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СnІпьне видання •• УнраТнськоrо Спова" А 
•• Унратнсьнот Народньот &ІбпІотени'': 

Струни. АптолоtІи украІнськоІ поеоІІ кІд ваіІдавпІщвх 

до uввІmви:к 'І&еІв. Для вжитиу шиоnи А хати 
вnаштував Б о r д ан Л е п и и й. 3 6аrатьома 

ІnюстрацІями. БерnІп, 1922. Два томи. 
Том І. Від найдавІІІщнх часів до Івана 

Фра11ка. Стор. Vlll+248, веп. s•. 
Том li. Від Франнв до ваАповІших часів. 

Стор. VIII+240, веп. 8°. 

Сnравочна книнсна д11я унраТиських 
книговидавцІв, книгарень і читачІв. 

Бвжаючи упоряднупати юшжне діnо на еиіtраціІ І до
помогrи 6іпьш орrанізованому розповсюдженню ивижок 

і валагодити біп:uший авн::юн поміж читачем, видавцем 

і І<ІІиrарем, Вндавиuцтво .. ~врвІпеьке Слово" рішиnо 
видати 

"Справочну кпвжку дли украіпеьких ввигооидавців, 

кппrареиь і читачів", 

в яиіІІ будуть подані ~дреси усіх унра!нсьних видавництв 
і книгарень, яні тілмш ictHYJOTЬ за нордонами Украіни 

і по змозі 11 на самій Унра!ні. Длn пuпеншення цього 
завдання, в інтересах самих видаоціо і нииrаревь, Ви

давництво прохає усіх, до но.-о наленсить це, надіспати 

н е г а А н о інформації про себе, аазначивши то ч но 

вазвисьно фірми, адрес, харантер діnnьности, рін засну-

ванни діла, дотеnерішні видании і т. д. 

Приймаються таиож і оповістни за 

пnатІІЮ, ane по особnивій умові. 
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---- Всі ЩНІВа аастереІtсеІІі. 

Copyright і>у .,UІ<І'І>іnвkг Slowo" 
Bucl•- u. Zeitur~gвverlвg, G. ш. Ь. Н., Borlin. 

1922. 

ДруковаІІо в 

ВOroenl>'uchdrucl«·rci D~ntP>' &: Nicol88, Бер.пін. 



Jtopoш. 
{МиІm.':13Ю 1\і••н[щтuuи'ІУ Бродсьnому.) 

J)jc:;щ ШDСДСVНОЇ ІННН:ОІ'И 1 ТІЩі JIH ІІІJU'ГурИ.1111 
;:щІюрuщІtіu :J 'lop1'0MJIИI\ll у Тур~'ІЧШІу, тн u 
Л~ІІt>ІІІІНt, t'ivн uійr.ьнояим or::.y.,toм o'l't~t~H еnМІtй 
; ~ІІJЮІІІ. ІІЮ. [JU:JІiH:Jyю. ПнІ·нто дечоГtІ ноІюд~t.ІІtн'h 
ме11і щю і--tш·о •Іути ще и Сі чи; рнаІшауnаJІи, що 
uін а біса б')' о аав:ттий і нужс ІІИt'hМешшй: анан 
110 турс.·цм-ш і rю титnрс.·.r}ни, і бун ~н то.ТІІШРНІ.. 
Нн ше ношовий Ме.люuе.ни•І вивів заttо\)ожнів 
іа Туреччини і :шов осади11 Нош на НаІІІИХ 
ROJIJ,HO(~'ГHX, бі.нн рі•ІКИ ПідІНШІоІІОЇ, то Норош 
JIO:-tмipJш ш..:они і роаннти, .бо ;шав і і\ріrюсті 
Оудувс-t.ть. Снінчивши {'JIOG іtЇJІо, не довго uін 
:юставuuсн '' Ноші, ;tу>нс юне старий був, і 
ПОДRИуОЮІІІІ..И 3R XJiiб·CЇJllo, ПQМаНдруНаJІ (.'.Обі у 
етrни, щоб нс-ІІсбудь сі('ТІІ аjмовнинuм і <НШС(~'І'И 
•нн·.jt•у, бо душе І\ОХаJн·.н у бжоJІі. ІІ.Іунаu ('.тариtі 
<'Обі міснн, шуш-tн, 1'а В l'Ю!ІИ анИшон ш.1 Мщtу
Тсрнінну; mшс11 йому нодобаиен наш .аиман; та 
на що Н ШУІШТІ1 .!ІУ 1ІЧОІ'о :шхиетна: І~ругом uодн. 
а по середині uстрон, не треба Н оІ·орошуuатІ~сн; 
н·r ніІІ туте,іни й oca;\ИR(~Il. Тоді, нн t:тнрий сюли 
ІІ])ИііІІІОН, у ~JИІ\1RІІЇ TiJIUHИ Й [Ю(.',ІІИ Л,С-ІІС-ДС 
ОС..'ИЧИИ, 'f(.')11Ш Та ,ti():JR; а 1ІЇН RШС ІІОІШСИ.ШуUU11 
(.'НрЇ:.JЬ дерспН, ІІUЩСПИВ І'руШ і яблунь, НеШ\ 1 ІС 
. .:ric лний ро:шін. Тан: тутс•Іни у noro велю<а 
П3СЇНР буnа, MO)l\C 1ШЛОДОІ\ СІ двісті. НОJІИ Не 

1• 
з 



біпьш. 3а мt•дом буо~ю нрІІїади.аи нунці а Хщншва, 
а Пi~tua·uvuдkt. j~o[JUШ пtми ІlЮWШ)НІ, що :ш 
М~Д Д:ОбуtНІИ, JІіН:ОJШ ІІС HUpllt.:'I'YШШCJI, а DіJ(ДШШІІ 
іХ біДНІІМ JІІЩІІІМ 1111 бу:~uоу, ЩО ІІJІИХ<ЩИJІИ у 
с:ТСІІИ се.'ІИ'І'М.~JІ :.Jir.tuDHIHШM11, afiu UJIHeee IIU ЦC!JiiUH 
до іІ-умсаtа <:амнрсм'u - МиІю.:ІІІЇЬС.'.І.ІІЮІ'О MUІIIr:t
cпt)щ. 

Ті Іщ:щщt, ІІ\І.І t'Jt;Іi.•ш 1')"fе'ІІіtІ аj,.ІНJІІНІНUМИ і 
:ІІJ3.ІНІ J(ІІ)1ІІІІШ, 1!'1' ЯН роЗІіа~)'ВІІдИ М"ІІІ Про JІщ·о 
ЖІІТТЯ у ШІМІШЇ. іl-\ИВ ВіІІ ЩІ 1'іМ UC'I'[JOUЇ' 11СШІ01С 
Jll<liЙ 1ІУС1'С.ІІЬ1ІИН; :J U.'ІШ.'ІШХ рун I'UJ\YIІНll НИІШХ 
Hi:J, t.'НnІ'ННЇІJ; ШУlJІШ.:ІЇ ХО}\ИJІІt :ш ІІІ-ІМ f.',І,ІіДІоіО!W 
нн І..'сtfішш, ІІЇіt Нш·о хатню пшщшІИІ'І• fіаt1uІн·І. 
Хсщ1111 ІІіІІ нн •н•рrІtщJ,, у nи~онііt ІІІОІtці, у че~рн.ііt 
Х.ІІіІ!\111)\Ї і Ні:tш•ріауnаш.·н prMiHifll!tr ЛОЛ(:ОМ. :і 1:efie 
fі)'І' ;~уш~ ІНН'СІІіИіt. а tiopnдt\ біла, ІНі МШ'ІОІЮ, 
:щходи.аа аш ;to Но.іІін. Таний, роанаа:ува.ТJи, був 
~1 йш·о 1'інугnн, що хтоfі t1o1·o llt~ я:.щр111, то с.·амі 
ІІлаи хи.чІ4't1'І")t.·н, ІЩJб йому вн.•юниТІff.J.. Тоді 
'fіі!ІІ•І·:и іі (jу~ю ;ІЇМUІІІІИНЇJІ, ЩО .На ІJЇЧІ\Ї l:OM:t()f, J~e 
1'Cllt~IJC 11HИ 1 \u•JC)JCШJШ, 'ПІ. ш.ш·І шн.·., де UаСИJйІІІ·Ш, 
у ІJjІод•ІиІІі і ткм ще, у UuднвіЯ. То б)ІJІU 110 
вс~r••них нрааІІШіuХ ІІUрt.щ прихониu до J\opoшu, 
HCIIt\'IC ДН НСІJІШИ (ТОЛі 'f~"Ге1ІІ\И ІІС fi)'JIO HC})HOD), 
01' UЇІІ і Ч.ИТВН ЇJ\1 GltUIIl"NJjю, UІІОС.'.То.'Ш і llt~HJl'ГИfJ. 
JІІоде Kal)J(Y1'J,: ,.ІІа СШ\ІU'Гі ••шІоuін шине ~ В11rом :" 
то хuч і не в нсрІші t.•,:tухш.:ш ТІ.' с.·~юнu бuшс, 
Ц ІJСе)Н 'l'UHИ ІІШШТН 110110 'J'ofii д~·шх,. Ш:.об.ІJИІJU -
ШJ•Іушни йut·o .а ус·•· •rсс.·Іші npcJt l"nснодом пю
диІш. (:TUJ>UI'CJ ;.l_opOllla ІН.~Ї дУJ-1\С ІІОІШШаJJИ: бy,liU, 
JШ ~1\UеJІ~"І'І>СЯ за ЩtJ ІІсбудь, ибu 1111\IJ)Iy UДИІІ 
OДIIOltiY лн:у U 1ШII.RTJІ. 1'() ИдУ1'Ь судиться ДО 
<~тироt·u. 

У 1·і чuси, JІІС Д,u[JUШ ·rу·t·с•ІнІІ нрожиuаu, ІНІ· 
біІ'ШІИ Іце ІІН ~.·.:шUодІІ ТU1'НJ1ІІ: o'l'ceJн їх і ш.тІJІх, 
ЩО ЙJtC HOUiJІJI JІИМИІІУ, бо ТУ'І' СНрЇ31• ОД рі1ІНИ 
Сuмuри а'н ;'о рі•нш О()l'Ш.ці 1юдшю1, u но t•upax 
бШ'НЦІ.І.:О. JЮ}.ЩІtНіІІ і ЩШІІІІІ\1•. H;)'Jiu, ІШ IIU 11YIOTI• 
ху·rорJІІІІІ, що Н;н• Татщта, 'l'U :.ш·шшІtJТІ• t·нотину 
1 XUUi1101"ht.'ll IIU UaHpaHUX і ІШ1'о'1UВИ.ІІаХ; IJH же 



бyuu~10 ('JІОбоншщ.~ турну·t·l· :нtід'І'і.іІJІ Татар, тu й 
UОШ-1, Щ.~ Ш.' ІІЇ:JЬМ.)'"fІ•С..'JІ, ІІН ІШІІСЙ, ~Ш. ~lУШШ~ТИ, 
і t.'обі ІІJЮШШШІО1'U ІІСІІ()()Шсних x·ur·rcii. А ДорUІІІ 
-· ТІ.\ І і ІІЇІЮ •. ІІІ ІІС 'І'ЇІ~UD: СИНИТІ• C~Ofii 110 П~Н'ЇІ!Ї, 
Ї б ~ІЙд)·Ше ЙОМ)'. 

Раш, tll\ тан нрохо;tІ1JІИ Тнтнри j ~ІJрuш нщшІа 
(~Hfii ·ИЗ DCЧCIJIO Н)'.1 ІЇІІІ,. U 'І'Н1'Н(ІІ'.J,ІіИЇЇ ШІ'І'ШІШН ІНІ· 
баЧИD, ЩО ~ 1\U:"ІоІіІНІ ЇJ\~ JЩ:\1, і ІІСІt','JШІ Ні;ІhІ\а IIClJ· 
ШІlИНjJІ ПС..ЩИІІИ'І'hГ.fІ, Х'І'Н TA)t МПШС. 

Ио.іtИ мо.'!Іоди1~. - ню·нс, то JJiaJ.MЇ'І'I• 
ЇЇUІ'Н )' ІН.:ІІ'(J, а CTttp11Й - 1 ІШШІІ ііО.\1~· ЄіШІІІШ. 

'І'nниН, бн•rитс, у ІJІІХ буu іінс.:~')>J\Іt'ІІІ'І,ашіі, н,J111 
Пi'I-HHit1t :IRII'Jti.Й. J(UЇXIl,'IIІ 'І'Н'І'ЩJІІ ~· ,,JИ\taH, 1'.11 1 ЛН 
нажутu --"не.· t'Іштшшш (іроду, ~~~~ ,:ІіаІ. у шщу," 
і :~агру:.ІJІИ о Gu.••u·•·j, СтаJІІІ І'УІШТІ., тnн Дорош 
вийшов і рu~.ш:а:шu їм, їх мuІІІІІО, H)'JHi об~rхать; 
ОТ ІІОІІІt і ІІ[ШЇХН~ІИ ~tІІ iiІJI'U. ІІнfіа.'1ПІН1П ІІЇІІ 3 
HИFtiJJ, 1101\а:НШ CUOIU JІш.·іну, UI'UJIOД, 1';11( I'U})HO 
у йm·о 11 е~ЩО'Іку: бу..1ю с..·с raмt• 11 Сtшt·іІІну, JІН 
шш.• j :п1ні. і н:анупн, і с.·u;щuина нut·ні.·ш. Верну~ 
.JIIH'I• ІІl'(НШШІ-Ш ;~ІJ еІЮІ'О ІШ'ГШііІШ, )JО~Шt.аа,ІІИ 

ііому, що бїLІІИ~Іи -- от нін і ('.Н)-1 ЩІJІЇХ~ш дu 
J\opnшa Іr •·oc·ri. Ііш·одуни11 його стаІн-Ііі медом, 
ню•у•ш~п-r і ~rим Но1· ІШ«.~~ІаІІ. Ватцшон І.І.ілісінмtиИ. 
uе•Іс.•р а ІШl\оІ npuбaJtaШШ, тут у Huf·o 11 xa·ri і но~ 
··~·ваn, Н ІЩ Jt])УІ'ИЙ ~щш., ІІ[ЮЩИ.ЮЧИСJ,, IIUJ(Щ)YU~Ш 
j~орtнн~· ту})сц,мшіі І\и,:шм і обіщаu, JІН буде 
IIOUC[)Ta'І'I•t.'JI, :ІІІІШ ;,о і\01'0 :ЩЇХі.\1'J,, ТШ\ ІІе ІІІJІШіН 
Ному Нщ· ІІсрrІу'rІ.с.:н, бн та~1 Дl'C.J• ~а lіершсо10 
І'L'1'Ьl\ШІІНі нерехuни.:ш й:щ·u :.~ш·ін і ааuцu.пи 1'Utюго 
чосу, ЩtJ й (~им uатааюн ·ruat ше it ні~КІ\И uідни
дпн, а Нш·о орду у тр11 uipuи І'Іш.аи Ш·Іс JJ,u рі•rни 
СП)І:ІJНІ. • 

Нн тіна.11и uони tюбі.ІШ .анмuну, у uдІюt·о Тu
тнрина щшнщІщІІfіі.Ш Іdнь; UU'IHTІ. а.~«.~рдсшниіі, що 
ШІ\С ііОМ.)" ІІС ІЇ'І'іІПІІ, бо аа СІІШІОІО HUi.JUiill, -
ні•югu рuбІІТІ·! - от Itlн ~ 1\UІІJІ тu о· о•ІL'рет, 
і ІІрІІоІІЇ3 до Пороuш. 

- Рнтуіі! - нн.же: --- JІН UИ}'JІ'І'}'t:Ш, ·ru r1 
ТІІіJі ІЩ ВЇШ1'! 



- Не анаш, JІІ-\ мс11і т~бt· ~і ПІtрnтуна·п, -
<ЩІ>.аау<: Jlщюш, -- fio ІІігдс •·араа;~ <·хон ата.; 11~11110 
('Ji(JI'UДIIЇ Щt..• IIOIIUXOДIOTL. ШНІІі І.;оааІШ, 'ГИ Й 1ІИ'І'JІ
І'НУТЬ 'J't.•бe jaaa ІІСЧИj ~·И бшtоті ТеЖ не CXUHUGШ•.'H, 
fio і там шіни обІІИІІІІЮрJІТЬ yrj нутни; душе 
ншс J.ІИ нам ни.до:.ю;ІИ.тІи 1 

U;ІІІин подуман-Ішrадав стари~і, та И: Інн·ацІІІІ, 
ІІІ\ його ~:хоонп.. Яиношш .У но.ніці нмну, тан. 
щоtі тіш ... ІіІf ~ліати ·ю~юніну до пнсч, j 11щ:щщu 
·а·ули Та·•·щшІш, а :шсрху нанрlш йш·о нулійом: 
б);В у t~'f'ЩIOГtl :JНЙНИ~1 R)'niй, J~УШІ' І'ЄТПІІ\ИЙ. 
1 і.ш .• ни ІІЮ обrорну11 Вого І'НJJІН~ІІhІШ ~смт.•. Ін, 
б)·цім то it t..'IIIHІUJJi но~1од1ш а ~лжо.:юю, аш 
бачи1'І1: і nуть до йu1·о nоаани, - ШІШі а рндuщІк, 
ЩО lJT~\?"JHt liO(.~H IІUpora:\1; UНШ Й fЮНRІJИlНІ~ІІН~Ь. 

-- )\обри-uсчі р, нілу! ·- нашутr~. 
Сщн·иfН, онна::Jуt j\щюш. 

-- Л ШІІ'ОДУЙТС IIRC, ;(іду, М~ДОМ, - li[IOCHTh: 
- бнчитt·. ннн у ннс r·арни шtсінл І 

-- Jtuбpc, ;~іпнt, - нажс (~ТЩJИЙ ~ - t; :щ що 
і ню·uдуnН1'І,, добре одчухря.1и Татарву!. . . l;~i·t·r. 
ше у хату: шt тім тиаші нiщJi:.Jyuuu, то тuме 1НШ 
у МЄН(' 18 •tуJІШІЇ J'ОТUПИЙ ~Іед. 

Не-нві хоті.;Іи IJ»>c йти у хату, u друt·і ·не 
:н·uюtJІИt'l•. 

- Ні, .. ~іду, - нншу·rt., - не хочt•J\ю ми 
ТІІїІШhОІЮІ'О, даuаН ІІНМ :.J eHMOI'U ІІіДІ-ІОІІr_, CJJЇiНUI'O! 

- І тоН ;не а віднону, - І(ашс Дорош: -
одrrаноuий. 

-· Не хочемо ми тu1·о, ·--- гомшштr. ІШ~ннш: ·
;щоай шtм t~uішого, а не даси, тан ми, не пи
таюч•н~J., і t•ами віаьмt•мо! 

А 1·ам шш~ де-нні і нu І'ЩJИЩе ншtіа.:Іи, шу.
ІШЮ'J't,, ~111 НСМ~1 t'ИЛИ або r·орі~ШИ. 

-· Тю нн. нашого бuтJ.Іш, наше )..l,upuш; -
бачу, uа~І ІЮJІИ ;\tСд то й ;ш;нну-,.. Іште, л ниИ 
даютt.! 

Тнн НVЮ·І! не t:Jrvxaютl., ще it даятJ,сJІ нu'шли; 
с.•rщаанu інші, а :.~U ІІJІШІМи і твсрс<.~і тен\ t·обі, 
і UtX'. :Ji1XOti\YIUTJ.<.'JI fii~tЛ Ut',llll\01'0 ~~~·.ІіН, ІІі;, ІЮТ-

(і 



\>ІІМ І'И)ІІІТІ. Тnтщнт. 
nерепиш.;и.; не ;ta·rr., -
Bt'I'ШY1"J, Rf.'.~ІІ-ІНИЙ ІІу,:tіН, 

IJ:t1JІІTI. І'ТЩН1Й, 11\ІJ .. ~ 
ТО ІЮПИ і С.'НМИ ІІС))е
ТОДі ІІШt.' II0~11f1Шfi JIJ\ 

:шn.:rИ Татприrш. · 
1-Іу. тріrшf.ітt•ш. X.ill)lllti, -- tшшс..~: - ин 

fit\'ly, 'I'(H'fia НП)І ;~П1'Іf ('ІІЇ)КОІ'О, ІІЇ 1 ІШ'О ;1 НЗМИ 
(ІІІfіИТJІ!. 

•І'j,ІІІоНИ Що уаІШt'Н :ш о;tІІУ ІЮ,НІіІНу, Щоб 
:JIIJI'I"И, U H0381\It і І'~'ІіІІу,.ІН: 

- Дава~й ШІМ, ;'іа) ~ а •~і6і, а в.сJІиrшї: н·гrу
тt~•rна биІ·ннмю мt•;ty І 

11'-'· ~ЮШІШ а t.~ієІ 1\0,'I(J.J.II\И, t.щrшayr. До-
рnш. 

Чом? - 3Щ'ОМtJІІЇ,ІІJ.t ш•:~·ноr: - дo~ctuan, 
Н:ШІШМО, іі r.ієІ, ~~ I·JC ДІ:Іt~И, \'ІІі іі t~ВМИ RЇ::ІІІМСМО, 
11111\1 JІУН НС ІІО:JИ'ІН'lИ! 

j~op(mJ ::.aиipJl їх, шо ш1}1нйни ІІаІ\ИН~·u у t.'.КJ 
но.rюдну, тан буцjм ш.~ їм і шннуть; сщно,·rшtЧУ1'І,: 
•• ~ с:ісї, та й :r сіеі!'' Нру1·ом об<·.тупиJш, дснuтрі 
DIIIC і аа IIOJIOДh)' б~py1'r.t'JI, J 1\о тут на СВіТі 
рnби·rь'? От Дорош r нииш: 

-·· С.:І)"ХИИТе, XJtoJІHi, НС руште..• сієі НО,тtОДltИ; 
no ІШ Схо•Іу, ·ro дatt>Ma що нe.nиttn, а не доnудt'Те 
'ін з не У і одної нроп.лі :меду, -- хібн ТJJІJ.І<ІІ 
•ІО))ТJІКУ ІІОбаіtите І 

Та 11 r·ушrуІІ 1111 Татарина, що ІІом~ робІІ'J:Ь. 
- СІлмtись, - одна3ІІ.В одиІІ а Іtо3аків: -

ti lllt~ 1ІЯ. С..~DОЙОМУ ІІЇН:)о' ІІС баЧИІІ 'IO}JTH,-IIOj\ИUoІIIO(.~J,, 
яrш у llor·o rrapcyrш І 

аа иудій, ·rі.ІІЬІ<И ПіІІІІНВ, а ТатІІрИІІ IJK ІШ
СІШJІИТJ.сJІ, ЛН :tOp:tliЄ Не СВОЇМ I'O.:IUCOM, Ц НОШНОІ: 
,.сннт, с..~в.и·r!" u ро~ич, та JШО могана втіиt\•ш. 

- ІІостріІІRііте, хашщі, - r·уна ) ~о рош: -
я rtaм меду ;\ІІМ І 

А воІІи тінаютr. ·rn .лшuтьсJІ 
-- ПодаrІИсь ти <'Ішїм медом! годуІІ ТОІ'О, що 

ПіД By.JІiGM ('ИДИТІІ f 
LJcpe:1 1'ІІNщстr., нн nrc нтихомирилось, роз~ 

шшnu Дорош хуторrшnм ІІJІІІ І'Ю Н)'М~дІю, - од 
іХ ВЇІІ ШНС ІН.' 'ГUЇDСІ,, - ТШ\ UОІШ душе С~lfJІ:ШСЬ. 1 
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f нро:пш.111 тогн ;І'~таршш •юртом. 'f'ptІ ГОДІІ 
)ИИІІ ui11 у Дороша. ~1 т;.~м на ·а·с.·н.-шІ'о Аtашщrу 
нішш1 у Самщн.'І,шtН :\ШІшс.·тнр, тн 1\ ІІt•рс.•ХJНЧ~1'ИІІ<'tr 
у ІІШІІУ ІІЇJІУ· :SШ\1'1ШЙ ІІИfіІІІОlJ а ЙUІ'О _'ffi,1 10ПJII'H, 
Я. ІІ~Н'L' ІІІШfі Ш\УС.'.ІІІІІ·' {іуJІ HOIIOШlJl: І С.'ІШТІІІІУ 
f;ІЇ 1 1ИВ і t'HJH·IC.~Й, і f}(l,;IJI 11HИ НП JІІІЩНХ НИГОІОDШІ. 
ІІрошишш ві11 ;tct·r, :ш річншо Орс,1ІІtІюю. тнме•ІІШ 
Й Щt\('ІІИDС.~ІІ: ССШ ЙІ)І'О і унун:и. 'Jор'ГСІІІШ, ЩО 
ЖIIR)'Tit ~· BoдJJI111X :ХутораХ. 

Л '1'11 1Це pn:JH,\Ш,V ІШМ. tlH ГRЙ,ЦІІ~ШНИ ІТJ)ИХО
;tИJІИ дн ДОроша аа •·J)іШМІІ. Тщtі ·ry·re•tни, ІІU 
t~'ШIRX, ДО 11Ujl'l'a ЇХ RCШTШlOt~J.; 'ГЇіІhf{И ПО'І)'ІН'ГІ, 
€іу.по, UIO у ІІІШІ'О·НСбудІ• Х)о''І'СІрЛНИН3 :JЮІС..'!.'ІШ~h 
Г))f1Ші, '1'0 Й ІІі1біЖ8.1'Ь 1 Ї М:)"ШТh і liC'I~"I"J, Mщ•tt, 
Qо•ш. ан.• ні;щnс.·тr. усьш·u Jto' нnпНІІ·ш. ~гшr отто, 
1-шшу, і ;111 c.·'topnr·o ІІt~ч•••~тиН Ух lІрІtніс. Р~ш у 
ночі, '')'І; ніп - хтО<~•· турrоТИ1't.. у uі"uнце. 

