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Чортик Друкарський. 
Оповіданє. 

І. 

Гавриїл Постолїй, дЯІ~ старої дати, ве 

мав щастя, тай годї. 3а 30 лїт свого дяко· 

ваня вїгде довго не міг загріти місця. Ту 

був лихий парох, там сотру дник де інде 
громада і все треба бу ло утїкати на свіжу 

парохію. Найдовше дякував у селї Непоши

ті и, бо около 7 лїт. Не ве.'ІІша одначе була 

з сего потїха. Село Непошите належало до 

найбіднї.йших в ц'ілім повіт'і, доходи були 

дуже :маленькі, річна платня дуже нужденна 

так, що просто годї бу ло вижити. Дяк мав 

шестеро дїтий, любив гарно з'їсти і ще лї· 

пше випити, а ту нїколи не сходили ся 

кінцї з кінцями. Залазив проте в довги все 

більше і більше. Дійшло до сего, що напри~ 
кінцї НЇХТО вже не хотїв йому нїчого ПОЗИ· 

чити, а селяни і навіть сшванку зложили 
про ІІеІ'о: 
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Ой ти дяче, Постол1·ю, 

Не їж 1;:~юски на о.лїю, 

Не п~1 й 11 ива бе::1 потреnи, 

За малі доход11 н тебе. 

В.1етиш в ОІ~ріп. наче муха, 

Влїаеш в дпвг11. аж ІІО в.vха. 

Й пр11 й десь штанн врода вати, 
Свої ·довги відланат11. 

Тодї вже не бу де рад11. 

Мус11111 11рое11ть у гро:\Іади. 

Щоб rю шістцї 11оек..шдала, 

Другі ІІІТ8НІІ К.\Т 11у вала ... 
Цїле село вже :тало с11іватLJ сю пісню, 

а виїмкою самого дяка. Він sшось дуже дов 

го не знав анї не чув нїчого. В кінцї таки 

прийшлось почути. Ко.ш одного рпау зай

шов до корчии. кілr)кох. 1шю1х молодиків 

відсnівало йому до оч11й цїду співанку від 

11очатку аж до юнця. Дш~ страшепно роз

сердив ся, таfі вилетїн а норчш1, неначе 

бомба. Дорогою роздумував, sік йо~1у 11імсти· 
ти ся на невдлqних се.швах. Не бу ду ту 

дяком, най їх колька коле! - рішив на ко

пець. Піду світами, а не хочу дякувати :між 

такою голотою, що співанки ск;1адає на ме

не. Се·ж ганьба, Параскенійо, гукнув до жін

ки, коли nереступи в поріг сноєї хати - чи 

ти знивш новину? 
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- Не знаю чо.10віче відповіла ста-

ра, горбата і крепко збjдована дяtшха - нї

чоrо не знаю. 

- Се ці"ле нещастє, що нїчо го не зна. 

єш! Співанку 11ро нас 3.1ожили і }jЖе співає 

її цї.JJе село. 

- Снівонку, кажеш? Чн-ж се що зло~ 

го? Зложили, так ннй зп;оровеrн.кі співаюп •. 
- Дурнn! - rр11мнуn дяк вже зовсїм 

виведений з рівновпг11 - таж нїqого гjршого 

не може бутu. Гори та нремінє на нпх, я 

иушу 11іметит11сь за се! 

- Так щож ~роб11ш? 

.- Не бу ду біл1)ше дJJком між ними тай 

годі. Най знають! 

А де-ж підеш на старість? Хто тебе 

прийме? 

По1ду до Амерпки. 

На таку заяву стара дячиха лише губу 

відчинила. В її очах: закрутили ся сльози і 

простогнала з плаче11: - До Америки їдеш? 

А що я аро6лю вещаслнва? ffк вигодую 

дрібні діти'? Нас громада ВLJжене з длківки, 

не буде що раз до губп влож11ти. Ой~ біднаж 

моя головонько, ой, що се він В() думав?! 

- Цить, дурна, - заговори в дяк nже 

троха .11агідяїйшим голосом. Л в Америці 

дороб.1ю с.н, буду вам пос11ла-ги по 100 ко-
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. . . 
рон кождого м1сяця І ж11т11 мете, :мов пир1г 

в маслї. А :може ще :м:енї так пощастить ся, 

що зістану ппппм, тодї вам ще лїпше буде. 

Прпшлю стільки гро11шй, що куІJите 

собі гарн11 й дім. сад. огород, поле, ху добу 

і т. п. Чейже тюшш нашого піддячого Пен

дрі.я? Він та:\І зістав пппо:\-1 і тепер панує. 

Чомуж менї не спробуRати щястя? 

Жішш перестала планати, але все таки 

не зовс1м довіряла мужов11. - Хто знає ко

ли ти там доробиш ся, а нас вю:кенуть з 

дяків•ш сейчас по твоїм в11ї;1дї. 

- І на се є рада. Л попрошу о. паро

ха, щоби приймилL1 за дя1\а нашого старшо

го сина і все бу де добре. Тоді нїхто вас не 

вижене. О. парох казал1т мепї І\Їлька разів, 

що наш найстарший син моЖе вже бути 

дяком. 

- А звідки возьмеш гропшй па дорогу? 

-запитала жінка вже на впів переконана. 

- Продам Rорову з теличкою. Не бій-

тесь, що останете бе;:1 молока. Л розкручу 

гроший знраз по приїзді до Америки і п.і.., 

шлю на другу ще лїпrпу кпрову. 

Дячиха замов1~ла і почала поратись КО· 

.rю печи, а се було добрим знаком. Дяк 

знаn, що як вона заиовкне, так знаqить, го_. 

дить ся на все. 
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П. 

