




кА з к и n Ро ж и л 1 в_ 
СІ ОСІ 

З М ІСТ: 
Як Іван Жидів мудрував. - Вандрівка Івана з Жида

ми. - Як Іван водив Жидів на гриби, а відтак у ставі 

потопив. - Мужик з жидом в спілцї. - Пан і Жид. -
Казка про Жида. - Як Жид Русина правотив. - Як 

хлоп Жида змудрував. 

Цїна 10 центів. 

19115. 

3 ,цр>'карпі' "Свободи", 83 Graпd Street, 

1 ERI)ltY СІТУ' N. 1' 



Як Іван Жидів мудрував. 

То такии був Іван, але він був дуже бідний. 
І видумав собі такий спосіб і собі думає: "Не маю 
я так що інакше зробптп" - але взяв собі шапку 
та"!{у, то лїтом б~ .:10, - і взяІJ понїс продавати. 
Але мав ua ру крРІІцарів ще і пійшов собі на ши
нок, там еобі ::зїв і випив і n::зяв собі заплатив, але 
nотому, коли rжr ма в ні ,r.ходпти, тої нтапr\п не про
дав в:шв ro6i вивя:~ан й xyr гинн і r. н:пнув капелюх 
і нарnдпn rн у ту ruaпh'y j J{aJIO.~ ~о того а рендара ~ 
"Чи nn:м п.1атпо r ' - І тоІr юtже: "П Іатно" . Він 
взяn ту шанку па:зад :~ав пнув у хустку, нарадив 

ся собі у nii'r ю.tне.люх і шнІпrон. Але там було три 
Jltиди пна І\ІLІПХ па 1і м П1ИНЬІ\У таких, каже: "Чо
лоnіче що то є тат\:оrо, що ти бгав і їв і пив, а не 
н.:rатпп-єсь ·~" - "Щоб я робпв, якби я платив, -
я ГJ1ОІІІИІЇ нї~о.1и не м..аю. A.'l_e я маю таку шапку , 
щобпм дr 1\ Ї .'ІnКО набгав, то як нараджу ся у ню, 
ЯJ{ сІ~а;ІІУ: Чп П.ЛїlТНо ? - то всякий скаже, що плат
но". Н.а~r·уть: "Чо.л.овіче., продаJ1 нам ту шапку?" 

• І,ажr. : ІІе МОіІ\У :~;1 tІ\адпі гротпі її продати, бо менї 
з нrю lO'fl:'e ;~о ГJрс , - я пїко nи не роблю, нї нїгде 
не :~а.робляrо а щп ІЇно ХО'ІУ, то :iDBllie усї впгодп 
мn ю". - А m~ ~щча ШІ Жиди сн насилувати і дали 
ІЇому сто ~о.1 отих і nін їм спродав ту ~шапку. Jltи
ди склиІ\<J.ЛИ ся бі Jrьпю nіПшлп собі на шинок на
брадп собі їстп, питп, - потому скинув свіІЇ пш.
JІамок j ШlJH1,ЦHfl СЯ у TJ' ПІНЛJ\у і П Т · 1'Ь -е~ ДО '1'0-
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го арендара: "Чп nлатно?" Тодї .іКид ся роззло
стив той, арендар, і ;1ачав ся з нп:ми дертп за свою 
валежитість, а .іltиди обрадили ся Іванови шапку 
віддатп. А.лее ІШЛИ Іван наг шнув, Щ() В()НП йдуть, 
каже до жінкп: "Я uуr~їм умру: а тп будеш надо 
мною п.пат\ати і татtпм: способом збудеnІ ся тих 
Жи;1;ів". - Коли .іltпдп приі1ш.лп і наглянули~ ІДО 
nін уже умер, не мали що роби'rи, йно впі1u1ли із ха
ти до сїниіі. Але там висїв Іванів цїп. І Іtаже одпн : 
"І-Іаші гроші вже nровали, але я ніІ1ду і дh.м U()MY зо 
три рази тим цїпом по смерти". А к.олп прийІпов, 
;1ат.пв його раз, нотім другий ра:з і треплur, - той 
за тре'ПІМ ра:Jом ех оп пв ся т1.:tJI І'~аа\(': "Дай вам 
Боже здоровля, що вп менї то зробплпеьте., Go як я 
умерав , то 3абув-єм жінцї сказати за той цїп, щобп 
вона мене три разп затяла". А Я\идп пптають ся: 
"Щож то є 3:1 такий ці·п?" Іван иаже : ~,То 
є такий цїп, щобп яке було елаfіе або на
віть уж.е й умерло, то нпм трп ра~~п затятп, то ,.., . ,, 
зара::з подужає, а якои навІть умерло, то уетане· . 
l{aa уть .1Киди: "І-І у, Іване, продюJ: нам той цУп 1" 
- І згодили ся за триста золотих. Взяли Жиди 
цїп той, зробили на него таке пуделко і радять ся, 
щоб то до. хорого застати такого, щоби вони мо
гли зараз вилїчити. Але в однім містї була бога
того ІП1ІШ хора дочтtа, і він розписав по усїх лїка
рях, щоGи хто й :міг в:илїtІити, то велику заплату 
дістане. У тоіІ чuс я.шІли ся тії жпдн і заl\юдьдува
ли, що вони, щобп я~~ого хорого, то nопи вилїчать. 
Ь,азали собі Гі nппровадптп па тре'.rу поналу і там 
не казали нїко:мs нрпйти більшr. окрім їх, тпх три 
Жидп, і тая хора. r.І.'одї на сам перед перІппП взяв, 
затяв три Jlt1-ЗII цїпо тую хору тшt сnл но, що вона 
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мусїла жптя уже кіrгпrrп. І-\.олп nовидїли ./Киди, що 
вона пе 11Одуікае, ю1же _цругиі1: "Дайно, я ще її дам 

·три ра:")и тпм цїпом !" - Але :затяв її дpyrni1 11JИ 
рази і вона тnrси не подужає. І потому тю~ третий 
її затяв три гази, ну, і забили ту панну. В той час 
почали Jltпди радитись, якби повтїкатп. Каже один: 
" Іїзаймо через вікно!" - Але то було високо, во
нп nозnязуnали свої жп~івсьІ\і nояси, привязали до 
вікна поча.J.п rя спуеюtтп. Ян: всі: три на])n:-з пjп r лп 
тими поясnми то ся nірвnло і вони впали і uотов
І~.ІІ ІІ ся дуа\с. Т()Тl,Ї такі по'rовчепі ті жпди u::з нлп TOJ~[ 
1(ін і rютюслп до того Іnапа. Іва.п впдить, ІЦО na;c 
не має П\О :з роGнтп, - в:зяв внеред nтП\:(,па в r~1j'l)o r\:y 
яму - а njн :мrпшав на гоrі нпсокjJ'{ а у ) f.О.11Пнї 
я ry BJIJ'{)]J[tiЗ, В:JЯР, зробиn cnoi Bl 3 ()J\: на J~r.ox Т{О
.ТІt . ах і сУв на JIOt'() і татt ппга,-мп л і ;~t1І1Хі 1 в і :іх; . в 
JltlПJIOTИH ТІІХ ./Т~и ~ів . ./1\,тщп Ш\. І1:1ГЛЯНу.JtИ 'J'()U ni ~IO I~ 
у него гаж~п): "Але, Іване, ІЦО то йа ві: ок - ко
нш'"'[ І-ІС:ма , а тп 1';~Am(" - А nіп J)nж:e : "Щоб я po
Grш, ЛІ\'.{) в п не :м:1n тюшго вj ;н\.а? ~'fенї часом тре
Gи дссять-пятнайцять миль їхати на день, тобн 
мене много коппувало rporuиiт, ЯІ\'.бп прrп1пJ 10 ся 
заnлатити". Н~ажуть JІ{иди: "Продай нам тоіі ві
зоІ~! J\'Іи тобі дамо штиристо золотих за него". 
Він каже: "Ну, то я спро;І:ии, але треба, щоби я 
вас научпв на нїм їхати. Але нїг.це пе можна учити, 
но на тій горі". - І вони згодпли ся, щоби він ще 
їх научив на тім возї їхати. Каже Іван: "То так 
пе можете nриучити ся, треба вам: очи позавязува
тп всїм, бо ви на такім поіюзї не звиrtли, то зі стра
ху не так хутко перюїмете". - І взяв Жпда:м по-

• .. t:. • 
завя:зуваn ОЧП 1 В:1ЯВ ІХ nуСТПВ у ту ГЛИООІ'-У ЯМУ 1 
вопп там зіста.1п. І обібрав чпсто JІ\ядпсw..а. 
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Вандрівна Івана з Жидами. 
-

Бsн соб і ln;1н і ;-шхсщиn до тшрптми ~о /ItиJJ,n; 
тnri .ІТtид буп дуже богатий, а Іван був бідний. 
Прні1пюв Іван, випив пінкватирпк і каже до Жида: 
"1\fоrлку, наtцn тобі так бідуваТи! От, маєш пару 
Ісреі"'щаріп, іди тай ніт"'rдемо у сJ.віт, будем вандРУ: 
пати" . .ІКид дурний послухав Ів:tна, забрав грошІ 
тнй пійшов з Іваном. Але вже увіЇШІли далеко. Жид 
гроші має, їсть і пє і . Іванови да,є, аби Іван не 
покинув його. От, затягнув Іван у Жида гроші до
сить уже, але дивить. ся, що Жпд має ще досить 
грошиі1, тай каже до Жида: ,,На.що нам пішки хо
дити, купім собі конї". .іl\ид каже: "Нащо менї 
І-юнї?" А Іван каже: "Я таки куплю". - Пійшов 
Іван купив коня сивого, дав три рннсьн:их, сїв на 
к.оня тай їде, а .ІКид іде пішки. - "Але, Іване, мене 
уже ноги болять, - іди ти трохи, я сяду на коня". 
-·- Даси, І{аже., два.йцять рІпІських то й сядеш на 
· " А с_ • - " Н .. І\оня . - " ле, я тооІ дам десять . - " І , не дам 