- Хто тnм? - rшо·н. 
- Нід•Іини. -- одrшауІсrІ'J,, - та :..асJtіти 

CDiT.JIU, ТО (~R)I JІОfіП'ІИІІІ ХТО, I<Q~IH Тобі ІІе IJOJІH
JIU:IИ.IIO. 

ая(~ОіТИН CT3pJ·If.k Ш1І'ШІСІlІІ 1 Ні!t'ІИІІІІП ДDСJ)Ї, -
уІІійшJю їх три 'ІUJІ(Шіна. Нн І".ЩІНУ~•и ІШ Дорошн, 
ІШ ЙОІ'О І'ИСОІ\ИЙ арос.~1', 11)і:tІІИЙ JІ{)J'O:IJIД і бороду 
HNC ДО 1\ШІЇІІ, у llf'IJIIIC ДОІИ.'.1UІ..'ІІ ЇМ ЙОГО 110-
fі~І'ІИТJ,, --- 'ГНН Ї ІІрИШ·ІІJЇ,:JИ ДО ПОрога; Ні Ul{Иil 
(".IIODa ІН~ 11)101\olOBИTJ,, ДИBJIJI1'bt~ll ·rjJІIІICH Та О'ІИМ8 
JІynaІnтJ.. 1 ;·(орош :шра:J 11обачиu, що t~e за JJІІЩС 
і •ю•·о їм треnа. 

- аа І"j!ЇІІІМИ '/ - СІІИТІІІІ. 
- Еге.~, - ІІробt.•;ІhНОТЇJІІІ J'АЙ:Д:НМННИ, ІІШІСІІLКО 

ІІJІ:JІШІИІШІИСL. 

- Роаумні! - наше J.tUJ)OJІI: - шІа.nи нопи 
й;нрийти; нродам мeJt, тш: ЧJІО\о!ШІU ·rих і І'рnwсй 
ннабиралОсІ., - буде :J ьnс. 

-- t:нш~ибі вам, дiJty, - ІіU)І\ута. •·nйдамаии, 
- :ш вошу Jнtt.$y. 

UдіМКВУІІ С1">І(ІІІІі СН(.!ІІІІr..І<у і UИІІІІН І<ИПWУН 
із грішмн. 



- ·· :\lt•(Jj, ІіаШt•, -·· ІІС 'f()(.•ба ГрUІШ.•і,, Jl lJШ.C 
ІІа .:шдuІІ шtшу, не t.!Обі і дбшо, а ІІа Uідннх, Htl 
ІtepІIOlJ боису, --·- ОТ ІІа HOl'O! , 

Та с.:с 1\tШ<у•ш, і ІІОJІ())ІШU Jннtшун перед інu"І' 
JIOIO t.~HIITUJ'O :\"1Іtli0~13J1 1ІУ1tО1'1Ш}НЩ: 

- Пері·•·•·· --- ншн:с, -· ct•. ііого 11щші! 
СюJtи-ту ди, стшІ1'J, І'нйдамІши, ~щсму·rиJІИt'J,,

fiU'IИ1't.', t"'l'pUШHU браТі•. 1\оJІИ Щ\ИJІ а ІІИХ, Мабуть 
t.ІUШШТИЙ буо, і Н~Шіе: 

- А що, Х,ІНJЛІ1і: ІШ f~ш·о ус.~і дбRЮ'І'І•, а на 
ШІt: І-ІЇХ'І'U 1 ТаН На:М ІІС І"JІЇХ HiJt ЙОІ'О ІІОШШШТhСЯ, 

Тн не.~ нобояІи••ис.·•· Hora, ~а tщІшrун. . • ІН\ 
снринне, - та1с йому JІУНУ і СН:Щ>'ІІ1~1о. 

:імИn)'ЙСІІ, дідуІ - I'OJIO<'И1'h І'ЗІІДІІМІІІіІІ, 
vшшши перед Норошом нивнu;ношни. 
• -.не н 1'"6" <'НЗІ"Іо, щщu:>ує с1'Іtриі!, -
rш мені тебе іі ми.л}·на·rи! 

-- ХСJ'І ІІUJІ'Ш, - І-шщс, що мені на сшт1 
робить, JІН l'ос.'ІІUда бnш·н·t·и, щоб він 1\ІСІІU нu
мидуваи •·viwІІut'u? 

От uю роби, -- Ііа>І<с Дuрuш: - ІІJІІщюіі 
с.~ісю руною, що :.шста .. 1uсь, і нес, щu .ІІі .tJаробиш, 
ІІЇ]\ДІШИіІ UЇДІІИМ і ІШ 1\С\)ІЮІІ бошу; JШ ро:ЩаСІІ 
t.~тiJIJ.Jo:и, сні.ІІМШ :нн·арбав у ;Іруl'их, ·го тоді тебе 
і Г!ІСІІОДІ• ІІОМИІІУС І 

Гu:йдамаии нншши~Іись ІІИО.Jсньнu Доршшші, тк 
й ІІЇІІШІІ собі, об.•шаІш nіймuшни. 

ДороШ ШИВ ІІа СІJЇ'J'Ї бі~ІLШ Ші' (.'.'fU nЇ'l'; ІШ
l\11:}1 CUMC у 1"QЙ ріН, 11Н СНЇІІІJИJІИ ~ІИІ-ІЇІО, U!U І(QІШ.іІИ 
au .Берсною. 3а ні~ІJ.І<а дні1s до йu1·о смср1'ІІ 
ІІрийшоІІ :.J <.:u:мирс.:І.но-Мпrю.паїuсмшІ·u манuстирн 
і•·умс.чr, uк.н:ноuідuu, :шнри•шстив ·с..-тuрш·о, і JІН 
ІІЇJUІШІ 11і11 НоІ'у душу, нохuвш1 йuІ·о. Тан о·rтой 
іІ·уr.tен от иtо tюо.~наауваІІ: 

- СИ1ІіУ П, --· 1\0iltC, -· у СІШЇЙ НСJІИЇ Ї 1ІИ-
1',ЩО С.:lJЯТЄ liИCUIIЇf:, ШШИ TUH ШШЩІШ\ОМ ~ИрН, UИ( 
t.~тоїтJ,, нср~до мною Норош, JІН и-сииісіш,ииU. 
'11.-rІ.ни що xu·riu н снринну1'L: "адороо буu, 
Jtopuшc.~tн, н нін і нrщtс: ,,ІІоснішаН ~to мette~ 

f) 



n вміршu!" та іі счеа. От н, _...: н:ш-не, - по
мn"ІИПІІШІ.'І• ІJш·у~ :шраа тини іі руІІШН. 

J Іk~ІJІ Нuго с.·мерти, ІІіхто 11с :шш;, нуд....t ІІО
діJШІ.'І, ЙUІ'О худо(ін, ті.,1МіИ Й біJІІИО 11 ЙОГО 
ІІІ.';шти)J, шо дщ·тшІt.'І:о t.•.тарому нану. Чнс·rсІІМ<u 
ДОUОД11о1ЮСІ• МСІІі і Ь j>~'HAX Дe)Jif(3'ГIJ ТОЙ ІІШL!ІТИJ). 
Hn nepшu~y .ІІипу оуІІо .наі!и•·•шо: .. 1652. роиу, 
1\t~:t.pтn І H-r·o нuс.~JІRІІ :\ІСІІІ Ьнr rиrш ) ~uрохся. '' 
Ссб то його, JtорUІІІІІ, н :шниснн, RИХІЩИ"І'І•, Иш·о 
ііІІ'І'J•НО. Від:кtпл прийшuн с:rt~рий, t в Ноші ІШ 
:ІШМИ; МШІСС Dil-l і 111.:1ЯХеТІ'МШІ'І) POJ~y, бо дуже 
nи•~hмtшшtіі Uyo, і оіt ... ші 1\омпоа .. ушаІІ. ll•t ости.т
ньому 11ИІ'1'У 11 'І'Ї:\1 :ШС 11CQ..1JTJtJ)i, 11(0 pu:JІШ:JyiO, 
буа.и напш:ані нірші, ІІСDІІО, не хто 11н нін с.~ам 
іх і tшмпnнуиnн; 11 ї" ІШ ІІИ.>ІJІТU анаю; от flli 
Щ)ІІИ ІЮ1Ш:Н3ЮТht.'Л: 

tn 

1"\'~ІІlЮТІІ і1УМИмДЇТИ 
І іо :и.' .. "ІРних t.''Гt!ІІах, 
1':\'~ШЮТІ,, Ht'! RІ.~ІІТІ1tо'ГІІІ.'.)І, 
J·l~кiJth нуди Jtішно·rм·н! ..• 
lli~i ;~vми, нсни;~ю~Іі, 
) lj-x·ru 'uщ• ІШ III'HJtaG, 
І І і x·ro й не поба•ІитJ,; 
Ннін( ІШІІИ, ·rі.!ІІtІ\И й ~шае 
ШJІІІС MOt СС)Щt'. 

/t)'МИ, І<(ІЇDНі Mfl\ діти, 
IlLo )ШЮ :t llf:t:\Jit 'ІИІІИ1'И? 
1 Іи 11о с..·ві1'У ('ИІЮТИJІ.ІИ нас.· пустити, 
'Ін ІІН\1Іі а І.~обою н :JC)JiiІU :иннtити? 
~~L')J.JIJI ~ GСИ -- j 11 :ІСМJІЮ :ШІЮІІUЮ'І'І,, 

~\ ду:ШШ а іt)"ІІІІ.ЧU 
У 11ебі нітаtотІ.! 

Hex .. tl ІІ<t•. ~ІС'І'/11'1• -rудІІ, іІС ІІС ІІJІ8'1УТЬ, 
д•• р;щощі UІ\ІІі, 
т .. м ЇХ ніаІШІІІ1'1· і IIOUIIЧY'flo, 
Бо fІД ЩИ!JІІІ'U СС(ЩІІ DOШf. 



()д щирого DОІІІІ cepJІfl; 
Од rю:шцьtшr·u J"('()ftll, 
Од нрінної ІІU.ТІі, 
O;t "''JІІІЧОЇ 1\Оді о 

ОН у ПО:Іі, ІН\ l\IOI'lt,'l(, 
J-lu НіІ(И но:щн СІІОЧИІІ; 
Hr. нрони.шt тії l\оlОГИ.rш 
(:,'!ІМІаІІ МИоІІUі, ІШ1'РУ nюfінн; 
Не ПJ'ИХІІJ\ІІТІо n 1'0UІІJШІІІЇ, 
HccL дапен" рt~:оііІш.аиrІІ. . 
Ті.1 ІІ·І'И 3 неба rnyc'IШJt)'I'M'JІ 
ЩІ> JIC010jJII думн~і 
Й ІШ МОІ'И,1ІІ•ЦЇ Їl'pRIOTЬfH, 
Ян ~O.llt"llloHi дi'fJ\&1. 
Ло прс•хuши'Х ІІЇ,ЦJІЇ1'аютr,, 
І тихеr·ІhІЮ їх ІІроХt\ЮТІ•: 
"Люде ннбрі, :н·адІtйтt• нn:=watш!'' 

ІlонійІІИН старий пан, nош.;ш йому Гornnrtl! 
ЦЯрt.'ТІІО ІІСбеt•JІr, 'IИTRG fiyJ10 ШІМ С.'Ї JiЇJ)JIIJ ТІ\ і} 
нnшс: 

- Rrillиiпt бу.тІн дунш у сього •ю.1о11іШt: І>а:юм 
ХОТЇJІа ШИТІ.о ІІН llcfii і IIU :Jf'MJІi! 

Рuшншуютr. Щ(~, що JІН )J.оршп ум:ірuв, ·ro 
:ІюmІш ,'Ііс.~ ~· .:tимаві і :щборсшин, щоб ніхто ІШ 
рубюt тuм дерева. 

- Хто, --- додав, - не ПO{'liYXat:, то n мерт
ІІИІІ устану і ІІОІ'О ЛО311НОІО nротурю!. 

Спас.·ибі ТШ-kИ старому, що :шбщ>шІиu у лимані 
руfіати :1іс: иесеJІо й І'JІИ1ІУТІ-, JІН вшш iюpoa})U
cTaJюt~J,!. ; (сно.іlи 1ІЇJ1ШІІ ·ІІОІ'У•'1JІТІ,, то НШ дух 
paдy(:TJ,('JI: І'РУІ'ОМ Ot~T()OJitl вербоаіа9 ІІСІІІJ 1 1С.' 
СН'ОІШ)НU С."ТНЇ1'J,, а Т8:\І JIO'IИШHOTitCll DШС ТОВС.~Ї 
TR ІІИСОІСЇ Jt~>t"JШ, Що ОТО'!УІ01'І- ж•,ТІеІІу nO.iiRII)-"! 
де стояла Дорошова нас:-.tиа; Т)о'Т недале•шо 1 
нринична, uідні~ш він Ішду Upn11. Тш< І'арно: 
ЧОJ>НШ')':іИ IIC.'C.~}'Тr.t'fl ПО DИСОІfИХ ВербnХ, fiyraї 
I'YJtYTI• у fiu.'IOTi, J1TIIIIIC'IJHI lltt•бt"IYTІ,, oc.•ofi,'ІИJIU 
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t·о . .пnиейни, - там їх r.п.пn: нру гом, ііачптr., подіІ, 
ТНН' ІН' :JПН:JШitt''I'M~II туди rtіІІШП, і ,;ЮПИТІ• ltC 
JІ(>JН'ІЮ, тан ІІіхто Jx .і ІІС по.rюхш;. 

Од1шн, JJІ..: с.··rариіі 11с ашшшнш ІН~ руfінти у 
JІИМJШЇ дсрСІШ, П аІІНЙЩОНС.'.fІ ТП.НJ.ІЙ С.':\-'ІЇ~ІШІИіі ду
рсІІІ., що хотін fіун: аруfіатІJ, та ·rрохи і t•tat та"І 
JIC ШІГИІІ)'ІІ. Ot'l• fll\ ROIIO СіуJю': ІІ~ИlІ ';;' ншr нрн 
Іі"ЇІІс.~•·••ІІі\ІУ :.~auu.li ЛнwоІс, ІІt\ІІ І~ужпн<·•·І-сиІі. Такиn 
а його й шш, як аа І\І~ІІt•шну нисто.:ІІ·і та внес.~, 
fіnчитс, у них все І І НІШ: і :tш..-:c:n нан і н~·хщ• 
пан, ІШІІ nапа і Uнте~гnми •Іухрш;. об1І:mшІІ иіІІ 
11ЇJІ JIL'fiX JЮШ.•іі, і fiyD ТИ.НИі1 І~Мі,ІИRИЙ 1 ЩfJ ІІЇ1JО
Іі(.'ЇІІІ,JШ на с.~uіті ІІt" бонuс.·•·· Раа, Ш\ 3(.•,ас.ші (~вnтн, 
:JJі.·іІІІ.ПИСЬ ШІШі ПЩ1убНИ }' ІІІИІІІJН ІІОІ'~•.,ІJІ·rь, - ОТ 
і rriн ІІ}JІН."rШІ ;to них у нпмпа11ію. ІіаdаІ--ш.:ІІІ, 
fіН.!ІОJШ~ІИ, 'І'Н Н rТа..ІІИ po:'J1-Ш3YBS'fJ, ЩЮ JІЇД!..UМ, 
ЩШ R()UНу~ШИЇП 1 J[H )Н!j)ТПі YCTKIU'I'I• у 1101 1Ї. 'rH 
.ІІ.tІШНОТU іІСИDИХ JllUДt.~ii. .ТfЯІІІОН (.',ІІУКОR, ('JІ~'ХІІІІ, 
та й 1\l:t.')I(C: 

- Врс.•хшt см1м~·; щ~мr. Ш\ t•.oiтj ні тих відІ.uм, 
ІІі ПОПН:\'оіНІИіН, і ІШ мерТІJИХ 11Ї1JШ'О Ш'\}>ЇJ\Н'rЬ, бо 
~k JIOIIIf •ТІІХеІІІ·ІЮ ('Of1i ,rJt•Шn'rІ. у 3ЄМJІЇ. fl, 
НШІ<t•, ~- ІІі'Юl'О ІШ боtщ~ь і ІІі•fОа.ІУ 11~ Dірю J, . , 

А одІІІІ а ІJЩ)убніu і нnшс ttoм~·: 
·- 1\о.ПИ Tlt ІІЇ 1 101'0 ІІС боІІІІt~Н, ТРН ІІіДИ у 

ШІМnІІ, у •·.ч·пу ІІіч, і арубаІІ т:ш ;trpeвo. 
-- А щоне, -· І·а,исе JІншон: -·- ІІі:&у та іі 

арубшо; нtx·ro мt•ні не :-шборнrштr •. 
аnсІІО))И.1ІІ, і об :ш.н:щд Ш.t ІШрбОНШІJ.ІЩ 110-

бlІJІИСІ.. Тпн ca!\fc, нн ІІUІІІІ епорн.:Іиr.І., УІІіЯІІЮІІ 
у шинон гуменниИ: Оnерно. ІІІІІІУJІІІІІt, що .!1шІІІН\ 
ІІН!.Іірш:·rм•.л і\ти ~· JІІІ:\НШ арубt1ТІ• Дt~)JPIIO, і llll'rH 
lit>I'O: 

- · А хіба ти нt~ :шаєш, що ІЮІііНІІИІ-і ,t(щюш 
:шн~1JШ і аnUщюниu руfіа1'ІІ дt'І>еІш у ~1и~нші 1 

-- :JІІnю, ·-· однаау•: ,;ltшюн, та JІІІІ меІІі 
ІІС уr·ша; 11 itoJ"O і іІШJЮІ'О 11(.• аJІ11ЩІНС.'.Нб, JIC ТО 
ltiC])TIШI'CI ~ 

· А JІN нін ·rrб(• :ші:tті;нt, - ІШН\С.' Ов(·~н.;о. --
ІІJШ'r)')НІ'І"І• ;JІІ:ІІ1ІЮІО'] 
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- ІІе fi!llcL, - rшжс: - н ІІІJІJІХТІІЧ; rrcxall 
rrtrr турн .по:ІІшою вnс, ІІУ\НІІІХ x.,rorrirrl 

- 1-Jy, J",!ІJІ.'tин;, ІН111t.' 11у:ншш.·r.ниі1, щоU не 
ДсН~'fU,ТІОС.'І• j 'ГІШЇЙ ІІІоіІJІХ('ТІІіЙ С.~І1ИІІЇ, та Щн() j 11(' 
дшt<-... шн.·•· тіиатr. До JІJІІ'У у Uо~ттотоІ fli( би мшщш 
t'iy.тru йш·о руfіnтн. 1.:ашс.•, -·то дщ•іfі до норішІfі 
Іtш·о rrирубопи. 

Тн t'.І~ наи~}"'ІИ, і ІІіШОJІ t~um ~~O.i\H)t}' .: а його 
х~•1'І1 fіула JІсдн;tс'ІНо о;\ ~•••~tаІІу, тутс•Іі\И бі~ІJІ 
тnИу. 0 ІІЇІJІІU''-Іj, 'І'іН>, НН 8І:І.h")'ІіУР1ІШ.JІИ ІІіІШі~ 
ІШІІ l.Jy)JШII('.IoH11Й уаЯІІ (~О!·.:ІІру, і ІІ}ІІІОJІ І~Іfіі )' 
.:ІИМІІІІ. Ні•І r.y."'a ;t~їШ.' 'Гt.'.МІШ, ІІі аіІЮЧН,ІІ: небо 
:анм;І:Ш,ІІОІ~І• X1\.1:.\}1a\Mit, JIC.'.IIHIH~ 113..П31'Щ(ІІnfІСЬ Ш\ 

дощ. Прове.аи хо~tuнні ,ІІшнна зж аа ІІШ.ІtІ~І:иn 
rіулинnк, бn дор01·н у ;юt:\ІЗИ тод.і :Аш,tш нu:ш 
нривим Itnccoм, тn:\І і мtстан: буu. ІІршtіJІІІІІІ 
.ПЯШИ8, Ш:\(Іубни Ш'JНІУЛИСL ")' ШИІІОН 1 c."ra.illl 
ttoгn nои;:ида·•·ь.сл. Н'д)'ТІ• Т~\ шдутJ., 11с.~ і-іяе: 
а ІІ~нсб нора і ІІt'[JІІутr.r.л: стало і ІШ сuіт :шіі:\оІfІТІ·(~Л. 
n йrн·о, иpuднuu•·u t~и•ш, нема т" f\ ш..~ма. 

-- Отсе nеннІ нnшутr. х.тtnпці: щufi 
•rot·u "'' t•тnnnrл а ,ТІtшшо~t? ... ·rоді 1\удс І нам 
ХАІІСІІІІ І 

Вшf. їм не.· тнн стрnшно JloJ101Ш1., лн ІІроніна 
ІННІІОRИ'ІН. 

- Л ІІЮ fіуде~-10 робИТІ•? -··· lШTfH: ІЩИІІ С.ЩІІОІ"О. 

- Ходімо, -- нши.ут1. денuтрі, - виру•ІаТІ• 
Г8СПСД,(~ІоІ\UІ'(І 'ІШ-1ШоІШ. (Тане, бUЧІІТС.•, ІІрlШІИІЦС.' 
.1\лнту даJJи.) 

От і ПіUШИ, 'Га ІІОбоJІ:ІИСІ• іТИ у САМІІіі ."ІИМ;tН, 
а а C.~laUI'O бону, а б:ІИШІІІtОГf1 1 ОД С,ІІОfіОдИ, Щ()(і 
чc.•pr.:t Ішду ГУН1ІУТІ• ДО J(JІІШСU: НQ,11И ІіЇJt у JІИМО.ІІі, 
то обІ:шстьt,JІ. І ІідШшпи до бrрсгн, щшс.луху
ІОТІ•СІІ, ІІJ)ИІ',1ЯЛУІО1'1•СН --· ІІЇЧUІ'О ІІЄ 1ІУ'ГJ,: у ~ТJ.Іt
МаІІі НС ТЇЛІJІ:СИ ІІіХТО Ш.1 р)·8ш:; і ІІС ХОДИТJ,, бо 
по,Іулиб, :шлопотt.ІІn. Стш1и rуІштІ.: ,,nnІІl' 
ВушиІІсt,ІшН, .1:1 нnІІс.' JJNшинc.•J,нJ.Іjk? •• J\o .. 'IІf 
чуют1., щос.·J, :шбt'."!ІІ,Ішті,;Їо у fіо.чоті: нщ1~·бонтво 



бЛИ:'І'Іr., :111011 rytCRJMJ,,- ЗІІОR 0:\ИDАСТJ,('Л, туди
uщ то Jlнuюн, но с.·амkінм-сі 11уха аш1>уа у бoJIO'ro. 
і ІІЇJІН а бю'JІІ' і O'ICpМ'JIJIOI'() HU)JЇIIIIJI ІН~ ЩІП.НУТ:t· 
І.ТІ.С'J1. ] ІіШ.JІИ буJІИ Х.ІІОЛЦі, щоб ЙОГО ШІ)ШТУ1ШТJ,, 
тнн не )tо~КІІа і блиаьно нідс.·туrtи•rt.. Ва1ІУ1'І•, 
ЩО ТІ.tН ІІе ІіИТІІГТИ Й:ОІ'О, ОТ ВОІШ: П})ИІІ~t·.:ш ОД 
I'YMf.IIIICJI'o Rірйоuну; НИІІ)'JІИ ЇЇ .JІJІІІІІЮВЇ, Н ІІЇІІ 
uбtшаав t't•fip по-нід рvнами, 01' його і UИІІІІ,ІНJІіоfІІІ 
ІІа fYXI.', )··весь .)'fіраЙrЯ у 'І'ШІІІІОКУ, MOJI LІО))ТШШ. 
(:TIIЛJt JЮ311И1'УІШ'Іh, -- ІІЮІ'І• Г)'І'JІИТІ• 1 НіНІ\ nнІ'СІ 
і ш.•. ІІ1'nроню:ш, uю uіІІ··JІt')'):1С. Уа.ІІ.1ІИ його ХJЮІІІtі 
нн ofjcpt'MІІH, nшн.•с.'.ІІІ1 у ІJ,'Іс..~с..~fІ, RИrtOJІoc·.нa~нt, 
оfіМИ.тІИ, та ft ІІрИІІt'І.'.ЛИ у ІІІИІІОК. .і\Іій Нонн.• 
МІІ-ТІИВ! t-тp81UJIO ШІ ЙОІ'О Й І'отtНІtу·І'Іо: JIJ( t~іІШ 
fif.:tяй, ТІ•Уf'ИТЬt.'JІ, нt.ннчс ·rpm~rtя йо1·о 'ІlJПre: nt'JІ 
ППКt\, ІІІИЯ і руНи IIOC)I~'I'ІJit3Hi. ~ІІШІІt t"OPOLШy, 
ТВН fjo·rt"•ІИИ! ('ІІИНІl ЮІС ІІо'ІорІJіJШ, tІtЧ·Іа•ІС ЙUІ'О 
ІТІ< мuс·наш< нріаh отрок ганннu. Дали йому 
ХЛОІІІLі О("LМУІІШУ ГОІJЇJІНИ; ВИІІИJІ t'~))ЛЕ'ШІІlІЙ, і 
трохи опзмнтуJtnвrн. 1 Іш~алиJІИ ,ІІннша ан t··ri.ІT, 
І'ТН.ІІИ JШ3ПИ'І'УІШТІ,, ОТ 11j11 ЇМ і pu:шa;;,:au, JІІШ 
прит•rн ·rpanиJІacJ, йому у .пимаtаі. 