В три тижнї 011іс:1я днк Постолїіі ви

брав ся .11.0 Лмериюr. Все 11і111до йому, ЛІ~ собі 
уложив. Пuрох а громадою агод11л11сь нр11й

мuтu його старшого сuна за дяка, за коро

ву з теличвою взяв тілько гро11111й, що мав 

доволї на дорогу, а на доблnок tioгo стw.р11й 

друг і кум, котрий в11їхав до А :мср11 ю1 не~ 

ред 4 ранами, ненндїі1по ю11~ислв до него і 

прпслав свою адресу. Те11ер дшt 'іхав до ку

ма, неначе до рідного бап)ка. Б~·в r1е1.ший, 

що кум Двочка., (та~~ називав ся його друР) 

поможе і пора~ить, Ttl й не занів ся в своїх 

над'іях. Ку:м: д'ііісно був доuрuм чо.10ві1~ом~ 

Пр11йю1n дяка до свого дому, нагодував, 

прпод'ів та ще й по:шчнв 20 л.олярів. Опісля 
почав огллдат11сь за місцем для него, а колu 

ве найшов, порадив подати оголо111енє до 

американсько· руських часописиіі, бо ~онляв, 

тою• дорогою пnйшnидше дістат11 добру пр~ 

саду. Поміг навіть уложити оголо111ен6, яке 

ввучало, як сл'ідує: 

,.Півець церковний з добрим голосом 

пошукує посади. Близшпх відомо

стий про него уд'ілить п. К. Двоч-

. ка, Вох 14, почта Gantyne, Ра." 

ДЯК В.JІО)КИВ ОГОЛОШеП6 ДО кnnертн вра3 
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jз переказом на 50 центів, заадресував до 

найбільше поч11тної рус1)кої часописи в Пен· 

силnвені'і і сеr1час віJ,нїс па по•1ту. По по· 

воротї з почт11 доніднв ся, що його кум ді. 

став телr.rрп:\1у і в дуже nажніи інтересі 

спонуr-шю1й впїхаr11 з дому на ц1лпх три 

тлжнї. Але Rlf не журіть ся МОЇМ ВИЇ3ДОМ

добавив д. ДвочІt<t - і розгостїть ся, як в 

своїм домі. Ту l\IaF-тe к1юч111t від моєї пnчто· 

ної скр1шкп і можете кождого дня розпеча· 

тувати та читати листи, адресовані дn мене. 

Л1< що на1rи111е котр11й: священи1t або паро

хія, що потребує длка, тюt nо.,аднайте все 

сам1. 

В п1ждень по nід'їздї 1~у:\1а одержав 

ПостолШ часо1шсь, J;o якої подав своє ого

лошене. Почав переглпдати її і, якеж було 

його здпвованє, коли найшов оголошенє зо

всїм ю1інене і перекручене. Звучало воно 

тепер так: 

. , Півень церковнн й з добрим голо· 

сом пошукує росадп. Близших ві· 

домости й ІJpn него у д'ілить п. К. 

Квочка, Вох 14, почта Bantyna, Ра•·. 

Горн та Ере мі ає на вас !-закляв длк -
н се що? Півень церковнuй пошуку(:; росади. 

Близших відомостий 11ро него у д'ілить квоч-
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на, а rючта. бант11на. Агій! Тнж ес nce щось 
курячuго. Хто :з того в11іrде!'? 

Так 11~реч111'уnнв ого.1011~епс кі.1ьканаіІ

цять ра;іів і к.1лв та еерд11в сн. Але його 

лють діііш~1а До ННЙВІІСІІІОЇ ТОЧІ\.11 IOJ{ на дру

гий день. І~ОЛІІ niдofip:1 n :l ПОЧТІ І ппсьмо (!Д

ресоване до /І(ІНЇ І\.воt11ш з ,л;о1r11скою: "для 

пшня церковноr·о''. ЯюJііс1) вссе .. ·11>чак rшсnв 
так у тім: Шt<!ИІЇ: 

В11соко11uважана Панї Кnоч1ю! 

В посл'іднім ч11с.1ї наІІІої часо1шси в11ч11-

тала л, що у вне (-: церковн11n пінепь, (лкого 
ви :мус'іл11 внсндїти) що 1rо111укує росади. В 

:мене є бfІГНЦf>К() росад11 і ЧІІМНЛО кур11й, а 

не маю доброго півня. О рошу отже донести 

:иенї, чи ваш пінсНІ> буде до()р[ІіІ для :курнй 

і кілько коштуват11 ме. Радам тн:кож знати, 

для чого ваш півень назв ває ся церковнпм? 

Чи він може летить аж на цер1<0в 1 піє? 

Ожидаючи ласкаuо'і відновідu, остаю 

3 поважннєм 
К. Курка. 

почта Доробало. 

Дяк аж паль ці грu:з з нересердл. Ось 

що пишуть, ось юшй сміх і сором - гово

рив еам до себе. Мушу ннппсати до peдart· 

ції і добре їх вилаяти. Що вони собі дума-
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IOTh? Ч11 11 їх дуренh? Так мене осмішити? 

Ні, таки вилаю їх "~обрс, наіr знають. 

3 ·~1J{OI0 IJOCTuHOBOIO СЇВ ДО стола і ПО· 

чав ппсат11: 

Почтенна Pe..:i.a iщitto ! 
Вп rJервп.х. хочу :шат.1 110•юму Ви так 

перекрутили моє оголошенє·? Мене на;~nали 

нівнем, се 3начнть коrутtНІ, :мого друга І{ВОЧ· 

кою, а нашу почту банти в:ою. Ч11-ж оно так 

годить ся? Л зашштив Вам хорошо, у дал ся 

до Вас яко до почтенних людпй, а Вп, к 

найбол1>нюму :мu(-;му сожалш1ю, так мене 

осµам11"ш і ос~~ішили в ГJН13ах вс1х собратій 

ЧLпателей. Не почТLJли д11жс мой сивий во· 

лос ла главі моїй. Так д;:~:кс не дїлзють па

стухи скота І СВПНОІІUСІІ. 

3 понажаш;м 
Гuврн1.rr П остолїй. 

Дяк по старій звпчцї писяв палRмnрщи

ною, хотяй говорив добре по українськи. 

Заадресував, відuїс на почту і троха успо

коїв с.я ся. Нехай знають, мовляв, нехай і 

вони посердять сл. 