~іа десять" . - "Да:м тобі пятнаі1J~ять ринсь1пІх, бу
ду їхати штири милї". - Дав .ІІ~пд пятна1'"'1цять рин
ських, сїв на І{ О Ня, вїхав штири милї, Іван І{ажс: 
"Rлї~:нї !" - .ІІ\.ид дивить ся, що не жарт, - тре 
злї~Jатп . Їдуть далї, кuже .і-Кид дп Іванn: "Але, !nа
не, я собі куплю І\.оня, але не буду купувати сп
вого, я собі куплю чорного". - Пійшов Л\ид, ку
пив коня чорного і дав пятьр:есять ривських; по
СЇЦ[ШИ таJЇ їдуть далї. Їхали · вони черея цїлий .день 
і захоnила їх ніч у лїсї; вони н:1яли, ' конї попута
"1и nасти ся у лїсї, наклали огню і сидять .. Але Іван 
ка же до Жида· . lдit ти до кони._, но. ~ и !" - а 
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1І\пд :знов к·1жс Іванови йm ночуватп. А Іван каже: 
Я п ні;J.~т но чуватп до конпіl; м iri І\ЇНЬ бі.1иі1, то 

я :з да.lеІ{а вп;.~;жу де він ходить, то мого коня злодїї 
пr ВІ\}1С\дуть. Я1· приі1дуть ~~лодїї , то я бy,JS вдJ,їти, 
Ш'- Gу;~~1ТЬ брапІ. Твіі"'r чорниі"'r , то ІІJ1Иі1дуп"J, nо
;$Ь)І~ть та11 поnсд~ ть, бо не видно , де ходпть" . -
)(ивнть ся .іКп;.І;, що не шпас , і піІ1шоn ночувати ;:.t:o 
І\О ІІпі·І. Ро:~nп,J.нї .. lо ся на друпн'-'r ,J.ень, посї;.т,а.Jп во
ни на конї і 'ідуть далї. І-Іа ,J,ругу ніч uриїхали ;:з нов 
до .лїса. :А.1) Іване , міняймо с~І :~а, 1~онї! Ти дай 
менї бі1ого , л тобі ;.т,а.м чоrного". А Іван каже: 
)J:аси сорок ринських, то дам". - Але ти дав трп 
ринських, а хочеш сорок!" - "АїІе міІ1 кінь лїп
ший, у ночи ви;І,но да.1еко. а твого нї. 1-\оло твого 
у ночи тре ночувати, а ко.1о :мого нї". - "Я тобі 
;~ам чнвІцлть рпнських". - НУ, ~'-аже , не дам". -
, Да.м: тобі трпйцять і свого кпня". - Да в жпд 
Тj>Ін1цятL рІШСЬІ\іlх Іванови і свого І\оня , наr;-лали 
Іюгню і спдять. Але каже Іва.н до JІ"ида: "1foшr\y, 
j1ди до 1\ОІ-ІИЙ па нічлїг !" - ".Я не піду до І\ о нп rr 
ночувuти, мій кінь білІпЇ, то я впджу з ;.~;а.леt\а, а твій 
чорний, т не вп,J;но . Як з.1одУ(r бу;Lе брати мій І\Ївь, 
то я бу;.r,у впдїтп, то я буду кричати, а твого злапав, 
еядс. таі"'r ІІОЇ,J; в, ти не будеш nпдїти". - А Іван 

11\ttжo: ,'rи дурюнІ ./Кнде, твій кінь білпі1, то злодУї :; 
"" •• • u 

Да.'ЮІїа оудуть І3ИДПИ, ЩО Tt1M ХОДІІТЬ ІОНЬ, НрПІІ-

дуть, у!-іра ;~уть тю1 поїдуть. А 1\Іі(r кінь чорнпй, ні1r 
чорш.1 , то не видно, таіі: злодїu не утрафить". -
,,Але, Іване., Боб нам до дня, то ми будемо нродn
вати кон1. А~1е тої НО 11И йдп пе-реночуй коло мого 
коня, я тоuі дам десять ринсьь:их' ··. - Пішли во нп 
попрода.ли ті конї. Іван .в:зяв за свого пятьдесять 
рппсь11их, а ~Іошr\о взяв ніnтора . J-I. t тю1 jдуть 
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дай, в~Jю Іван охочпіt, В ІІ\ грошпі1 .м:ає доСП'l'Ь, nже 
nід 11\rc~tt витягнув досить, то 3а І онї, то 3а нічлїг, 
то за те. Але йдуть nони понад селом, дивJІять ся: 
пас ть ся череда rycп:U. Іван скочив хутІ о, злапаn 
~~ f і rус1~и: і сховав під полу . А .1-І\ид каже: "Але 
] n11н, . на що ти злапав?" А Іван каже: "Ти дурний 
JІ\,пдс , а що буду їсти? 3вару, спечу тай буду їв". 

А І .. ,, rт '-' "\.Ті" - " ле, ване, даси менІ . - " и дурнии .л"\Jиде, 

а бо ти не бачиш, що хо,J;ять ?" - "Ну, Іване, .як 
:монс з.1апають а будуть бити, то я буду стояв, а як 
nустять , то буду тїкав, щоб мене не злапали". -
l1iшon жпд і злапав собі дві rycitи. Прийшли до 
.лї а, н::ш:лалп вогню, пообскубували гуси, . варять, 
печуть. Але Іван скинув 3 себе свої лахи, та:м та
ь: с нпдерте :мав дранте на собі, і бере те піря, що 
обскубав гусп, і раз від разу так втикає в ті лахи 
те nіря; І\: рила привязу є до рук з гусий и пораз
чиnіруnа в, - а Jl{ид каже: "Але, Іване, нащо то 
так?" - "Ти дурний Жиде, я коня не маю, я те
пер буд} летїти вже, вже .м:аю крила, піря, - а 
ти будеш nішки йти". - "Ну, Іване, зроби менї 
тюt, щоби я летїв за тобоІо, бо як ти мене покинет 
в лїсї, то :мене звірі з їдять" . - "А що ж ти менї 
даси за те ? " - 1 "А що-ж ти хочеш?" - каа е Жид 
до Івапа. - ,~Даси трийцять ринсьІtих, то я . тобі 
зроблю кри Іа" - "Але, Іване, я тобі дам пят
наlіцять, абись менї зробив" . - ,,Дурний JІ\иде! 
- я ііо:му буду за пятнайцять рипських робив... А 
дасп двайцять ?" - "Ну, на двайцять, вже ро
би!" - Взя.в Іван піря, взяв ./1\идів жупан, раз від 
разу повертїв, повертїв той жупан) навтикав досить 
nіря у жупан, взяв поприв~шував йому крила до 
p~It, до ~-Iir, і са~~ бе:ре т~к nідскакує, _так :рук~мц 
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' махnє 3 кгплами ТОJЇ Іван. п.ан.;е до .іltпда: "От, 
дивп ся, я уже буду лстїти. Але ми, І\да\с, пе виле
тим так хутко, бо ту лїс, в рх д рева зачеnим ся. 
Лїзьмо на сосни, ти на одну, .я на другу, а до
нерва з сосен ми будем пускати ся лстїти" . - "Ну, 
Іване лїзьмо" . - Вилїзли па в рх сосон, Іван 
вилїз у са~ші1 вершок і каже до Жида: "Але ти ди
ви ся, як я буду летїти, то щобись собі бараз за 
мною ле.тїв !" - Але Іван та:мка дивпть ся на .іІ~и
да, Жид на Івана, Іван як затраскає рука .1п по 
гилях, JКид mt стріпне р~Іtами до горп, як І-югами 
упреть СЯ у ГИЛЯ КП, ЯК ПІДСКОЧПТЬ у ГОру, МПС ЛІІВ, 

в;ке полетпть, тай полетїв аж до землї. Як впав н:-
-- емлю, так всьо піря облетїло і Жид забпв я . -т 
ва н хутко спустпн с.я з сосни, прю1Іпов до ;тtг 
:забрав решту гроший з кишен'і, і забрав ся 
піІ11ов і Жпда покинув у лїсї . 

--о--

Ян Іван водив Жидів на г.риби а ві.l' 

потопив. 

Був то знов такий Іван, але 
піяІt любиn дуже до І\Орmмп ходиr 
таІ~ цїлго:м ся знищив, з:марнуван. 