- )lойшшІ н, --маже,- до Нрииоt·о, нічш·о 
МtЧІі ш• r.трnшнn: ті.nІ.ни,.н щu перейшов 1Je])(•a 
Міt'тон }' .ТІИМИ.ІІ, а тут щot•J, НІ< ;Jамахи нри.тtами 
ШIJt І'ШІОПОЮ TD ІІУГУІСJІе, ТаН у МеНе і ШІТJ)Уt'И,•ІИt'І• 
)КИНі'ІШ, 114.~ Г'І)'ВСІ•, НJ( і ll})Ht•iu у Тр ані; po:ЩИltИRt'H, 
ЮІС ТО ІІУІ'3Ч І'ХОПИИІ'11 :1 ІІС()бІf. Іду ДЗЛІІІІІ, 
TUH ('УМІЮ І'ТtШО, ltt>IIHЧe ХТО :ш ІЮМЇІ) ХШШ, j ('ИМ 
ІІt' :шаю, "ід 'ІоІ·о; ніІю.nи .... ,,ш·о :ш мною 11е тра
НJшлщ·•·· Хотів буu в,.І<е наанд нt~рнутІ.ся, -rан 
JІОД>'МШІ ('Обі: ІНІр)-·(jни t'MЇ.Jt1'ИMYTM'JI, II)JfJГHЇTfi~' 
~іNІІ нt.• да дутІ.: ІІt'ІJ«.~хрестипrJІ, і ніrшш у 1'оіі 
нутон,_ де ІШt'іна ііу.11а У. ('Taporo. ОаирІІуПL'JІ 
llt"MH ІІІНОІ'О, ТИХО; ОТ 11 І ІІСРШU руб~t·rІ.: ЦЮН раа. 
ЦЮН у д)JУІ'і~1 :J8МЇ]JИП('І• у трете:, Н Mt"llt' щ; IIIMШ'tJIJt' 
ЩОt~І, JIO;JИIIOIO, ---. fІИрН, НШ «.~ТОЇТJ, )~ороІІІ!,, 
ВнсоІсиіt', превисшшn, ::1 t·уменноа·о ЩІІІНІІІІІІШ, 
а бороrщ бі.·~·ш ТSІ дош·а ан< но Іш.rІін. Нн І'.'ІНІІУІІ 
П ШІ ~HJI'O, ТО ІJyfi ТаН і ІЮ,ІІі:J ДО І'СІІJИ. ІІt'ІШ'ІІ.' 
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;J ІІ(•.G~Ш ОІЮ1'110:111 МС.'ІІС.~ ХШІІЩІЮІО ІЮJЩІН; С..'ТАІО 
собі,, а "IЇCHfl НС ;JlJ,Oi)YXII)'C.'I,, Ш\,1JІ,НСМ ІІС t'МИШІУt 
u 11111 },t(.'ІІС шмш·а ~ю:шrюю: шм:н·аи, шмя.t·ша. 

НІ\ Н\(' Jl(ІНІНУJІИJІ, ПіННЇ.!1JІ П 1\tСІН.' і С.'И,1Jа y:иt.:H\I'J,, ···
JІЇД його тн ШІ ІІ1'ЇШ1Ча: а Нщ.юш а:.1. )ІІJОЮ, тш: 
l\1CI1C і ,1 JYJIЩ'I"I•, Jl Н fiШIUT0 1 і llill у {)о;юто, ТНН 
і ШНІШ}JИТJ, МСШ.~ ТО :J 'fUI'U '1'0 :J ДJ>;)'1'01'0 бон~·, 
н н Yt.'t.' 11 fio.·ю·ro, "І'ІІ іі аабршн·•· аж 110 t·а~іt·іш.ні 
UYXH. JIH би, ШІЖС, ІІИ не ІІрИНШ.ІІИ чсрса 
JІЇіИЙ T~t:.\·1 ІfІШЩ'ШНС, 'ГОfі ~(t)Be:J.Ot'Іo Та:\1 і ІІ(Ю
ІІНrТІІ. ІІі, иже тсш.•рt!'ШИ,- І\НШt!,- Ht'. ті.'ІІ•Ші 
t'R~I ll<! ІІіду )" JІИМШІ рубаТИ )t<І)ЮІІІСВЇ ;\І'реnа, 
а Щ(' іі деt~ЯТО).tу :шнЗН<)' Jlt~ XUIOtTb! 

Нач; .яний J)оаумний стив; не днрuм !'aH(~"rr.: 
,.І\ІущщІІ JJнx 1111 ШІШді; 1111 І<ОІІеЙ ПОІ<рІІ.ІІИ, 
t~·а·аашо c·rнu :шминать !" 'І'ан отrо, JІІ< СІ(ОІІЧИ·• 
.:ІJІШОІ( t'UO«.: (•ПОRЇД,ШJІІJІ, Tn D)I(C і СВіТ С'І'ШІ, 
ІІСІ 1ІЗ~"1И Й .•ІІtІНе у ШИІІОІ~ :Jti11p1:,1'Jte.'ll, бН.1JИ'f(~ -
ІІ)Ш:.І:ІІИН; JІН JI01JYJIИ, ЩН 3ЛifiJIUt'l• :-1 :J.JШІІШ:\1, 
.rшиуютм.·н, аж руннми об ІІО.ТІИ бют11; д3.rti, 
L'HЇJIJ,.I(И ЇХ ІІС бу.ао, і Іl•l{.)убни, Uci ІІЇІІІJІИ у JІИМШІ 
ІІUД\-ШИ'ГМ.'JІ, ДС T81\t Дорош ЛUН X.JI~C.~TY JІюІІну. 
l...tY1'1• нобj~н• юшру, а н ,У'ГfІТ годую. "Нуда 
Ct.~ "?•• ІІИ'І'UЮ. IJO~HU:.J8.11Иt ОТ і Jl а ІІИМИ ІІЇІІІО:Н. 
J.І,іИШJІИ МІІ ДО 'ГОІ'О МЇС.~ЦЯ, де JІИХі1 'МИТІt Шlда.Шl 
JІJІІІІІ<У рубати дерево, І\ИDИМU<'І• ошдрубаниіІ 
Ji,ІJHIJU•ІUH і С.'ОНИра бj,:JП ЙОІ'U JІС)КИТЬ, НруГОІ\-1 
'ТОГО }С,ТІИ1ІU1ІІШ ПOTOJI01ICiiU Tpaua Ї баІ.І'Ш.І,І.ІШ 
lJO::ШИJ18110 ІІОJШМПІІUЇ .ТJ.о;м (111.:0110 НП ШJІJІХС'ГСМі:ЇЙ 
t'ПІtІІі шш.н Вушинс.·ьІюrо); тут ше ..;Іежнть і 
rюuic.·Atн а дни нрщduа (Hor· Uoa·o :·ша, 11ідні~ІJІ 
11u•to і ІІ3ЛJІІІІ'І•). ІЦс ОИДІ<о Ііу.1о СJІід, ЛІ<\ІU:J 
а ·rш·о H)''rrш, лрот11 котрого JJ.opoшoaa MOI'ИJta; 
·rутс.~~нrи 1 JІD:.tn ряс.·.ни; иабут1. нн і шон нонійнин, 
то ·rут її і ІІПJШІ\оІЯІt. Та оиши-с і J\Иlt1,Шt.rІись наші 
С.'ШJбШІt&НЄ, ІІС 'fИ.Н 'І'НМу, ЩО ІІОШИ.JІИІ\ :J&DДИD 
ннну Бун<иІІсМ\С!І\ІУ хн.~Іuаію, JІН тому,. u.iцadJІtl 
Y~R.110CJ• Те 11р1ЩІВО '? 130JtnИC.~J, J\0 ЙОІ'О 1 Д.ОТО(J
ІШУ1"1.оСJІ; ·ra UH<C І"УМСІШИІІ, ба•ІИ"І"Ь ЩО ІІіХТО lfC 
f}~JІЄ 0 і )':JIIU. 

J;) 



- ОJ·одитм~·fІ,- нuиіс, - 1щ nipйuuнy. мон,е 
ДОDСД(!'ГЬСЯ jщс ЯІ->ОГО небудІ• КУРІІЯ DИІЮ~10НТІІ 
о бm1o•ra. 

І ІамІІТ)'ШШ JІ1ішон ту НJІОtІухшшу nu ІЮІШХ 
вінюсІ11! UyJJO, ян ниУду1'1• l'Ot'Tl до старого naнu, 
1·о оjн і анс.тшть .JІлшну ро~•••Ш~'ttатІ., нн його 
ДороІІІ одn)·баеин. X(Pt nuнu і ЩІІІІЮ мину.rнн:І), 
а бу.чо лн НО'ШС <~ер:tсІІшиfі рuанаауннп., 1'0 й 
Щ>И1Ю·І'І'Іо j u:Hipнt ... 'bt'II, IICHQ.'Ie ) tнроІІІ ('.'І'fІЇТІо :щ 
п.лечима а Jtо;шнщо; н ІШІІИ c:.r•yxюo·r•~ та (:мію·а·м:JІ, 
нщ ~а живіт хаn3ютt.t~н. llt~ ннром., б~\11у, мажуть: 
"чунш біда - люnям сміх.'' 
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Кіндрат 
Бубненко-UUвидкий. 

І. 

Чи Ч)'Jllt І.Ш, ІІШЮUІ.', II}JU J\іІІЩШТа l>убНсІІІШ
llіШІДНОl'U•/.. ДUUІ'І.~ІІІ,JЮ ІІі ІІ ІJCIIITIOJ~U 110 l'UiTyt 
fііЛЬШ !\ІОШС JIH 1.''1'() JliT. )~ОІІІІЮ IJii\C U йщ·о 1111 
І'(')'ДJІХ ~Н.'ШІІ'І'l• ІІІИj.)UШІЙ Іі)>JЩ: СJІІ.І.UЇ :J<.'!\-l.'li, а іі 
дш.:і НО T)'~lh'ШIIC..'Miifi ОНШІИЦі l'UI'OTИ'I'IJ ;tуІШ o;t 
fkOI"O ОJІоНіJ!ШІЇЙ, і Tl'lll'j}~ЧI>H ЩС IH')JCJtaiO'ГI• дідИ 
унуІ..;ам Нш·о тюиідншш. І що то fіун ан ;tід! 
~Ііш дідами дід, н міщ мшю;~Іімюи тн мщюдиН; 
бо t:ерцс ще І'JНШО у етарu1·о. 

Ро:шюну вам, нн ще у дшщ1пих пщах t~ІІі
:лшuсн н а тим. ні;tуrшш~1. НІ\ ІІШІН. у нотрім н 
t'JІУ»ШН, t'1'0HIJ Іlt'JtH.чetю он Тут,•шІш. Сjм'н мuІ·о 
хаанїна, у нuтрого н нва:r·щнонаu, бу.;ш не душе 
uе.:Іпtш: uін а t·тарою, t'І1Н щощІ'І'ИЙ і ;tо'ІІШ. 
l'Н)НІа J(lt'fH11H 110 ІІНН.'ІІШЩ'fОl\ІУ )ЮІ\)', ІІа тjй ІІорі. 
Що НН t'ІШІІеІІІ Ш\ Ш'Ї OJIOM, ТО II0 1 1t.'j)IIOIIЇ(; і pua
I'JІJІДYG мерс;юш ІШ рушші t:'ІЮGЇ t.'НJЮ'ІШІ. Ха:mїІІа 
J\ШПІ Yt't.' t't'JШ ІІОІІШІШJІО: роауJ\НШЙ fiyu tJO,:IOUJII'a, 
ТН ЩС Й ;Іунн• ІІІіl"И•Іt:ІІІШЙ. J )\'~10, ~ІСІОО:t.И і 
UIIOt:TU.ita В'ІИt''І'Н'І'Іо, а ІІа ври,JІа(·і JШ IIU'I'IH'IIC 
І"О))ОЮ, 1'(1 jj НJІІ\іН ІІС 11,Y'CJ•. :J ХП:JНЇІІНМИ Н ШJIJI 
НРУШІІО, ІІС ГІІУU llt.']H']t llltMI1 ІШJНІИ, fio ІІС HYIJHШ'JI 
ІІ]Юt.~ТИХ JІІЩ~<'Й, а II})Иt',JIYXYII:І}I;t'JI ;~о ЇХ 1\lОІІИ і 
ІІриr.rщдуnаuен ;to їх :Jвичаїn. ,!fюfiиu н аш·.шщу-

С:а·щІожсщ~u. Тиор11 JJ 

НАЦІОНАЛЬНА 
П АРЛ АМ ЕН ТС~. Х:д 

БІБЛІОТЕКА 
УКРАЇНИ 
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ВаТЬ у ТУ ІіО.'ІІН'І\У, Ні;tІ\і.'По IIЇJtiІJІ,loeJ, У('(.', ЩО 
Ті,•JІ,JШ ІІі t; ;JШ.і'ІІІОІ'ІJ :ніШ ,іІІО;\І•;\111, \~t'.C Що fl (','НІ~ 
нн·r1., і ІНІ"Г)'t:, і ПІЇПІТІ• •tшщuіІш, 'u :ншс;tfінні:\1 
товарИ<"'І'Ні. Тш; ОТШІі, ІіНmу, 'ІНС."І't•ш,t;о iitPІИlH'JI 
Jl :1 ІІИ::'І-ІИ: ТО НО ЇХ t'іу;ю ІІі;~у, TU t'THJНiii і\0 Mt:IIC 
нрийдс. 

1-Jaa у ІНЩ[JІІО, ІІЇt'..іШ О.ЦЩНІІШ, II0 11YD Jt ІІа Ха
;JJІЙСІоН:іЙ ІІШІОІІИІІі регі'Г і сміхи. Схоті.аос:L :\tсні 
шщи11итм·п, 'ЮІ"о вони та:\t рпнуютм·н, -- от н 

1{0 ІІИХ і ІІЇrІІОJІ, 

'ІЇ.ТJJ.Іrи 11<.'-ІJС(.'Т.УІІИІІ lЮ)ЮГИ, 111: ІІІІСі:ІtІИІІ ді
ДИ:ІНОГО t'1'ЩЩІІ. Снt•ршу, 1101\1-t не ро::Jг,;н~JtіІІ, :щан
сн DЇН ).ІЕ"Ні ПНИІШ'І• ТО Оf3t•нуб.:ІСНИ:\l ПТаХОМ: ТіІШ! 
:нtо})ЩеНС, :\ІИ)11113НІ~ІІІоІН~, І'U.'IUI\tU:JC; ІШН\1-ІЛ 'ІС;ІІО(''І'І' 

:t:-ЩpH,'lИ.Clo ЛО ГОрИ, ІІЇі~ ІІОХІІІfНІИUl'Іо, -- НСНЗЧ~ 
('IIU)JJLTL>, liO:\ty ІІЄ)JІІІІ! у рот .Іі:tТИ; IJ,VIiИ JШ' 1\У
ІІJІЧЇ нінши, сnюш t"Ту.:нtтн·•· а r·рудН;\оШ, і ·t·нн 
)'JІ<.'t.'J, ВИСОХ, НН ('11,1ЮІІІtmиіі ~ІЩШUfірИDЧИІ\ МЇіН 
.-нн:та~tи rн·aJt1'ИJH1. Силіn 11і11 аа l'To.'IO~-t на Іюнуті 
і щut.'h ро::.нааував. ,Іlюнt'" ІІа~іш.:ю нuшш хатu. 
і Dt~i рсготн.'Ш('І). Лідупш І'Ut:тро JШ мене г .. '1ннув; 
iiOJ'O ОЧИ ('DіТИ.ЧИ<.'Іо Щt'. ТНМ DOI'HCM, ЩО Т~JЇ(; У 
t.'І'}Hti і щ• ІНІТУХ у l'J)YJJ.HX. 

--· Се наш rнн·тол.ІІt!ІІJ•, ·- t.·Ішаав ха:шїн ні ду. 
·rоИ, що н вам шtaau, УІ'\Ііс.; ІНІ шшюму. 

)\t.•б то іtому trc Ш\·ІітІ~, -- одна:нш ні.tу
ган. !ІЩ11>11U LШ ,\LCIIC ;НШ.ІІНtІИ('і•: хіба llt.~ fia
'lll'l't', JІІШ Н Ного ІШІШ. , ІLШ'ТОНЩИЙ tю;нш
ІІЇІІІШІ\ - бЇ.ІНІ fіш;у UЇІ·ІИІ'! 

~·еі ащ·мішrись, і н а ни~ш. 
lЦо t'C ни, ;tіду'! оаІН1."ІUеІ. хаанНаш, 

(':\1Іttшувши Ного :н1 р·уюш: - а нн шш puaccp
дJtTM~IІ?. 

- Не роа<.~с}щитм·н. -- оюшанв Jtідуt·нв, yt·c 
дШМІІІІИt'І• ІІа ~tснс: --- ІІt.' н:нш Ищ·о ІШ1'! І',шшь, 
11~11 і ea!tl t':МЇCTJ,L'.JІ! Сід.НЙ )Щ' 1 СИІІНу, - JlOДIOJ 
ДІД, .. - 'J'U буН<ЧІІ l'<Н'ТСМ. 

- t(OI'O <.'С НИ 'I'Uii рСІ'ОТа.'ІИСІ..'? - СПИ'І'О.Ц. Н 1 
ОІ'.ІІJІДУЮ'Ш ВССС.!ІС 'fOШI]JI-ICTUU. 



-- Ot•J, пщ·.чухяіітt•, - oaJtRIІ<'Jt ХfІ.аJІЇІІ, --· Щu 
1·ут ІІІІІ''щуt; 1\іІІДJШТ Тщшсоии··•· нн nін ну1\Іt'дІш 
trt~JIHYH а t•сбе, ТО ІІС 1'0 Ш:ИИИ1і, і ИІ.')JТПІ-Ііі :НІt.'.Мі
І:ТМ'ІІ( 

-- А що тaJ\t тuие? -- t•Іштав н. 

нришІ\:~;' :t~:ч~~~~ .. ~~~~~~~Іt' н;~~~~~:~~ш .,::))~~~~~·: ;~ 
НІІ.'ТІЮіо, -· Ііtнfі гроШі :І.Н);ІІИТІо ;J І'РО!\НЩJІ( 
C.1yxa~t, t'І1ІІНу. JIH fі,У.ТН) ІІО('JІЇДІІJІ ПІ.~j)t'llltt~l• 
))t"JІИ:ІЇЇ, 1')111\ШДН J\НJII'IJ МЇJІВ)о'JІ;І.:ІІІ, 'ІИ :lt.HIИt~}'IШTit 
М~Н~. 'ІИ ІІі. 0Jtl-li НfІаО];Іи, ЩО R~.ilfШH \'CfX ЖИRІfХ 
а3nисувать, ·ro 11 мене теж трсб:\ зашісЇІть, а другі 
JШ:Jtt.ІIIf: JJC 'Грс.~бн. бо :.1 МСІІС ІІС.'Ма І'РОМаді llЇJtHOI'O 
DіІ(И'ГІ\У і 0f\ЧИ'Гt', 1'і)UІІІІШ II(.'.IJCCTt\pЇUC:Io, '1"111{ JШ 
МШІСІІІЇ, JШ UJLИIIOJIOI'U 1 у щтрути lІЇДДа'І'Іо. Тн 
ІЩ.' іі 'l't~ ІШ:ІІІ.ІІИ, ЩО L'І.tОІ'ОДІІЇ :ІНІІИШУ"ГІ,, а а;ш-rрн 
І'(ІUМОДЇ 110 ІШІСЇ("І'І• Jt,YGH ДUМ, 'І'а Й ІІJШ'rИ ~IIUДit'I'J, 
••щ•·r С'іnтІ.нн :нш :ш що, ронін а J~Ішннп.. А тt.•
ІІЩ)І-І'ІНИ THHL~ fit~:JІ'UJIOUJІ, ЩО іі ШИІІЇ ,iJJO]tC JH.'JtBЇ 
:JМОШУ'І'І• аа ('efit.~ ІІ.ІІUТИТІ•, а JIH L'.1'~JІІY'rJ, HU'fY
JШTJ, 'мерТІІИМ 1'а :Ja ІІИХ IIJIRTИTJ,, ТО ІІЇJІКИЙ біе 
ІІt\ ('ХОІJС і и.;ивим aot-тa·rм:Jt. От і рjшшtи · · 11с 
:ШilИC)'UitTJ,: ,,МОіКе,·· 1-ШЖУТLІ, ,,Bifl ОШІМНТУ(~ТІІ«'Н 
та вмре!" адаєтt.СlІ і pmJyMfleІJЬJ(n ІІіши;Іи, -
TUJ\ orJ, Н~е, МаТері j,~())'O tiOpT, НІШ XИJICIIU ІШ
І'ИІІУ.ІІІІ<'Ь. Наш uрс11дар )і\иsІюt·а І""'""РдИН<'ІІ 
Шl І')ШМаду :ш ТС, ЩО ІН~ ПЮТІ• у f1щ·о 11 ІШ}JІІJ\ІЇ 
rщ.І.ани, та й аробиu дщІщ·, що н ІН.• И\'Іію бут11 
IIJ\,;"JJ011t.'III1M )' pt•JJИ:JJ,H)' СІ<а:ІІ\У: ТОІ\ ТСПС)lІІ 11ШІ 

і XO'IY'fJ, ;r,ІJУІІИТІt а І'рОМИДИ добру ІІСІІІО :аа ТОІ'О 
чо.;Іоиіна, що не 11арт і аа.~j:шого ша1·а. Сr.ш·одrІі 
)Ндуть аuсідателJІ на ('ЛідrтJІІІ і І'(Ю~nду абщшютJ., 
--· унtс і го,:ннsа nрибіr·. Тан, fіачитt.1 , тс.••н~ричнн 
трсfіа одбріХ)'ІШ'fИ('І•, 1'П ('Ї,'І!ІІ\Їt'J•, ІІС ІІС)JВШШ . 

• Дід)'ГUІІ хотів· Uун іщ(• ЩІН'ІJ ро:шааатr., 111\ 
у(ін· у ХОТУ Дt'І'ІІТІІИН. 

- ІдіТІ• ІІІИИДЧС, діду, у DШIU('Jit' 11рНU~І(ЧІіІ;, -
снааnв нін, JІедві ІІеІІеuодяіш лух: - 1·uш•uu ao
JJYTJ•: ВИ>е " Г))О)ШДtt аіІір;ІЛШ~І.; ОТ-ОТ і anciдnTNIJ,, 
ІІ;1ІJ І (иfiy:rм·J,Jн:H, ІІІшfіішитІ •. 

2• 
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- Іду, снrнrу, нлу. - :-~nб{'.тн.нотан діп, 
JIIRИJtt'JII,f\0 ІШііІІІІШ а Х<lТІІ, 

І ми, <'ВЇ.'ІІ•І:Н ІНІе ІН' Uy.1o, піІІІ.іІJІ ІІОJЩІШ1'h~ 
(~Н, Jlli'e 'ГНJ\1 liy;~t' с.',іІЇЛ.І'ТІЮ. ,і(ід,УІ'ШІ fipaoo .і·іІІІОІІ 
liOIIl'JH .. 'JtY Ііr;з ІІІЗПІнt, роз'-Іахуючи рушнш. 

-- j_\jд ІІІШНі,У :ІаfіуІІ. ('JШ:ааJІ Н: fJI\ fіІІ 
ХТО :JбiJ'tШ :ш llt'IO. 

Ht- тypfiyJ1TC('h, ІІНІІс, -- оііі:аннuел ха ан;·,,: 
-· у ЙОГО Ht"Mil ІІІШІl-\11, Н'І'аІ\) НН (ІіІЧ~П'С-1 ХОЛ.JІТІ• 
і ~Ііто n аіму: ні t'UIIЦC Нш·о lll' і10Пt" 1 ІІ~, ІІі мороа 
не нримuро:..•ІТІ), 11іщо нr лщш;у~шть ііш·u НЇ(~тон, 
шнурою oб·rJІrнy·r~•x І. . СІ;і."ІІ.ІїИ в п:н.·. дідіn 
llt'pt•MPp.:ІІJ, а НІ\ fіу,\ІИ ЩС Х.Т'ІІІІІJІ'І'НМИ, ТО :шн.тш 
i-iol'O JШ<t~ ІН.~ мо.тнщим; а ПіІІ шиuс r.п()І та li 
іІШІИ~, ТО Щt.~ НІ\ ПОіtИІШШСJІ, ТО ііому fi ЖИТІ! ІН' 
обрид.nо: :шШІЩС Rе(:І~.ІІИЙ, llC П))ІІJІІІНа Й 11:1р1~11, 
а на вСг.t.n.:Іі ·го Uyuac n нnт:шцІщ;, 1\у''~J~і•І, 
н не чп.ттоні•.:! ... 

Сніш.ни йому tїy;~t· .1і1·'? 
- І>і.пх..ш нн ('То І · 
- t: 11 !loro діти, унуни'І 

Іlемн ІІі1ЮІ'о, одІІІІ зuст~tоt·н, лн пn.1ец1) ••• 
Ву.~ш Іш,:шеJ, у ш.orn Н шішщ, іі діти, і хnта, і 
:Jt'MI.','lJ,J\11 1 а 'ГСІІе])t'ЧІШ, НІ\ {j:JtШTt•: ІІЩ' НІШ (Ї,Щ11'. 

-- Вінr.:і.lІн ні ••? 
а ~·\ШІІІІ. il\1111 і 11 Ту.:н.чнні, ІІіІІ буІІ 

но:щrшм у J ІотtщІ.ІШІ'о, u тn:~.І но:~шндруuаu у 
tн•.рн:н·r.І;і ,тІіси до :lн;Іі:тшш; хuдив а Гонтою 
виру'ШТІ• ~,.і\шнь, лон•·о Gук l:ічовином, і 110 
Во.ІЮІЩ.ІНі ншс•щнн. 1 \у ди uшr його ІІе'шста 
мати ІІt• турнJІа, чоr·о :1 ІШ:\1 llt' тран.lн:ю<·r,! ВуJІ 
Uill і ІІІИІІІШJН':\1 7 j ІШЙМИТО:\t, і Шн.•jJІІІШІШ:\1. J-(p 
одІІІІ а;ішн ,:аих:І нінеуну~·ш Ному а.11ан дш1н: 
ІПІІІИІІ Шt' ЇХ, fіі;J;ОШlІІШИіі, ЛО еа!\101'0 ДІІН, і-- Jll\ 
б~lІІИТС - ІІі J'UIOШ ('CJUi І .. 