За кілька дпїв надоспіла відповідь від 

ре.л:акці'і. Реда1пор писав: 

Високоповажаний Добродїю ! 
Даруйте, що мн не нароком так Вас 
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скрпвднли і обид11л11. Кажу не ннроком, бо 

всї пох11бк11 у Вuшім оголошеню надї.н1в 

нам ч о р т и к д р у к а р с ь к и tt, лкш't 

закрав ся через недuгллд коректора. За те 

бажаємо від1юкутуuат11 наш гріх і номістu

тн Ваше оголошf'НЄ по раз друг11й. вже 

справлене і беа 110х11бtш. Бу де вово в слї

дуючім чпс.1ї нашої часоrшсї. Чортuка дру

кнрського не нµ11пустн.мо більше. 

3 вис. повнжаш·.:м 

( Lli.iш1c не читкпй ). 

Дяк нїколи не ч11тав нїчого більше нро

:мі Псuлтирн та []рочих церковних книг і 

зовсїм не знав кого зовуть дру1шрс1)к11м 

чортиком. Пув 11ро те дуже здивований, 1ю

ли тепер вперте почув про него. Думав 

coni, сердега. що редактор пише про спрnв
дїшного чортяку. ІЦо се вони плетуть, 01ш

я нні? - гримнув з пересерд.н - чп :шов 

глуаують з мене? Що се значить чортпк 

друкарський? Звідки він там взяв ся? .Лк 

иіr пере крутити мов оголошенє.'? Ну. бу АЬ 

я осел не Постолїй. коли розберу що з сего! 

А ту ще й кума Двочки нема н дома, щоби 

порадив і вияснив. 

Та І( бив ся з гадками ц'і.1111 й день і не 

вспів пїчоrо придумати. Аж другого дня 
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коло 110.1у дня прuНш.щ іІому щаслпна гадка 

до го.1ош1. ноїхат11 л11чно до редакції. Бажав 

за вслку цї11у нзнат11, що то є друкарськuй 

чортик, або навіть у 1тдїти fJoгo. 

ІІІ. 

Місто. де nп хо щл:-t згя..1л нn. америка Н· 

сько· рус1)1щ часоr111сь, б_,·ло від щлене тілько 

10 то 12 им. :\mль від :місточка, де жив По· 

столїй. 3 одної до лру гої :місцевости можна 
було ааїхuтн "стріткарою". Д11к роз11итав 
гаразд в своєї кумн 11ро ;topnr.\r, в111111в для 

відваги три чарки ,.в11сю1", сJ"в на ,.стрітка

ру1' і rю'іхав. Вже с~1еркп:10 ся, 1юл11 прибув 

. на місце. Цілий редаrщіrІниt\ нер:юнал ьже 

був порпзходuв ся. а в редr11щій нім льокалї 

остя.ло лише трех ск"1:1дuчі в, що кінчили 

складати якісь ру1юш1сп. 

Дя1' всту1шв до середrнш, ноздоровкав 

ся як с.11"д і 11рлмо заяв11в, що хоче бачити 

чорт11к;:~. друкарського. С1<лпдачі видивuлн ся 

ва него. 

- Чоловіче,-вілозвав ся стnрший скла. 

дач-друкарського чортнка не всегда можна 

доглянути. Нuйчастїйше буває він невиди

мим. 

- Що ви таке верзете, бував невиди

ми и-гор.нчив ся длк.-Коли він у вас живе, 
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шкоду ро6ить, з~шрадяє ся нсюда, 

кий повинен fіого часто бачити. 

при'іхав, щоби увнд1тп ііого. 

так вся

.Я також 

С1<ладачі переглянулись між собою 

сталп підс:\1іхатпсь 11ід вусом. 

Дяк се підглянув і почав ще г1рше го-

рячит11сь. 

- А може того чорт11 ка :ювсїм не}Іає, 

може ви лrш1е дурuте ТІШ .1юдutі? Але 

прошу не д~·мuтп, що я такий дурак, в'іІ 

Де той чортик? 

Складачі пізнали, що мають перед со

бою великого дурня або пяшщю. Почали 

шептати щось між собою, а далї відозвав ся 

оден з них: 

- Га, ЛІ{ що вп хочете конечно бачпти 

нашого чортика, так добре. Ми отсе поси

лаємо свого товариша, щоби закликав його. 

Просимо тілки не мати до вас жалю, нако

_ли·б ся стріча була для яас не милою. Не 

хочемо відповідати за насл'ідки. 

По такій промові одеп зі складачів nий.: 

шов на місто і купив мас1{у з рогами, кіль. 

ка ярдів чорної ц11рати і здоровий коровя

чий хвіст в , ,бучера' '. Тод'і взяв на лице 

маску, обвипJтв ся в цирату, прпвязав хвіст 

тай ю.1етїв задни:ми дверми до друкарнї. -
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Ось я ту, невірний Фто:\ІО!-крикнув до 

дяка. 

Дяк остовпів зі страху. Викликав чор

та з лїса. і мив iioro те11ер перед собою. 

Оглянув сп 31'1. СJ{Лї-1дачами, але ті згасили 

~вітло і. поховались за друю1рські кастнї.

Горе моє-про111ептав з нетями і одним: ско· 

КО}І найшов ся на вул11цї, Летїв мов на

піжени й, тру чав та 11еревертав прохожих 

не оглянув ся аж на "стрітнарі ". По по· 

воротї до дому 11ерехрестив ся тричі, змо-. 

вив молитви тай почав ро::Jдумувати, яки и 

бп то світо\І втечu з тої бісівсиюї Америки. 

І справдї був бп повернув сейчас до ста

рого краю, наколи б мав грошенята. На 

щастє ч11 нещастн не бу ло їх в него. На 

д.обавок другого дю1 вернув домів кум Дво" 
чка, вияснив йому, що то є друкарсьиий 
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чс1ртик i переr~nпnв, що 1(і.н1 подїя в дру· 

карнї була жfІрто~І ск:1fІдачів. Наконець по

дбuв і н11хлопота в дл я него місце длко-учи. 

теля. Нас.1їдко:м: сего Постолїіі остив в А~1е. 