:за що , то ходив до лїса по гр:иfІ 
там ~~о того Жнда, до шиньr~ара 
варт і ть за нпх собі уІ{Ш1ДD в. От 
ііом . . з.аn л.атиJІд зп ті. І])Иби горі І 
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него: "Будь тnк, Івnпе, добриfr покn іІ\П пам т1 1\Іі
сцн, :мrr собі са~1і паабира. м .. ' Ал він каіІ\С їм: 
Uп ще нїколи не збпралпсьте, то таrпн1 чоловік 

ПЇІ\О.~l и: н l\lOжe І-шіlти, у шмnтю Іцоб ~~ ~в убрїнпл'"'r, 
- j(но :м. спть ся розібрати цїлк м ;J,u го.1ого тї
.1а ... " - Взялп JІ\идп ппро:~бирn. и ся і Іван їх по
nів щ того лїса; але :зuвів їх, де пnі1Іірrпа кроuива, 
бо;J,яки, і вони ся там таг но!tоло.lп, понеклп дуже, 
на І\рониву ... І{ажуть Jl\идп 1'"'rому: ,~Іи уж не хо
чrм пї тпх · грибів, нї нї\rого , І\ б ви так , Іване до
UІJ Ї були, а нпс до дому :~пnе.~Іп ! ... " Каже Іван: "Що 

-' . ~ { :~rno лю, коли я уже 1 са~·І :~аол} див, л не :~наю, 

' ~JI завестп, вивести з .лїсt.1 ... " І тримu в тпх Жидів 
самого ве'Іера n лї ·ї а ното~1.у rшже: , J\1успмо 
тючувапtІ ДО дня". "А Ю.1/І\уть, ДО Ж МИ бу, (СМО, 

снати?" "Ви fUMUeтc, що то грпбп ті тан·і 
- тут не можна псреночувuтп на з м.лп, бо 
много вовків є, що вони ва не малпб на

'l ::з у взяти... ~f ус .им:о лї:~ти на ~ рево і там 
увати . Лї:н.,, N[mІir-\Y nnrpPд і У 'ІСІІН ся 
lXY ДО ГП 'ІЯЮІ ll іЦ . 1' :iiiOD TCU :~а JIO

· Pe~po Tal{ бу;J,rтс } тнкім лапцух, r но
!! почіп~я ІИ всї Жнди один за дру

дуіl е О) .л о тяжко трп.мати ся одно

не менї рукп :м пїють". А Іван І аже: 
·!! ' Він я~ відхонrш руrнт ноплю

. rстїти :J того ;~уба. І так ся сп.ль
rзіКС HU дrр ВО НС :МОГЛП ІІОВИ і'J Ї

. ,І;(ім. нНі;.І:емо дnлї, тут є т;_нtе 
~ вюв не хохить, а хоть де з 

tM ту Лі.1СІ~J' Зроблю ЩО .Я JJ()ГO 
1 у R І\онарі, nо .!южтш JІ{п ~а там 

о то нодупІк .: І там пе-
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р ,....!ЦІІЛП ЧС'р :{ ніч Ч ГС·J Т} і pnHO ЇХ JСДВО ЖИВИХ 
3' ВІВ Д Д ~Іу. 

Ал в ни на ІІРГ так ·'"'у.1п дуже ilOCH I хо-
тї.-uІ я ,J.OI\OJPJ ві ;l. Ї~J ·титп; от.ж він пе міг прийти 

к рuа1и :~а тоє до них аа; пртпІш в (j;t якпїrсь 
т уїке бу.1а ~тоІ а ~IUl J :~ "'ув. Жиди в я.7Іи Іва

. вяза.1п :~аня :~а.1п 11 ого у мішок і uовез.1п iioro 
ІШ став ТОПИТJІ. A.l т и тав був .J.) ;ке при дорозї, 
а В НП Н , Ма.lИ C O h'ITJШ lfJ10)1yUaTИ НО~lО НІ\И, ЩО бу
ла :~аl\І р: .1 а . і JН:'І,ІІУ.lІІ я но киру n i"'roro no.lo
жи.lti на .1~" ,:(і . Він дІшІпь п 6еа той :мішо~, їде nан. 
І він І~JШЧІІТь, I\tt~l-i ' : , Я не :ншю нї читати, нї пи
С()і-П а холпь ;\ІР1Іс за I\npO~lЯ обібрати!" Пан пи
та3 і! ого: .. Що пr г в JНШІ ~ ' Він повторив знов: 

• а)1ЇШ-JІІ С:Н :3u JIIIUIO }І TOUi .J,aM 1}~ІІ 30 .. 'ІОТИХ і СВОЇ 
конї :з nonu:з м Сю я JJJUIO д Gpe читати і писати, 
я );:І.У :за гrу.1я' . І в:тв усадив пана у :мішок, за
вя: ан, rpouti в~яв і Hil к нї всїв і поїхав. Прий
Ш~l П іІ~rцн нр руба..1н лїд і утони.Jи пана того, і 
~lYi-1\ C Я за ТО ТЇШІІ.l.И ЩО П ВЇДіМ ТJІЛИ 3:1 СВОЮ 
нїнrrо;lу. ЯІ\~' їм був :~ро'"' пв, за ті грпби. J:Ia другпі1 
;~ лr) в:шв Іван ВІІЇ~- і.l п на ярмар к таІ\имп ,цорогпrrпІ 
J\ ін І,М І1 : - :цтн)аn і-Кпдіn , вптасть ся . нпми і ду
іІ\Р Ї~І :1а Tt' , }llt)' - :} і І ТО ЩО ПОНІІ ІІОГО ."ТОПИ ІН і 
nін cuui т1нr такі копї :міг ді татп і ~пюго грошпй ... 
1\а;куть Жпди: ,А1 - , Іва н , то та.)І на тамтім ст>ві
тї та\, да ють: ' · :Дають да/1 nам Боже здороn.лл, 
lllO B1l ~ІІ'ІІЇ ; ро ) ІJ. 'Ш 'Jtl t\! ' J\Jи 'f бе U~ , lC' l\1: ll!JO Jl-

, ' r ) - .. 
'ЛІ llt(I І J II ТІ І Jlil( ~ ll0TOIHII3 •• ; а ПрОСLОУ Jlii\OMy ТОГО 

ш' ::~ 1 ,, нІ.1tс J, Гю то с nr:шкив ~Н.ІJІОІІТОІ\., . Во нп йому 
; ;;ІtІ.Іатн :ІІІ Гюгато грошнй і з ібрало сн їх 11\.пдів . ,.,;• ~ .. 
МНОГО І ь:а:.:Н1 .1 11 СООІ. ЩООП Н!Jра.:з УСІ ПОЛОНКІІ ПрОТИ-

Н tlЕ, ш,о6п нар;.І. J'x у їх ПОІ\П,J:ав , І\а жуть: " ЯІ\ той 
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старпй ~Іошко усунеть ся перший, то він перебе
ре, котрі кращі конї" . - Ну, тай вс їх JКпдів ви
топив. 

---о---

Мужин з Жидом у спілцї. 

Був одпн чоловік: дуже б) в худобнпlі. Прий
шов він до І орш:ми, а люди пилп у шор. Коли прий
шов до нього шор із келишком, тог,J.и йому не дали, 
a.:re nоверталп до другого. 

У один раз пр:иlіде до дому і каже до своєї же
ни : Жено! Я хочу тепер зробити одну гостину. 
Тих ]JОДпй, І{Отрі :мене не пізнають у І"орш:мі, усїх 
покличемо до ш1 с. 

І\аже жена : Чоловіче, та що ми дамо ·лrод,ям 
їсти тай пити? 

Каже віп : ~І\ но, -не тart то буде : є у нас б дна 
корова; та "арнкемо та з зада зготовимо людям 

їстп, а з переда єще буде корова . 

А пити що дамо людям? 

Є свпня, та свиню продамо зовсїм, та раз їм 
дамо гостину, щоби знали rазди) ож я маю раз да
ти ЇJІ , об ру ГОСТИНУ . 

Т(Н\ с~І ста.1о. Продав свиню~ І~уцщз горівкц~ 
:J(lpi ;J aв I\ Olюn · : ,ї.І,Їтп ,JJ i l\ п.1аІ\а.1п~ ali бо nіп перс,J: 
ni;.r.пcp па JJ.~i сохи, .а за,;:~; відр~ б ~ ;_тай црпготуJЗав 
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Г ТПН). ah:.lИKan ЛІО,J,ИіІ. уСЇХ TILX r'aз,J,in, 1\ОТрі ЙО-
Г н ч това.1и у кор111Мl. 

Т ті ІІГИІ .. ЇUІ Л П. ] :3 J\Oii\ДПl\f rа:цо:м ІІрІІІЇІІЮП JlOГO 
н . Ра:3 ::аІІіl.ІІІ сл го ппп і він 11 . но:нt~рає nоп, 
а;І\ ІІіІІІІІ ГІ стнть <·а у ХІІаш а ІІ<'П ІІі\ ; t, норі. P;t:; с. ІІО
І'. 'ІНІІVU , а.і"'ІІІО Ll '11 і ТОГО j ;~~ Ї.'ІІІ, Щ~І НЇІІ () ~1; .П ІІІJІІ!В 
·uiii 'ПІІІ ;J,ЇТНМ ІІа :о·JаГі\116. ~ ~a ii ,J,C ~ І.іІІу ТіlІЇ І'іаш•: 
1 р({ па НОВС ІІ Є ,_~OUpC' ,J,ЇЛО! Я ЛПJl[ BiJ lUJH \аВ H'l, ГО-
ПІНУ а ІН-' Є LЦС BaiJJIIX liC'iJJ. }і ~ув ЛИШИВ соб і Па 

u •. • , .. 