Вийнюnнш а аанану.лна ш1 nу.:шцю, 3д3ЛеІШ 
ІІІІ()ачИ,іІІІ М.ІІ, fіі.ТІН НШІОt'ІІОІ'О 11)):\U.'І(\ІІІІН, :•ібрану 
І'tЮМаду; IIOII('(H';ty t'.THHO ГШННШ -· DИt'ОІШЇЇ '10~10-
НІІ\ а і'Ї~~ІІМ 11.\'('0:\1, ~· fі.:ІШШТJІО)1У іІіУШШі. 
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- С.:нrхuм rJ1ихати, І \індрата Tapncuви•ra у 
DЇЧі ВІЩНТІІ! - :ІйІі\)Н'ІНR ГО,'ШШl, 1ІН МИ 1ІЇДііtШJІ11 
tілиа•Іt'. 

- Ht• 'І'.У ніеІІю t•піщн:ш, t~инну, - о;шюн·н 
іtідугаІІ: -- ТСІ1СрІtЧІШ ('ІІіRаВ, ЩО 'r!II'ІJ J\іІІДрата 
'l'~lfHH'ORI11Jtl Ні (',ЧИХОМ 1((.' 4..',7JНXaTif, ІІі ~· nі•ІІІ ІН' 
Пl'l;ta1'1f!. 

- Ht• ІНІ:\ІmІН•тІ.t'~'· .LІ.ід\·; що xo•r rніваіі! .. 
От нну куру .ні;(ІІІІІІ, 'І'арнt;оІп•Іу: ;рн тrбс і І·ро
мнду зібра.:ш і r."Іі;ц~тnо t1ун<~, тн щt.~ щоб і ІІІТJННІУ 
ІЮ Н 1ШеТІІ,1ІІІ. 

:Ja що, ('ІІННу'? 

:Ja ТС, ЩО ТИ чущнй НЇІі ашщшш.:ІІІ, йk'ГОН 
(.'J.JtlЇX ІІС- Ш~\11\'(.."Ш, і Щr. Т31; оrіfІШ~ИІІІt~Н, ЩU іі ІІІ\ 
t.:.трншвиА суд' ці в чім буnе припха'І'І,t'ІІ. . Сr::шш 
мt.•tri на MИJitlC'l'Ь, ТараеовІtчу: чи ·п1 пмреш но.ІІІІ, 
•ш тан до uіну нічш.оrп fіул.еш 110 t·niтy Єіаіідшш 
І'іип.'/ 

- Hfi тобі t'І.:ааав, rшrну, Till\ не :тюош: 
t'IIIIТHfi 1\01'0 нсбу;11• 1 ХТО t.'ТЩШІИЙ JІi;t ме.І~. 

- Н(• ;\0 шартів 'І't'ІІt•ри~ІІШ, ІІО'ІНВ ;:шон 
І"n.ТІОJШ: - -- тш>і'І'І., Тараt·онн•Іу, що 1ІНМ робнтt., 
Щоб і t'ІІ]ШН;~j 11<.! ;щвt•-.:JOcJ, - fіОЛ3Й ІЮІІН ІН' )ti
iІЩn.tlИ! - JІ,:нпитІ, тuН штран. 

-- J--lr :JІшю, t~шшу, що ti шtаатІ., ·-- о;нш:нш 
діпуган. новіt.·иннш го.:юну. -·-ІНо нсбуд1. би датJ, 
J\ибу,:ІJоt'ЬІ\ОМу, -- ТаН JJiiІ ІІЇ'ІОГО 11(~ бере!. 

-· Він ІЮ fiC'pe!.. не бере!. -- :шrомоні.:rа 
І')ЮМНІ1П 1 аnрСІ'ОТПВШИt'J,, 

- Хібн діТО'ІІШl'Іt Ш\ І'орjхи ;нн·т~. -· снаааu 
дід, ПіДt-ІJІВІІШ I'U,'ШDY: - JІЇІJ Ті,:ІJ,І\Н і ІІJІІІЙМU, ЩО 
ЮlЮТІ· ;,іточІ1а\t. lЦо то ап '1).,1t' t'ЩHt<' у fіатЬІш! 
Дарма tно І'оІІороІІиlі, а ,.,,ш ('Ноt:ї ннтшш і а нін
:тотувrюю ІІt' роа:МІІІІt'ТІ.t'Н. 

- ; {oб)Jt' t~ерцс у Uатr.Іш! - JІіцдш-:уt: гро
м:ща, та рсго•н~тм·н. 

АіІ-і ot'l• ІІt't'ІУ·ІШ і1 ;(:ІНіІІоІ\. 
-· І tиfіу;ІП ЇJtt•! --- аан:рнчnн і(Ї;t)ТШІ. - ІТу. 

теJн•.р o;tfipixytiTL'<:І., ~tітни. а н Пijt,Y у ІІІШІМt•ІІІІfІ; 



НН ІІіЧОІ'Н ІІГ n~iGT(', іО RІІDОЩоТГ М<'ІН'. 11 НаМ ІІО

(1fіД)' "'"'· На тоІі даJЮІЮІ> внНшнн іа НЩРІJ\111 і ор<'ІІ;щр, 
у eoUo.'lt.'HЇH ІІШІІНЇ і у І',:ш:н.~товому ІІІ.JІНфІJОНУ: 
fіЛИЩИТІ, ДЇJШШІЬ.t'МіІІН l'ИІІ, JІІ-; ІІШН'ІоІШіі Чоf'ііт. 
J ІЄ'JН'"нюu нщюгу j етан он .. да.·Ііи од Іlю~щ~••· 
Щufi. і ('o()j ІНЩИІШТМ'Н, Jll\:1 ТПМ fiy;Іt.' Ха:Н.'Шl аа 
IJliOІІYIIlt'ІIY іtУІІІУ. 

І:1аа lJ~T~"la пихшІІrІJНН.'І.. наіі'ПІ'ІНІН\D., ааІІ{НІ
і:НСІШ у 'І't)И-НОІІЬ t'ТJІІІІНІ'І'ИМJІ. :Jнс:ідНТС,1h ІІШІ 
І tи~у:п.t·І.Ішіі с.•идів о(і,;ннш•ІІИН бе(і~ХШ\ІИ• )•R оанііі 
руНІ дершан ІІt'ІІJ,н.ону ;tю~ІJ.ну. ;щopuucшry RІ\ 

ншІJ.>ТН, а у нp~тjft дубс.,t.тіJtн~:; у но•·ах JІсртівt.·п 
nунс.-.•••· і гnRн:ш щt с.і.чм~ь•шх t.))fiaк ІІа11 Ци
t"іу.'ІІ.t'І.ІШН ;но(іин ІІОІІ()~Т'ІЮІІі1ТІо, uy.rю і t',•Іі;Н'ТНО 
ІРНІІІИТІо і Ш.РІІІН ШН.'Тj)Ї.:l.Я: ІОШІИ ІІ(':М:1 j(ИНИХ, 'fO 
:1 ;~оt'н;Щ ·і t•niikІ.щ-tx :1ущит1., а но,,и ~~УШt' poa
rf'JЩІ-1ТJ.t'H, То Й ІЮ іІІДИНИХ ТЩНІХІІt', Т:1 і1 :щ()JІрН, 
utofi :щрJІЛJІ ІІа JJi1'l'(J Н~ ІІЇІШІИ. J-Іt>а:ІІ'ІІУ:ЩаІІі 
НОІІі П~Th-Гf"Tto ІІJЮМ 1НШИ ІІ:ІіtТИ'ІШІІіу, та ІІ)НС 
ІІа1'І·.:ІІУ.llН'І~ ІШ хату, тш\ <:амі ауІшни.;ІИl'h. Hn 
І'ИJІУ НИ.Чіа іа бсбеХіJІ ШІІІ Циtіу;ІJ,t'ІоІШR: ТПІ\t' 
ІІ.'ІЮП1Щ~ІІІоІ\4..', TOHt'1't'llloi\C 1 НІІрПа1't', O'llf ЛІ\ Ot'O
J.;()JO нонроJJі: .. уяаІІі, u нина широва тн чt•рJІОІІ:\ НІ~ 
Іюний ІІJІТНН, нш fі.ІІИЩИТІ•. Нн fіи ІШ наааІІН\' 
нn·rш>ТІТІо еюною очи ЇІ нk, та аш•рху ІІШ"\ІtІІут't, 
нарту а а чt.•рRоІшм нно.пом, то ІІl' трt•бн tt н:.~трt•та: 
Gун fіи на "ого нох(Іін:иН, ш.; рідниn f))Jaт. Ті;н.rш 
ІІ<НІ І (и()y,lt.t'І,Jatii nініНІІІоJ:а ЩІ громади, тш.; )'l'i 
:1111ШІt ІІННІІШ і Jlli:Jt'llloiШ ЙО:М)' Н1\:НІІІИ~1ИС'І• 1 а JJill 
j ІІJ\11)1 lll' морІ'ІІ)'U, l'.'ft[IIYH Ш\ 1110\ІЩtУ НІ\ ІІН 
1·урт: fіачИТ(', :нн·ідап•.л, ~ Вl'.1ІіШ' НЇ.'ІО 
ОІІСІІІ•l>И! 

- А щн ни, t·y•Jj <'НІШ, ІІНJЮfін.=ш'? - НJШІ\
ІІУJІ П:ІІІ І !иfіулr.t·t.І:иіІ. 

-- JitoШ МИ Tal-il' IIЩJOfi11.1111'! - {'ІШТШІ 1'0-
ЛОНа: -- a;t:H:TM'H, ІІj 1ЮГО! 

---· Нн - ІІічого! ~ю.:шніІш щ· :lШІИ('а.'ІИ у 
pt'lllt:JiJo. 
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- f ІноІ·uн< тul\1 •ю.Jюuішt? 3ЩІG1'ьt~ІІ. yt.~ix по
ааписунн:ш .. 

· ·· fІн )"t•ix!. . І' тш·о. (ІШІІ ІІиІіуш.t·І.ниІІ 
JІІІХШШН іа 1\ШШ.'ІІі ІНІІі fіомш· і t.'"І'ЩІ \IO:JI','IfЩ)'
IIOTJ•. . ) н 'І'оt'о, нюш.•, - 1\іІІJІІШТU І)убнсtша~ 
lJIB~І;lJШI'O? 

-- Хіfі,аш ·ro •юJІнвін'l однітин І'с.І.·юuн, 
:нН.'М.іJІВШИ<'І•: TH)l Hr:'IІ&l· і ІІJО ·ra J't.•J іі 
J'~t.~JI'I'OЇ 'ШСТИ 'ІІІ,ІUІІіІШ lfC :JІJІ."I'OI,'IOC..'lo, ()("J, IІU-
JtH)IIТІot'JI ,:ІИlІІЄНh, 11\U 'І'ам :.ш Р\'УВа 'І'~ІЩІ!. г(~й, 
X.'JtiiiHi,, 1 lipИKRY'R l'tt.'IUШt: ..:._ BИitt•J(iTI• ~IJIUJCШo 
rюли ЮJНІ· 

ІІІІ що ту'І' дІІІІИ'l'ьt.'Я, - НїШіt.• ~at.·iдu-
Tt>~Іh: -·· НДНССИ\ ВіН )ІШІІИЙ'l ТАНі 'Іl>І.~бtt б'\о-.'ІН 
an rІйt.~~ІТІ• І .. 

l.)щ· Cioro :ІІШ, 'ІІІ ВіН НШІІІtіі, '-ІИ ~tСрТИИН, 
ІІЇJ11~ ІІС роаб~реІІІ. ()·r t'~І)ІЇ ІІННИJІЇ'І'М~Jl. 
Лн' tн:ь. ведуть НіІІ;tрата Тщ•ш.·.uии~ш: ідt~ ІІt'· 

бtІІJ.Н.Н роаШІ(JН 11ИІІf.'Ь, po:1:1JIItИU IJCI"f і fіаІІІ,ШІ 
JІІШСІ• 11\'ДІЮ IIC(Jt~liOCИB, o"'IV11:.t 01JJIMU., Jll\ TU t'ОІЩ, 

Нн: rюб;ічи.1ш йщ·о rромаді.t, 'І'Ш\ vei і ІІІJИt'ІІу.-.и. 
- ІІодииі·rм~н ІНІ )(ИJІО<'ТІ •• __:_ rш;нс І'О.SІОІШ: 

-·- Jрш ее душа '1 Се не чоJІОІІін, а нурн•ш <~JІі-
ІЮТІІ. 

-- Се 'ІО.:'ІОUЇН-<~ШіСШ-1 (обі:Шн.JІt'JІ X'I'UCI• у І"(Ю· 
l\І~Щі), 1111 llloO)ty Сі()І\ f.'іМІJJІШІШ, ІШ l'U.SIOИЇ - Ша
ІІО'ІНU, ~~ ІШ t'llltlli -· Ш:t'rО'ІІ\ё\, 

Jtt• нжс! - о:шаJІИСІ· дІJУІ"і: - ІН.!l\Ш у 
ш.ого ІІі ІІІШЮ'ІІОІ, ІІі .JНlТО\ІІ<И! 

- Сс даіІІаіІІер-:s,ухІ - І'УНІІ.ІО'І'І• инші. 
---r- Сн:іJІІоІ~и тобі .'ІЇ1' '1 с~ІІИ1'НИ :шсіда,.е.:ІІ•. 
l\Іоu'ІИТІ• J\iІrд/JH'i' 'І'а}JШ'ович~ лнш:ь •Іудно ди

витм.·н 1ш шшu \ибу .. н,сьrшІ"о, щt~ гірІІІ баньни 
IIC)JCIIOt'ИU і І'ШІt))Іу ІІUІ'ІІУВ~ І·ІСШ:І\ІС 3tІMipRGTM~JI 
ііОІ'О fіадІІУ'І'Іо. 

- Щu UЇІІ у lШС, І'ауХИЙ 1 ЧИ ЩU'l - (~ІІИТ"U 
:шciJta.lTCJIЬ. 

Ні, - оцвітюш •·рuмuца: - uін цuбре 
чу .... 



-- Чопнн тн :\ІоН 1 ІШІІ, t·.тара rofiaнo? - роа
есрдишшн·J, tip111Шyn нан J tиUу,'ІМ.'J·І·шіі: - шшш, 
с.·нj,тн.ш-І тоfіі ,1іт '? 

Нн а:хrру<·итм·н Нін;цш·r Тщшt·ошІч. 1·а но 
rш1ш І !ибу:Ім.·мюІ'о! Нн щнншс ІІt' t·Jюїм гщнн·ом: 
НУІ\уріІ;у l U;\l>)"l"l', 1ІТJН.'.П.:, ШН у Н)'ХНХ :І;І.ІІЛІІШ,!ІfІ, 
i.l :шсЇ;{Н'І't'.'ІІ• ofiMHXYG'I'hi"JI ТІ.\ ІЇt'.lІ,ІШТІІТІ•: '1'10, 
д)]JІШі1, тю, .'1~'РІІJІН!. 

Л .ai;\)'Tall ('lJ(Jf;: JІІ; ;ті1«'ІШІ';Ш1'J) ('ОfіНІіОІО, ПШ
ПІН-Г'-111, ТН ІІНІІН Ц11fi\ .• liJІ,::t.liOHІ :ан 1111'01\Ш, t\ 1'0it 
ПiJt f-tnro, НІОО :\1111':1, у"наВ'І'И~ШІІІі)',- ЛГ\ НІJІІНШ' 
:J ПCIJt'~lll ну: 

ТІ.фу. на тuопт Ііатьна!. f,'нтt•ршш1й 
ХJюн, ІІt·іr віра!. ІНо nін у ІІаt:, ,цурІшй, •ш 
щu '! - пита у І'JЮМади. 

Ні, нтнута., - він роаум•шВ .. 
- Д lltofi тш;і fiy.1111 po:.t)';\Шj НеІІІІ і nіти!. 

JlyІІІnft ін н.:н.·е~·. - гуннуu а~іі\атt•;н, на 110-
І'оJІІІ'Ш, та іі -:шторохт1R t~JІ:j.:ІІ.Іа1 ІІИ;\Ііо. 

А Ніндрат ТН)НІ<'ОНІІ'І ан ІШМ: t·ав:-ПlН-гош; 
ті,ІJІ,І\И nоріИІІJІВt'І• іа /І~и:tом - хан його :н-а. 
ІІСЙl'И, Та ЛІ~ У'Іt'ІІИТЬС..'.JІ :щ Jlo,lИ 1 iJ /-1\щt: J·ШН-Іtай! 
ТН ІШНТЇІіаЧа, -· д<'J>lJp! - JЮ,,И у JІІ~ШфрUІ\Й 
нн не бу.11о, j шштухщ ро:н·уUнu утінuю•ш. P~t'UTY 
тшю гu наробив ІНІІІІ ;~інугшr, що громада ЮІ\ 
шивоти нщйршша од сміху, - · та щt• Іш;~;с: 

- 11\Н('.НИВИЙ ІННІ lJ..ибу.:tЬt"І•І..:ИЙ, Що UТіІ,, а 
буJюіі а ііш·о ІІІ1':НІіНІи тr. що :t ншдіщ.·J,шнt 
111.1ІЛфрОІЮМ: t'УІJИЙ t'І.ІІІ, IIOJIИfi ІІІ.' 110р1ШВ ЇХ ІІа 
Jllfl.1a-\T1\И! 

Тіш,ни UJt сієї нумсдії 'І',рошни о;сtих~tли, НІ\ 
llU 11aJJat'l> друга, іІ\иа іа іІ-\идіDІ"ШЮ і J-1-\ИJ . .І,СІІНПІМИ, 
:J I'Ua.'l'l"(l)l, ІІОUІН.'ІіНІ\)"JJН.~ІИ а НО})ЧМИ, і jl,Olii'O 
110{'1"'~1И('І> ;1 одЇJ?D:НІОІО 110-ІІОЮ. JЦо ВНН.' ТУ'І' ииpo
(j~IJits 1\іІІЩН\Т ['щнtt·Unи•I, нн він .JІaлnt~I. іа /Ни
д~1МИ, що ШІгощуuан. -·· і ро:н..:ааtпи не моанш. 
/Нид xu·І;IJ б\•Н ДUПIIIfJТJ, ІНШІІ І tибу,ІІМ.'ІоНUІ"О, щоб 
ІІШШШЇ'fІо("JІ,. ТН ІІОЧУН ('TJIЇ~JJ,(j~· . tii,•IJI ІІ.'Н.•еа і 
одуманt·І.. Ui11 :ншв, що ІІШІ І tиfiy.:н,c..·J,JШH ну ше 
був ;J а 11 Н ;І І> О 11 11 if ІІН ПU.110U<.НІІІЇ: ЧНСОМ 
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tflyrнyn Uн ііfІІ\ІУ ІШЧІШ, 1'0 Вjн, L'TЩIOДRUIIjM 
IIIJIJIXC1'<'IoiШ~I :ШІРІШ;!\1 -- t'Т)>іJІПТJ, ПО jІ{щщХ, 
ll(('(i ІШЧІl<'Т)'ІІіІП iiOI'tJ ІІІІ fІШ;(ЇН<'ІоШtХ І'а,тrаІІІ(JІХ 
GсrШt'ІІІІІІІІІ;с'):\1. Та іі а нш.1оіт тіс:ї ні•юа·оР не 
ІІ.и1іІІІо'Ю, ёІн, <'.іІН1Іа Ііш·у, ('~;ю lіу;щ наасІ,ІІІ<'. От. 
JIH fіІІ ІІШІІ'І•Н<', 1'0 t.'УІІУІІ fіІІ t'IIOIІtJMY іJ.УІШТ :tiio 
;ща, то uін t'іи au тuіі ш:rnфрон· ІІt'Ю 11шмаду 
tЩ'IYX\1atU t'iІt 1-і:\ІІ'І~'ІШ,\НІ, Ti..l Щt.' :ІJІt',.ІЇІІ Uн ІІІt'ГІо 
і ~НИДЇJІІ'ІоІ;у ГОрі.'І"У' XtJ 11 611 JJfiiШ бу,·ш t'II\Шit 
•шир. Е, нr дшІІІІfі,'Іюва.тш іІ\Іщош"І ти-х rшас~шшхІ 
і 'ІОfІТНН:.І ІІt.'. ІІиrад~ш їм ІІі•нн·о ;ry•шrнro JІJO 
IHIIIt'hHЇ Х,"ІОІШ. ~ .. aJІU :\ІН НОН Т L' І; ІШ аІрt'ІІ;t~·. 
ЩLІ'ИП'Ш ШІІІ,\' Н: І"~· )1 И , Та t\ ааt'іІІJШЙ .:rющ•Іt 
а худобою, а шн~·рuю _....... }1nбн :.J ІІИ~ІИ що <'ХІІ'І~ІІІ. 
XIJ 11 ШlІІІЩ'\\1 ї;н, XU 11 ШИ.!'JИ 3 ІІІІХ ТЛІ'НИ. :іІШТІІС 
t'i,Y.tl() 1\ШІИІ'І, Н\ИТ'І'JІ іІ\ІІЛШ\11 Tf1H уршІ,ТІШ'Іо ИН~ 
ї" тн нн·rна. 

ГроМЛJ(й ІІUТІJОІІІНИ po:.~HiІІJ.:rac·r •• а дt.'ІіІІТрі щ1~ 
м:~ятіщі дnвr·о ще ~'1НН.1І·tt'І~ іа ЖJtДО)І, ІШІ·Ш llt' 
rюииrжuн.'ІІ1 Ному ІІішш; и. тн~І nirmш у ннрЧ:\tу, 
11\tІ ІШ ·rу.ТJJ,•ІІ-ІІІІ~І.ніі-і Jtщюаі, і. дідуr·ншІ а с.~обою 
шtтт·.ли, та f.i гу.:ш.аи аш до uс•І<'J·ш. Yt~e .:нrхо 
од ІІ]ЮІІУІЩ:'ІІОЇ JtYIIIi СНЮJІШ,10('1~ 'ГЇ,"'ІІоІШ На ('ІІЇіt
t'МШ.Х ІШ'ІІ\tlХ. І Іа11 І tибу,ІІJ,сьшtU, ро:н .. ·срдИDІІІІtt'І• 
JШ 11ЮМаду, Ш.ІJІуЩІШ )'<~ІІІЮЇ ІІТІІЦЇ ПОІJІІісіІІІ~НУ 
JІ()1і·rІІ•ІнІІн-у, іщr й nоросн нстр(•,•tшІ: думnn, що 

:шіп••· 

Jl. 

::J тоі ІІО!JІІ 'Іа<'ТСІІЬІ<о 11 GUЧІІІІСІ• 3 і\Ідугnном. 
Ilt•иH;~t· nу~ю до }ІсН'о хн:шїшt, і до мене anut.~pІІt.•.; 
mшt~t.. Jt Но}ІУ ао ;\уші нрийшоut•ь, Uo не ло вся
JШІ'о він у•ннна11. J \<н·о ІІ<' а.·tюбитІ., то uше ІІічим 
він 11оа·о дu ('t.•fi<• 11<' ІІJШІІс.•рн<·, нніб .;rнс..·н 11с ІІід
ІІ)'сІшn, ІJ(Н'о() ІІt.~ <'УJІИН, бо, нн тоН 1\у:н.мn бса
ссребрс..•нин, ari•юro не ІІJ>ИЙАШІJ, а . ос..~об~ІиІю тих 
грош~й. f uшс нс..~ХІІіt Иш·о той не :шчІна, бо ви~1аt:, 
або Щt' а·ірш J\l'Пн~·ІштІ. t·танс; а на річах 
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ташrІІ Ііу11 """Т(>JІІі, лн та Ііритnа. Ііе пnдnІІІІDСtі 

;:~~~ІЇ:~~~.~~~ ll;;.~llj~~~~~(l)l~ ~~і~ 1~:;~~~~~;-ОІJІі »:~І'ІІ'; ,'І::,t:~:;~ІІ~~~: 
ІЮ t't'JIY і С'Т)>Ї,'ІІН.'І• а дід)Ті1ІННІ: ІІІІШJ(роІІІШН і 
J'ttBHti іtому ІІИІ'ІІІІО)JЮІШТІ,: 

-- :Jшнu <·t•, дідУ, наш~r, - .,.,, :\н•нr Н\'· 
JНІЄІШ.'.fІ? Xotr би у .. ХН'І')' ІІ.j}ЮJІ)'ТЬ :шіішнн! · 

- lle дІ>Іщеш, сИІІІІ)., одвітиu ;Іі;І, - щnG 
•юл ІІОІ'ІІ ""І'~~тушr:rа 1'Rill nnpir'l 

'Іому'?- (.'ІІИ"ГЮІ Шf\адрОІІІІИіі. 
Тому, що JІН муштрі 'ГІІ душ·t' ~tnІ)дусш 

бсш t•шщат! 
Ht! С'С}.ЩМ.:JІ, ;,Іду' JШ11(t' ІІІІШ,ЦрUІІІІІІtt: 

11 '"''" не буду їх мnp;~ymrтr. (а І'НМ Y<•мixn
t:1'J•t'JІ). 