рицї, але не на ;~onro. 3.1ож11в собі 200 
доллрів тай вйо до ст;1рого краю. 

При nід'їздї скu;~а:в сво~tу І{умови, що 

1юю1дuє Америку, uo вона не міє пошану

вати сивого воло('а. Вона, мовляв, сама 

молпда і не любить стар11х. Горн та кре:мінє 

на та1~і порядки! Хай ї~І бу де rре1\Ь ! 3 та

кою клятьбою від"їхав. 

спомини. 

Ой :мав я "фра'ірку", Парань1юю звали, 

Хотів оженитись. та люди не далп. 

Роавели не дали, бо люд[\ поганцї. 

Приправили роги, коханій Параньц'і. 

Рознесла ся чутка, недобра, погана, 

Що любить П аранька :молодого пава. 

Л не йняв 'ім вірп, лиш почав сл'ідити 

Й страшну нагу правду прийшло ся відІ{рити. 
Дізнав ся я швидко, що в м:о'ій Параски 

Ще трех кромі мене добило ся ласки. 
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Що трех панїв любить Парuпька кохана: 

Писаря, дяченька і д'ідича пана. 

А я був у неї додаток, пр11че11а, 

Від люднй зас.10на, як прийде халепа". 

Доживши такої вели кої зради, 

Я з туги та болю пішоn дп Канади. 

Супернпків кинув. село і Параньку, 

Що сейчас у пана згодt1лась за няньку ... 

ДОНЬКА ІЗРАІЛЯ. 

Кікс ті*) Мойше .як я вбрана 

Кікс ті, Мойше, кік! 

Вилизав ся в Америц'і 

3 біди чоловік; 

Досить :має. вбрапя, біля 

Во жиє Бог Ізраїля. 

Кікс ті Мойше, кікс ті любе, 

Вмію ся вбирать, 

Господарством заряджати, 

*) Диви сл. 
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Тобі помагать 
І . 
таке дl)'-'гп . 

н 
-.J '-' ЖІНКИ В · .. 

е:ма в T'l" CBl Tl 

к . '"\(-"не чплонік· ше ті М ., . i ... 

д 
l ОІІШС .лк то rої 

о нас все . R гда 1дуть· 

се куr1уюrь . . , л 1" нам: гроші 

На сховок Н дають; 

у-а се інтерес 
роб . ; . тлvсте 

ить тв " •' -Б оє балабусте" 
о я все "'а б' . lCe_,iJ"*) вісkи 

*, І'роха. 



- 18 

Тримаю он там, 

Зайде мужик чи :мужичка 

Л11 квути му даи-

І воно за те баrательки, 

Має мя за пр11лтельки. 

Або як то баби ріжпе 

Мевї продає 

Те що в сторі компанїчнім 

На кю1жку 1юзь~1е 

Й то так таньо, мов за дарио, 
Щоб я аароб11ло гарно. 

Тож я за те собі вбралось, 

Кікс ті :Мойше. кік! 

Менї рівне ти не знайдеш 

Хотьби ти ся вст11t ... 
.Я є рідке цвітке в зїлю, 

Перше в цїліи Ізраїлю! 

АМЕРИКАНСЬКИЙ РОМАН. 

Хлопя пасло еви нї, 

А дївчина кози, 

Й полюбились, покохались, 
Що борони Боже. 

І чахли з любови, 

Й годі було жити, 
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й порішпли батька-матір 
О дозвіл просвтп. 

Але батько-.матп 

Тверді і завзлті

Набили їх тай сказали: 

До свипий. смарнаті! 

Ось вонп із гор.н 

Обоє втїкають, 

Тай у "кортї" ві.в чають ся 
Й ЖИТИ ПОЧі1Ю!ЮТЬ. 
І живуть щасл11ві 

Цїлий місяць любий 

І люблять ся, кохають ся, 

Неначе голуби. 

Та на другий місяць 

Між молоду двійку 

Пі слав чортик кваси ріж ні 

І сварку і бійку. 

А уже на третий-

Нема що й казати. 

Молодиця йде до "корту 1 
', 

Щоб розвід дістати! 

А муж утїкає, 

Тай говорить вивї :-
Не хочу вже жінки більше, 

Ліпше пасти свинї ... 
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НАГРОБНА НАПИСЬ. 

А:\ІС'рпканеького ,,еалунї~та''. 

Хрестіть сл, люди, .три чі-

Ту лежить наш ,,ruте:1ьничи~'', 

Горлицький мосю1ль, 

Лишпв жінку з дїточками, 

Цїлий салун із фллшкамп 

І сум, і печаль; 

Л11шив ще три бочки "виски", 

Що заливав хруня:м писюJ, 

Сїм кінськuх ковбас; 

Липшв "бару'' укохану, 

І фальшиву "ачіщану", 
І покинув нас. 

Лишпв мноrµ ,,виски", пива, 

Що московська зволоч пила, 

Сп.новачю1 л11шив; 

Навіть попа з бородою 

Не міг взяти аі соfіою, 

Так дуже спіпн1 в". 
Все покинув спрот11 на, 

Та честь його не зuгине 

До судного дня, 

Доки "виска" ие .лп ш жити, 

Вічну память буде вити 

Йому піячня . 