:JМіІГаІІЄ ТШІ /I.IТSlM а JJJI JІОЛОШІlІУ Cil~Il ;~ І Л П а НО-

• . lНІІІУ 1І('И. 

'11 оті :щ 1 НІ.ІИ С1!\І іпти ся ду ж і ':>і. t 1Jа.лн ~tеІЮІ 
соб 1 r ворнпt що дурень. '1\t яr~ то МОІЮ-Іа і:з пів 
І\ ·~ювн :Jмаганя :зроuнтп а піn I\OIJOBII оставити 
t1 .... II iJ\IIЛt1 ( 

Теп р він розсердпв ся і впгнав пон із свого 
~ом~ тпх на.нів тнх й1~>,-l,ів. То1і нjlішлп, а він там 
('J"opo :ЩІІJJіІІНІПІІ:. 

JІриіішпв 11.0 ('Y,l.' :1 'ЛІ;\JІІ r;сlдїІмп: і у еудї із 
('f_, оІ'О сп ('LМЇІоть. 'lt·ш·p н• .. 1) tYf' дtJ.но; :щмr.1ьд. nа.в 
я аж до царт. Прийшов J(ом.~ po::J~(<J:J нід ц:1ря: йде 

д царя. ПрИІ1д до цаrя а 1 царя така б Іа одна 
нанна що нїколu пс JI-Ш.la tьміяnІ ся; все сумна 
бу .па. За1·лпкалп сего на вонрос айбо с сь зачав. 
приrшзуватп, як він походив з І~оровою тай з nа
нами. Сесл панна тото с лухає і з~[. чнс ся дуже сьмі
яти, а цар із ра ·tости єще лїпш - _ пптає , як було, 
того Іваш1. Цар nІшптус, а панна СІ)міє <:.я, тarut 
;tужс. ; ~осuть тuго , що ~їІіС С(ІМ: цар ж~Ілуnаn на то 
дІло щu ройGолить ся ванна сь:міючи ·я ;з того дї
.ла. І раз зачав к.а~ати: Чо Іовіч.е,, що тн хоч ;за ес 
Дl~'І , бо Tll C.C· дlll\) 111 анду НtЄШ І · .. Ь .. 
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А він каже: Пресьвітлпіі царю! я не хочу нич, 
лиш триста · палиць. - Панна ще лїпше зачала 
ся сьміяти. Гадає собі: То сей дурень цї іІИй, що він 
просить триста палиць; та того не видержить. 

Но, та даю ти, небОrІ\е , н:а .лй~ цар. Цар rад: ЩО 
нан на сьміє ся, тай обіцяє 1\'ly. Гадає собі: Дnм j/ому 
Я!tого гшІдука, най го .вифраску;5 f~e 3 три ра~~ш. 

Но ро~1каже він до царя: r_Га най я JІду на вро
хід 110 містї, бо я і таІ\ не був єще у сякому містї, 
а може н ІЇ сї палицї трпстіl де продам. 

Bпilwnn :~ міста. ;~абіtвнв с .н. Прпrїнюв до nо
J>Їт, іПІ ДО ЦU ри, TUM СТОГО:жа 1-Ю нуСІ\аЄ. l{uшe ТПМ: 
.Н дуже :-щ вслпІ\нм ;(іл ом іду. ДаіvІ ва.м :з _того тре
тпну , лпш пусгїть :мя. ІІустп.1н го . Прийшов на 
другі ворота, тоті уже не пущають. Іtаже тим: Дам 
і вам 3 того третину, за чим іду, бо дуже за nели
кпм дїлом йду. Пустили го і тотl за третину. 

Но, І\аже цареви: Пресьвітлий царІо! Та ледви 
Jtршїшоn до вс.Іс. За дар вас чоловік проСИ'l'Ь, бо із 
того ВІІ\U лем третипа остала, а дві чuсти віддавєм: 
одну чu~т.ь на нершіі1 сторожи, а другу на другій , 
та .менї вже лиш одна обстала. Аі1бо прошу тим 
дуже скоро виплатити, що я їм дав ;з своєї части. 

І тогди цар зажене гайдука на першу сторожу. 
Вjддадуть тим сто nал.иuь, дале на другу сторожу; 
~адуть і та,м сто , 1цr, ІІому остало сто . 

J,uшc він: Прс~и>ітшuІ царю! llустїпj ~~rнс ще, 
'llJ 1ю вродn,u Gнм І.ЦС сї сто . 

Іде мkтом, 1\уtшв собі одну дуже кра сну Ш1-
.lllЧI\.y , nнсану. l-JuJ"'t,J,C О,J.НОГО .il\u,..J:a. hil~KC йому 
Jf\ид: Ну, продай :м:снї тоту палиtІку! 
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ЕіІ. Ті1 п~о я тооі бу;І.) прnд:Івnтп о~пу; купИ 
ІІі\ гурт <'То: у ~ІРН ('. с ncяr\i ;~о nпбору. 

Jly ню· що uросиІІІ ~ 

то rр і u них. 
Jly, ;_], шн уть? 
'11н ІІ,аJ'""і гроші я ти поr<ажу . 

~l;І ІЗ ІЇО)f~· .і-Кпд гроrпі веде Жида у бурк до ца
JШ. '11

il)t . же варта :зшt є чого тот jJ\ида веде. Уже 
н , СJІПрї1Ють нич нї його нї 1Кида, бо знають., що 
JJ\. н ,'l; :m на.lІІІ(Яі\ІП 'il ; ~ f' . Приnrде Жида, вшїде цар і 
J аж : 'l\1 ЩО ВП ІІрИІЇШЛИ ДВа СЮДИ? 

.Жид І а ;кr: Н~· . Нj)С'С'Ь піт ПІІЇ ЦаJ1Ю! сест-. :має тут 
< тп на tпць та я від нього купив. 

'fa tцо ь )1У, нобоже дав, каже цар? 

'fa ;~<ШЄl\1 1\ІУ СТО epi~HJL'< . 

'rогди цnр кличе гайдука і каже. Неси столець 
с р д б} гк~ бо ее ь Жпд купив від сього і тоті 
остатні то палпць що. :мав дістатп, тай треба му 
удnтп nор я;~;~ ruп гщ.яч 1. 

Панна j Ні- тото воі1шлn, тай дуже сьміе ся. 
Внплати 1и і Жпдоnп тот і сто Ні1Л ИІ\Ь; а цар того 
обдарував порядочно. 

---0---
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Пан і Жид. 

Був їден .ІКид дукош. А в тім селї був пан 
їд н . Тот пан не мав ппч, вже був н:1 пепзії і ннмав 
нї жону, анї дїти. Держав іно ша їниого собі тот 
nан . .іl{ид тот що собі ушпикулював у своїм розу
мі ? Бо тот пан мав rроІпиП много; та так ушпику
.чював, якби гроші дістав від пана,, якими фіr лями, 
бо силов не годен. Прийшов він до папа їниого ве
чера, J~аже nану : Паночку ! щоби я їх просив! 

А що? хлопе .ІКиде хоч? 
,Я 1їду, паночІtу, в купецтво , т~нї яби nроспв їх ... 
' 'а що би ти просив, .ІКиде? 
м·і110 я їни у ладу гроший ... 
'l'a що ти хоч із тими грішми, .ІІ\иде? 
'.Га ІЇду, пане в купецтво, в гандель, та бою ся 

тотп гроші лиш а ти дома; та я би їх проспв, та б их 
принїс до них ладу з грішми. 

Ну та хлопе, кить такое дїло , щось:ми сусїдови 
добрі собі, то принеси. 

Я бп:1ую нп пана, бо І\ИТЬ :мої гропІі узьме, й 
їх забере . 

Ну, що .JІ{ид ушnиІ\улював? Пішов дому .іl{ид 
за лад о в і дома Жида другого у ладу поклав; ледви 
двоз .ІКиди припеІ{али її до пана. Ну, й пан ни 
:1нає, що в туй ладї е. Пан ни позирать у ладу, ка
же : 6 що є; щось там ПОІ\Лав у ладу, то пайдеrп, 
.нrt прийдеш . 

.ІІ{ид пішов в купецтво, лишив .ладу. У пана 
було їнно вижля, такий псик малий, що тот псик 
із паном все спав. Пан не :мав нї дитини, анї жони, 
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тому ся пспт~оnп pn,.1;ynnв лем, більптс радости не 
мав з тпм пспком і обіцяв: рас собі понесе, а рас 
uспТ{ОВП даr.ть. Доти псик nec с наном в постелп 
спnв · а ятt Жп~'( лn.; 1,у нртй , вже пслк с паном не 
ХОТІВ натн. Іlан ЛЇГ СОUЇ n НОСТЇЛЬ спати, і ІСЛНЧС 
д собі того псnга спnти, аі1 пспк не хоче Пти д па,ну 
спапт, ай JJД д :1адї. ІІу, nап ся чу;т,ує, чому пспт\. 
не J'l;~c. д нт)ому, а I1:t:~ д Іа.J;ї. Пспк скnвунить тnср
до гоr1 лад о в у ночи; пан чудус ся, чо псик ска

вунить горj ладов. Ну, доти nспт\ іс паном спав, а 
тогдп не хочо. Зачав нан лnду 1(о:микnти, що в тіі-:'r 
ладї є: А пу бу,'І,у по::знраnІ! П(lн Іtаже іношови, rцо: 
ПС~П\. нее 30 МІІОВ СШ:1ІJ, а ТСП р СІШВJ'НПТЬ ІСОЛО ЛаДИ. 

