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БАТЬКО Й ДОНЕЧКА. 

Давно те було! Гетьманську булаву дер· 
жав тоді на У країні славний Петро Доро
шенко. Сумні були часи. Безнастанні війни 
й безупинні наїзди ворогів так знищили, 
зруйнували були Украіну, що ціліські про· 
стори стояли пустинею. Оттоді й хижа та
тарва далася Украіні в знаки, за всі часи. 
Нищила й грабувала села й міста, а людий, 
одних убивала, других забирала в ясир. І -

Зажурилась У країна, що ніг де прожити, 
Вьтоптала орда кіньми маленькіі діти, 
Ой, маленьких витоптала, великих забрала, 
Назад руки постягала, під хана погнала. 
Немало нашого народу каралося тоді 

в татарській і в турецькій неволі. Чоловіки 
в каторзі бісурменській, а жінки і дівчата 
по бісурменськмх гаремах. 

Сумні часи були! Недаром і прозвав іх 
український народ: руїною ... 

У тих то часах жив на гетьманській Укра
іні, в містечку Ведмедівці, священик о. Хведір. 
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Був він таки ведмедівський уроженець. Вже 
його дід, а потім і батько тут попували. За 
молоду о. Хведір козакував, і побував на Січи. 
А коли український нарід, під проводом Бог
дана Хмельницького, зірвався до бою за свою 
волю, - то й він поспішив туди й не в одній 
битві зазирав смерти в очі. ІJJойно по Пере
яславській раді кинув бурлацьке, вояцьке 
життя й повернув у рідну Ведмедівку. Тут 
небаром і оженився. Спершу став при бать
кові за діякона, а коли батько помер, обібрала 
його ведмедівська громада своїм священиком. 

Гарно тай любо жилося о. Хведорови 
з молодою жінкою. Небаром народилася ім 
донечка, Улянка. ІJJасливі були. Та недовго 
тревало це щастя. Жінка о. Хведора згинула, 
як У лянці було ще пять років. А сталося 
це так. Отець Хведір поїхав був чогось у 
Чигирин. Несподівано напали татари на Вед
медівку й кинулися грабувати містечко. Кіль
кох із них напало й на цопівство. Тут була 
лиш молода попадя з донечкою У лянкою. 
Улянка бавилася в садку за хатою, а МdТИ 
поралася в хаті. Татари кинулися на матір. 
Хоті.Ли взяти іі в ясир. Та попадя вхопи.ла 
шаблюку й хоробро відбиваласа нею від татар. 
Один татарин таки й упав від іі шаблі. 
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БаЧуть татари, що не візьмуть попаді живцем, 
і кинулися на неі з шаблями. Вже кілька 
шабель зранило її. Не мине її смерть. Та не 
про себе вона дбає, не собою журиться ге

ройська мати. Т~м за стіною, в садочку, її 
донечка Улянка! Ії мусить вона рятувати від 
татар! Тож сперлася на двері плечима й 
дальше відбивається від напасників. 1..Цораз 
слабше, щораз повільніше відбивається, бо 
ран щораз більше від татарських шаблюк 
і сили все більше опускають. Та все таки 
ні один її у дар не паде надармо. Кожен 
удар лишає на татарських тілах крівавий 
слід. Аж один татарин рубнув її шаблюкою 
в голову й закрівавлена повалилася попадя 
долі поперек дверей, побіч татарина, що 
його вбила. Так загородила собою вихід у 
садок, де бавилася її донечка". 

Так і найшли її люди, що ім удалося 
було втекти в ліси, а тепер по відході та
тар повернули. У лянку забрали добрі люди 
ДО себе, поки не вернув батько. Як приїхав 
о. Хведір і почув,· яке горе стрінуло його, 
аж сплакав колишній козак. 

Ненечку поховали в садку, під вишнями. 
І о. Хведір лишився сам один з маленькою 
Улянкою. 
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Мала Улянка була одинока його потіха. 
Люба була це дитина. Всюди було її повно, 
всім цікавилася. Та над усе вюбила слухати 
оповідань про Запорожців, - про іх славну 
Січ, про іх походи, про батька Богдана, як 
то він цілу Україну висвободив, про його 
славний та величавий візд у серце У країни, 
в Киів, про хижацькі напади татар і турків. 

А хтож краще знав про це все оповідати, 
як не о. Хведір, батенько її. Вінже-ж все це 
саІ\І пережив, сам на власні очи бачив! 