• '{~~-=
~~~~-----
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З теки Мошка Цмокелес . 
.fl вам кажу, той жnдкu, 
,се велике дураки: 

Воно вам нїчо не знає, 

Лиш cnifi та.лму д обертає 
На усї боr~и. 

Л як йому в світї жить, 

.Лк ДО ЛЮДіІ Й ДОХОДИТЬ, 

Яке світ є на всї боки, 

Не знає воно. нївроки, 

Хоч його заб11ть. 

Л вам щось на[Іиmу ту 

Про жидівську дурноту, 

А ви собі прочuтuйте, 

TafI здорові осуджайте, 
Чи правду плету. 

І. ПРИГОДА З ВОВК. 

Штири жидки з оден віз 

Веало теля на заріз, 
Везло собі й шва рrотало, 

На нїчого не зважало, 

На нїяке біс, 

А тимчасом біс не спав, 

Жидкам пакість рихтував, 

А як прийшло серед лїса, 

ПоказаАась штучка біса, 



- 22 

Що їм надї.лав. 

Іменно їх сивий юнь. 

Що без хвіст і ока він, 

Під ніс фор1{ати почало, 

Своїм задом підкидало, 

Хотя й бу ло лїнь. 

Потім скочило у бік, 

Вивернуло жидків всїх, 

Все собі стригло вухами, 

Фиркало собі ногами. 

Що аж бу ло сміх. 

Жидки схопилось сейчас, 

Застогнало всї нараз: 

Сруль на тонко запищало, 

Лейба грубо заревало, 

Мов скрипка і бас." 

Той рука собі зламав, 

Сей нога оббите мав, 

Шал своє ніс тримає, 

Кальман писо1~ обтирає., 

Що порозбивав. 

В тім гляну ло Шал в бік 

Там, де корч собі стоїть, 

В одній хвилї біле стало, 

3 пальцем туда показало 
І крикнуло "кік''! 
Жидки кожде там глядить 

Й бачуть вовк страшне лежить 
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Цїле із хвіст і зубами, 

Світить страшно із очами, 

Вказує язик ... 
JІк ·бачило жидки се, 
Зі страху збілїло все; 

---
Кожде біль свій забущ1є, 

В 'село просто утікає, 

Цїле ся трясе. 

Сру лЬ з одна лише рука, 
Лейба з оден ніг скака, 
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Кальман на писк вже байдуже, 

Шая пісок носом струже, 

А все утї1tа. 

А за ними кінь біжить, 

Тарадайка гуркотить. 

А прпвлзане телятко 

Такояt реве, небож~1тко, 

Аж вухо дріж11ть. 

Так прибігло у село, 

Стр~шше ай вай пjднесло, 

Все мужики позбігалось, 

R оден голос за1111талось:
ІЦ0 там, де було? 

Страшне вовк!-кричать жидки. 

Де'?-питають :мужики. 

Там у лїс, у кпрч залїзло, 

На нас так глядїло грізно, 

Мов дике бп ки ... 
А війт на се ;-ось і крам! 

Треба вовка вбити нам, 

А не вбємо! бу де горе, 

Вівцї 'істи :ме на поли. 

Й каже мужикам:-
3 ТИМИ жидки ВСЇ ідїть, 
В пана дві стрільбі возьміть, 

Вбийте вовка у берлогу; 

Жидки вкажуть ваи дорогу. 

Лиш швидко біжіть! 
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Й ось зібралось rо'ів гурт, 
У сї на то вов1t Їлуть. 

Шая з зп ду підбі rає.. 

За муж11кп ся ховає 

І 1tричить:-ось тут! 

Летять !ої, наче рііі, 

В лїску д'іл.ять ся, як стій, 

Корч з далека обсту11ають, 

Обережно посту па ють 

До той вовк стратнuй. 

Прпходять на трuйцять нрок 

Й бачуть, справдї лежить вовк, 
Страшне хвіст і зуби має, 

Та чому вже не втї кає? 

Чого так замовк? 

(ої б.шзько вже, ось ту, 
А воно вам нї ду·ду. 

tої прпйшло, за хвіст в;-шло, 
А воно ще не втїкало, 

Наче на біду ... 
Тодї кождпй вже пізнав, 

Що вовк там на смерть скона:в 

І не сказав се нїкому, 

Лежав собі в корчі тому-

Вже трошка й ноняв. 

І що там сміху бу ло, 

Не спише МО6 перо, 

Як все жидків nисміnало, 
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3 6оягузи називало 
Ц'ілїське село. 

І по що то1':1 весь кілок, 

Як би розум маn жидок? 

Повинен був конем стати, 

Вовка гарно яапитати, 

Чи живе той вовк? 

Як би вовк сказало-нї, 

Не було-б сміху в селї. 

Можна навіть шкіру зняти 

І rешефт на тім зд'ілати 

Сміятись з r'ої. 

11. БІДА 13 ПЕЙСА В АМЕРИЦІ. 
3ахот1ло :Мойше Квіт 

Поїхати в Новий світ, 

В Америку, там за море, 

Де -лиш всякий гроші горне 

Й живе собі "rіт". 
Де все рівне, мов оден, 

Де їсть "tуrоль'' день у депh, 

І день кождий са6аш має, 

За нїчо ся не ста рає., 

3 грошима лиш дзень. 
3ахотїло, що ай вай, 

Покидає рідний край; 

Навіть пейса не голило, 

Зібрало ся, тай поплило 
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У той тn:м ,,віраіі". 

Переплило тuк вода, 

У Ню Йорку вuсїда. 
В Бруклп н воно свата маf. 

І до него шкандибає, 

Неначе біда. 

Несе ,,бовдлів" ц'ілу гать. 

Пери ну на метрів пять, 

Суне, мов та фіра сїна, 

Пейса висять по колїна 

А халат-до ш1т. 

А в тім чує, що за нрпк? 

Хтось 3а пейса його смик, 

Огляну лnсь, дуже люте, 

А ту "бойсів'' ціле купе 
В слїд за ним біжить. 

А все з крикnм і с:иіхом, 