1\.а,Ію іпопІ: І я ся па,1; тпм чудую. 

J-Io, ка;кr, домпІ\і.Н'"'r но тоту ладу, ану! 

І домпкають ладу ключами сnоїми, аіібо ІЇ єдпн 
ся J"лточ не, П] ~ИДі1Є панський іт тій ладї. 3n,rrшв і
ноuш свого до лакатоша, що замки править, аби 
приnпюв, удо~нптутп ладу оту . .Л:акатош прш1шов, 
у;щмок лnду і уnпд1в, JІ{пд лсаапь в лn ~~ горіниць 
іс Тіl~им грубпм ножом ( опов. поІс: .як рука)! Но 
J1 пап ся встрашпn, ят увидїв того жида, в ладї . !"а
же nilн ./l{пдonn : Що ти ту лсжю11 в ладї? 

Ну вже і Жид ся вnудив~ як увпдїв, що у
до.мк.rІп ладу . Видпть, ож :мусить правду Іtазати, бо 
nже в руках є .. Но, що пr Жиде хотїв ізо мнов? 

Та., патІО 11І·. у, MC'liO тот .іКнд папв; я :муrпу прnв
ду тса:-зати. 

І~і1жи Жиде хлопе нраnду, Go смерть ти зроблю, 
бо rрациї більше не маєш. 
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ІІу, я вже nпджу, ож. б і д ;1 папочт\у та rт\іl
жу прав;І,у. l\f е ве паяв тот .іК.lІ , І. , UJ.O \) lІО'ІІІ rоворнв 
з ппмп. Яr\. онп ляж. 1ь сн апт а .н Gнх ::mpi:3an СІН:І 
ножо :м їх. 

Та rцо був бпrr) 11\,ri /J:H тпг · І.и 'Іишш , яr\nпer) ~tе-
пс знрі3а.в? 

3абт;::ш б их: гроші па на вrї. 
Де би ти тот і гроrпі ;(ів , .Іltпдс? 
rra Я був би~~ СЯ, Пё1НОЧКУ, 3 ТІНІ .JJ\, ІI J~OM ПОДЇ-

.lИR , що наяn мене їх різати. , 
Но, ти 11:\иде тепер :ма с пr r'paцr,rтo ; за о~го , 

п~ось с1ш~~ <1 n, маепr віеїм рОІ\.Ї n pcuІ·.ry , а тот ма;.,з 
jJtrr)'~ .смерть на. птибсницю. 

Що з тим: Жпдо:м чинити ? Прийпюв тот .11\ид 
і:~ доrоги, 1Кпда ймп ІП, :зnвіспли. Тодп з радостп 
нан що чинити с тим ма.лпм пслІ\О:М? Дав тому пси
Jсnви ХІНІпсу справити і с СІ\Ла і в тот день, в рік, 
тот nап дава.в все гостину робити псикови, що му 
.жптя подарував. 

---0---

Назна про Жида. 

Було то може за часів , коли еще Ісус Христос 
ходив по сему сьвіту з сьв. Пе.тром. Іrпов раз оден 
жид коло костела і чув як праві в той час кшонц 
Ісри•нtв, щоби люде давали · бідним: алмужну, щоби 
біднпх спом:JГD11І, та що за то Пан Бог даст два 
рази тіль о. Tait ІЮІД пейсатий подумав собі: "я r9 
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маю вслпкі МїlіІонткі та лк то веьо людям роздам, 
а як мі da то Пан Буr даст два ази тиле, то ro бу
дзем мац вe:rri :маі1онткі". І таr~ жид пішов домів . 
'ro я~ 11риІ1шов домів, то зараз оповідав свої І~ урі : 
, Цу ро зн:нп тп цо ? на тен полскі кошчул цошка 
таl\1 ті1 г ь:ппІ'І е.l о як сам Пан Буr. То ми ro l~ури 
::'11а.мс . ве 1ші маJЇонп~ і , та яr~ поро:з~аме бідним, а 
Пан Буг нам дnст два ази тплє, то ro потом буде
мо мс"1ї ішчи вєтщиі1 , б уд:іеме ве J1ьГі бога че". І так 
зачав жrц ~з і своJ·іов Цуров ро:здаваnІ свііі маєток 
,...і ;.І,нпм юднм і зи нару днсі1 вс.ьо роздали і не мa
Itrrr .. Т!ІІЧ; то тепер ;-}ПІП чекають., коли Пан Буг їм 
нрnпРt.:С . А~1е 1І ею.tють єдин п1ждень, чеІШІоть два, а 
Пан Буг їм ІЮ припоспть нич. І так жид потім ка
же .:-LO своєї Цури: "ми Го поrлупяли, же ми роздали 
·вуІ1 мийонток.. 1\'Ги ro бул"і найви!\шш1 боrаче, а 
тер ас :Jме ншїве . .кшп бідаки" . І так каже жид (1\Іо
шко) ;І: О своей Цури (жени), що він піде до сам Пан 
Буг, u~o чом: му не приносить два ази тиле. 

І ТіІІ~ іJ\и;~ пустив ся в дорогу до сам Пан Буr, 
",.,. .. ··~ . 

а НР в:шв COUJ На ДОрОГУ ДО ІДЛа ЛИШ оден ХЛІО а І 

е 11ра. ll\.o.; r и був вже пару мпль віf); свого дому, стрі
т~u він ен :J двома х лош1ми, а то були оден Ісус 
Хрпстос, і1 друпнї сьв . Петро. І, як звичайн"і, они 
ся прпвптали , а потім ся го питає Ісус Христос, де 
жид іде, а ле Ісус Христос знав, де він іде. То жид 
па Jc. Христа вопрос відповів, що він іде до сам 
Пан n~·r j ио :шовів іЮТТІ;, ЩО як ся му стало, ЩО ГО 
ІІан Бу r' ВІІJНІХтуваu ( ouJyi\:aв) ~J Gоrатп па ху;(Об
JІІІ ЩО нjн Мі! U HL'·.fНHti Мі.ІЙUІІТКИ ~ а TCJJt1:~ ЩО Jlt'Ma 

ШJЇ О.J.ІІОГІJ 1Lpri1Ltaptt , ТО ІЦО ni ІІ XY,J,OUHIIM ·роздав, 
щu на тен 1;uшчу.1 тuь: 1i:WIPIC.iJ01 як сом Пан Буr, 
щО'би худобнпl\І роздавац, то що за то Пан Буr· 
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да сть два рази nше, · за що він так зробпв, а Пан 
Буr що му не дає, та що за то він іде · до Пана 
Бога, що· нацо го зробил з богати на худобни. То 
на то ]сус Христос єму таІ~ с1 aзnn, щ би він не ішов 
до Пана Бога , rцо він щ него пїІи. и не годен ааJЇ
ти, лиш тільr,и, щоби uін нііІшоn ~ IШMtt ~о другоП 
Іtраїни за море. rro жид рад-нерад nіІЇ:Шов з нима 
ДО друГОЇ :КІJаЇНИ, а ТО було ЄЩ · 3 рана, ТО ПрИХО
ДПВ піст, та лиш хотїли дещо зїсти. І таr~ Ісус Хри
стос впло,І\ИВ найперше свій хлїб і сир і зїJШ онп 
тоє сї тр01ї.ми і по фриштrшу ішл и: да ле, аж пастало 
нолудне, обід. rr1o на обід дав сьв. Петро сво~с: їдло 
і по)"ли собі всї троІЇми і ішли дале. rra дорогою жид 
свою мерпндю, свое їдло оо і зїв; він ішов все за 
ни.ми і все по киршинї щипав з того сира і всьо 
з'їл до вечера, лиш троха ему хлїба остало. Аж ту 
прийшов вечер. Ісус Христос І\аже до жида, щоби 
nіп тепер дав вс•Jсrю , rцобн 7~;1n тоJЇ 'ИJ\ а жrщ 
ні ~новіn , rцu він спра нема, що він снрки, ІІС з'Я'І'. 
Але ~нt ІІ<1н Біг, то він :~пав добре, lf\O іl\ІІ r.r; CLlp ма в 
і ІЦО го сам з'їв, як йа НПМІІ ішов. rro за то Ісус ся 
его ( jJ пда) просить , що хто сирка з'їв, то жид опо
віда є , що він cиprta не з'їв . Але Ісус Хрпстос nитає 
ся жпда в друге, що чогось .жид сирка з'їв; то 
ж.ид Ісусу відповідає грізно, П\О які то пан уnар
тий, як я повім ас, не потребно два ази, я сир~а 
не з' ят. І так вже ся го І. Христос дале не питав. 
В той час лиш пішли дале дорогою, аж прийшли 
ку · ~гому морJ'-'юви, ку водї, де :м:а.ли п.лпсти до другої 
rсраїни. rro Ісус Христос, яко Бог з сьв. Петром 
ідуть по верху, по покладї, через воду так, що анї 
поги ся не тrш.ають води , по :мач ають ся:. А жп-
диско nei1ca1 пй лІ~ увидїв, що они ,~ 1 • іду'rь. тart 
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по водї, то і він ся пустив за ни~ш, а.1е скоро з~ 
трп р~зп крочну.1 то з~раз занурив ся до води 1 
кри•1ить, і1ойfіат па Ісуса Христа, пеітсами треп ле: 
, А я r'o nанпве ее утоnє я ту зrінє нро1u е наноn 
1>11туйце :мнє". А І ·. Христос єм.~ каа\Р пптї.18 сп 
1ЄГО: , ЖИДГУ ІlОВЇ '1 ХТО llfH\a :з'їв~ ТО НЇ~ЇДРШ :;а Піl
МП я1· і :мп" а жпдІ\О відновідае , що він CПl~ Ita не 
з'їв. А І ·с IJJITU е ся єго в друге (.J.pyrиii рі ;:з ): 
, a~п,J,I-ty повіч хто cнrmo ;/їв, бо ся ту :затониш" , 
а жтц ві ;~повіда_,с грі:н-Іо : • хоц ся ту дпраз утонє, 
то я снрІі"а не з' їв. rl'o ту бі.1ьшс сн єго Ісус Хрл
сто 11 ПІІТаЄ .тІПШ JHtil\(; і ЖІІ),І\ОВІІ ітп Ті.1 К НО DO,J,Ї 
3і1 HIHJH ЯК і B()Hil. 