Любила вона слухати батькових. опові
дань, дуже любила. А вже найчастіш~ казала 
собі оповідат~ про татар та туркі!3. Їх вона 
дуже ненавид1ла за напади, за вс1 лиха, за 

всі нещастя, які вони наносили на Украіну. 
Наслухалася й чимало жалісних пісень 

та дум кобзарських про важку турецьку ка-. - . 
торгу, про тершння укра1нських невольниюв 

у чужій, непривітній Туреччині, - як вони там, 
чи то в мурованих склепах підземних про
падають, чи на rалєрах бісурме~ських, по 
два, по три до купи посковуваю, веслами 

гребуть - як вони там караються та Господа 
благають, щоб визволив іх, бідних невольників 

З тяжкої неволі турецької, 
З каторг.и бісурменськоі -
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На тих1 води, 
На ясю зор1, 
У край веселий, 
Між мир хрещений ... 

Чимало й Ведмедівка витерпіла від хижої 
татарви. Вже й Улянка затямила один такий 
напад, саме цей, коли вона неньку втратила. 

Всі ті оповідання дуже розпалювали дитяче 
серденько. 

- Яка шкода - говорила нераз мала 
Улянка до батька - що я не хлопець! Я 
пішла би на Січ, навчиласяб там воювати 
й відімстилаб на бісурменах всі кривди, які 
вони нам заподіяли; заплатилаб ім за смерть 
ненечки. 

О. Хведір усміхався на це, гладив до
нечку по її русявому волосячку й говорив: 

- Не журися, моя м.qленька козачко, 
є й:бе? те(}е .д?сить завзятих козаків-~юлодців, 
що ВМІЮТЬ ВІДІМСТИТИСЯ ворогам за ВСІ кривди. 

Минали літа за літами. Улянка росла, 
виростала на дівчину-красуню. Вже ій девят
нацята весна. В У ля ні залюбився син курін
ного писаря, Ілля. Ілля був гарний, стрункий, 
чорнявий козак, тож і У ля на його полюбила. 
Та батько Уляни не хотів про нього й чути. 
О. Хведір хотів, щоби його одиначка була 



-9-

щаслива. Ілля-ж зовсім не був із тих, що 
за ним жінка мог ла бути щаслива. Батько 
дав був його до шкіл, до Київа, щоб учився 
на священика. Ілля втік відтіля на Січ. Та 
й там не довго попасав. Вернув до дому 
й тепер його батько мав із ним справжній 
клопіт. Він ні до чого не брався, ні до чого 
путящого й не був здатний. Однак галабурди 
виправляти в м1ст1 - до цього мов уродився. 

Міщани часто-густо жалілися на нього його 
батькови, а то й перед сотника жалоби за
носили на нього. 

Такий був Ілля, тож і де диво, що о. 
Хведір і чути не хотів про нього і з нічим 
відправив його старостів. 

Уляна не дуже побивалася, хоч і не пере
стала любити Іллі. Вона все ще не тратила 
надії, що батько вк~нці згодиться на іх по
дружжа. 

Та не так Ілля. Відмова о. Хведора 
заболіла його вкрай, вразила його гордість. 
Лютило його й це, що Улянка, як йому 
здавалося, не дуже за ним побивалася. Коли 
намовляв її, щоб покинула батька й утекла 
з ним, то вона рішучо відмовилася від цего. 

Ілля постановив пімститися за таку зне
вагу. Ждав тільки нагоди ... 
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ТРІВОГА. 

Бу.л~ горяче .літо. Самі жнива. Люди 
с.ливе вс1 в по.лі, ко.ло х.ліба. Женці й жниці 
жнуть збіжжа. 8.Яза.льники та вяза.льниці вя
жуть в снопи. 

Працюють .люди, хоч сонце пражить, піт 
ім із чо.ла .ллється. СрібАисті серпи побли
скують в проміннях золотого сонця, а коло
систі по.ля так і .лунають від співів веселих 
жниць та женців. Уродився хліб гарний і 
радіють .люди. Вже не загляне до хат стра
шна, .люта мара го.лоду. Гарний урожай!". 

І о. Хведір бі.ля женців. І він радіє, що 
х.ліб так гарно зародив. Веселий, сміється, 
жартує з женцями. 

Мигають серпи проміж збіжжам, щораз 
бі.льше снопів, щораз більше кіп на поли. 

"Як на небі зірничок, 
Так на ниві копичок." 