Штурка :Мошка з патиком 

І з камін ями ки дає, 

І за пейса потягає

Реве-r'рінгорн, бом! 

Мойше не зна. що дїлать, 

Бересь бойсів вговорять:

На що ви ся ту зібрало, 

Чи жидка вп не видало? 

По що тут !{ричать? 

Я не жадне звір нї смок, 

Я з Гнличини жпдоІ<. 
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Але "бойси'• мов не чують, 

Докучають і пустують, 

Не вступлять на крок. 

Мойше стало, мов той цап, 

За свою перину хап, 

Й давай себе боронити, 

Й периною хлопц'ів бити, 
Вух по них, та хляп! 

Тоді ,,бойси",-Боже мій, 

Кину ло ся, наче рій, 

Тісно Мошка обступили, 

І на землю повадили, 
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Тай почали бій. 

Куса.10 йпго. як пес, 

Обдрапuло цїл11 й , ,фейс", 
Пейса йому обірвало, 

Перина цїле 11одµало 

І хилат увесь". 
Мойше 1\р1шнув:- rвалт, ·ай вай. 

Тате, :мю1е. помагай! 

Між тим "бойси". що є сили, 

Пради його пів години, 

Хоч таи умирай. 

Аж по пів години там 

Появun ся rpyб11fr шш 

І з палкою нагнав ~,бойси ", 
Поиіг встатLt бідне :Мойше; 

Був се ~,пол'іцмuн". 

Ту конець з ка валок мій. 

Мойше схопилось, як стій, 

Вже й до свата не питалось, 

Амер п ю1 nідцуралось

Верну ло в край свій. 
rreпep 3 нафтою у нас 

rешефт :м:ає, і нераз 
Любить нам оповідати, 

Що в Америцї зазнати 

Мусїло в той час. 

А я та~ш сважу так, 

П~о той :Мо~ше, се дурак: 
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По що було пеhсп брити, 

,,Бойсіn" ннми дрuтувuти, 

Лк се їм не в с·ма к. 

А коли вже пейси взяв, 

Най ()u в косу посплїтав-

1, Бойсп ·' ду:мало·б, що "чайни", 
У се-б пішлп дуже файни,

Мойше-б там остив. 

ІІІ. ІСТОРІЯ ЗІ ШТАНИ. 

Рувим скупе було жид, 

Таке скупе, що аж Rстпд: 

Гроші в кишеню дусило, 

А обідране ходило 

І чорне і брид. 

Воно вам за весь свій вік, 

А жило вже соро1~ рік, 

3 одні штани обходилось 
Та й ще з того і хвалилось:-

Л ощадне-J,нік''! 

А штани тото, латки, 

Вже подерлось на шматки, 

Блищало ся, наче криця" 

Чорне бу ло, як мазниця 

І лиш по литки. 

Та Рувим за гроші міх 

Був би не покинув їх; 

Аж стало ся в одну днину, 
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Що пес їх із него скинув 

На велuке сміх ... 
А клопіт сей так сл став: 

Рувuм з лtіця rиндлював, 

Кошик все любило взлтu, 

Лйцл в се.10 йшло збu рати -
Хто їх скільки мuв. 

Так за лйця оден ря.з 
Зайшло· і до Леся Мазь, 

Лке пес недобре мило, 

Воно жпдків тик кусало, 

Що дерло-б з них пас. 

Прийшло до воріт сей Лес.ь 

Й бачить, пса не видно десь, 
Та воно не довіряє, 

І Лесихu ще питає:

Чи дома ваш пес? 

А та каже:-нї неr.1а, 

Побіг :м:абу дь до села. 

Сказала й пішла по діло, 

А Рувим тодї вже сміло 

Браму відчпнл. 

Вже відчинив, йти почав, 

А в тім чує:- гар, гар-гав! 

Скочив псп ще з оборогу 

Тай хап Рувима за ногу, 

Аж бідний унав. 

п ри 11 ер ГО 11 ес ДО СТЇНІd' 
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Взяв ся до його штани, 

І mарпнє, pne кусає, 
Хоч PyвlJM кричить, благає: 

Лесю, борою~! 

Але заю1 надбіг Лесь, 

То прокляте, люте 11ес 

ІПарнало штанп і рваJІо, 

Поки жидок не остало 

Веа штани увесь. 

То собака, наче біс, 

По шматкови 'іх рознt~ 

Й Рувим таке... голїнате 
Домів :м:ус'іло вертати 
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Й дуСИЛОСЬ від СЛЇЗ. 
Плакало так недїль дві 

3а тоті штани свої, 

Потjм з яйцям11 дві скрині 

Поїхало аж до Ждинї 

Й купило нові. 
Тепер вже воно опять 

Ходить поклацки збирать 

В штани нові. гольтї пака. 

Поки з него знов собака 

Не 6у де зідрать. 
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ЛЯХ І РУСЬКІ СВЯТІ. 

Віз до міста па на Ляха 

Бідний Русин, Муха, 

Тай н11веrнув у болотї 

Глу6окім по вуха. 

Лях ув11д1·в, що погано. 

Прн йдесr) поr11vат11 

І говор11ть до Рус11ю1: 

:Мол11 ся, :мій брлте. 

[Цоб11 святі ,71;оrюl\10г.ш 

При ж11тю .1111ш11п1сь. 

Тодї Русин здіймив Шапку 

Й так 11очав молитись: 
Святий Лцку, Станїслаnе, 

Двійце укохана! 

Ви тя гайте із б_олота 

Нещасного пана. 

Ви оба були Ляхами 

І Лях погибає: 

Поратуйте свого брата, 

Русин вас благає! 

Лях сил усїх ·добуває 

І кричить:-голото, 

Святий Яцек був шляхтичем, 

Не піде в болото! 

Проси лучше святих руських, 

Вони біду знають 
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l кождо:\1у у нещ~стю 

Шв[1д111е 110:\Іаruють. 

На те Руспн:-ч11 мuєте 

Мене зu 1шд.:1ю1~у, 

ІЦuбu я с.1ав СВЯТLІХ своїх 

У т~шу грнзюкуr 