І Тї. ІІ\. вонп сї т1 1їu:мп пере J1ш.1п ч .]!e:-J тос ropc 
до І\ рїйни. ПршЇІlі.НІ нai1ucJJшc ,7J.O одного мі ста, у 
1~отрj~1 Gув L:~tyтuii Сю коро.1їнн<1 бу.1а ;~ya-tc xnpa 
І JII ;tОВГІІ Чtl і ЮlU ВСЇ ДОХТОJ1е е1Ї ЛЇ 11П.ЛП і ВС.ЛІШЇ . ~ . ~ 

Гj)OJIIJ TOif ),·opo,rry, ВІІ ;~аn Tl!M ~O.XTOJ>lM , а не ()у .JІО 

Ті.ІІ\ОГО дохторїІ, нtоGи t.: ІЇ нп:цоровів. А GІІ~о G і J ІІ~
ш той I\opu.IL uGіцював грошпі1; 3 nо:нІ Gи ;~ав 
тому, хто би ·п такі на шов , щоби тот у І\Оролї)Зну 
впздоровіn . TilJ~ J . Хрпстос всІх Н) іl\;І:Сннпх вп
, дравляn. то і Є Іur снішив nп:)дороnітп. І Ttti\, тшлп 
ВОШІ HpiІ!flll.llf ,1,0 ТОГО І\ОfЮ.1П , ку ті(r І~О]ЮЛЇВНjJЇ, 
то са.м н 'PlHC ю1:зав І ус Хрпстuс теп .. 1о1Ї води і 
корито і зробпв кувіль , і скупа~1а ся коро л їв на і 
по с 11JY Іс. Хрпстос сказав до тоJ1: хороlЇ Ісоро~1:іu
нп: кажу тобі воста нІ1 в імя Отца, 1\IO(~ro і n ім я 
мое, і зараз no та..-rа здорова, ЯІ\ бп пе була хора. 
І дуже мо.10;:1;а впr~lя,:..t;a.la хоц була старп . То той 
R()ро.тть rн ;~.уа\е. :{p:l;J:Oвa n, та ::за l_)ёl::J д::ша.n обіцяну 
с ,':\1 у гроІlші1 Irycy Хрпсту. \де J сус Х1нrстос не 
ХО'l'ЇВ fliOШI~,. .ww j ,~:- ,.:й6 :.1. Аи1е а\ · 'І) · е гроші 
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хотїв і зато казав: "ци Го панове поrлупяли, же 
пеньондзи нехцу? 3а пеньондзи би хлеба купілї 
rдзе на каршме". Але Ісус Христос лиш хлїба взяв 
від того Іtороля і пішли дале до другої блисшої 
країни і там само так єдна королївна бул::t хора 
і той король також давав дуже великі суми грошиІЇ 
тому, хто бп виздоровів єго ж н~. А .~ки,J,І\0 тепер, 
Іtоли учув тоту вість, то ся ,іJ,уже урадовав і сам 
нобігнув наперед до того :міста, де бу ла королївна 
хора. І каже сам : а уш видїло як тен пан виздрав
ляли, то і я так уздровє. І ж.идко дав анати до ко
роля, що він виздоровить є го ж~ ну. Король каже: 
то добрі . І жидко Іtааав нttrpiпi води і таку горуцу, 
як кріп, усипав до корита, а до того кnзав хорі1ї 
Іtоролївній легнути, до той І\уnRлп. Rоролївш1 на
коли легла до той купели, то ;jара:з ся попекла в 
тій горячій водї і зараз умерла. А жидко видїв, 
що ся нерущає, то кричить: но, кажу тобі панї, 
вста.н на земли моей, но, але панї не встав. Жид~о 
вайчить: о яка Го панї мондра~ хце жеби мі не 
запл.аціц, а моє rлове повешіц. І ту видить король, 
що· жпдко єго жінку nонік горячов водов, що ·у~~.ер
ла, то зараз казав воякам жидІН1 одвести ку ши

беници і обісити. Но праві, коли :\іали t'~ro віпІати, 
надійшов Ісус Христос з сьв . Петром, бо Іс. Хри
стос всьо знав, що жидко поробиn. І коли мали 
вже ропу на его шию кластп, в тоІЇ 'тас Іс. Христос 
просить старшину о пару Q rова. Ісус Христое ка
ше: ятt я єй не вп:здоров.JJю, то пас потім с:і трІІох 
nовіш;_Ітс. І так далп поІtЇІЇ JfliJf ;~I~•J3И. 

І Ісус Христос зас тоту королївву втпдоровіr:, 
як і тоту перше. Але заь:лп 6Ще бу.лп nі;т. шпбени
цов, то - Ісус Христос щ1же до жид:ка: по віч тепер, 
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хтn <'Іij)f\;1 .>. ' їп. ./Т\. rц m1жr: :1 rпрка ІЮ з'їu. Ісус 
ХрІІ стос ннта є. rя в ;~ругr , а жи;~кп грі:ню о·rноnі ;~ат: 
5ші пан унар1 п. я І·' я ноnім 11с, не потрібно два а::зп, 
я сирr\а 11(\ :-І ·іп. lcyc Xpиrтnr І\а .жr, н .. r. жи~~ку по
І~і '' 'ІІІ С ('П]Н\О :~ J'п. uo тя ту обісят. А жид грізно: 
а xot~ ~tнє ту ;~оае обссят я спрю1. не 3'ят. І юrп 
G і :п)JІІ е Іс . Хрп "rnc ся єго пе nптаn , юнr єго не ~an 
о І і('. пп r. 

'11о 1ю іН І Ісус Х рпстос ви::здоrювів ;~ру гу корп
.ТJ .(вн у, то тоі1 Jі()ро.1Ь :3ас я ::зра;J:окш , що ся татн1tl: 
дохтор п;ннпn Ідо GГО жену ви::здоуювів: то за то 
:tава в Іс. Хрпстовп вс .. lпІ\у су11у гропrи1l:, і:І.л е Ісус 
Xptc гос нr хтї.1 ІІЮІІІИЙ тап~ ян і н е.рпt е, лиш Іс. 
Х Jнн ·тщ· Jia:m в coGi ;~атп три хлїбп і шуфлю (опа
ту) і Jtiti, н жпдr;о, колп nи ;r,їn , що Ісус Христос не 
fJrpC' І'рош і то став ду ;ке. :~лпІ1 а а\ ся :за нrйсп тар
га в. І ю1 жr: ци rn Іtн нове r лупі , ци цо, же пr.
ІІІ,()І-Ід:~н не Gcroм, о~Іем тr.н ло1mт l 'РОН мо тик ? До 
то шнюм 110 ти. r :{а nr.ньонд:~п nrrІПЦl10 би ми Іtу
ні. ' ІЇ. ТІо , ёІ.'Іr 1<'. уе Хрпстое ІJІІІІ тr.є в:тв: 3 х.лїбп, 
шуф.JІЮ і ІІіІі і ; ~;tn тоє нr<·тІІ і'ІОІДІ\ опи. Але іТПТДJ\о 
нr xo•rr. нrстп i\Іr 1 Jr. на, : -:смлю, же он nолял не

ньонд:ю пеец, як тен JIOJiaT і тсн мотnк. Але нотім 
· вже мусїn нести. І-І о але н . дуже далеко нїс, бо 
nн ет!\а нрип1.,1и під о,:з:ну гору . І ту r\азав Ісус Хри
(·тсн ~ ЖІЦІ\()RИ 1\()ІІі1'ГИ Il1l\()~t , а іЮlДОК Не ХОЧе КОПtt

ТП, it\(~ ~юr:ІЇ ІІіlТІ 11 і ньоrцзr н:~яІ( , не тен мотпк. Но 
но ('C;..ty н : ;н.t ст,n. Петро піт\, а жидко JJІуфлю гли
ну о;~мітун;І п. 'fo сьв. Петро лпuJ •1отири рn:3и пі
І\ОМ :-Н\ТЯR ТО :{Dpa:J 1 ІОТПJНІ бОЧКИ СЯ НІІТ\ОТИЛИ 30 

;~см tї , <1 іЮІ /І,КО як тоти бпчr\и уnпдїп, то дуже єго 
JlCC.HOI\Ol'л n , а ХО l~ІІТЬ , ;1а:зсрат і ІІПТ3.Т С.Я: ІЦО '1'0 fO 
панове єст у тнх бсч ах? Ци мо.ж .даІц~- n'no, а ци 
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мол~~е дnкедп злодзее ту nеньондзе схова.лї? А Ісус 
Хг.истос ка же є:му : гей ту суть гроші в тих бочr{ах. 
~l1 o лш:дко з nсликов радость о в ся mпає: та як то бу-
~ :ю ш1поuс нас єсть трйох, а боЧІ\И суть чотири; 
та r·uмy тuта ч етверта будзе? А Ісус Христос каже 
є му: том~ буде, хто той сирко з'їв. А жидко фриш
но І"<tже : я сирко з'їв, я сирІЮ з) ять. 