Hr. IIODЇ[JIO ·rotii, СНІІНУ І І'ІфtіаТОІ'U і МІІГИ~НL 
ІІС UИIIJ>IIRИTL! В>І<• Я добрІ' :>ШІlО ТНОЮ І ШТуру: 
ян 1·іт.щ1 н:иnд<'ІІІ ІІА ту муштру, ·ro тю\ ·r .. ~uc 
ЧО)>ТІІІШ і ИХОІШТJ• :аа C'CI>llt.~; ІШ ТО ІЦО t''Н.1ДаТ, 
Т" І<ШІИб і ріІ\ІІИІІ 111111 UAT"'<o у ·rJ" хрnнті ІІС 
тш~ :шдиfіа11, нfіо :w:уuшет rн.• тудІі ноис(НІ}'ІІ. 1'0 
й йомуб :нщнN шпаби, і Uш·об 01~1убш.·ю1 хун
тt•лнми! 

ПІшщршший и.ш· nочсрІюнін а ;,оt·ади, а СТ("р
нін: що буд'"ш робитІ, а тнюt:-І аuванти:м ;'ідоя •1 
Хо•І чаео:\1 і досадно, бо нршща очи но~Іс, а ні•юІ'О 
робитL - І'"Ї<:JІІІ'ІІ, буІІі" l'Обі й бнІІдунсе, що 
'ГШ\І стариt~ бреше. ,і Іу•Іа.1ос.·а. нІшоли- nрибі1-ииТІ• 
у t'eJIO судt•Й:('М<ИЙ 11ИІІИІІ, Та ХОІІ би Н ('НМ НUМИС8{), 
1'0 дід тан і .11іае йому .у иlчи нн ocu, ·rші і І1Ш~Ш: 
нінш·н ІН.' :І.ІІ.ІШИGТІоСЛ. By.au вн~е .пюдс :.шнру1'1• 
йш·о, щоб час.·ом не буJш ttнму Хt1лепи од JІІЮІ'О 
ІІt'б\';'І' I'OI·IUJ>OUOI"O дурІІJІ. 

)~0(1'11ИН~ІОt'І• ОД 1fOI'U it ІІШШМ: ІІЇНО:М;)" ІІС 
(~пyt·rш:u. Pn:1 нриі.tшоr• Jto мu1·о ха;Jнїна ')' •·ості 
ІШІН>Тt'І\L ІJІІін (тш·о t•eІJn ІІін). НнбаmшuвІІІІІСL 
:ш ду.·Іі:РІЮJО і мt•дuм, шке бравс.·п він :ш шнш<у t 
ние дt• нt~ н:tJІН('І, І \індра·г Тщшсович, MOIJ 3 пе.•ш 
ІІDі(шш•t·JІ, yU1I' у хату а нршш:м, а реготом, 
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і :щрІtа ІІОЧЩ\ ЩtJ('I• ро:JІШ:ІУНН.1'1• j IL ІІОІН1 і JIO'I'JII'.IIO 
;ш JШИН: 

-- )~ofipi .ІІІUДІ.', -- ШНІ(t•, - ІІОАІО.:ІИІШІИІ.'ІJ 
ВоІ'У, UИ(е СІІН'rи .·шга~отr.. н. ·~сбе, Тарш·ови•Іу, 
ІН!ЧІН"'І'Н Ма1'И ІІОt~Іt'ГІ,; l U IIU 11l О}( 1'СбС (."ЛОІЮЮ 
ІІС~Ш! 

Вш~ ШУІШП, ІtаІІ-ОТ1ІІ.mІоНу. -- ОД.DЇТІІІІ НЇ
ІLУІ'ІНf тю;: шшірнсньнu, ••щ n'І'к,~. хто llu•·o :шав, 
lt1'3ДRII би, 1110 ДОС'ГМ.ІН.'1'1•''ІІ ПаИ-П'ГЩ.'lІЇ ШІ І'Щ1іХІІ. 

ІІа що 11 тобі 'І ·- t'ІІІІТІІВ нін. 
Хо•Іу OH\t.~ни·r·иt~h, TaJ\ wyнuu нщ·, щнб с'І'ор-

1':\'UІІ'І'М'ІІ, rні.:ІІ•І'И ІtiaJ,MCTC ан" tІіІІt~І\h. 
• Пур ;ІУJІІШ! - снрИІШУІІ ПіІІ, 3ІІс.>ІіІІІІ-

шиt·•·· 
І ми, сніJІІоНИ JIQ(~ ІІС Uy.:lfJ, т~н' 3HJ)t'1'U'I'Ш1Иt~[), 

А Jti;~ vcc тим н\е го~юсн:оJ\'І і І\ажс: 
j:)aЧJ.ІTt~, ІІtОб fiy,llo IIUt~XOДliЇIII, t''l'OLJI'YІ;MoCI, 

OI'.V.'IU:Iol: ІІ<J.ІЮШЇ'ГJ, JІЖЄ pa:.JUM і аа XtJCC'l'ШII1, і ;ш 
нохщю•ш. IJyщ.·re .:ІіН~rшві, не дuрФШТІ,t'JІ: адшеш 
і пtрі.-ІІШ відрtt.JІ.ІИ дешевша, JJH нварт:t.l\111. 

- · Умри тіnІ.ни, І'о,ІІуб•ІИну, 1'0 н тебе Н дu
ро)І "аховаю! 

- Тан щоб тш·u не буJю, що а Ни•ІИІІUJШМ: 
ІН< УМИ()8В, ТО даВ Щ\ ІІОМИtІКИ, U. Jllt умер, 'ГО іі. 
аабу:ш ... 

--- Нрешеш, СJІІ\Ий-·rаниJі~ - нришІ.)'U ІІіп, 
нш шн·ш,Іи аа·rуІІN.В а днсади. 

C:.lOUU :щ <".'ІСШО - і ІІШІШІJІИt~h. j!ід і ІІЇШОD 
Ному UІІt'ІJИTyuu·r•., нин.11адуnать і с.·с і t·c.~, н щшу 
ІІЇ•ІИМ ІСО}Ш'ГІ~ С'ГИрОІ'О, 'rІ\Н Jtill ЙОІ'О 'І'ЇJ1І~НИ 118 8(~Ї 
:шс·rаuни JІaG. Хаш1Инu. t'МИШ\ діда :..а ру нав, щоб 
Dill УDІ\)Н:ИD ІІНІІ-ОТЦеВі, U :1Ш:JНіІІ Yl'UBOpiOG IIOIIU, 
щоб він не аатинаu с'І'Щ)І.~ш.но~Іу. 

-- ІІоІ<ИНІtТС йш·о, - нажё: - uін ижс а 

І'.:І~·:щу:J;н.;~ІІіз~~~·аt.')о"tІ~'ІІt'ІІ, -- рСІІе'І'УG ІІЇІІ, - а 
І'Ш1СНІUЮШ об С'ГЇІІУ ІІС бCTJ,CJI f 

-- Ти не од•·И:даt:те, - нансс дід, - •tui\І 11 
НС бІUСЬ I'O'IOHOIU об С1'іІІу, , 

-- Щuб не ро~бить І'ШІuни! - uнuілш нін. 
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- J-1c ОJtІ'НЮШИ!.. Щоб ІІС 0001111, Г~ШІШ ШІ 
•Іутій стіні 1 бо д~lJІ !\Іt'ІІС і •ry;rш стіна і\ІІ}ЮНіІІШ UJt 
моєї гu.:ш).ш. 

- Дt•tщ·ва І'о,:ІUНа, а ;tороп· ссрцr! - оGіа-
1ШІІ<"І, Ха~JІІЇІІ. 

-~ Е1·с! ніл.хоrшu ді,L: --- а '' вих, Інш-
отче, ДО}1fІІ'ІІ І'ІІ,lІІВН, Н Сt•рце Jt~llleHe; 3, МІІ ;\OlJOI'II 
ail JНІ.Шу І'ШШlІУ ІІС дамо, il ОТ, ССІJЦС ІЮІІІІfі 
НИМ ;JJ'UДИ,'fi)CJl, - ПІІ,' ;~t•lllt~RCЖ; НІ\ ІШШ,УТh: 1\С

ШСІJа pи(jHiJ- - ІІОПLШІ_ ІОІІІJ<а. ТиМ ТО lJИ Н Не ·ОД~ 
ПЩШІИ, 'flli\1 Я Ш.' ()ІЩ~І. ГO,"JOИOlU Uб І..'ТіІІу, б() НаШа 
t~'І'ЇШІ норо;кша на :УІ о;~ •Іунш 'і І'ШІОІІИ. От що! 

Та Оіt'lt'ІІІН'І, сц :'llCHt', .Ш1Шt• лjн, одr.u-
ную•ІІН'І) (_бо діД)ТіІІІ T:.tli Jtнму іі .:tі:н~ у Rі•ІИ) 
ІЮ)Шfі тнfіі UilН' іі нонантuсн. ІІоfііl'ІІІІІІ, шо тu(ij 
riy.Цt~ ІШ Tiltl c..·ujтi: ПИТRІ'Н~"ГІ• 'I'Ufii 1 10\)ТІІ Н:.JИН 
І'НРJІ'ІИJ\ІИ обцсньна:шt, щоб llt~ Орехав! 

-- )le? 
У пrtші! 

- ~' ІІt'І·о.тІЇ! Xifia Щt• :\1ЩІО ІІШ\1 TUІ'U JН~ШШ 
на (_~ім <'ІІі ті '1 Hи(j~t'Htiiтc, mш-от•Іс: а одІнн·о 
nопа дnох шнур ІН.'. ~\Cj))-"1'1, J Tu наш fірнт :Jil. 
UaJ\IИ туди Н ІН~ ;tOTOJIIlИTJ)CH! 

І :шоn ехншt.'ІІН'J,, тю• що ніІІ, не дuниuшt·І 
ду,ІІЇUІШ: і ІІС IIOII)JOIЦaJIJIII1t'lo :1 Хо:JJІЇlШ:\111, UИiiiJIUll 
j·a ХН'ПІ, і ТНІ-і llJJ_IIШYB ;~Ш'JHO.Hl, ЩО Ю·Н ГJІИШ\ 
ІІО(,'ИfІа,:Іі.І('Іо :J (~1'(.',ill, 

Ті,тн,ни нін JІІІfіІІІон. ;tідуt'ШІ ;шрnа :.Ja iim·o 
ttapJiy, і ДОШІІІ ду;ІіlІІіу. 

- Лач, що JtУ!'>ІНВ ІІіІІ, -- ІШіІ\с: -- ще xo·rlu 
<'ЩЩСШШІіі ІІШІІІ'rІ.!. . О~ НІШ\ lllHІU.1:V Шt:Jнu, що 
отссї доби J\ОЩ)і ;воде, ІІоМоJtившисJ, І>ш·у, сtш1·и 
JIJII'ПIOTJ,.. lІрОІЦаЙТС! 

- 1\удшн t'І..' тн, Тараt·оtШ'Іу? -- шпаG хu.
ан ЇІІ: - ІІUЧ)'Й у fi:H·. 

-:-- J-lc ХО 1ІУ ~ нjду у CTI.:'ll, 11:.1 1\IOI'll~l.}', Н<'- Мt'.НЇ 
'ІОРТНІШ перИІІУ IIOt'~JaD. 

- Та ІІ,У l'Uдi, діду, ІІС ХUДІІ: ЩС ;_НJір Ї:JkТЬ, 
або нний бур;ннш ншшюн:. 
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- От наіішоu дурІІІ·ІХ uuuнiн! с1'аІІуп, ношt 
даuитьен моїІ\Ш ністІіами; та іі бурш.нш не :.мн
наюсJ,, ХЇбН ВіІІ ::\1СІІС, Щ(~ li,'IШIJITM.'JI fіудс: lІОД)'
'-ШG, ЩО С..'ІШрfі НШІіа ІІН i\tUI'И~ly. 

- ] тu()j, діду, ІІС СТ]ШШІІО, - СПИТНИ JI, -
ОJОШМУ, 11 спту, j ЩС У тану 1'.1 ІУІІУ НЇ 11? 

- Е•·~! тm·о ~н.~ні Н треОнІ оннітиu ді,ц. 
1\шшfі ТИ аtШП, СИІІНу, НІ\ ~1(~ІІі IH't~t','IO, JIH мені 
~'ІСІ'сІІьнп есрсн темної ночи н t~Tf"П)' tЩІІому мі~шу
ннть IJH МОІ'ИJІі. • • Тнн TCl\IHO, ЩО ОІЮ ІІе ІІоfііlЧИТІ, 
руннuа r.uoG~ copo•JJiИ, а тихо. що вухо не ннчуt: 
шс..•:н~е"І:у fіJt,ІІШШ; н сt•.рцс ба•шть lіожі дива, дунш 
чуt: Йu1·о мону. Хuч ті,1ю ~юс.; нрИІ\ШJа ;.ю :JC::'II.;ti, 
та .~у;шщ ,ІІt·тнтJ, :"' нс..•t1о і І]Jаютurн ТН:\1 з: аіроЧJіШ\.Ш, 
111~ .-~і'І'ULІІШ а ІШ~ІіІІІtнJ\нt. СІ·щиш, сидиш, і не ечу
щш~н, ш.; c..·utІ ·reUc..• uнрш . .:, а ро;Jбурнш; сонс•ню!. 
ІІрш;инt~шс..·н: ••IJ.YI"uм тсбt•. овс•шта щю1юоть ТІНІ
НИІtю, ClipUJІ,IlCII~' jJOCOlU, И lІЇU'ІЩ1 На ('ОПЇJІІ;у· 
аатишн,; ауба. І-ІносрtШІ тm·о пахучого. хо.ттоану 
ІІОІШіt~ЇJІІ,J\Ї І'})УДИ, ll('llft1J<.~ ІШІІt:ІІН'JІ ~НИПуІІЩЇ liUJtИ, 
та на унrеІ. ·деш. і ні го.щ•ш сuбі. 

- Нн: lltt' тебе, діду, - Ііа;не ха~нїІІ, - ІШ 
раау ІІС t'ІІЇ'І'ІІ'f.Ш 110р1'ШШ •? 

-- Е1·е! ІШ'Н<~'і1\ тобі, - о;~вітшs і\ЇJ~угшІ, -
Ш\ ШИНУ ІН.\ f.'.UЇTi, ІІЇ раау 11(.' 1'~H11.1 1JJ~Юel• !Ш.:ІІі 
fіаЧІІ'fІ, •юрта, або шш1·о нсбуі~І· Jl.i.lli•IiH. Чи нош. 
менt• fіонтм·н, чн нураютІ.с..:Н, ІІс•шс..·тиіі їх :ша. 
А :цш.:тut·н, нн би ::ш·ні їх і ІІС ноб~ttІНТІ· '? J lc 
НШС Н ІІа ('liOHO~ty DЇНУ 11<.• ІІСUІПШt'JІ, у JІІШХ 
нущах, нt•трн.х не 1 Ша.~Іан, тан на;нуш, і•і pa:Jy 
тшш :щ сто JІіт не ('Ч>і~І<і.t'І• 30 :\'Ш~нu ні одна 
~tapa. А;н copo~t .:ІIOJ!JІ:\t нааап.. ІІtюІІНІйтсш! 
Чи ІІt~ нриtінс. на ;\tщ; щаеrл, хо•• t'to ніч JШИІі 
Небудь бІСНІШ. 

- ІЦоб не ІIOIJUU..'Ш ~~іда t·о(іш-.:н '? ·- t:Ш.І.ааІІ 
Л, НІ\ ВЇІІ·ІІІІЙІІІОR і~ хапt. 

·-- lJc UіІітсеІ•. - одвіпш хаанїн: -- _, Шl Hu1·o 
нjно.:Іи й собшш не пшrшютu; u нриннс на щ.шуІш, 
то хоч нннН (іщ·ннН, :штрус..·ит•.с.·н, Ttl НІ\ ИІШІщний 
і с.:танс. 
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1Ji,'IJ..III ПJ>ИІ'~ІІІД)'ll3ІН'Н 11 ДО діда, - біJІІоІІІ 
дІІнувnв<·я Ї~І. Нна то міцна шпура бу:tа у того 
~IO.riORina і НІ\ ІЮШt ~' ІІJ,ОГО 'ІУЦІНІ ІІСfН'ІШрИ:ІИ('І• .. 
Хп;tе, IICII:!tH.' ТЇ.:ІО, а Ні І..: ДUВІ'ИЙ; НUІ'Об ІІС еІІіТ
);;t.'І~ ;J,1JaJI ДО,'ІJІ, ТО liif\l' Hill :.ІН ТОІ'О і бШІИТІJ t~ер
нем, і НдІ' Jto1·o втінш.ти, - іІ а <'ІІОІ'U (jt•aroJІOІІH 
штнуt; t·ппмнщ~ (''RОІо t1t'"аТаJНІІІІІУ t~Щ\t'ю~ ПІ\ uиpi
ao.1mt Пщ·о діп•Н і )НЇІІН.)' і ~11шшли: хату,-· і роа~ 
}J('J'QЧt''ГhCH. ] \шш t'TIOII~ ННDОНИ'Гh HUI'O ІШ 
роаум, TU ІІе ІІUJІ:1ЖlІИ:'І1 rou.i:І'U/\1, 8 ШЩ1ТН)НІ, 
с~tіхом нанрав.:анс:. Dcix :tюдеВ .!1tобИ1'І, тан, JІН 
1'і,•ІМШ мшннн люfіИТІ• tщІюt·u •шловіна, а чш~ом 
:нІ ОДІІШ'О 1JШІО1іЇІ\Н C..'H3J1И'l'lot'11 НИ )Н'ЇХ JIIOJtC1~. 
Hilil\ і Ш~ RІ'~ЩіІІ;JІІ, ІНО у ЙОІ'О ІН\ LІУІІІЇ ft ІНІ ~~~рці, 
Ста&Іс t·мінтм.:н, н у тім сміху 'Іуt;ІІІ х.'ІиІшннн; 
110 1 ІІН.' po3HH:JYJІ3Tlo 11ifi11 0).1. 'I~',':IOJ'O t~t>pJtH 1 11 луна 
fli\HJllll,i.Jf:Tht.'JI pet'O'l'UM. 

Дiu.yrnн думн~ ,Іti00ІfR l'amo, xaaнlkt,~;y jtо•Іну. 
Раа, JІІі n :1 11им ро:JІ'оІюрюиаu, ніді::~всш пів її 
;щ t·сбс. 

~ А щu, ('ИІІІ..:у, І'ЩJІІИ ;~lRЧИІІН'/ - ('1111ПШ 
... ~iJt}'I'HII, І',іІJІІІУDІІІИ ІШ Mt'llf..', 

·-- l'арна, -- oдlliTИJJ п; -- а нн вирuсте, ·ru 
щt• щнн;чн бупе. 

- Et·c! отшннн бу.'ІН і ~юн t·тарнш до'ІІШ, 
;J.\'Шt' lfa ш.•ї нохоша. Врщш fiy. ш ;.1,.ін•шшІ, ІІИ:нпа 
м~пи, а t•ерне бу.:ш ~нн..:, tінТІ.І..:інсм>с.•. Тан ІН! щю
ДJШН ;не їН І'ос.·.Іюдr, ні ну: ІІkімнацнтий ті.:н.ни 
рі І <і ІІЇШШt, НІ\ НОШІ aapiaa.'HICJ•! 

:Juрі:ш.:нн:J,? 
- Егt'! от JHi ес бу.1ш: ні~.:.:ш у!'ttа11сі.ІШ1 ріані, 

.'Інхи шtрі;.ааJІИ ;ніІІоІ,; і ;.1,.ітсіі ПІХ Іюаанів, що іІU
ІІриt·таuи.іІИ до І'оІІти. ;\Іи.'І)"ІSН.'ІИ ті,!ІЬНИ тих, хтu 
ІІОНІ1НУН fia'rJ.нjJH~І.нy віру і apofiHUt'fl натс:ІІ1НН)t . 
.Мон шішш, трос t'ИІtiu і ННІ .'І,U'ІІШ Іtс с.·хuті.·ш 
ЩИТІ• ІІСДоDі))ІШ~НІ і 11рИІІJІ .. '111 llt't'IIY t'.,\lt'(1'l'І•; П t'JI 

('ТЩНІІt'ІІІ•І\И ІІUдОfіИЛаеІ, JlliOMYt'l• ІІНІІУ [I01'l\1И<"1')JY 
(нащунt 1•обі, щu дуrнс гарщ1 fiy~tu): от нін і 
аоt~танип її Н•'ІJІ t·c()c. Не.~ ашно нш<~, у нн:у віру 
xuтiu ui11 її ІІсрсосрІІУТІ•: •ш ІІt..' u турсцьну. О1·, 
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у:ШП ТН Й ОДВЇІІ ЇЇ ЛО ОДІЮЇ 111.11ПХТЛІІІШ, 'Г:І J(O 
ЯНОІ'О ЧШ'У і ;JHПCJ> ,)' ХШНН)". "'нес.• ІІІІС 1 1f.'J1Ї, 1111· 
ІІОЇНІІІИ І~ІJсн; ІІІ.'ШХt.'ТІН~ с.•t•рщ.• Х.:НШ('І,ШНО Н(ЮШО 
і дofipt.• ІІfІШІІШІІН.'Іt Ш'ІІПІШІШ, ІІJ>ИfіІІЮІі ;.1.0 
JІІ,іІJІХТНІІІ(И, ~- ХШ·ЮОу, і 11\". ШСІІИХНТІ.СН а JЩ)GIO 
до'ІН'ОЮ. Мnбуть вс.· атш 1Їа11 ро'І':\Ш:t·тр, що Ш\ші 
нн:-~n,ши ІЮ.І_ІJuтм:·я, нн ,.і JHJ>нi. От і t·тшІ її ІLЇ,'J~·
ви.тr) тв оfіІІІМІІ1"І.о, а вона, ш· ііудь дурнсно, ІІихu
ни,'Н\ itta~І ііщ·о ІІQJІС.~а ніш, тн ІІІЧ>ИН йому 11 
І't"JІЩ.•, а TQl\1 j t't"fit.~, '1:..11 1'НН ВН}"Пі fi І't'ІІІІ:,":ІИ('Ь НО 
ПНМіt~Т Убігла IJI,TifiXTJIIIJШ, 8 }ІОНИ ШЩ~ а'GДШШЇ 
смертю: .ІІЩІШ'fh собі о(іІІЮІШІІСІ•, JIH Шt"ІШХ із 
нсвtr:тто. Uт шtм і чnp·rcшt.~ uссі.ІШJІ! 

Cтal)Иft :шрt••·uтнuс.:ь нn ш·ю ХІІ1'У. 
IorotІc т11 t·місшсн, ;tід,у, t.'ІШ;JШІа Гn:tft 

IIUXMypИBI~JИt:h: JІ)'ЧІJСб :JІ'Щ,ШІ дUfijJ)' ДJІ1'ІІІІУ 
І',lloU3010 НІЖ lH~I'U'fUM! 

Jlypнa ти, І'u.ІІю, одвtт~ш ;,iJ~: добJ)ЇЙ 
і\И1'ИІІі ~ІУЧ'Іt. на тім (.~Ьіті, ин на ~:ім! ІЦоб а нrУ 
tiyJю, JІІС би воио тш~ ш:с довго жи.на ІШ сиіті, лн 
і JІ, СИдо.пашний! t·ні.rн.ниfі .1иха нсрt..-терпі.,ш, і 
ароби.щн:J, би стнро10, nан:оснuю бtІбою, ян тuН· 
шнарбун, що І"идноІі на неї бyjJO 11 глш•ут,.; а 1'0 
niutna до l'ut·нoдa таною гарною, що 1t :\tіш 
JІНголами П не розпі:шаєш. Ян умру, і мені 
Dt'C('ЛO буде На ІІС) Г.іІЯІІУ1'Ь. анаєш, a.to<: (~Сі) ЦІ..': 
ІІеМа ІІЇ'ІОІ'О НlШСЧОІ'О ІІа СИЇТЇ~ RH МОЛОДО. TU І'арШІ 
ді.n•rиІІ~t, і ні•щ1·о •·идшо•·о, JІН t-тapu баба І 

Tn 11 но•ІnJІ діду1·ан І'JІузувать з старих баб; 
pt'.Г0 11CTh('JІ: а :·ta ІІИЯ і МИ і t..'ТВ[>Ї бабуСІ, JІІ-СЇ ТУТ 
буJІИ н. хаті. Тщш шн~, ба,m:те, унра.інсьна нату)>U І 
Іtе CltiiOTЬCfl :1 ЧУЖОІ'О ,ТJИХU, Н ТІ~ІЬІ\И З СВОГО. 

Од11ан на сей ра3, JІН віІІ не хuшtи t·uot •·upe у то:Іt 
1.':\tЇХ, n ІІИДІЮ бу.пn, U{O :ІІ'ІЩНDІІІІІ r1po СИОЇХ бt.~:І
ТІІJІU.ІШИХ дjточои, ~ащеміJю тани у йоІ'о серцt~. 

Cxu·ri.rюt'І• иt•ІІі ;•ш·,:шнутr. н душу t.~·raporu, •ш 
СІІрНUДЇ ОХОJЮДШІІІ ЇЇ ТНН' ,:Іі1'Н і НИТІJІІИJІІІ а t.'CpІUI 
ус~, ЩО ІІЇ 'r[J('JIC'ЛI.!Н)('J,, ІІі ІШОІ\ОТі;ІU у ІІІ:~ОМу, -
ЧІІ ІШІ-ІСJ ('IJIJІIII;ti ШНС :iRJ'~..!yX,!ІU, НИІ.'0Хо1ІtІ і ІІОрСІІа
;юt.•J,, JІІ\ тuіі «.:ТІ.' ІІ u ,;tоигу :нн·уху, що сні.:ІІ:~І\11 
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ОНОМ Ja\llt'lll, То ІН• ;~o(iy;(t>lli J:роІІ.'ІЇ В:J,'Щ j llt' 
(Jоfіачнш ;І.:ІІІЮЇ тнщш. 