ІІї, ·не хо 11у. Одсн Ляшок 

Не вартус сего, 

Щuб ~1ій сннп1й у ~олотї 

Вабрnвсь через него. 

Навіть :малнх сн.нп1х шкода 

Коаь:\111 і Дамн на ... 
Сказав ·лш.с, нагнав конї 

І остан1ш LJaнa. 

ДОБРА ГОРІВКА. 

Ой куме, І{у:'ІІе, добра горівкаІ 

Нив бн я часто, щоб11 не жінка: 

А ту з жінка~ш, .шха година, 

Серднть сн 11.шче, наче дитина. 

Rи 11сте ча1жу, nt1~e ме бурчати; 

Вн r1єте другу, стане 1~рuчати; 

Вн нєте третю, вже в~їм кв дав, 

А нри че гвсртій, нлаче і лас. 

811 пєтс ш1ту - бере ломаку 

Й бt; мене, .11ушпь, наче собаку ... 
Оіі ку:'І1е, І{уме, до-бра горівка, 

Та годї IJ нти, - бuти ме жіш~а ! ... 
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ПЛАЧ ЗА АПЕТИТОМ. 

Н голодний 1хав з І{раю 

Був би чорта з''ів, 

Л сегодня повертuю -
Де-ж апетит д1всь? 

Як наїв ся ,.гему", ,,паїв'', 

Тутешяих ковбас, 

Так пропав же мій апет11т. 

Наче свічка згас! 

Бпдай-же вас "ге~ш··, ,.па'і'', 

Йів пийстарши й біс; 
Таж я лиш зі свого краю 

Сей апетит віз. 

А ви і той мевї вкрали, 

Бідній сиротї, 

І оставсь я нещасливий, 

Мов курка в вод1. 

Висох цїлпй, наче скипна, 

Псую собі :кров: 

Що я вдїю, як до краю 
Поверну ся знов? 

Нк я з,и таи фасо.ль миску, 

Другу огір1tів?? 

Бодай-же вас "геми", .,паї"', 

Й іло сто чортів! 



-----.. 
~ 
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тяжко догодити. 

Панї Тонень1\а: 

Ах ти хруню, ти стирцуне! 

1,и чого стuв під дверюн1? 

__ •• i.:.=....:~ ... ..,_--~o:::; 

~ 

Десь тя всюди лихо всуне ~ 

Глянь - я ніс му вже розбила ... 
Що за каrа - Боже, Боже! 

3 таким житп, з таким бути! 
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Вічно треба лляти с.пози, 

Лк бил1шка :мушу схнутп ... 

Він гризе мл веїм і nсюдu: 

Носо}І па uіть ,1,0611 ш~с -
Bn го ноеиТІ) я1~ но ЛЮ/ІИ 

Або під днер:\111 трІІ1\1ас. 

Пан 'Гоненип"'!fІ 

(тримаючись за ніс, з котро1·0 ка 11;11. крuв:І 

- ,fИХО, ТІІХО, ЩО·Ж ад'іЛ<JЮ, 

Чи в кu шени ніс JІО(~11ти? 

В11рочім хоч го й де еховuю 

Bani тяжко дого,-,11т11 ... 

'"ftll'~~ 

СПА НОШЕНІ. 

Мошко бідн11 й ш~ 1шмаrпа 

Пандруnав за моро: 

Кі.н)1tа книжок, груба Сура, 

П ери на, бахорп, 

Капелюх стн рий і хuлат, 

[Папка снбашіDІ<а. 

Три "бебехи", стйре ш:матt; 
,.(уfоль", цибуль кідJ>ІШ 
От і всї єго маt::пш, 

От і всї здобутки ... 
Навіть в Лейби на rпіфкарти 

Позnчив дві сотки. 
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Та хоч з краю не при віз він 

Нїчого з собою -
В Америц'і дс>робпв ся 

Hu. австрійсh1tім , .r'ою ", 
За лїт десять облоnnв ся 

Десsіть тис.яч1~ами -

Днесь пан зве ся, - Сурка папі. 

Дїти паничаии". 

Во всї ,.Гої" христі.яни, 

Кождий хлоn uвстрійськ~й 

8істав Богом сотворепий 

На "бізн~с" жидівський ... 
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НАШІ БАЖАНЯ. 

Ой, Боже люби t1, Бt•же наш, 
}{обв то гро111і 6ул11 в ннс 

Тuж .я б11 світа corii J{ж11в: 

Л-б ~1а шість 1\СІ-пів хлїб купив, 

3а плт1) горі.1ю1 і'! чісни1tу, 

3а штир11 нснтн табаІ~?-

3а три цу 1юр1~ів до6р11х т11 х. 

(Що тнк емакують 11:1НІ1 в них) , 
й тодїб л душу 1ІОЖІІRІІН, 
Що uж 11ае1-\н б11 ттоr1уетив ... 
Опісля вuрuт11с1~ .н-б хотїв: 

Купив 611 ш1ру ходаків 

За дві короні, - а за плть 

R·б кожу 11111ну міг діетать, 

За тр11 сорочку й юшелюх-

Аж ворогам би сперло дух. 

Правда - ще требu-б й ногавиць 

Та". обіі1де ся без них Гриць І 

~ 
СТАРА ПІСНЯ. 

Прошу тебе, люб11й сину, 

Не йди, не йд11 на чужину, 

Бо в чужинї, Бог там знає! 

Яке лпхо тя че1<ає. 

Ось так мати говорила 
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Тай до сипка до Кирила, 

Що скоро лиш в пjрє вбрав ся, 

В світ широю1й вибирав ся. 

Але нинї дїтu вnертj, 

Не здержпт1) їх ~1ати в леті; 

І сей впертість мав велнну, 

Тай впбраn Cfl н Америку. 

Зuїхав вjн до Брукшно, 

Знайшов д'іnку мов ка .... шна, 
Не стямив сн, ожен11в сл, 

Під павтофле:\1 опиюш ся. 

Жінка сеіІчас аа чуб взяла, 

Власть жіночу показала, 

Й велить нuвіть йому прати, 
Дітям нnси обт11рнтн ... 
І тягни тепер, небоже, 

Навіть матн не по:\юже. 

~ 
ВОРОЖКА. 

Оповjданє кума Гриця. 

,Гі дїnчата чорнобриві, 

Ворожки правдиві: 

Що вам тіль1ш наворожать, 

Станесь в тій хвилив1. 

Дам вам примір сам із себе 

Як мен'і раа сталось: 
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Одно д'івча прехороше 

Кортами кидалось, 

А .я став її прохати: 

Киньте й :менї карти, 

Нехай знаю, чого маю 

Від доленьки ждати, 