'l:o тому правда, що жид лпш всегда на гроші 
лаІ\О:МІНЇ. 

---0---

Як Жид Русина правотив. 

Був їден r'n зда, фурмю-r. Ходив все по nутьох, 
nід свойого до:му на дві мілї землї і спознав ся з 
їдпиl\1 добj ,им ю1чмарьом. Хоть мав гроші, або й 
нїт а він fюму все дn в їсти і nити. Були собі добрі 
люди. Ішоn раз, росrсаз11в собі дві яuця зварити, 
тот ф рмnн, в своіlого доброго побратима, у Жида. 
І-Іе плDтпв тоти яйця, опстав довжен чотири Грай
цари. Прпі1шов дому; та му nривнувало ходити по 
путп· продав конї гет : Нїrда не спочпну, чем все 
но путях ход,ку! Не мав кони і! за вісї:м: рО!\ів . У 
вісїм років купив собі шумнї два коr-ІЇ і коч, буде 
фіякри111 . Узяв собі вестн двох панів на шість 
НІЛІ, зсмлї за дваіідять золотівок. Дуже дорога фур-

1\І[ІJП\а була; богаті нанови не жнлували му плати
ти, Go rнумнї п.опї :мnв і I{O'J. ПJ1НJ1Іпли до побра- ' 
тима, до 1Іtпда . Привптав го 1Іtпд . 3nідуе ся : Чпї 
конї? Повідать му Русин, жидівський побратим: 
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l\ОІІЇ і1 го·r~ тп .хва ra Бог., nшиТJ\Оі .. і мпі1 . А до tа-еь 
чн uш\ пtіі: ?\Іаю доuр но 1 ., шумнї дв і хижн і н~о 
~І і трt{іа n rа:;;~ів ·пз і · вшитІ\ f i1IO. fп G. · .л н н о
nі , ~і1ТЬ му Жнд ~oupi нобратн н nтr а1їбо 'ЛІ .мснї 
В 1 11ІІІІІВ UIKO,J, . ; ІЗіJ\е ІЗі ·.їм р01\Ї rз .Я тоuі 3Baj)lf13 ,7~ni 
ЯІЇІ~Я :.1 ТП ІІС :)і} ІІ.l і_ ТІІВ ' KП,J,L б. ·в Є 1.1. ТОГ;(и ПО.:ІОіЮlВ 
пі;І. КУlІ'У тn, був є:м :мав два кури; по рахую тп до
р г я~ побрапв1 nп лем по 4 ГрСІЇІ\і1рів ,· ~пу ; 
ТО Л М ІІа ЄДСП рітt . іН[ 3IIa€Ul, П O!)HTJIMe, JltC ДО 
роп·t - то :н много . Єдна ~~~ 1жа зн ес траі1цять 
Н€1\Ь: ч rr п раnді.І ? IJ равда nовjв і"'rо .м:у Русн1т. А я 
тобі 11 . р:.lхую дорого за дnа ро ют: шісд сятL і два 
J\ypпJ'r , l' O il\;~a т·урІ\а по COJIOit Гр:н1царів. Я coui ПО
рахуnав І~і .::~ ько того ~ЮіІ\С бути а ві їм рОJ\ЇВ у 
И ІІ е 1·~· ри1Ї та 1\ ІЇ ВПJJШЛО ВШПТl\ОЇ С)'МИ :На ЄДСП 
м і йо н. иаплать мі , побрttтиме, бо тл доnrпе не ІІ\JЩЮ . 

ІІ Gратп:м ся ІІ'НІ)'ДПВ. rrЇI\;)B д ВО,J,П КОЧІІТП 
що ті.lL І ~о соб і заф~ рl\шппn з під.1ІІ~І а І"ію-'1\ІП , що 
с.я вш1пк го · G-yn · а яг ся рад в доорrп·r, Б r :му 
дав - та тото вже .іКид бере . 

Одповів :му Жи ~: Кидь не хоч ш чесно оддатп 
ХІНІ·~ і r~онї з хижп я .впбратп, дУти свої, наму на 
тя фі каріша; тtli\Ou ід~ за єдну д ятку . 

Фіскаріш сп в:зяв до права. Р ск3зав конї до 
пра ва в а.1ашу ;заперти. Худ бнпu ся ш1п~ дпв: 
Най роб.1нть з д1ть:ми, що хотять ! 

Сам ся йде повісити . 
устрі:нув го цпган чорного, засмученого ду

ж . J го ся віду є : Що nам є? Вп в ЯІсі:мось страху? 
Пін і:з а~алю пе :мошс пові тн. Ледво йому oд

nonjв: Через дві я~щя, та-м ся конюJ: і I\OiJa і r ц, 
здівства збув ; теuер ся йд-у цовіс т- . 
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Звідує ся цпrан: Колп було тото право? 
Ще не було, але вже конї зас квестовані. 
Як Бог дасть, таІ~ буде! повів Juюму циГан. Ви

СJІ) Хі1І1те прі1во; аж так будемо зні1тп, чп пропадуть 
ваші І~онї · бо ві1С чорт підбурпв , та ся радує, що 
про дві яйця ви ся усмертите. 

Тадь бо Жид наяв фішкаріша. 
Та найміт ІЇ ви! 
Та за що? Віз-єм двох панів; мав .єм дІстати 

двайцять золотівок. Конї засеквестовали, панове 
собі другого фурмана наяли і пішли. 

А я буду ваш фішкаріш; дайте менї десять 
r'раііцарів. Вернїте ся на право. Повічте коло фи
совГабірова, що: Я вже наяв фішкаріша на того 
Жида. 

Скоро жидівсІ~иіі фішкариш виступив перед 
совГабірова і почав кури раховати, кілько много за 
вісїм років бувби Жид нагодував. Хоче совrабіров 
знати, де фурманів фішка риш: Вшпткі панове ту? 
КотриП то є того фішкариш, же ми ту вшиткі, а 
він собі ще їдІ-юго наяв. Покличте на тото право 
свойого фішкаріша. 

Пішов кликати. Не ввійш.Jп рn:зом. 
Но , де є фішІ\аріш ? 
Забавив ся дома, бо пильну роботу мав. 
У віі1де циган. Звідують сл пан о ви: Чогосьто 

нрпІІшли ? 
Я фішкаріш сього чесного rазди. 
Вшиткі панове пось:міяли ся, чей циган ша

лониУr. ПОІщртїли совгабірова циrанські фіГлї: Я
І\.Їсь піс:ма брав, колись йшов до канцаларнї, щось 
сл забавпв, жссь. не nриі1шов тог п, ІШ и й :ми? 
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Бо я ходив до лозиня позирати ленчу, щом по-
еїнв J.АРІІ І'ЩНЮІ~J~ ."Н~ПЧЇ П:1j)(IH()l, 

'.Га ЦИ ПUСХUДІІ.:Іа, ЦИГане ( 
Ой нїт. 
Та де ти видїв цигане, ж.сби варена ленча 

ізійш ~а? 
А они, пан всли1 оможниП фясовrабіров, де они 

видї ІП uбо чу.1и, _ жсби і:~ двох варених яец дахто 
тідьк.о куриіі нагодував? Тепер вісїм років мав 
Жид вино і палїнку і елугу і Газдівство: за вісїм 
років не Газ;І.ував нич , лем аа дві яйця на їден мі
:йон? . Кілько би то треба хлїба нз, мілїон курий на 
вісїм років. його фішкаріІІІ рахус, а хлїб нїт! 

Правду маєш, цпган. Обеудив еонгабірон тото 
нраво жеби фурман заплатив jКи,J.овн чотирп rрю..,t
цари :1а тоти дві яйця, а за ганьбу жеби му поло
жив jКпд два.JЇцять банковок; чого му сп ер І\ОНЇ і коч 
і Ф~' J>МіНІКУ? 

-о-

Ян хлоп Жида змудрував. 

ВРрПl.Є \f пха іі.:ю Ро:{хіднпк з торгу nсчс})о.м; 
добрr на саньох си,·(ітп :~ сїрими гоnорлтл: са пна 
-устс.JІл iJa rя, ІІЇ'L ногі; r, па , :місяць сьnітить, шщпо сн 
як у день. Жп;~и не ошун~а пт, nолп продав з добрим 
бариu1см, торг nовів ся. От і па ;т,уші мило. До хати 
дал(1~.:п три верхп і Циганова lllия, - стрімкиіі 
беріг nід самою аагоро;:~;ою - але ІІому не пер
шина в такій порі їздити· нера~ 1' саму глуху nів
ніч.' у 'темній nітьмі припарив до, ·. 1 ' • 
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1 лядптt~ JНпхай.1о по небі, Gачпть усе в ТаІ\іМ: 

с;lмім ІІоj>}ЩТІу , яrші1 J'"'roro lйд, славпrпї баr~уняр, 
ч асто iio:\JY nО Ії !І :lував : rюса.рі , 1шочrш .ni::J небес
ІІі НІ і '! ОТІ\ :-зв і :ц,n , що все в однім місцї впсить над 
J'O. юЕшо, ё l І ~ с рухає ся; все в норядку, нїчоrо не 
::.11 і пи.rІt) сн . І3иfl,но , па небі лема тnr~:пх "руїнників", 
m~ ті m,o rозлї:-шп ея но Бr.с ют;.~:ї , :мов нJtюгнві чер
нн, ' І а. ."Іо т о•Іап, :зс.;Іrпу Всрхоnнпу. 