Раа ааіінюu ;(о :\Jt'Ш' :ti;t\TШI і ;tolll't'IІJ,J..:,, :t~І
t·~щіІН'Іо. ~: ТОіі ІІР'ІЇр НЇІІ, tі)'ІІ ;l)'ii\L' 1..")':\ІІНІіі і 
ро:нщаунан Ti,ІJ,fill Ot~"flli ОІІоІІі;t:ІІІІІН. Jl{oti 
t'ІІроfіуІІа'І'Іо ,:ti;ta. Jl іі ІІШ'а;J;ШІ fiO:\I,Y ;\ІШЮ;\і :JЇ'ГН, 
іІ>іІІІ;у~ ;ti'І't.'ii, хату, - і r·:шІ1оІ;о ЧІ:t:нш і·~ого 
t't•tнн.•. СтnриН fіу:ш :ш <"Інно .Ііt"шо, п н :шон 
t'ІЮ<..:, '1':1 ТШ\ po:ІJJt'IH'HИH Ного \tо.ІІІЧ~>у. щ,) ніІІ 
('t•p;tt~IIIІJІJtt і І'О,'ІОІІУ ІІоВj{'ІІН. 

-- ILtmІ•, н:1а.;r, t'ІІІН-іУ. ІІЇІ';tt' 11рnнд~ 
;tіпІ. Горе t'.І;pefi.1o 1k t'Іipt~r.~.~ )Юіо .:JУІІІ,У, 'Н\<'О:\1 1 
J\Y)KC Clipt•fit•; та Н :1 1111.\1 XOIHШJt'J, tІ~t ,"ft0,1,t'Й, НІО 
t'НУІІИJі :1 І"jІЇШМ.И. '·Іуна• ,JllfXO, JIIO ІіІІШ\rТJ,, ,:llll;tll:\1 
t':\І)Х: ІІОХ,ІІІІШGІІІ 'ра а ,'110,\1' rіШf:Щ,'ІУІО'ГІt; 
у Л)J~'I't~, -- o;tiii.'IJII,Y'flo('Я, у третr., - (.'ТШІУТІJ 

,~мін·І·м~н. Тш>. ~•Y'I'It .. JІt•хай о·lіютм·н :• :\ЮЇХ 
rмішшо. JТІ\ а :\ШІ'о "··ІІ-"ІУ... llpnnna. ('Ишrу?. 

ІІрnв;щ, діду. 
-· Tt~t;:ш ЩІ~ІИt'І~ ті <".'ІІJU:JH і 11 :\Іене, а ноаа•Іі.t 

t'JIJ.fl:1fl UVJJ,JШ: НІ\ UИІШ'І'ИТІо('Н 1 'J'O ІІІ.'ІШ'Іе АЮПІ,1'ЮІ0 

Tt•lit• ПJНЩШІИТІt; а l',ilJJIIt'lll ІІа НСЇ, ТО НЇ Оі(ІШ ~ІОНН 
тш·о ·rщ)j тан ІІt'. ро:ншнн.', нн у неї нобачит. С."Іу
хнtі, t'J111J..:Y: J ІіІІННІ Jl а ('ТЩНІІИ)І t'llll0:\1 НО :~адіа
ІІНІШ, у 'ІІ.'(JІО:Н'І•Ііі ,'ІіеU, fіИ'ГІН'І• i:t "}нхаМН, а 
ІІІ.'(ШУІН'Н іtІЩt')і\1)' {'аМ ОЩ111. jJ~iІJJ.;a JІИіІІІІ."Іа 11<1 
ауt·трі•І і ('11И'І'НЛН Про ('ИІНІ; Jl О,(НЇТ HIII>OTlf,lПt'l• 

~:~:~~~af 'шнс ~;н~•i·~o~~:.~;~~:·~,//0:,~~~~·::tn 11 }~11~1 ;~~~:~:::і~ 
МИ О)Іf'іІІJШ:ІИ. УМНІІІо, Jl ПЇШОJІ ІІШІЇЩІ.ТІ,СН :Іо 
(~JЮЇХ - · і ІІоfіа 1 ІИН 'fЇ{II•J;i1 Іоупу I'O.:tOJJCIIIOI<, а 
JOp)T0!\1 J;а.~ІІОН\Ї ааПСЮІЮЇ НрОШ·І, Щ•JJaLІt• І'Орі~ІУІО 
-"ату І'аt'ИШ·1 tоровю. ІІоfін•ІИ,'ІН{'J, мн а Г'tІІІ1'оЮ 
і 11(.' }ІО:ІПІ1ТуRа~ІІ1 ОJШІІ ;tp)TOI'o: у ofioX Трt'МТі."ІІІ 
t'JJJ,oaи ІІа очах ..• і він, JІІ\ і н, уес t'Т)І:ІТІШ, 
що ()у,ІJо :\Ш.;юго шt t·ніті!. А чи 'НІ ашн:ІІІ, 
t•иш•.У, що Tali:t' Jюа;рш t'.!JІ,uaa '? 

) ~ідугаІІ t'XUIIИHI.'I• і ІІіДt'1'УІІНН До ;\Н'ІН.'; l'O,~HH: 
йо1·о дріншн. І'))уди НИІІоrш Ію.1иха.1иt·ь, о'ІИ ГОІJі.:І~І. 
Се lll' тоі\ шш· Uун .~і;\," що t'\ІіІІІІІІІ і нтіш:ш, нj; 
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а;t:ншшн·r., c.·t~ П(ШІІ.тtt.•rrтn•І :1 тоr·о rиіту. щшііШші 
ІШ :Н'М.іІІО ІІІІОІІЇДа'fІ• ТС', '101'0 Щt• tНОД(~ н(. :ІІІ:tЮТЬ. 

1111 'fll :JІІі.\ШІІ, ЩО ТШ\t' ІШ:ШІJІ\ L'o:lJ,o:ш? 
І'ІІІІ'.'ІІІІ дІд)ТnІІ удр~Т<'. 

І [r :н ш tн, ;,іду. 
Тан t':Іухиі\ )Jo:e, t•иш..:у, і :шxomtft у t•с.•рці, 

ІПО Cl;t MrJIC ІШ'ІУІ:ІІІ! :\1o:ІJt'I'IJ J301'H, ЩІІіі ІІЇІІ обо· 
JІUІІИІІ ."llUД Щt 01'1ІН, )ll'11H, IICJTfiii,Y, l'."llt;t,y, 'І"]І~Т~' 

І ХоробІf: :ІJІО'ШІ1 ;щ Н'\"ІІИ \"l'l.' Tt~ ."111Xtl~ і JІИiiitl' 
а нмн·u о;нш ті,'ІІоНИ "нnааЧІt C',:Jho3a. І':шбсню 
ВО ІІа Н(ШGТІ•СJІ у С't'\)ЦЇ, DШЮ·Ш ВОШІ, Ш', ,"H\'fi.IO 
ЇЇ :ІJЮр,У11111Т.Ь; а RH Шt' JШДСІВ~Іl01'1• ЇЇ а она, ТІІ 
I"CIJit! і о1ЮДUJІі. і нрюu, j І"ЩtИНі! •.• ВІ1НО'І~"JІІ.І.'НН'І1 
ІІІІШ.J нсрна ШІ ВІ·і()аЇІІі аа НІ:t:ІuІшіінn, Ос·rрІІІІІІІtі. 
llo.l)'PYt'H, Воrnанн. і an )ЮСІ JІіІн· na)Ut'rІІ nрн 
:l:.tщ:шнну. Моше LІ)-11. с·иІІну, що вона ;tiІІ~l.iJ!. 
J ric•JIJI У>tШІl'МШЇ "І"рJоІаНИ >:ТОСі ІІЇ:tІНІИ ІІНІШ~ І'ОРІ.', 
І',іІЯJІVІІJІІІІ, лн мн (іс.аннстуuа.:ш, ш..~ Jtt•ш,, щ• 
тишд·еш.. То l'УJШ.Ш1 с.~наи~сІш наша ІІt•;tо.·ш: 'І'О 
)111ХОІІИ'fІ•СІІ DOIIK ІІОо ю:ЮІ:\1 Ї (~ІШо1ИТJ, J;:j;ІІ,JiH ГО~ 
рtщіи, с~еJІ і міс.':Тt~•юн: то х.1ІІІІL' нрівашно хІш.1с•ю 
J аа'ГUІ1ИТJ, 'ГИt'ІІ'Іі ~ІІСІД«.'Н; 'fO poac.·.тc.•.:tc.~TJ•t'H ІНІ 
ЩШЮ JICM;','IJ•IIИ1'1 Ч8,1.1.0)1, і Н8 JtCt'H'fiШ ,:ti1" 11«.' 
OIIRMJJ1'~GTJ,«:II ltU]JOД ЩІ ТОІ'ІJ ді1ІВО.ІІМ'МtІІІ"О H,)"pt•
JШ. ВідІd.•••· Hit' iit•()t•·rм·н те· ншІнин, та Н[ЮІІ, 
1'oit ІІенс.•ш,ний •ш~t '?. І а 1:оаа•юї с.·о~н,оаи! 
ІІ]ІиЯде •Іuс· --· і І_юнн ;шuu ІІИJЮСіІІ"rІ• lІс·~•ш•m·о 
:шхи, нщш роаиuрушатІ. П необt\LІІІО; :шдаt."І'І• 
Ішпн :шоJІ 1'ШшU бс.•Ішс.~·•·, щu аш небv і\удt' дУlІІІІс.І, 
і.ІШ І1ЄІ<~ІО 3RC.'MЇGTM~JI і І'UЙDО)ЮІІІіJІ :J~IJIШЇ(:'fllc.'JI 
1'01'u Tp)·ny, що іІщІу ЮІ auшu дос·rІше·r~сJІ. ;..1." 
n~~~,(~TL И\С 1"0Й JI)IOШ1RT од Но•·а і .1IOJ1(>it, хто 
)JО:lВоруІІШ'ГІ• ту «:,1JІ,оау і ІІИJlаJШТІ• їУ іа ОНН!. 
l'ан, с.·ишіу? 

Тnн, діду! 
J1ідуrнІІ СХИ,ТІИJJ І"О;ІUІІУ ЩІ груд11 і JІШШШ 

JliiXUII. 
Мені душно у хuті, - щюб~:н.но1'ЇІІ він: -

11іду :у с.·тс.т. • Ві.:нr ЮІt'рс.•В с.·тщ)ніі ш·;rшІунt·•· І 
;н•дві нромоІІшІ: -- JJ~·ч•re-U Uу.:ю, с·1шну, tш.:шU 
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t.feiJe notJerJІJJ )' МОГИЛу, 'IJIM МРІІЇ ХОДИТІ• ДО 
•юги.пи І .. 

'!'ош оттаний-то Gyu нnш дід.vган Нінщ>ит 
БубtІешю-ІJІвидниІІ. . 

Мені ІІіtшпи на віну не луІІunосt. с.:трі•шти, 
хтоб таІ\ t·apнu і но .,'НlЛ).' ршtнn:tунан, ни Тарасо
вич. J_~сн:u.ІІИ Uу.нс• роанаж(~ і те, u~o .давно ·~~·в, 
TII.Ji 3 'І'іІНИМИИ< ДОЛ3Т.К8М11, ІІрИШІаДІШ)tlІ і ІІ)JИ
Нl·І:ІІШМИ, ЩО Й 11(." ІІі:.НІtН:ІІІ '1'01'1) ШІОJІЇJ~ШІІІІІ. 
С.1rухаєш бу nо йш·u і 1ш І~lH".!Іyxut:шr.n: таи воно 
ло )КJІВ(')J'о, до t'Jtі'І'ОІШІ'н подобtю. А було що 
Й lJО3ШШІІТІо ДЇД)'ПІІІУ: ИСЛИКі діШІ TBOj>ИJIIJCJ. ~11 
йо1·" 11111"''"" і ІІа Іtого о•tІІХ. Н\иu 11111 у с11му 
Ту 111..'11\Ш',,ІИВУ ГОДИІІу, JH\ М.ІН'ІІRТИ JІQ.;ІJ.C.'.I•Ifi :ш-
1'11/ІfіІІJІОІ УнрnІну а шодом, од НІІіtІ(ІІІ до НІІіtІ1'(ІО, 
j ІJЮІ.ІІИ і 1Шlр11І:І..JІИ ЇЇ Щ\ liiMH1'JrИ. У ІІt":рІІЇ ІІЇІШ 
ХJШt~ТJЛШ."ТІІЗ 'Я3ИЧІІИІСИ TUH ІШ JІЮТу1Ш.ІІИ ПроТИ 
Х()Иt.'ТЇІІІІ, НІ\ у ТУ l'Q,ЦИІІУ LIIJIJIXTU :шyщn.rtQ(~Ill 
мордувола І карбуuuла t•.uoїx бра·rіtІ. lауїти 
ЦJ,J<YI\PJIИ ІІарод ІШІНХТОЮ і СUОЇМИ баІСВJІЯJ>UМИ, 
.JІН собанами, і шинnуrшли ноаачою нровю, кн 
~1\идІІ горіJІкою. · Чого nони tte роби.пи: І'рабу
Ішли, мучи.ТІи, зибиuаJІИ лід 11j1-r1 ('і.рнини і аа
nашоваJІИ. ІІаІІ Греб11ицький морд)·uаu ІІарод 
нриияауюЧИ ~Х ПО НЇНСІІНИХ 11\J', -- ІІС MИJIYiJЗJtJ-1 
НJ ('ТНрш·о; Ні MB.JIOI"Q. 

}' містечнах Смі.пім, Мощнах, Норсуні і ТІІ
гаичі uибили усіх fіоІІів із дітьми. !Іід Ольwапою 
('ІІНJІИJІИ Дани.па Ножевеь~tого, обмотавши ІІРІІд.и
вом і засмо.пивwи. ІІаІІ lІу.пяuсьний ІІавербував 
ІІШІК w.nнхти і J-Іа(~унуu у 1ІИІ'ирин(~J.І~е (.'ТІlрuстuо., 
І'ИJІОЮ ПJ>ИІІЄІІОЛІОІІUТJ, ІІВJ>ОД. ДО УІІЇЇ, JlіТОІІИСЄЦЬ 
роанааус:, що і ІІоJІьни пе умили своїх ручо" 
од І'(Ііхu. ІІолм·ьиий нр)'"" ті>tьни бу>tо оглянувсь 
ІШ нuаа'ІС бещ·uоІІUІНІ, тш~ :шраз і ааноrюшИлась 
ІІJЮ1'И його ВаlІСІШа І<ОІІфсдеріщін. 
· JІоршшсь J нхи, нuраJШ('Ь, нuни, вн шшан 
ТарН.('ОJІич, не 3Uоруши.1и ноаа•Іої С'JІЬо:-tИ і не 
видавиJІи її ~ она. Шдшшся люд па ВнраїІІі: 
і ("ГІlре 1і &Ш.:Іс. MDH('lІ:rtr За.піаннн, Іірошш дитина 
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Сі•Іи, t'1'H.ltu :,· І'ощші Qоt~tІі.1Іьствн, (:nш~•юrІ не~ 
реnt'JІИІН'Маtй І'с.•()Иаt~ій, ШІ JtNшнc .Іtихо, б.аа
І'ос.nониn рушс.·шш; а •ІИІ'ИРИІІс.~r.ний ЩtХ~І!\tннщш·r 
1\Іслхиrrдrн: :Jнa•r•.:o JІJюрl'мшй аав :Іа.·І_і:JІІ!~В)' 
:JO,JIOTY І'}JШ\ШТу, а но:ШІШ:\t ро:щ~t,'ІИ t"lШ 111;'111 ІІШШ. 

lІішлм роаnрtшн. ІІо•Іа.rІи а 11\аботшш і аро~ 
fіІІ.ІІJJ ТШ\t ноМІ1ІІНИ no с.·отнину Хщнс-у. ~\·rt~І і 
ІІІипо 'І'ІНІБ .. ~~·,·он 11ШІИ.1JИ м. Смі.тІу і рі:.Jа-І:ІІІ 
ЖидіІІ і JІнхів. I:.J Смfпого ніш~ІІ-r ~- l)оІ'~'f..',ІІШІ 
і :Jн~НИІ'ОІJОДІ-Су, і Ті1М 'J'ННОІ'ОИ; :шда,'ІИ •Іщ~у. 
J Іt.~2иивиt~ :1 ~.~tro1м :.JІІІ·оиом pu:ІxoнtyrtaJІ по ~)'ТО()ОХ 
і ріазв І<І'Іоеtнn'Іів і )J{идіJІ. 

Нруо~!ю t\y,'IO 11~ до ш.іІКХ1'И: ІЮНИUt.~ІІ ntн у 
1'У дnб~· а ІЮНфtЩеJ)ЗЦЇІ.:Ю, .1 llt1JIIIM ОДІІО бу.Іt!І t:liH-
r.eHiG ховатм·н по унрrПШ.'ІШХ •·орuнах t uшt~-
ках. НаІІбіJІІ,JІІІ' nо~біш.лоеІ• їх у ,ІІІ«'ІІНці, у 
Нілі О І ~L~рнві і ~·мані. а.~ші~ШІІСУ ·пн·о тілІ.ни 
й трсб.- fiyno. Трttомн аамахнми ноrюн•ІиІt uін 
yrc діJІо. І\ри1і Вшне, що тоді лjJI.IIoL'f, нu ІJ.rсраїні. 
lle fіуду ІШМ і ро:шоауJJИ'І'І•: ICO."IIt ХІІ 11СТС аШJ'ГИ, 
1lll'fHЙ'I'C L~И.МИ ТУ .!ІЇ'І'ОІІИL~ІІУ ('ІСІJИМШ.111• ;J:І,ІІИ'ГУ 
нроnю. В одному Умаші ноаани rшріа;ши ІІі('Ї!\t
ШlЦJІТІ• тиснч іНидіні .Ннхін. С(•й день і Jtu ('JJOІ'o 
чнеу :.~оветм:JІ умансмюtо ріанею (RzeZ НшпаП~kо.). 

Нжс pycJ,Jю ьіІkІ.ко ІІерсІІІШІІІ Ннінрu і t'.ІІИ
tш.rю tю:-.апІ•НИй fісІш~т. І [(J.ІІІЮИІІИІС J(рс•Іе'rІІіІюн 
аадер)Іtаn Гонту І ще деІІо1'(ІИХ, і ОJ\1\аІІ іх JlJІx'"'· 
.l~обре 8)JCC ШІТЇШИ.JІИ DQIIИ IUJIJIXU1'11Ї L~DOЇ душі, 
мордую'ІИ му•Існииін. ІІан (:тсмнІ-шнсьиий ору
дуваІІ 118:JНJIM>I. У CCJJЇ СсрбоІІі J'OІJ1'Y ІІС\)001"0 
110°11\JJИ МУЧИТЬ. 1\АТЮІ'В І<і)ІЬІІИ ДІІЇІ' :щиран а 
ІІЬОГО ІІІІ<уру і Ьідруб.JІІОUDВ ПО 0){\ІОМУ 111\JІІ•ЦЮ, 
ІІ ТОМ руни Й 1101"11, <І ІІІШЇІЩ\ ВІКС обJІуІІИJІИ 
ЙОМУ l"UJIODy, 113ТСfШИ (.'.іJІЛІО, і 3IIOIJ, JШ' ШІНІНу, 
ШІДіJІИ НН ГОJІІtЙ 'lepcll, 

Не JІt'r·чc бу.аu і тuвнрІ1ІІШМ І'оІІ.І'ІІ: і їх чс
твrр~иа .... rи по •·щюдuх і міс·rсчtшх, а їх І'о,1оНІ-1, 
[1)'\Ш 1 ІІОІ"И JІU~ВЇШУІІU<ІИ \ІІІ ПСJІСХрСС'І'НХ. JloІІUJI
CII у сю веремію і ІІІІШ дідУІ"ІІІІ Тарасшшч, 1'11 
ЯКОСЬ ВИІqІуТИВСЬ. 1\ому ВІІ<е 13оІ' ІІіШІІС ДОDІ'ІІЙ 
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Ві І.;, ТО НЇШШЙ 1'8СІ1(';(, ІІіЛІ\n ІІ(ШТИЧИІJа Йому fioi'U 
11е вaюpo·r&t:Th. ТtІІіі UttЧІІTt.", у шшх бувальцях 
буоаu наш ціду•·•ш; буп, 1'1\ІШ що І ~•·•щувu1·ь. 

ІІІ. 

Не де~ш·о :НІt іі •·ос·rtUJІШІИ в т~r~ІЬ 1ШН<"МіІtt 
ОІ;ОJІИЦЇ: 3Jt.liІШJ111 IIAIIItJ:\1)' lltJ,'III)' ІШІі.'І'Ирі і 11})11-
iiШJIUt'Ь ІІОІ1ІJn111атм·я и Хttтtїюпш і І,іІІДJІНТОJ\1 
Тщнн~оричом. СтнрІt!t JtYЯ(C Жttnнynatt, ІШ'ІУІІІІІІ1, 
Що МИ ІІИХОJЩМО :J CCJІU; OC'f3Tili ДНі НСШІ ИЇІІ у 
~ІОІ'n хаавїна і ІІінуди llt' ходив. Ofi чім fiy.tto 
Не ПORt•Jte )JЇ'-1. 'І'Н і-і :шt•дс ІШ IIUXUJ.(. 

-· Hn fiit·н nщ· аJІЇІ~С1JІJ1 шсну·r1J? сиаже 
І'JІЯІІУВІІІІІ 11~ )J~JI(·: JIOC'I'ИUIOI'I'b ШС 11\JУІ'ИХ ІІа 

UUШC Мі rJtf' . А ХО'І і IIOCTIШ.!IJI'I'J,, ДОДR(:ТЬ 
щур.ПИПО, -- 1':11\ ШШ.' 'І'(.•б(.~, t.'ИJif\y, МЇИ< ІІИМИ ІІС 
буJн~ ... 

В тоіі Jtt'ІІІ., Ш\ •шм nихонитІ., уранці аібраш'JІ 
ШШІ ШІ\Нд)JОН f'ii.JШ І~t''l'Н\НИ, щоб UД(.'.JІУ1НИТІ• ІІа
ІІ)'ТС.'ТВСІІІШЙ Мо • .:н•(іс.•ш,, :Jo IJCJ,OJ'O re~ІU аЇЙІІІJІИ«.~І• 
,TJJOДC - і t'1'PIJC іі ~ШJН.~: ТНН )'UC('J• J\ІUЙДШІ і 111\[JИ:" 
оІи. Хто ІІИЙШШІ нршtссти ;tобрщ·о нос·rоJІШ.нн, 
XTtJ ТИН JІОЦИВИТІ•('tІ; t."ТОІІ~ІМ Т)"І' ДСНО'І'іJЇ іtЇUІШ'fІІ 
й мо.;Іоди!tі s :щп.;щІШІІИМІІ очами; fi)·,rш Іі 1'tШ:і 
lІеЩИL~.іІИВІ, Що, ааfіуJІІІІИ ('UJШM, І'ОJНІС.~ИJІИ На Н(1С 
(~е.:ш. ХR3fІЇІІИ моУ r·ruн."1ІI-I. f'iiJІJІ моа·о :шоду, бо 
TinJ,HИ ОДІІОІ'О МЄІІС UІtЙШJІИ IIIJOBO)IO\'rl.. 

--- HyJJ.Іi L'(." шщівс.·•· ІІаІІІ дід? - t'ІІИ1'U1t JJ 
хшшїна. 

- Не :.ннно, - одІІЇ'І'Юt хааtІЇІІ: - 3раrш:у 
бUЧllll 1~01'0, IIO('ИUC.'Jl :J еИІІІІОІО бО:МИІ"tНО, U\0 цуНС)J 
fJapip1'YIOTJ,, )':JJІU )" J'а~ІЇ І'о;нсу Й ІІИТНИ, ЩU(.'Ь :JU
XCJJІi'YIШIH'I.J ши·rь. В)Кс;- 11е ааром; побачи·1·с, 
Ііо.'ІІІ IIL' ІІІІІШІІС JІІШЇ llt.•fi\'.U.J• ШТ\'НСрії. 

Ті.:rьІШ що t·t~ШJІШВ Х;І:шїн ... нн нідні.:ш ІШ 
JІаJшс.·•· Тщшt·ншІІІ, убІtІІІШіі нсІщ•ас онуди.ао ІШ 
t'ІJ(JUДЇ: ІШ 1'0~10ІІЇ ("J'(нt)ІЇJІа IJIUllliU :.1 (.'Jilll»OЇ бСJ-
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:МаГИ, - ['t•fi Tfl fiU'IИ1'C ]-ШUЩ>; '-Іrрса ІІ,Іu•Іt~ UIH'i.ГHl 
оШдршш дн,цушш, і fіі.·ш бш>у щш.·J, :'-ЮТН.1Ш~І •• 
ІІідt'Іючив но ш•шщннш, -- нн ІірІНіІІс, та ще іі 
l'УlїІНJЮ, ,І ІЇН І'(),'ІОС ІJІНИЩЮІІІЮІ'ІJ: 

-- СJ\Іирно, ріннніі, ІН! ІІІtшс.•.:шс.·•·~ н JІa}t с.·нні
тш>і 110 ІШТМ'.ОТ 1Н'ИJІ,'ІІо! ... 

НІ\ нобачит-t 1\інщшт.і..І Тщнн·оuича. то сІ.і.'ІhlШ 
Gу.·ю народу хто И рю:\ННJ, yt·i 'І<ІІі і aapc.~t·oтa
JIIIt'b. lJІНіJЩЮНІШЙ ЖClll' АіЮІ ОІ( фроНТУ, а llill 
СОбі НІІ?.ШІІ}tуf;. • 

ІІа ка.іщuур І І) 1Юртовіn )ІНп·рі, ШІ 
)І:ШІІО}НІ, ~N.IJШ! 