Ось вона :менї кпдає 

Й так розп ові дя є.: 
, , Карта каже, що дївчива 

В~е: одна кохає. 

Оженитесь з багатою," 
А далї, а далї, 

Иати :мете неприбиність 

Від якоїсь кралї. 

Ще й вели ку неприємність, 

Бо буде вас бити ... " 
Я втїше.ний, розсмішений 

Не знав, що робити 

Й давай дївча цілувати 
в личко і очицї. 

А вона вам відвернулась 

Й трах мене по пицї! 
Та це мене не всердил~ 

Й на плач не зібралось, 
Во за бійку ворожила 

Й на бійцї осталось. 
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ДУМИ МОІ. 

Думи мої, дуиu мо'і, 

Лихо менї з вами! 

Обсїли вu :мою душу 

Цїлиии роs1ми; 

ПридавилИ ум і серце, 
Кровцю мою ссете 

І ХВИ.ІІИВОЧІШ СІІОКОЮ 

Менї не дасте! 

Одна радить гарно їсти. 

А друга гу JІJІТІІ, 

Третя кuже добре 11ит11, 

А четверта с11ати; 

Пята пітu до театру, 

Шеста йти світами -
Натїшитuсь, любоватись 

Чужими краями. 

І так дальше. Кожда радить. 

Гомонять без краю, 

А нїодна не згадає 

Що ... цента не маю. 
І так мене :всї клопочуть 
Від рана до рана, 
Наче сто жінок в rарем:і 
'Гурецького пана. 
Думи мої, думи мої, 
~Іій скарбе здоровий! 
Продавб11м вас за папеµець 
Тисяч дo.riя.pum1 й. 
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ХИТРИЙ КОЗАК. 

Стрибнув козак через рів, 

Як у.мін, JШ JМЇв, 

І в rр.язюку, у г.1убінь, 

Ta1t і впаn, тнк і сїв. 

Хоче відси вила:шть, 

Та не втне. та не втпе. 

Бо болото так держ11ть, 

:Мов біда, мов живе. 

Ще і в глуо його ВІІlІІа, 

Як :мара, лк мира, 

Бере козак тай співн: 

,,Не пnра, не пора!'' 

А голосно так співав 

Заводи в. заRnд11в, 

ІЦо аж Ляха шандаря 

Паля 1шв, роаб у див. 

Лк почув це Ллх шандар, 

Так летнть, а летить 

До болота поза пр. 

І крu чить, і кричить: 

В ім:я права до тюµмів 

3а цей бунт, за цей гріх; 

За цей гайдамацький спів, 

Беру всїх, 6еру всїх ! 
При чім себе прюю так 

У грязь верг, )3 яму верг, 
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А козак йому на кмрк 

Тнй ня. верх, тай ва верх". 

І пішов коз~н< домів, 

Лк хотїв. як умів, 

А в бо.10тї Лях 1~р11 чить. 

\ж у нµів. аж у ІJрів. 

НАРОДНА ПІСНЯ. 

(3 uмер1шанс1.юш додатком). 

Ой у 11ол11 кр11 ю1чсю)кн. 

3 неї вода витїкає; 

Ой тuм •. майнер•· молоденький 
Головою.) ку об~ш вав. 

Вчера в вечер •. 11etJдa. ·• була. 
А зюшомі всї і други 

Цїлу нічку у готелп 

Пил11 нuче ті шевцюги. 

[ наш "майнерн ІНІВ із внм11, 

П.1атив каждому що си.1111. 

За те ииє гарну вдяку: 

Головку йому розбили." 

Нивї рану обмиває 

3 гіркою слезою в оц1, 

Но з цїлої .. пейди' · має 
Одну... дфку у головцl. 



- 46 -

ТАЙ ГОДІ. 

Йш·ла по воду дївчuнонька 
тай ro.J.ї, 

Спотикнулась при великій 

колодї. 

Л там сид'ів коза qенько 

Іrнатuй -
Поміг її s 1·юновками 

вставатн. 

А.. козак сей був нn причуд 

гарне1пк11й: 

Личко біле, вус~ш чорний, 

маленький, 

Очи чорні. голубиї, 

як ·море. 

Ст~н ~исо:кий, немов яшр 

у поли. 

3адив~~ась д'івчинонька 

на НЬОГО, 

Мов ва обр<із Николая 

святого. 

1· вж~· було' по всїм дїдї 
Й ПQ ХОДЇ: 

Втрат1jла ·там свій віночок ... 
тай годї. 
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ГАРНА НІЖКА. 

У сї хлопц'і говорили~ 
Що Івuниха, кума,. 

Таку гарну ніжку має, 
Що вже крі:ісшої неиа! 

І :маленьRа і товстеиька. 
Наче вилJ1та зі шкла! 

Оuь почав я r1ідrля.~ат11, 
Бо n;їRавість мя пекла; 

І підглянув, лк кума раз 
Ро~биралась до С[JRЕІЯ 

І, як босrош ногами, 
Виганяла цуценя. 

Я на нпги нриrлядаюсь 
І від днва остовпів, 

Бо відкрnв я річ велику, 
Тuй Бід разу поиу дрів: 

Нога чорна і широка, 
І погана, мов натик, 

А хороший у куми був 

__ Шевська працл -= ч!еви"'t~ 
3 того сміло заклюqаЮ, · 

Що всї ХЛОГJЦЇ --:- ~у:~аІЦІ, 

Люблять дамські черевики, 
А не ног~ ЖЄ:ЯLJрши. 

Rк би кождffй ноги· t>ачив, 
Так, нап'рим:ір, як ось .я., 

Тодї Щ[1ро полюбив би 
Пана ... да:мсь1юго шевця. 
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СТАРЕ ДОРОБАЛО. 

3А.rаднла старu баба 

Молодою бути, 

Нuтикала ::ta намітку 
3еJІеної рJТИ. 

І ВСТUІНІЛа дваft цять зубів 

П ри nрав11ла коси 

Тай сусїда йде питатись, 

Чи вона хороша. 

А сусід був г.~уХL1й троха 

l саме в сїй ХВІІЛИ 
Латав старе доробало. 

Що кури розбили. 

Латав й не чув, що сус'ідка 

У него питала. 

Тай відповів: - ,.Доробило. 

Щоб квочка сідала! 

Та старе вже до нї11ого, 

1 стари:и остане: 
Хоч латайте-ж, латайте, 

Все буде". погане••. 
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