Сонце підн.Р..лося в гору - настало по
лу дне. Женці й жниці повідк.ладали серпи, 
вязальники й вязальниці покинули вязати 
снопи й позасідали в холододочках до по
л у денку. 

Споживають люди дар ?ожий ~а пере: 
кидуються слова.ли. І старі 1 МОЛОАІ весел~ 
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й щас.лив1 жур~а, якаб не бу.ла, на сотню 
ми.ль, здавалося, ВІД.линула. 

-: А г~ядіть-но, .глядіть. - скрикнув 
один 1з женц1в - г.ляд1ть, ЯКІ тамечки ген

ген на шляху хмари куряви знялися. Що це 
може бути? 

Люди позривалися й ста.ли г.ляд1ти в 
да.ль. 

І справді ген-ген на шляху, що вів у 
Вед~едівку, показа.лся курява. Великою сивою 
хмарою неслася вона все наперед ... 

- Що це бу.лоб? Відкіля взялася нараз 
така величезна курява? - питаються женці 
одні в одних. Та відповіди не має. 

Стоять .люди та дивуються. А сива хма
ра все близше й б.лизше до них. 

Аж ось і внгнався з цеї куряви Їздець. 
Гнав, що духу, на спіненому кони. 

Ось. вже ~ порівнявся з женцями, що 
счудоваю г.ляд1.ли на нього та. на хмарища 

куряви, ЯКІ за ним котилися. 

- Турки! - крикнув їздець 1 шгнав 
дальше. 

Женці заметушилися. Одно одніське сло
во й миттю поля, що ще перед хвилькою . . 
.лунали сшвами, см1хами та жартами веселих 

і щас.ливнх женців, наповнив жах та трівога ... 
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За їздцем показалися драбинясті вози, 
навантажені всяким добром. За возами гна
ли товар та ВІВЦІ. 

На всіх лицях видно страх і поспіх. По
гоничі раз у раз погукували на коний та під
ганяли іх. У сі спішили до Ведмедівки, щоб 
там скритися перед турками враз із майном. 
Ведмедівка була укріплена і все люди, коли 
воро~ напав на околицю, крилися в ТІМ 

мІстечку. 

І наші женці, почувши страшну вістку, 
покинули недожате збіжжа й мерщій подали
ся до мІста. 

А ь місті теж був неабиякий рух. Го
нець повіАомив сотника, що турки наближа-
ються, а той видав козакам І людности при· 
каз, щоби лагодилися до оборони. 

В місті рух! Козаки чистять збрую, огля
дають гармати, направляють окопи. Навіть 
спокійні не войовничі мешканці - купці та 
хлібороби - добувають збрую, яку хто має, 
й готовлять її. Старшина наглядає за ро
ботою, ВИАаЄ прикази. Скрізь рух, гамір та 
метушня. 
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ЗРАДНИК. 

Прийшли турки - мов та чорна хмара. 
Прийшли й обступили місто довкола. Зараз 
вислали парляментаря до Ведмедівців. Цей 
виїхав наперед із білим прапором, почепленим 
до ратища, й закликв: 

- Міщани! Піддайтеся! Коли піддасьте
ся добровільно, нічо вам не станеться. t\.олиж 
ні, то збуримо ваше містечко, а вас вирі
ріжемо немов курий. Піддайтеся! 

Сказавши це - ждав відповіди. 
Міщани відповіли стрілами з гармат, ру

шниць і самопалів. Не видержали туркн огню 
й подалися назад. Наперли вдруге, та знов . . 
мус1ли в1дступити. 

Бачуть турки, що годі, що приступом 
не візьмуть містечка й обложили його дов
круги. Гадають голодом змусити завзятих 
Ведмедівців до здачі. 

Ведмедівці не боялися того. Харчів у 
них подостатком. Могли-б видержати й довшу 
облогу. А й знали вони, що турки не май
стри в обло:і :ай не люблять довго стояти 
на одному МІСЦІ. -

Попівна У ля на загрівала всіх до бороть
би. За іі намовою міщани зважилися навіть 
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на випад зза мур1в 1 таки добре потурбували 
турю в. 

Не йде туркам. 
-- Ніщо не вдіємо з проклятими джав

р~ми (невірними) -· думають вони - дурно 
т1льки час марнуємо. 

І рішили на раді лишити в спокою зав
зятих джаврів і йти дальше добичі шукати. 

Аж тут сторожа приводить до старшини 
молодого козака. 