Т~Н\ роадрнтуnав ншадІJОІІІІ()І'U: на що вшс 
'І'~рІІrЛИВИfі, 11 ІШЧРJНЮНіВ :J (.'t'J>HJI і С.'ТіНІ ,!13Я'І'Ьt'-Н. 

- Oдut•JliТІ. с.·тароrо дурнн, І'УІШ)'Н на ~•ю-
деіt: -- н то н його оnн.,сну аю еноttому - фун
ТР.!ІНМИ. 

RхопиJІИ діда пін руtш і нове~ш І'r'rІ,; а він 
t'І\Ї,'ІІ•НН Гор.:ш JІСІНПУЄ: 

Ht~ ІЮ!\ШіТІ. ннаешюІ :"Іtуниції, а то ІШ-Сі.l
Jlрошшіі а:ца('Тh ва:"Іt хун1·с.:tін! 

,Li.HHI"O ІJСГОТ.ИдИt'І• .'liOДt', t:ПО)'ІИІШЮ'ІН H)'l\lt~ДiiO 
діда. ВН~С Й MU.:Іc(iCIIIJ 110'1Н"'ІИ 11і)ИВИ'ГИ 1 а аснНі 
щt• присІ'Ш~Іи cufii 11 рущш. flt.: t'ІЮІІчи.;шсJ, мо
,;Ісбt·.тві(;, онроnипи І-Іаt.' t'li. нодою, шннщюІши~ 
t'ІЮl\ШІІ;tувшІ. і ми ру11шли. J Іkсннини гуr-щу.'lи: 
"Ах·І, llt' tИ>.ІІІоІ t'ІІ'ІіоГИ, •· ОІ'~НІСІШСН Д)'ШЧС ШЇІЮ 1 1Иіі 
шш•а, нарuд аа'гu:мuнін і JІшюю нонщ.> :нt ншuдvu
І-Іо:\1. ВІtНшuвши а t·с."Іа на t~·,·ouбoв~tH ІШlJІХ, 
.И 3)'11ИJІИR НОШ1 і t~'J'UJI ІІJ>ОІІЩТЬСН а ха:ІJІЇНаМи; 
нн вихоІІИІ1t'І· :1 юрбн Тнрш·оuи(r. 

--- Оt·І, і }1, -· І\рИІшув він, -· ~ абаХ'ГІJ нтін, 
ІН\ t.·и.:ty ;.~.оппш!. І ІрnщаН, синну, нrхай тобі 
Uог ІІш\tаІ'Н І - Старий нрос1'JІІ'ІІУІІ ;щ мене РУ''У 
і нріш-.rш.І>о адаоиu, додовши: щющаН, не 
JІ()(ia•НJ)lt.'H ІН\ t.'ilol снjтj, ПН\ IIUfiHЧИJ\H"H Щі Ti:\t ~. 
llc ІЮМИШ.tН .!ІИХОJ\1. - J 1и.;ІhІ10 ШІ МСІіС І'дШІУН, 
і t·.•Іса у юpf)j. 

Ті.Ш.Іlи Hor·u Н Сіа'ІИU. 
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В тpttliJ1Ti1"t рону, нщшр·rшочІН'І• а турецмюі 
ІІЇЙ.ІІИ, ШІШ liOo~lli llt~jJCXOДИU 1 Іереа 'І'С t't.'o'I0 1 )\С Н<ИU 
.ПЇдУІ'ІШ, і Ш\ 1\tot: IЦRCTJI ОДИЄ.ІІИ МСІІЇ it 1Шё1'І'ИІ)І0 
у 1'01'0)1\ с.·.ео~ІШІИІН\, у JiOTporn перше 1\В;І'І'ИІtУІНІJІ. 

J_),у;не арЩ.І,ІІЇJІИ l\оІОЇ ХШJJІЇІІИ', Іюб;;\ЧНВІJІИ МСІІе: 
с..·шt.сиfіі ім, що не :шбу.JІИ. Не uсні..т1и ІtоІІИ uн:tо
ІШ1'І•t'.ІІ, C.~JIІJHO ДО МЄШ~ ІІlJОМОВИТЬ, - JIH Н С..~ІІИ'І'ШJ 

ЇХ Пр<> 1\Їда. 
- Помер, номер! uдІІЇ'І'И.!ІІ1 ••••••и 11 с.щин 

ГІІдОС, IШ[)C'FUU Нuму ІІ~fі~І.~ІІt~, Ri 1JHR ЙОМУ 
Ш:1МІ1'11'•!· 

'1'1ш, тш;, дo;tan ха::~ятн, - :uі•шн йому 
ІШ:vІІІ'І'І•!. Ніно.!Іи йnго не ;~абудt.•.м, щсщІІІІ 
ЙUI'fl :ІІ'ЩtУІїМ. 

il\aJІh , J\.Jelli. itYHiC ИШJІ.Lо C"fa..;IO С'І'•ІJІШІМЮІ'tІ. 
Хс1•1 11ше і не rнnдіuавсь йot·u ноfіНLШ'І'І•, Uo пора 
'І'ПНИ бу.Інt HiCТI<tt.7t1 Ш~ (.'.1101\Uii, ~~ llt~C 1'Ш\И, ЛО· 
чуJшІи, що иже йоа~о нcttta :иіш 1шм.и, І'іJНЮ t:тзлn 
нn душі. 

А ДШІІІО 8!\t:t.~p·? - СІІИТUВ Jl. 
- о Ве~rинодних <·няткІІх буде 1·ри р<>ни, -

сщuітив ха:.шІн, uажио аітхнуІІши. - Та UІС нн і 
IIMC)J: 1(0 0(":1'a.'l'HLOI'O Часу J)O:.JMODJIJID, )ІШІJ'І'УІІН8, 
t'J\1ЇЯBr.яJ 

МІt tшійнmи в хаТ)'; неаабаро•• нрийuша if 
]'H~'1JI. ,I)CJtUi ІІіЗШШ Ії: 'Г:\Н ІІИ)Юt~ШІ, lSИрЇlІШІJІШ .. :І), 
1'аІШ а Jl(.'i І.~ГИШ.\ І'Щ1ІІQ :\-ІСJJНЩИІЩ, і ІІіІСС :J JJ,HTИIIHOIO 
на рунах. ІІщ·іда;rи, та 11 .,·r·a.•rи :11·адувать дlда 
і ЙОІ'О ДОШ'С іШtТТJІ. 

- O;t ІJОГоtк оіп y7ttcp"! - <'ІІитаn н. 
- В Bepбrry нсді.~ю аас-rудив себе, - одрі· 

тин ха:ш"ін: - J\1О)Ксб і доt•і ще нень, Ш\ би шu.
ІІУВRІІ CBOG ~;to)JOBH. 

Я 11роси11 ха:1nІна poaнaao·t·s. мені нро ос''l'tt.'І'ІІЇ 
І'ОJ~ИІІИ ДЇдУІ'ШШ, і UЇJІ Tll.H IIUЧUH: 

- ІІіІ.'.)Ш у·rрспі, JІІі нерта~Іисн а uсрбuю, 
дуН\С ІІОТСІІ.ОІЇ.'Ю, ро3ТШШ СІJЇІ', f СІі)JЇ31• IIU DУJІИЦі 
<.:тояшr t·;шбоні ШІJІЮІІ<і. 01· .trapoд і ІІде нрасм 
JJO <~ухuму, Н 1101\ЇЙШІН ТаН і боUТЦ(;ТLСН IIU ІJЩІ,Ї 
j аННі\ I"ШJJ1C1'1oC.'Jl :ш :\НJ.ІШ~ШЦJІ:'.Ш та ~tiHtli.\1'aMИ; 

:Ік 



DД.Щ)ІІ1'І• нну JJcбyдL .·шаиною, і тани л:otir~c 
вд.притІ., та й приговорює: ,.Не 11 бю, верба ()(-;, 
:ш тииtаr.ш. ВеJІИІщt•ш,!'' Стали "ому .людс.· 
І'УІШТІ,, lf(O() РіІІ llt.~ ІJ,lІ•ОІ-Ід()RВСІІ 110 ІІСЩЇ: ,,аuсту
J!ИІІІ, діЛ.:)', ІІОГИ," НUШУ'І'J,, .,Та Й IIMIJCIII ІІС CUOf:IO 
c.~Mt'(JTю!"- "E1·ct ·ro•·u мt.mi іі треfін, ·- с.щвітус, -· 
Щоб ЯІіНЙ tiOp'f DMCp MOGIU С.'МЩJТІН: 'І'ОДЇ llt"XHii 
RO MCJJC Ч)"'НІ\ Ш.' Х4ЩІt'І'І•, ІНІДіІ ІІіІіі Mtmi МtНО! 
Т1.1 нн МtШІ," наш.~. ..аоtс.':Тl_Л.ИТІІ ІІоrи, но,;Jи я і 
нjJ,шшш ІН~ а:нючtін."- .,Деб ТЮ\ІІ не замочиu,•· 
нІііаnавr.я nn діла 1\ирІІJІО СН)'ІІИІЩJ' {'J'atl( ЙUI'U 
П11tН18іІlІИ: fio ~бісu СН~'ІІИЙ бyJJ), ,,НШІИ Й ХаJІJІК~І 
В Rоді?' 1 --· .,U:.l't~," ІШ1НС.~ ІІUНЇЙІІІ<ІІі, ,,ТІІ ПіЛ.ОІtЮІt 
не аuмочиn; чи ІІt.' КО'ІtШІ ааJІШНИТhСR ІІа вjnpo 
•·орі.ани•J•• ·- ,,;~ofiІ•t.~,·· ІШН<t! Ни(Нtпо; •• а хтож 
:)11 Tt.•бt.! ІІОС.~'ГШІИТІ., ІІІ\ ІІИІ'раю'?" - .,ДіТКИ!'' 
НІJJІІШ)'U дiJt: "хто аа мене nоставитІ. ?'' Тан 
uci і :щнІС"nnи. ,.Чи •Іусш,'' иаже, "f: кому! •.. " 
От ІІuб[>ПJІись аа руt<и, Іх і роабипи. Вийшов 
nід ІІа сухе, нідtшu одну ногу, ;tругу, аж нема 
нідошон І одні 1'j41ьни І'ШІОІJИ з халявами. Сміху 
таного Сіу~ю, що й ро3н:а;.~а1·ь 11е мuн~•rа. Ht.~ 
хотіпось бупо Снуnинді ставити І'ttріпни, довго 
сnорив, сnричавси, -· TBJ< 1·ромада ІІрисудишІ; 

ні•шІ'о робить, ІІовів у норчму і розперезався 
ІІА Те ВІдро. 

- То1·о дня вше й не бачи.чи nІда; на дру
•·нй тіnьІси у вечері прийшов до нас. Увійшов у 
хату таІtий смутниІІ і сів собі моІІчІш. Диuнмо<:І· 
на дідо, -- буцім і не він: JIHOt'l• t~хилио гопову 
на груди і ванско диха. ,.ІЦо ес а вами стапось, 
ділу 'l'' питаю. -· ,,U{ucь дун<е І'оnова бо~ІИТІ• і 
І']) у ди 3aJІo;шtno," одвітив, та й nаявсJІ обома 
рунами аа rшюnу. ,.Чи не од. учорашнього?"" 
нuи-rу. "Ні,'' І\ВИС'е, "од. :.sавтрішньоrо! ... " JЦо 
ЛІІJІ o.~aJІTlHt та о.~автра, та тав і дожив до тщ·о 
аавтра, що ~аuтр11 треба вмиj><І'rІ •. - СтаJІИ бупи 
нтішатІІ діда -· тан нуди І ще 11 ро~сердивсІ •. 
"Чорт-бат1.на~зш1 що роанаауt;тс," НІtнtс: "хто 
не боІться смерти, ному ІІіІ< обрид І ІІі доІІR 1coro 
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жити, той пмн• n:nвtю я мер!. НЄ' бійсь, тоді 
ян .JІяхи хоті:ш )Іt.'Ш' а Гонтою чс.~тnt•ртуn.атІ,, то 
лн щ~ ІІН.іІІ·ІІ\:шщн, а uтін тшш, GtІ ще ;нити 
XUTi.'HH'I•; а :аі:І. :J j(RШtЯTI• ІІа:JІІ;( ХUЧ би liO('.:'\!Cpy~ 
Н~~1И, XtPI ~11 о;{'ІИІІШІИ ДІJсрі Тіt:ї НУІІІІ, j{(' МИ 
t·ил,і.:ш, то JІ(~ аtюрvхнуиснб а :-.Ііt'ЩІ. ·• "Ян ше 
ІНІ ІІіі{Ті.;-rя Н1'ЇН.1И ~ .. lШТШО ;йНа: llt~Xaii. ну:щ)Ю 
t•otii, ро:=ша.зуG', то ~tuilн.· :шfiy,tt~ tІро t'Іtок> хяоробу. 
От UiH і СТНІІ ро:ІІШ:І)'ІІ;І1'J}: ,,llocaДИJlll ІШС," 
Н!ШН.'., ,,JJieiM ЧІІ.'lІІІІЇКіl у бЗІІІТу, lІОІШбИUіІ.!ІІІ 1111 
ІІUІ'И :щ,~ІЇіІІІі Ні\ЙДfІНИ, Т:і ЩС і\ ДUС(JЇ :JНМ.УІJУІІіlЛИ; 
тіт}ни Н оt·та.:юt·І, у вср(~і lltt саміі1 r.ашті одне 
ІІЇІЮІІJН", В 1-IOTO,lJ<' НИМ t~lІУt'ІЩ,ІІИ Що ЮІІІ Г.'ІЄ'ІИІС 
tюДІІ і ІЮ еІіИбЦl Х,'ІЇба; Н liiJІ.JI ТІН'О 1ІіІЮНЦЯ ('TOJID 
nартовий ;.tюІ:нtір, і динищ·н, що :\ІН роби:о.ю. 
:i](ilf:TLCR нн 'І'У'І' у Gka итінти '? А втін.:шж, 
fio XOTЇ,TIOt'l.o Ще ІЮШИТІ., XOTЇJIO«.:h Ще ОДДЯLІИТU 
Ляхам :ш ншш.•. ,71ИХО І а~ню..-нщу tl був ду;tн .. ~ 
нрuнuрниtt (не днром Січонини І1ро:1нали мене 
lll В 11 Д 1\ 11 :\1), tl 'fИІ\И:Й 1\)'НІШЙ, ЩО ЧИ ~Іа ДC}lE':RO, 
чи на нний мур, снелю, то ян нішна :шіау. 
:Jдашшосн ,Іlнхам -- добре мене :шн-уВИJІИ, 'І'Н 
ІІС дш·леді.'lи того, що вайд:ши бу.rш ІІі)Осторі 
ІІО ::\оЮЇХ ІІОГаХ, а .НІ..: ЩС ІІОЩJУ'ГИU ЇХ СІОДИ·Туди, 
1·~• рuапраяив евої нkтшt, то вони й злі3JІИ н 
бісу. НІ-; a,,Jjaл~t, н й нажу моїм товяришам: 
"Ну, х.:юнпі, Т<'ІІсрt"ІІШ нтjн не втін, u побігти. 
мсшша !'' -- ,,.іJ.<'ш ти tіудсш Uiraтt., .. питаютu: 
"тут у башті не роаженешt·н, u у вінопце не 
uиJІіаr.ш, висоrю, та й ню н1ір там стоtтІ. і пи.аь.· 
ІІус.•• - ,,Л fiyвat:,•· иа;.ну, ,,і ~Іен-<ить, і еnить! 
Ноли вше шt те ІІідс, що Гot.~noдl• ІІиавоJІИТІІ нас 
анідсіля, то н«.~ то -· uдИІІ Ллх, і сто 110ртів не 
одер;-нить і ІН! нстсрсшут••- ·• ;\u півночи чу·rно 
fiy.rю, 111\ UарТОНЇ ІІЄ'.рСН"JІИІШJІИСh 1 і ІІИ. ВС.рСі 
нохшШ\В шuввір, u там потрuшnи іі :штихло. 
От н, номu.·швшиt·ь 13ury, і подраВt.'І· ІІ)ТJІОМ до 
НЇtНІІІЦІІ. ;(е Н <.'ТіІІі JIMШl, 1'U ТНМ ІІОІ'ОЮ уnрусь; 
ДС ІІИТІ\НУ~ІНСЬ ІІС 1 ІІНШ, Тн руною XUIIШUCb, ТО.І. 

ТШ;. ПOi\IHIICCL'IIIJH)", і ;.t.uбpHBC& ДО UіІШІІЦJІ. аирН, 
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JIH ІЮШі і ааа ІЩІІІО}ІИ: ШИ ;\ІЇ ЇЇ іІі'О1JІІЇ]) Il(1tН''I'Jif'('R 
до І"ІІрИ 1H.'J>L'lJU)I і L11И11• t.•otii, JIH ІІСіНИІШН. 
Вид)ШШ.Шt'І• н ІШ башту. див.·нш.·r.: fіі.чн ашоніра 
L1сЖИТІ• tJЛТІіЩt~ і :шнронеrшн •·ою·ІJШ ~ от н, не 
ДOBJ'f) Д)'І\НlІtІІШ, ~'ХШІИR ЇЇ JIH :JH1'0II.'IIO і\01'0 
по Іti1C.~f\Y, {•на_, YJtpyrt•, 1'НН ту1• йсІІ'о й чорти 
DХШ1ИJІІІ. ) ШІl HИIIVD ТUІІЗ)JИІІШl\1 t.'OI\ИJ»Y• ІШJІЮІІ, 
ратищt• і t·пм t'ІІY('Tюtt~J. у fіншту. J{yxni\І по
ро:оІіиІ\Оl.'Іи НАЙ/ІОНИ, ІІрnfіи.~>І цсmу 11 1\RCpHX, ТІ\ 
Я дл.1:11 Щ)НПЗКа черса рі•ІН:;)' 11 ,тJit•. •• Оттнн 
))O:JJ<ЗnyЄ ДЇД, t\ ЙОМ~' ІІО(."'І'ЮШ.-ІИ Ш~~lt'fiiO ·і ІШШl 
ІІрИШ.'СJІИ (ІІОІСІАІІИ" НУШL' tiyH Jlat.'И~i до ІШМ!1), 
'1'1Ш ІІі ДСІ ЩН'ОЩ і llt~ ДО'Гt)))ІШУЯ(~JІ: ІІШШІІІТУRЗВ 
·•·j.ІІ.rш ІІИJш; ·ra й ІІt! ник: ,.І·ірне;· ноже. ІІс 
дшІІ'ІІ й t.·идіІІ: І'апя пnrлала йому на nе•Іі, o·r 
нін :нчша і .ліг. 

- Hn другиІІ день нсна•Іс ІІому ІШJІt'І"ШІІ.ІІо; 
3)1nнn трошни nоходlІВ, а ;.~а обідом j ;ш ~•шкну 
Ht> н:швt·ь. Ни t.•ташо ('1\ІСJН\НТЬІ.'JІ, нонросив ВЇІІ, 
щоб йому на .лаяні noc.1'tanи, і увеt~І• всІІір і ні•І 
_:!Н.'ШUВ JШ' Ь ОГІІЇ, ЩОСІ• ]lO:JHR:JYBI:IB, ~· 1ШСОМ 
poaMUJIJIJIB а С.'ІІІ)(;Ю щj ІІІЮІО і а ДЇ'fJ.""ІИ, l·lt.ШR'IC 
1101\И L'1"0il"И ІІСJІСД ЙОГО ОЧИМІ\. В CC[JCI\Y )'J>ШЩЇ 
тс.•ш йому ІНІJІСІ'ІІШ.1Іо, опнтJ. устав. А ·•·ут, JШ 
ІІU'ІУ.ІІИ JІИЩ(', Що дід ::tаН('Д)ІШИВ, ао ltt.:І•UI'() t.'.CJ1U 
нонаІХ<ЩИ.JІИ нроща1'І .. ся а ним. 1\Jшнпютиt·.н 
Ному ДО :SСМJІЇ, JLЇ,'IYIOTL ~or.ty руни, ІІОІ'И, а Dill 
ОД І ІИХ OJ(<'OIІ'Yt:1'M'JI, ТЯ бNIIti-IO'FИTJ,: ,,І typ дурuн! 
ІІQДурjJІИ, ДЇТІ<И!, . tJot'fl t.'(' ВИ МСІІЇ JCJIUIIJIL"ТN'I•? 
Ние увсt.~І. t·вій він був з вами ріпний! 1\.;шtшйтеІ.:І. 
о ДIIOJ\t)' Вш·сІВі atHJIUCC)JДIIOMY!. •• а HO)l(lllt~l 
poaa.tuBJIJIB, ІіОШІІОМ:)" JІt:е-ІІебудJ• НС.'І.'е.ІІе С.!ІОНО 
<"Haaau. ВИі'С ми ІІС.Ідуаш:ш, чи нr CJ;lYH\ИD С1'Щ)ИЙ, 
-- тнн у ве•Jс.•рі аtюв його t'ІС(І~"І'Іt.•ю. В четuср 
D'Н\С НС JІс. .. ГаВИК, ~~ lt ІІJ11'ІІИЦЮ ЙОІ'tІ :ІRJIJ)И'Ia(~'J'ИJIИ, 
- ;І)'ІІоІUJІИ, ЩО 81\Іре: дуН\t.' (іу_:!ІО ЙОМ)' nШИІіО. 
l'aJІJI ІІе НЇДХЩ(ИJІІІ ОД Й01'0 1 і ДО ІІJШЩ3НИЦЇ ІІС 
ходи.•Іа. В с·уfіоту рнІІСІtмсо наш дід :.JІЮЧ uдужш•; 
ОД.НрИВ 0'111 ТН it ІІИ'ГІІ: ,,ІІШ·ІЙ СМІІ'ОJJ.ІІЯ ДШНt •r•• -
,,СубоТИ," ШІШС.'J\1. - .,Су6о1'аІ" С.'Іі))ІІІШуВ: ,,ТИ.Н 
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іще ра~ Ш:І t'lJOC;\ІY Віку 110 11УЮ, Ш\ :tШ~ІІЇU3ЮТJ, 
Христщ· ош·нре.·'" )t11;1i :111110 " грудей мідІШй 
хрести:н, ІІіді:шаn до t·сбс l'~t.'ПO та й нш-кс: "J\ofipa 
~1011 ДИТИІІtІ! 01'('1tM Xpet:t'fJM б,11аJ'0('.1ІОНИ.'Ш МЄІІС 
МН1'11 ІШ ДОRГО.Пі'І'ТfІ, а Jl TL~fie бJШІ'О('.!ШВJІJІЮ і ІШ 
щщ·JІИJІУ ;tо.:ші. J-lt•xнй нова т.ан тебе шанус, нн 
)ІН1'И t.'ІJOIO дитину, щоr. ти хати (~вщ:ї не поки
~Lо1.~ш і J\Ї'І'UЧUН С.'UОЇХ ІІС ХОВИ.!ІЗ. f~ П мене Ще Й 
J\fJУГИЙ ХІ•~с:т, ІШШІШЙ) душ:с- UШІ<НИЙ, - СЬ()Г(') 
шному не aщ~·ra11t.nю, JІЇаІ.му йuгu :.1 собою і ІІа 
ТОЙ СІОЇТ: СІІ)І Xpet:ToM, ІШ }(,!IIO'It'M, UДЇМІШ,У Jl 
t•.обі О(>ІІ'І'ІІ в цRрство нсбсrне. " С:пухшtr•Іи 11іда 
•·iiJІiU ІІJШнш•и, н особJІИВО Гя.nя. -так і ofi .. rrиunJta 
йuІ'fІ JІуни t".~Іі:.шми. Tu шщивітися, вона Н тепер 
11.110'1~1 

}І гллну11 11:1 І'а.•JІІІ, uu•ш у(.'J\.Lіх.шнtсь до с.·ио~ї 
ди·rишш. n ('ама рушшu~t У1'ИІJШ1R cnьn:jи. 

- 1':ІІІ1ІУШІІІt ІШ ІШІІІЇ ХJІИlІННІШ, - :SHOU 
1ІО11Шt ха:ІJІЇІІ, ;І"Їд і 1\ШІ\С: "llc ШШ1І'І'С, JtiTiiИ; 
ІЮJНІб JIJ.I :ІІІа.:rи, JIH 1\tCIIi ,'ІСІ'СІІЬІіН ІНІ JlYШi, TOfi 
uд JНЩUС.."І'И сАоІіJІ.:Іис.ь! •• Тут поtнfщ·и.'Іи пnени 
і нанушниt;и, що нatret\Jlи ін ІІ))а:.ншну, n ;tіл. 
tюб:.tчивши Я наи<е: "Не буду ош:с н :JШІТJШ а 
1ЩІЩ1 [JU:.JI'U1t.11JI1'1tt.~JI, JJО3І'ОРЇЄ1'ЬСЯ. )ІОН душа Ш\ 
тім сві1'і !'' 1 бш·и1·о ще дечоr·о ро:ншаушш, 1·ан 
JI('.CI'O)J\ ІІС :-&І':.ЩаЄШ. 

