездітний з роду був.
Та, коррва, добра мати,
Що не рада віддавати
На виховане діток;
Шуму, крику наробила,
Вовка мало не пробила
За такий нечемний крок.
Ще до того написала
Лист, й медведеви ніслала
Скарги люті і грізні,
А медвідь подав нагану,
За таку дружбу погану
Вовкови й його сїмї.

—
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,,Сором нам так поступати,
Нам, що звемось демократи,
Що не знаємо, ріжниць,
Нї між мишами, щурами,
Нї між грубілими зьвірямж,
Від плазунів аж до птиць.
А програма наша красна,
Всім зьвірям чей знана, ясна,
Тож хто, зломить її раз,
Той не може йти враз а нами,
А хто проти йде програми,
Той най проч іде від нас.“
Сего лиш вовки бажали,
Бо як лист отсей дістали,
Вмить метнулись між лисів ;
,,А дивіть!“ давай гукати,
,,Медвідь хоче панувати,
Стать царем усїх зьвірів."
У забиті лисї нори
Скликали потайні збори,
І рішили там як стій,
Що з медведем. не тримають,
Нову партиго закладають,
„Радикальне" імя їйч

—
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Будуть отже радикально,
(Розуміє еа буквально)
Нищити усіх і вся;
Хто лиш з ними не тримає,
Той спасена най шукає,
У медведя поперта.
І так вовк став радикалам,
Лис в відміну еоциялом,
І політика пішла
Між корони і телиці,
Між ягниці, кури птиці,
Заворушилась пташня.
Крики зойки не втихають,
До медведя посилають
Депутациї зьвірі;
,,Гей, ратуй нас від загину,
Чоловік дере з нас спину,
А тут друть брати свої!'*
Закликає медвідь збори,
Знов у бори Чорногори,
Зьвірів тьменна прийшла тьма;
І пішли бурливі ради,
Довгі ради і наради,
Аж зачала ся сварня.

— 2В По сварнї зачались жерти,
Одні битись, другі дерти,
І так дерлись щось три дні;
Жерлись, дерлись, їлись, билась,
Що вкінци з них всіх лишились,
Лишень хвостики самі.
Тут конедь би слова мого,
Та не можу я одного,
Промовчати при нас всіх,
Якраз одну дрібницю:
Чи я вам сю небелицю
Написав на жарт і сьміх?
Чи на примір і науку,
(Коби на щасливу руку,)
Тай в щасливий добрий час!
Ану добре розміркуйте,
Прочитайте тай міркуйте,
Чи таке не дїєсь в нас?
Замініть лиш в зьвірі люди,
А тоді вам ясно буде.
Що політика зьвірів —
Се політика між нами
З роздорами і сварнями,
На потіху ворогів.
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У нас вічно віча, збори,,
Бійки, сварнї і роздори
Забирають красний час;
І все красне., гарне вяне,
З того всього лиш остане,
Котись хвостик слави з нас.

ЧИТАЙТЕ!
НОВІ

КАЗКИ БРАТІВ ҐРІММІВ.25 цен.
ГОРБОКОНИК. Дуже цікава казка про дур¬
ного Івана як він оженив ся з донь¬
кою місяця і зістав царем ... ЗО цен.
НЕ ЛЮБО - НЕ СЛУХАЙ, БРЕХАТЬ НЕ МІ¬
ШАЙ. Як хочете розвеселити свою ду¬
шу і насьміятись доволі" то кзшіт собі
сю книжочку. — Ціна.20 цен.
ДВА БРАТИ.15 цен.
КАЗКА ПРО ІВАНА ЦАРЕВИЧА, СЇРОГО
ВОВКА ТА ЖАР-ПТИЦЮ. ... 15 цен.
ВІЧНИЙ ЖИД. Родом з Єрусалиму, який був
присутний при розпягю Ісуса Христа і
ще до нині мандрує по сьвітї. 10 цен.
ЗЬВІРЯЧА ПОЛІТИКА. Байка.05 цен.
ОХ. Дуже гарна казка.10 цен.
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Замовленя разом з грішми шліть на адресу:
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