Хто ти? - питають його. 
Я козак Ілля, писаренко. 
UJ.o тебе привело до нас? 
А ось що? Ви здобуваєте наше м1с

течк о, та не здобудете його, бо й залога 
сильна й укріплення добрі й харчів доволі ... 

- Ну і що? 
- А те, що я.,< хочете, • то я покажу 

вам тайний вхід до міста й ви дістанете 1їо
го в свої руки. Мені саме поручили стерегти 
того входу й я безпечно можу вас повести 

ТУАОЮ ••• 
Турки повитріщували на козака очі з 

зачуАовання. А одному з них мимовол1 вир-
ва.лося: 

Так ти -- зрадник! 
Я не прийшов питати тебе, хто я! 
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Приходжу до вас, щоб жертвувати вам мою 
поміч. Коли хочете - добре! А коли моє 
не влад, ·то я зі своїм назад - відповів бун· 
.дючно Ілля. 

- Ну, не обиджайся так зараз, козаче. 
Покажи тайний вхід тай скажи ще, що ти 
.жад_аєш за це, бо чейже за дурно ... 

- Нічоr.о не жадаю! Тільки дасьте мені 
відділ турків, що буде під моєю командою. 

-- Навіщо його тобі? 
-. Це вже моя річ! А впрочім і скажу. 

В нашого священника є дочка. Я іі люблю, 
сватав іі, та дістав гарбуза. Тепер хочу шм
-ститися, хочу змусити іі бути моєю. 

Турки засміялися. 
- А так, то коханння привело тебе 

.до цього. 

- Еге! - відказав Ілля і теж засміявся. 
-· Веди нас! - сказали турки. 
Тай Ілля повів. Не думав над JИМ, якого 

тяжкого злочину допускається. Иого душа 
вся була переповнена радістю, що його пім
-ста вже ось і сповниться й Улянка, хоч і по 
неволі, таки буде його. 

- Тепер покажу тобі, гордий попе, що 
:значить Ілля, покажу! Пожалієш ти того, що 
погордив мною! 
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Турки тихо наближалися під мури м1ста. 
Попід землею вели до міста таю входи, 

що ними до води добиралися. Оттуди повів 
1х зрадник. 

ЛИЦАРСЬКА СМЕРТЬ У ЛЯНКИ. 

Міщани заnізно стямилися. Вже значна 
часть турків бу ла в місті, коли міщани по
бачили, що тайний вхід зраджено. 

Настало замішання. Люди не знали, що 
діяти, - чи тікати, чи боронитися. 

Тільки козаки під проводом старого сот
ника держалися в .лµі й хоробро відбивалися 
від турків. Уляна й тепер не спочивала. Вона 
всюди кидалася й загрівала міщан. 

- Люди добрі! - казала вона - пла· 
чем і зойко~ нічого не вдіємо. Міста вже 
нам не вратувати, бо ворогів більше. Скрий
мося до замку й відтіля відбиваймос~. А 
тимчасом може вдасться нам подати в1стку 

в Чигирин і відти прийде поміч. 
Ця гадка подобалася людям і привела 

іх до рівноваги. Під охороною козацьких само
палів подалися всі до замку й тамечки зам
кну .лис.я та відстрілювалися відтіля .хоробро. 
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Це розлютило турків. Вони вс1 кинули
ся до Іллі: 

- Ти обіцяв нам, що вімаш іх у наші 
руки! А бачиш - де вони ... 

Ілля вспокоював іх: 
- Не бійтеся! Замок добудете як ніщо. 

1:ам н~ стане ім припасів і вони будуть му
с1ли шддатися. 

І турки обложили замок тісним персте
нем, щоби змусити Ведмедівців до здачі. 

Ведмедівці й довго не давалися й тур
кам таки навкучило стояти бездільно під 
мурами за:v~ку. І вони вже хотіли забиратися. 
Іллі дуже трудно приходилося намовити іх, 
щоб ще видержали. Він переняв на себе ро
лю парляментаря й став переговорювати з 
обложеними. 

А Ведмедівцям уже справд~ став доку
чати голод 1 недостача води. Багато вже 
найшлося між ними таких, що радили під
датися. 

Навіть старшина хилилася до здачі. О
дин тільки старий сотник не хотів про це й 
чути. Однак гадка інших старшин почала 
вже перемагати і сотник вже потрохи став 
схилятися на іх бік. Годі-ж було одному про
ти всеі громади перти. Коли Уляна почула 
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про це, ~о старшина думає здатися, шшла 

м1ж них i сказала: 

- Чиж не сором вам, панове старшино, 
вам козакам, здаватися проклятим поганцям? 
Чиж не обовязком козака боротися до ос
танньої краплі крови? 