Ї, ~І' ~\f пха.і1. 10 то до гори , то n до.:ІПну , гово
І РІп, :; <-"ірн :шr , но С'І\У 1 ІТІа в трііі1су ї:~да. Дігrшn і1ого 
il ]H~ fЦap ~.J"ОШІїО , 11\ ~Л ИКТІІЇ !tj>Y 'Гilp і І~ИГіJП: І Ю j~ССЯТЬ 
і ІЮ сто 1 ; а: ;і в nmз i н в ін J\1 ІІхснІла в но .. ·ю. 

1 1іtІІІІl ен ~'fошн:о rаниі"'r, пита є : 
В нuро ~юІЇ, l\Jпxauлe? 
- В повні· , . Іопп1у - відповід ас--: J\[пхатІло: 

Mit lf І J ІІ . ПТЮХ, Т\. 1 .1 1 hf\ it ТОШ 11\. ('.()Ji lf , C O.IIO~Hf Л ОВН І 

еанн і <'ilM в'~: 1 у ejJ, а ти , ЩТІ/>ІііІ міі1 cye·i ;~t'. , ві,гr, сr~,-
1ІІІІ! Г( •ТJ, , {) І) оGjршчн! ... 

- ] Цо ~І OUЇf)BY, ІЦО ? ... ІЇІШН~ ві:и~М~'Пl l\'f eПC ДО 
J~OJ\IY, .Н ::аІІ .І! t1'І у; ДRЇ JlІЇ СТКН ДіІМ. 

- '11 а к, то що пшІюго. Даваіі сюди гропІі та 
сїдаіl coGi й 3йду : JIИill обережно з горняттшм:и, з 
СЇ.lІО ... 

- Да м: у селї. Що? може мене боїте ся? 
- Бояти ся не бою, але гроші дай зараз! 
Цсrтолить ся N[ошко з Михайлом і їде; все 

~mronopю то сяк, то таІ{ , завертnє х їІопоn:и баки, 
а(}п ІИНІС доїхати б шзше до села. . 

3ам ітп в J\1ихайло хитрjсть J\·f ОШІ{Ову, став, нї
(нІ ІfОІІра.Н.МІС ЯрМО Па BOJIL1X, ~ЮрІГІ'Ь КОСО ПП. .JІ\пда . 

--.- П.латІІ - ІЮВЇ,1;ае по хnлли - nGo з еанпі1 
Тl \УЧУ , Gатuгом потяrну ... 
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- 1-Jрх:нї тPGr. .lJIXO трафпп~! - крпюrув роз
ЛЮ1ІІ'І1Ііі1 /l\rц; - Я :~;ІЙ /~У UОрІІН\ ПЇіІ~ 'ГП :з;йдеш ... 
Я~Иf[ мrнї ГОСПОД.t!р , трпнда~з СЯ Тr..ІІ.НТаМИ ... 

- Пс _ · аіі тРGе й Тj .. афитт) , ~rerй нї•1ого -~о того, 
:·1 .. 1<) ІІа МОЇХ ('іІІІЬОХ :~а дурно JIO ПОЇДРШ. 

ЛЇгпав іКІІд, ІІіК ногн ро:ш у~·пш на вітер, rтйг 
JПВІ п :~ а~І іт;1 є . \ 1\1 ИХі1ІЇ. 'ІО дав ІІ~с nолам нсрсrtу
СІП'П ('НМ ПіІ ; ~ J ; OBtІI\1 ІІр11ПіК КО.ІО ОГІ-ІЮ .ТJЮЛТ)Т\у, 
:й Ії У І · и в ї:~Р. 

- І-1<• 1\ІИІІуuпІІІіІ тrrіІ\ДРТІ& для T( 1 Ut ~ - гово
J!ІШ 1\1 rrxatltu Ро:{_ · і ;J,ппк, ]ю:m;Іливпrи сн в саньох, 
(· ::t .\f ;~n е< ' (іе. - Ві<·ї~1 nar. їхало трн мнлї, а нрпїr
ІІІло (', ; І · ІІ.lіІТІІТІІ, 1~0./1\.ДІІJі ІІі\ !l0'J'( 1 l\I}'JI :3 ВО:~а mуrтЬ! 
• ~ JI.U ІїІJІlІІ~ІІІ ... 1\ rapa 1х н~ІJІ . . , І. 'Іа тодї :-·о ІJнть-
д~-'сj,ТJ :~ . r (':\ :\1 ім ПіІ JТmlp11 пі :~н~ i1 -;J:e !.. . Все чорне ' 
ш Лl':1Т(', нr Jrі :ш;н: ш , І~огрrн'-і :з 'l'Oбom Ухав ... Лро
нало... Пїt' ІJ,ї r тmтто11у , tli r- .мс , ІІ : ~ 'ІТ';ІІ тютtоп у т•. 
діl'Т[І.В ll~P і\ 1JBt'/) ' П,·y . ВЇВ<'іІ ВІ~ріІ JfН. ](иІІЇ, J\. 1\Жt\., 
~o~r:1 ~ ~;1 \t ... ) ~oup(', ;~;\ t"'r і дома, a.Yit\ ~:1l'r і тут J:tpa:з, 
а ІІЇ так :~о ІІІ~'l\tоМ! 

Ї;~с J\lнхаі1:.·ю, нifl.'ї : :дrtl'I> що pa:J ннеuІС до вер
ха, П<'рР.хонІш ся па-~с й через Циганову Шию ІЮ
мjж сю:t.,пІстпмп оnо!\ами, де дво:м возам годї оми
н. ти ся, хоче СІtрsтпти на поляну до села, аж тут 

неrт,~~їйно зфучj) ли во.~rп, занепоІtоїли ся. 
- Цабе, бшІку, не пруч:нІ ся, бо в рів звер

пrш - остерігає 1\J ихайло сорон:атого. 
Jic слухав нї еорокатш'-'r, нї лиспІЇ; СКО'ІИ.ЛП в 

Gir\, : ~амота ІП е.н в Іюрчі, впвсрпули МпхаЛла на 
' "opory. · 

Вrтав J\f нхаLіАо, об грі ІІа в ея, гл~тув ДОІ\.о.па, 
а :за фосою Іtупа вовків під емсрскою гарцює, ІЦось 
розтягають, грп:зу'І'Ь ся звірі. 
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Тихо, хлопцї! нема страху - говорить 
го~~хідник до волін. - Пятh їх TrtM весї. я справ
ІЯЮТЬ; нu,с трьох, не дамо ся . 

Хопив Михайло цїлиІЇ сніп соломи, запалив, 
кинув поміж .вовків, глядить, що вони роблять. 

~аргаргар ! ... Загаркотїли звірюки, розекочили 
ся, п1гнали в про ва л до села. 

А r п r r . .., .., · - ди. ... о дяка.... р1и ного, а в1н один з 

другим сердпть ся. Шкода соломи, ·треба хоч люль.
ку закурити. 

Закурив МихаІЇло люльІtу, г ляпу в ще раз під 
смерен:у, глянув і на с:мереку, а там - фі, фі, фі! 
- засвистав і своїм очам не .вірить. Пом і ж гилєм 
сидить ~fошко простоволосиіІ, тря ся від страху 
і зимнСt, а пеіісами вітер грає, немов цїлого вхо
пити хоче. 

- А n~o там, lVIomк~ ? - пптає. 
- Ну, ну , а ви п~о там? - відповідає Jltид. 
Я .n;ке не іl\ПІО. 

- Я Богу ;J;ЯК~ nати , ао1ю і їд ' до хати ... Будь 
здоров! ... 

- ЙоJЇо-JІтї! лтrсйтr}, :~ам вам rpOJІii не .ш
Ілаі1те . 

~авай, але 3 дсрсnа. І-Іе Gy:\Y ж,~а,"ти, r~ж 

Ян: подн:м ? 1 О. ІІІ n до.тІИІІЇ С ІІЇГ, а таl\1 по 
дістанете. 

- Я вже зараджу. 
Привязав МихаП:ло шаnт\у до предовгого ко

стурn, піднїс до гори і кnже: - Давай і понпу
всрхnвnт~, я на снїг де впспплю. 
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Дав Жид гроші, хоч і руки закоченїли, кож
~піі крейцар у путках общупував. 

П р чи .1пв Михайло знайшов двайцять кра,.іі
ц rів поміг ~Іошко.ви лїзти з дер ва і завіз його 
про т в ол со го до д му· шапку сабашову і зама
щ НИJЇ берЛІН\: 3 ЇЛИ ВОВКІІ. 

В с .. 10 в рнув ~Іпхnі:іло до своїх; ті дві шіст
ки булп в нього вttртнїйші, нїж nівтора сотки за 
волn; в добрій був школї. 
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