Почувши такі слова дівчини, старшина 
змішалася й мовчала. Тільки писар обізвався: 

- Ет, що баба має мішатися до воєн
них діл. Баба до горшків і кужіля, а не до 
ради, ані до шаблі. От що! 

- Ви баби! - аж скрикнула вражена 
Уляна - ви баби, ви труси підлі, а не ко
заки! Та піддайтеся, коли вам не сором! Я 
не піддамся, а з тими, кому мила честь міста, 
честь Украіни, буду боротися до останньої 
каплі крови І 

Сказавши це - вибігла з ради. 
Станула перед народом і каже: 
·- Люди добрі! Старшина ваша - :.іра

дники ! -- Вони хочуть піддатися, хочуть спля
мити честь нашого місга. Люди, не слухайте 
іх! Виж знаєте, що туркам нема що вірити. 
Вони все обіцюють, а коли піддамося, повя
жуть нас і поведуть в ясир. Не дайте на 
поталу козацького імени. Боронімся до ос
танньої каплі крови! Краще згинути' в чес-
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ному бою, як годиться козакам, НІЖ пропа

дати в бісурменській неволі! 
Палка промова молодої дівчини розбур

хала завзяття в людий. Вони закликали: 
- Не піддамося, . не піддамося! Краще 

наложемо головами! 
Нараз роздався перед замком звук сурми. 

До замку наблизився Ілля на кони. В руці 
держав білий ~рапорець, знак, що приїздить 
для переговор1в. 

- Міщани! Піддайтеся! Нінащо не здать
ся вам ваша впертість. Як не пімасьтеся, 
то турки голодом виморять вас ... 

Хотів ще щось говорити, та Уляна, пі
знавши Іллю, закликала: 

- Геть, зраднику, ти впустив турків у 
місто! Геть! 

А за попівною й другі кричали: 
- Геть, геть, забирайся! Із зрадниками 

нема ніяких переговорів! 
І з мурів замку посипалися рясні ви

стр1ли. 

Іллі не оставало ніщо, як вдарити коня 
острогами й утікати. Він так і зробив. 

Палка промова молодої дівчини й її . . 
гр1зна та см1ла постава ~упроти ~радника 

так розпалили увесь нар1д, що ВІН готов 
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був зараз і в найлютіщу січу піти. В попівні 
Уляні не бачили тепер молодої, ніжної дівчи
ни, а грізного й досвідченого вожда. Кругом 
Уляни залунали голоси: 

- Випадьмо на турків! Випадьмо на 
турків! Веди нас Уляно! Коли старшина тру
си, так ти веди нас! Хтось уже й коня при
в1в в. 

Уляна не надумувалася. Допала коня й 
з чималим відділом узброєних людий виско-. . . 
чила з м1ста та см1ло наперла на турюв. 

Турки з разу змішалися! Не сподівалися 
нападу. Та коли побачили, що відділ Ведме-
.д1вц1в невеликий, - звернулися знов проти 
них. Почалася завзята січа. Турки, певні сво
єї переваги, сміло вдарили на Ведмедівців. 
Та й Ведмедівці, заохочені палким словом і . . 
власним прим1ром д1вчини, що попереду них 

гнала на кони, билися завзято. Блискають 
шаблі сталеві, кров червонить землю, кипить 
..люта борот~ба. А Улянка все попереду. 

(\ж тут навинувся Ілля й крикнув до 
турюв: 

- Живцем, живцем узяти цю дівчину! 
Й Уляна побачила Іллю. Гнана жаждою 

пімсти з добутою шаблею кинулася на зрад
ника. Та він скрився за турків. Турки, П\)-
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слушні приказоQи Іллі, старалися взяти по
півну живцем. Та це ім не вдавалося. Від 
її шаблі й пістолів падали турки один за 
одним. Без милосердя рубала вона на всі боки. 
А бажанням її було дістатися до Іллі. Хотіла 
розправитися з.і зрадником. А він усе на
кликує на турюв: 

- Живцем, живцем беріть її! 
Падуть турки, але й Улянчина дружина 

зменшується. Багато упало, чимало дісталося 
в полон. Та попівна все ще бореться й на
магається продістатися до зрадника. Нараз. 
Ілля захитався. Чиясь куля поцілила його .. 
Захитався й упав із коня. 

- Пропадай, зраднику! крикнула Уляна. 
- Не гинеш, як козак, але як трус - від-
бл у дноі кулі. 

Турки, побачивши, що Ілля впав, розя
рені кинулися на Уляну. Вона не пускає шаб
лі з рук. В погоні за зрадником відділилася 
від своіх і не замітила, що найшлася сама. 
самісенька посеред ворогів. Турки пробили 
її копіями. Впала з коня, закровавлена. А з. 
її дружини вже лиш невеличка горстка. Ба
чать Ведмедівці, що смерть вже не мине іх,.. 
тож бються хоробро, не піддаються. Краща 
слщ1на смерть, як соромна неволя ... 
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Нараз, позаду турецького табору, розда
..11.ися вистріли. Серед турків счинився пере· 
реполох. Налякані подалися туди, відкіля гре
міли несподівані стріли. Це додало хоробрій 
горстці Ведмедівців відваги. Во~и кинулися 
з подвоєним завзяттям на ворог1в. 

Вже й із замку побачили замішання в 
турецькому та~ор~. Побачили й полк чи.ги
ринських козаюв 1 зараз догадалися, що це 
ім поміч прийшла, що іх послови вдалося 
щасливо продертися крізь турецький табор. 
Заохочені приходом відс!чі, виіішли Ведме
дівці з замку й ураз з позісталою горсткою 
наперли з одної сторони на турків. З дру
гої сторони сікли бісурменів Чигиринці. Взя
ті в два огні, кинулися турки навтеки. Ведr 
медівці з Чигиринцями гнали іх геть далеко 
й ще чимало турків післали на той світ. 

* * * 
Прогнали турків Ведмедівці й забрали

ся розшукувати погибших свояків. О. Хве
дір також найшов тіло дорогої донечки й 
поховав її в садку. Під зеленими вишнями, 
біля могили хороброї попаді, виросла свіжа 
могилка її донечки Улянки, що віддала життя 
в обороні рідного міста. 
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О. ХвеАір лишився тепер круглим сиро
·тою. Потішався тільки тим, що його Аочка 
згинула х'роброю і славною смертю, як 
·справжня козачка. 

Ті.ла Іллі ніхто не шукав. Мабуть похо
вали його враз із турецьким трупом. А мо· 
.же й так круки та ворони розАзьобали його. 
Писар, батько Іллі, впав також у бою. Ща
сливий! Не АОВіАався АО смерти, якого зло
чину Аопустився його син ... 

* * * 
Давно те минуло. Із могили попівни 

Уляни нині може й сліАу немає, та укра
їнський нароА й АОСі не забув про хоробру 
попівну і Аосі лірники та кобзарі по всій 
Украіні згцують у своіх піснях як то: 

ВеАМеАівська попівна горос учинила, 
Сімсот турок-яничар з коней повалила. 

Ніколи не забував український наріА тих, 
хто АЛЯ АО.бра ріАноі краі~'и не жалів снові 
крови, не жалів життя. 



ПІСНЯ ПРО ВЕДМЕДІВСЬКУ ПОПІВНУ. 

Славний город Ведмедівка 
Всіма сторонами, 
Не много в ній .люди жи.ли 
Перед ворогами. 

На святую Пречистую 
В усі ДЗВОНИ ДЗВОНЯТЬ, 
А старіі і ма.лії 
у го.лос голосять: 

"Вийдіть, вийдіть ВеАмедівці, 
Проти орАи з хлібом! 
Най не мститься ворог .лют t1Й 
НаА хрещеним .людом!" 

"Ой, не бу Аемо, прокляті, 
Не будем кориться -
Єсть у нас оруже ясне 
БуАем борониться!м 

ВеАМедівськая попівна 
r орос учини.ла: 
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Сімсот турків-яничар 
З коней повали.ла. 

/\ в суботу у по.лудне 
Города достали, 
Старих .людей, славних міщан. 
Всіх під меч п об ра.ли. 

До заходу соняшного 
Церкви Грабували, 
СJІященика, отця Івана, 
В річці утопи.ли. 

До престо.ла, до святого~ 
Коників вяза.ли, 
/\ ризами, патрахи.лями 
Коней накривали. 

/\ в нед1.лю дуже рано 
Не в дзвони дзвони.ли 
то старіі й МО.ЛОАЇЇ 
Ревно голоси.ли. 
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