- 0Т1'1ІН рнаІ'ОJШІНОШШ 'fH Й :ІШ'ІІ}їІ, і 11))0-
C.'IIUlt шн ;to 11ечора. r· j:шс.шмш шиt•, нн J~ і л 11 і л 
IIU 118JIИ, ІІрШШІІуШ.'ІІ ujJІ 1'И і1 JIИ'fU: "ІfИ JIC б~Н\
І'UDЇСТИJІИ до _утрені'?··- ,,Ні,'' ню-нем, ,,ще ранu.•• 
аноR роаІ'ЩШІt.'JІ, Та МеІІІІІС IIIJOTit U 110JHHUHЬOI'O, 
'L'Ї~ІJ,ІШ JIIIO('J, JІ8ЖІІе t.~TaJt: l\ИХН'ГJ,, J[CiiCИ'I'J,, JІСіІ\И'І'І• 
і схоrІитr.t.~JІ, та й ~збубонить: "б.'rаruвістнтr., 
б.;tUГUJiiC'fЯ'I'J,!. •· U'І'Т~Н\ НЇ.:ІМ·Ш раа CXUIIJIІUBaD(.~J(: 
Yt.~e а,цщщлосJ., що ;t~вшаЯ:ть no утрсІІі. Аш \rут 
~ СІІравді ІІО•Іу,'ІИ б~ІНІ'СШі(''І'Іt. "J-[~·," НШІШ, "ДЇТНИ, 
Т<.'ІІС)) ІІЄ(•ітJ, l\1CIIC ДО Jt('PHIIИ, fio t.'aM ІІС дійду 1н 
()•r Mlf 1ІОJІОШИ,11И ЙОІ'О НП ІШЦ ·ra Н IIOIICC.'JJJI, 
Xo·riJlИ буJІИ у цщ>ноu )·щюти, ·t·нн не схu'І'.ЇІІ: 
"ІМ)Сад,і1'Ь :\Н.ШС," Ішшс, "б1JІН дверей. •• Посади.ІІИ, 



піддсрщуютr. йorn, :1 одного бону мон шінн~J. 
&І а др)тш·о Г;ш.н. А тут 3ібраш.ІсІ. 1·ш·u нщюду, 
UJ>YІ'OM дідІІ обстунищt і в ае(ШІІУ нr ІІду1'І•. 
JJ.;•.:•i, JІН до•штшшс.:І. до Христа, ІІіІІІ~"!'Нt Щ>OJtt•.t.·.tн 
Н:J)УІ'ОМ J\CIJHDИ. duicпo, обіЙ'ІІШИ Т)JИ JНШІ1 і 
м-nли біЛІІ днерс.·й. От піп і во:н·.часив: "Христое 
JІUt~щн.~r.!'' к. дід n щщі1·: "ІІоіс..·тин~· воснрРr!"' 
Ті.1ІЬни :шсніuаши дя1m, і rншхао~шс.·.•· 3а попо:\І 
у JІер:кву, 11 дід ДО MOGI ЖіНІ:и: ,,l(y,.u," ШІЖС, 
"давай r.ві•шу: Gудс.•мо uмиратr.! ... •· Ухош-ш 
ту сві'Іиу, <'ХИ.ПиІl<:ll 1111 І'JІУдИ Га.пі, та іі UІ\1\ІШ 
liUІ'Y душу Тами по•ІуІt, Jін :шсніва.пи: Хриетое 
UO<:IIJICC! •• 

- .. ІІонсс.ІІИ діда живоm, n ІІJШІІССJJИ мертвого. 
Уr.тюму xu·•·i.t•ucь хоч трошки ІІJІUІІt~сти Born, аж 
би.nис.·u хшшю•tись 3а tюц. На чстut.~Р'rий денІ. 
nохuJІПJІІІ діда; всі nні нn род не одхuдиu ол хати, 
ІІР.'F10ЧР JІHt.' І')'~ІЬбИЩС б~.тtо; Не ХОДИ~ІІИ і D КОрЧ~tу, 
ІІі IIU JЩІLJ(.'JІJ, -· туТ 1 ГУJІНJІИ, ДШН :н·ад:уЮ11И. 
А похорони, нn би ви поfіачи,1ІИ, 111ri бу•ші f'iyJІІt: 
і ІІШІЇВ TUH ІІС XoBniOTh. :Ju llt.'CI'O CC~I:l ІІОІІС(':JІИ 
ус'JІкої npotJиaH, трупніu, грошей!. . . Хо11uли 
діла лн Jюаnни: :.111 труною несли раТище, фу:йю, 
nе.пи ноІІJІ; а JІН опусна.пи у пму, ·го cтpinлnJt 
а мущирів і рушнищ• ... 

Ве•юр був тихий, теп.пий, ми й ІІ!ш.пи ІІа 
н:.падовищс понJшнитnсн дідовій моГИJІці. :Зд.апrна 
побачив н на r·opi НJІадовище, оточе1w ниеоними 
осрбами ! тополпми. ІІо ссред1ші, іазн вітсіІ 
віІ,ювих лиr1, uигnлдува.па уб(!І'U цеJ?НОІІІНІ: .1\Іи 
HUlЙIIIJJJ.t у ІІОХИJІеІІ)' брнму ІНД ПUBL'ГJIOIO І ІІро
ііШОВШИ НЇJІМШ СТУПІІІU 110 дороаі, Оl1ИНИ.ЛИСІ• 
бі.пJІ висонn•·о хреста. Тут була мш·ила І\індра1·а 
Тuрасоnичо, а боків об~южепn дерном, а по 
середині, на грндочці, ро:чюе,lІИСJ• •шрноfіриНчинн, 
ІЮІІВЯJІЇН, 11 иручеІІі паничі OIIJIYTU.ПИ(~t. Н))УГОМ: 
ХрС(~а і ДрR.ЧИ(.'І• Ш·К ДО 4.'-11~(01'0 нерху. 
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- Хтn rt> tшrtяn иnітnн'! - спитав JІ. 
- А ІЮ:'.Іуш fіі.•н.ш, ин нr Г:ші, одвітІІn 

х~І:шїн. 

-- Смн·u JНІН)о' ІІ(~ н одна '"іn.•ш, - oбi:Jнn
.-rшr.J, ]·;,тн: -- j J\іІІщштно Ішмш·ю• (тнн анu.:ш 
п x.rю•prю-m), їй ш·t- 1 іш·у •• 1Jавда! н~•·•ит•·~ що 
н :=tагрібаю, ·- •шив й собі 'f(•;н ру•ІtоtІІІ1'3\ІИ ;ш
rpiGнf;!. . . ·-- Га.ТJя приту:ш.ан ,,И'ГІІНУ до ('('}JЦІІ 
і ('1'ІІ.ШІ їf ЦЇ~ІУUt\ПІ. 

1\І'И ПО('ЇДІІ.ІІИ lіі..іІІІ ~ШГИ;ІНИ ДЇДІІ, 'І'Н Й І'TR:IIJ 
~rадуВІІТJ•, JІІ<ИіІ • .,., ВІН Oyu Ut't"<'m<ii Та ІІТІШІІНА. 
::ІГЩ .. Щ~ІИ ш.• c··j\ШJ ЙОГО ОІІОDіДШІІІ.ІІ, Н ... fЩНу ЙUІ'О 
ш·rуш .. !рію, і дун-е<.• <.':w.iн:tиt·•·· 

Оnан, нн f1ІІЧИ1't•, - :кю:Ісt' хн.:шіІІ: -
ІІрИЙДfІМО fiOДJ.I. ІНІ ,,Їі,ОВУ ИОІ'ІІ.ІІ.)', і ІІ.:НРІР.МО і 
t'.МЇ(:~юrь. lli•tшІ Иo!'tty шtмять!. 1-:, Іюfіnчи.·rиб 
ІН,, 1110 1УТ ДЇG'І'І•І'JІ 113 R(",'!'ІИІ(.ЦСІІІ•:. , , ~1И 11U
MIПJ3f:MO ;Uдн у той денІJ, у Ішторнй він Uш·у 
НУІІІУ RіДДІ:\U, ~~ оІІрі•І ТоГо. ІН\ ('а)tИІі J3eJІJfHJ\('111• 
ІІ}t·.rrn f.n)'іІ<би, )'t.'Ї MИ.ftЯHr ('XUДJI'I'J,C'JI t~ЮЛІІ 1111 
НОІQJ\ІІRИІJt~. і хри~"Тщ·:vсмrл 3 дідІІМ. НеІІотрі то 
ТУТ біJІІІ 1-ШГИ,ІІНИ і "po:t~'ODЛR'IOТM~JI j I')".!IHIOTI•t 
t'іувш: тан. що у норчм.І менше ,ТJюдсй нн ІШ 
ІСJШДОНИЩЇ. ,liІ~JДt" Ш1ЖУТІ.о, ЩО 8РСС,'1Н було 
ШИDИМ ШИТІ• :J ДІДОМ, Н ЛН y!ttep, ТО Й :\IPJlTHIIl\1 
ІІСС~СJІО :J НИМ ~IPH<CaTJ.. 

J ІІ?ОЩНЮ.jІИШ• ::1 діДUВОІО МОІ'ИЛІЮЮ, ~- ІШН<ІЮГО 
T))t'M'r1."11-1 Ш\ ОЧаХ t•m.o:ш, а у Гn.1і ІІОІЮТИJІИ('J, 
НІІІІИ, ІІNІН 1 1С ІІО(НШ."І;ІІ.'І• ІІJ.І'ГІШ 'Шt.'1\о\11УJИІІОІ'О ІІН~ 

МИ('ТІ\. 

С..1tухи.ючи, що рознаЗ)о'ІШ."1І·І ха:шїшІ нрu rю
МШІНІt Лідn, і 1',)1JІНУВІІІИ ІШ е.:н.оаи і ~НШІІ• ;tоіі~ІІ~ 
JІКЩеЙ, ЯІЮ<.'І• llt'('NШ :ІрОбИJШ('І• V :\ot('llt." НИ. ('.(".рЦІ. 

"J І<' t~ИІЮТа той, ·• шщумав н", .,ІЮІ'О І іш· ІНІ
ді .. 'ІІШ •r\·~1І1М <'("РІ1С~І і п·шюю ду•ш·ю. І f1tІІ.~ю;tJІ1'Ь 
ІШІШ тёІ1\ІУ 11ШНШЇІШІІЇ ;~Обі)ИХ ді;І, НН .;~оfІрІІХ 
ДЇ1'Н 11(Ш 1 - буде liO:\ty j~ОІ'."ІL'ДЇТІ• і ІІ'І'іШІ-і'ГІ, ІН\ 
('ТUрЇt"ГІо 1 ёіудL' НОМУ і JІЇ(', Ш (.':\IC.It'l'll rІІраRИ'ГІ• ІЮ 
ііо\ІУ ;щfірі ІІН:\ІИІІІШ." 

44 



Прокіп Іванович. 
(І'ІІІші IRІІHC1Rtti Сторсш..,шю.) 

І. 

Неми П3'Нt' ·rt•нер(І'ІІІСИ таних шшіІІ, J1H нo.iJИL'h 
fіу.аи!. . . ()•r ХСІ'І fi11 it 118111 ІІUJСіііІІИІ~ ІННІ, -
ІЮІІІJІИ ііому, l'ut.'IIOДИ, ЦU))L'TDtl ІІСбt•t•ш•І -- ІШ. 
ВСЮ І'уfіу ПUІІО:\1 fіуІІ, а ~ІЇШ 1181\ІИ,. ІІ(Юt'ТІІМ ;но;(ОМ 
- рід11им fіnТІ.ІіоМ!. J Іні тrп(•ре•нш щнш? ... 
ІШт-:-нш, ІШ що ІІUІІt•рt•uодІІ~нн·r,!. . ІН нін тебt• 
llt! :чюаумjt;, ІІЇ ТИ ЙОІ'О! :Ja Ці."ІЇt"ЇІІМШіІ рін і 
раау .ІН' .!J~"IИ'l'M.'H йсн·о Н ІІоба•штІ.: щш€іі)ІШ1'1• 
а І }('тt•pfiypr·;~,. ухшшть І'()ОІІІС.'ІІJІ1', та й :шов у 
Jlt•Tt•pfiy(H'. 1 ~\ Щ(' 'ІЩJТШШ ЇХ 11:18111111 у Ш'IJ'Fll 
І'ІJОТІ•: ІІроІ"JШ, що н аавра:м:ах, т;І Н продас, ІІtІІ 
МШ; ЩL' ІІИ)Ю('ТІІ ІШ '1'0it )JЇІ\! :SІШЙ ···- ІІІІІІІе ,(О 
унраІІІt1'<'.'111: ІІJІИt'И.'ІІ\Й І'JJОІІІеІІ: а Tllit і ;\CJIO, і 
цуІІИТІ,, і Ш1ІІЮ 1 1И'ГІt, ІІІ а 1\CН'tJ, НІ\ а t'JIOЇX Шt' 
.;ІІОJІt•й. J!с.•ІШ.:ІИ, НШJ\.)', XOLJ і П(JИЇДС ІШ І\і,1 ІІ,ЩІ 
Т:І:\1 ДІІЇІІ, 'ГО Й Не ХОДИ ДО ЙОJ'О: ТЇ.'ІІ.ІШ ІШ ІІоріІ', 
тнн ащшз тсбt• Jtани:ш И: )1\СІІс н ІШІІТСJІ)У 

А 11 шш·rорі - JІНУ ·•·ц(іі нщнщу ДІЩУТІ• '? 
ви.;шютt, та в 1'рІІ~Jшрnи й ІІ)Ю2-Ш'ІІУТІа. А ;to 
СТО})С)І'О ІЩШ\ ХО'І у ІІО'ІЇ, fiy.'IO, fi)JИXCIДJ,, 
шн·:rухш: тс.•бе .Ш·ІІ.'ІШно, і ІІЩJ;цу jtІІc~·rr.. і чщ·о 
ІІІІЩІСІС'ІІІІІ ІІИДЇ.'ІИТІ•. l'fc.• Н~")НІП<.'ІІ ІІЇJІ і ІІШІІШ'О 
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тnвариrтва: fіу.тю, прийдr і JШ nr('ід,тш, на 
Х)Н.'t"ПІІІН, 1'tl, ІІЛІ\ИІІ}JІІІШ ІШ (іін 1'1101: ШНІt"fІІО, 
гу~ІН а нами, fіу.•Іо й ІШІН: t:ofii ІН\ ;щоронн, 
тан ню мшющ1ці і ;~ін•шта нtаІ.мутt. ііщ·о на 
руни і Oj,I1N'YTI· у бу:,ИІІОІі. Л .ауча.ІЮС:Іо, НІ-\ 
fіу.:ю ан що, 'І'О іі ниfіІ;: а 'ГJІШШТІ·<·н JІІ.:t.• лслащо, 
то И нртнt.•нr. 

Ідн t•.om, І'Іііlшt•, 11а ш·і чоти рі: нr. 
'I'}H'fiH )ШІІЇ ,!IPH<JIIOI'O 'Ш.ЛоІІіна; 'ПІ М~ІІЇ і H:..t JН'С 
t·t·.~ю III'Jtofipy r.'laвy пзгnниш. 

:~ОТ(•Ж, бу;Іn, і 1Іущі ІІОІН\Н.Ш.:І.И ШШІИХ t~t',ІІІІІІ; 
і <~уаові rн.• ;.~,ymt· н~рt•д 1ш~и шчн1у І'ІІ,V.~Іи, - n 
шшн fіон.;ІИt'Іо r·ірІІІ, нн ми, нрості .:IIIIJ\t'. І\'омю~ар, 
(іу,ІІt) 1 ІІрИЇНt~ ;І';) llt' :ша, ІІа JІНУ і1 І'.ТУІІИТh, іі ЯІ\ОГО 
(',ІІUІШ і MOll)' ІІІІЧ<11'h: ТЇ,1ІІоІШ 1 fiy,'Yo, ЩО 11С 'І'Ш\, 
·m Й ІІЮНt~ІН·. 1JLo Т~1 а ІН1М (іунеJІІ робИ'І'Ь '! ІІа 
ЇЮІ'О Й с:уда ІІЇіІІ'іОГІІ ІІР. бу.тtо: Н3МН~ТІШ"f\:~· 
роЩtЧ, (І.'ІІt'ІНІ-ІИ Йому TOR3.\)Иllli, - ('1\а:ІШЮ 
;1унн! Л Unraтиp шшй Uуп: нілмш хуторі11 
МНВ у ІЮ.'І'І'ЮН'І•ІіЇЙ, I'S Xfti)HiШ'I•Иiti J'yfir}JІJiЇ, Н 
ТУТt'ЧІШ - · '1'01'0 ет~іІу Щuб J1 ІІ)ЮШШ, ІЮЛ\1 Н 
ІШ доброму 1\ОНЮ аа ТИШ)tt'ІІІ• обї;,t•ІІІ: ОН ріtІН'И 
І',;rтиfішюї ан~ ;to річІш /-1\учихи -· R<'C ШШІС буJю. 
І І о {')'tідстну, чуті •-урти і отари снріаh ІІU<'JІІН~J. 
110 ШНІІJ1Х І.''І'І:'ІНІХ. J..-ІІІІЮ.'ІИ ІІОЇІ\С ШШ ІІО,ІІКШаТJ>, 
T(J lЮІІИ, УJ',1ІСДіDШИ, Й ІЮ'Ш)'1'Jо ІІЩJt~І'ШШ'J'І• ІІН 
t'HOIO МеШ. у, -- ТО tlf'III і І'УНІІ€': 

Ht• :шймаИ:тс! ІІ('Хай вnеутt.rн; fіущ~ іі 
:\Н'ІІі і нам! 

] Н Н0('0НИЦІО 1 - ХТО СХОТіВ, ТОЙ. j НО('ИlІ; ІІС 
тан, НІ> тrн(~рr.чни, що tJ1H~oм і ('Войому 'ІШtоu:іноні 
ІІІ.' ющутІ. ІtаІЮt'ИТИ троои. Е, тоді t•арно туте'ІІШ 
ти.1щ·t., - ('DJІTa fіу.ша старовина!. Н аа:Jншо 
t•t·i~ нраіі, JШ нrн ті.7Іt.ни що ааеелtШ('JІ. Ми t·:o:~мt.• 
TOJti а шшійним І Jрононом Інановичuм нрийшпи 
а (:ічи,. НН тут Ti.•ІloHИ.lltO 110 11а.'ІИ бySJ,yUaTИ('Io. 

]J,шню юиt• t'(' д.ін:юrь., аш у тоі\ ріІ~, нн :1pynw 
нуна~тtи tнlІІІ І \ош, а :щастм·н ІІена 1 Іе U'юра 
ьншу.т1о: т;.н..: ІюІІо ~юшо nеред очима. Ot·t. ш..: 
ІЮІНІ fІу,'НІ. 
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llit',1JІ ·rо.-н, НІ\ щr.•шхнувt·н щ~ t~Y ІІТНШt І-іJШ)І
t~І.юtИ. ХШІ, t.',1 ЮfіШІШІІС IHPHt.lll-1 t't.',!IИTI<H'I• 110 І.'ТІ.'ШІХ, 
L~1'a,:tи aafilf(H\TI• і Ш.НІІЇ JJШIIJIIIIt.''l'll 1 ;J(')I,'Ii, ІН.' 
'І'НН IIJJOL'1'Ї •1 1IO~~t•. НН ті ІІЇ;\11;\ІІІШ. :JшНІрШІ<ІІЇ 
нераа даІІа;ш Ї!'І щючухашt: о1·оді-то Н Гарюш 
Ш\ Opt'JIIol\i )-'ЦШІОІІІJШ,,ІІ, 'І'а ІІС .. ~ i\[JJ'()•tЦIIOI'tJ,
і НРУІ'І-ІХ нut·ішш 1111 ІЩІІуt:ту. От і ета.Іи нш:•і'І'І,t'Н 
ІІН ШН.', :ШІЮІЮ2-ШІ,Н. U(O Й СН:\ІЇ ІІІ.' ІЮ!Ніt:'І',УЮТІ,І:Н 
:JІ.'М.1111МИ, і .:tiOJ(ЯM бО]>ОІШ'І'Іо, Ш'lliJ 1 1t' та t'Оfі;нщ, 
1110 .'lt'ЖІІТІ, 118 СЇІІЇ, ІІІІЇ І'а.'VШ lfe Їt"TJ,, ІІі ШJ,'ІУ ІН~ 
дан;. А тут щt~ ро:щратува.:tм. тоа·о І.;утt"мnу, 
І'ІІЇ'І'.'ІЇЩUІ'О:- fіа•ІИ'І'r, ПрИСТа\8 ІІЇІІ і\0 ІШІІІ!tІ'О 
'І'О1ШрИІ.":'І'1Ш (тещі Щf, 1t Гplll\loiiO!'tt н~•Іщ:що iim·o 
щюапа.тш). - тан, нашу, ХО'І і Щ)Ис.:тав 11рости~ 
нn:tаЩ')М, а хотів 110 cuo~1uмy npynyв~o~·r•• нс.·і:\1 
1\nшсм, tL Сі•І йol\tv й Ін.~ но•юри;тtаеu. От 11і11 і 
шщ~аруваu Ношу ;j чис·І·ut·о :ю:rnта Ісі.ІІІІІ, то1 ще 
tt а криu.шою. C·rapi нu:шии тіпвни t'.!ІННУ.ІІИ на 
·--у 1'1'И11Шу, -- TU.IC И U;LИII 11tЛОС і С.~Щt.:JИ,ІІИ: .,ПІІ
ІіРИЬ")І{ і нас n.иxu І'одИІШ !" Тан: воно А. t:тa.Іtuc.·h І 
Неаабарnм, са)!С ІІа асJІt.Ші t'JІПТКИ, ІІРИЙШUІІ а 
мщ·нщ•емсим 11ійсм-юм rc•ІcpaJt Тс.нсс.їtій, і оr·;tнс.~Іш 
00.!110 Цариці: 11(0 НрИМСІ•НИЙ ХІ\ІІ УІ'ШtІУШШt'.JІ, і 
ЩО Ш1М, 3ЮІОJЮШІІJІМ, ІІіЧОJ'n біJІМІJ ·rуте•ІНИ ро
бити, -· таи щоб мА йш.:rи ін '-Іорному :\Їорю 
fіи'І'І·<·.н :.а ЧеІ1несuм, а aeMJti ІІ~tші ш.•,ІІСJЮ po:щu:r1. 
ІІіlІ •·ороди- ІІаІ-Іа:\-І і сJшfішнаш.t:\'1. ІJошс міН ми
лиh, що тоаі JtjJІJшш. у tшню:му Hout)·! С:нсршу 
ХСІ'І'Ї~ІJf б)'JНІ fiuptHIИTM~JI, і\ .J.taJІЇ ~ібра,ІІИ рнду, 
п ІІU рндt рuаGиJІИ<~І. на диі ІІОJІОRНІІИ. Оюаf на· 
:JШІІ1, llto І"))ЇХ ЩIOJIИUUTIJ ХІJИСТЇJНІСІ»НУ HIJOII, і 
:JI"'OДltJIIO~I• ІІОНЩ)И'ГИСІ• цариці; а друІі. ІІС СХО1'і.ІІИ: 
ІІОt:lДШН.·І Jlit. ІІfІЙІ(И 1 Та Й ПОШІИJІИ ;to с.·у.11'ГІШН. 
І·>у~•и й ·ruнi, тj.JJІttcи tш б:.tІ'RІtJ•НІІ, що не ніш.:нt 
ІІЇ J\0 t Іо).)ІІОІ'О IIIOJHI ІІі ;.(0 су.1'13ІШ1 U ІІОІІС[)ІІУ.:ІІІСІ• 
на НнраІну. 

r І ронін )ІtаІ1011ИІІ б уІІ тоді JJ;)IIШM н,уріШІІІ)t. 
[ ЩН TU ая ІіU:ШН а ЙOI'tJ (іун!,.. (:ніJІUІСИ ІІа 

CDi"L"i )І·ШИу, Н д})УІ'tІІ'О 'ГИНШ'U ЧШІШІЇНU ІІС ,'ІУ 11а.ІЮСІІ 
~СІІі Ga•ІИ1'JJ ш.t с.~цойuму ні••У· PuOJyMlJИЙ, 'ІУJІИй., 
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fІJШИДИІШ, UtliJШ HO:JttДM·Ш :~уіІІП, fic.•a (101\'Н.'ТІІ Й 
норtІt'ТІІ. llc.·i Всн·о 11 Ноші ІІШІШІШJІИ, ІН'і с·:r~·-
х.н.чи, ХОЧ ТаВІLН ІШ.ІІІНі~і fiy11, JШ ТОЙ ІІО(ЮХ: 
'fJJIM~ll ЩІJ Ш.' '1'111~, llf: 1111 ІІрШці, '1'0 t\ ОІІП :шfi,rІJt
Uit'TJ, і :Ja ІШ\rіJІю хшнн.тм·н, на ніш JІШІіае. Л :t 
t•ебе -- JІІШН НОШІ(),"ІЮІ'П бун! JJІІf..'OHUH, f..'НІІОІІІІТИН, 
О'ІІІ JIH Ш.•lіо f..'ШІЇ, ІІJШХМУ1Н.'ІІЇ 'ІО}JНИМИ fі)ЮІШМИ, 
ll.)'t' 'ІОJШІtЙ ЮІ\ ІІИ,ІІИ('Н)"f:r'М'Н: І',ІІJШСІІІ НП Нш·о, 
1"() ІІСІШЧ(~ O'llt ДО lktii'(J 11р11JШІІІІІО1'1•. не.~ Uу;ю 
11 НUІ'О ІІі pOJt.Y ІІі ШІ\~Мf..'ІІИ: ШІІІІ ПІНИ І'Ї'ІНІІНІС 
ІІrчина ІІриІІіа його іІ тюго•~•· :-tіІ\ІоІ&ІІИШ1 но 
І"МІ)ЮМУ рnну: и І\nші він і виріс. тут .І 3Вrарту
вавс..·и. Отnж ІІІ\ tТіІ~ІИ розходитLс.'JІ rt•шuини, 11 
11 ІІИ1"ІІІІJ І lpoнjllll ІІІІШОUИ'ІІІ: 

J;удюн 1'11 нuмющр~·Gш'/ 'ІИ ;'о Чнрнщ·о 
)IUjJII, ЧSІ .ЦU t'~'JІ'ГШІН ., 

Л ІІЇІІ і ІШШt': 
-- Ilt~ ~IIIJIUt'l• 11 а Чс.~рІШt'UМ, ·ro іі іі•tтJН'І, а 

ІШМ Jl(.' Хочу; llt.' li,:HIIIJIII('JI t'Уо1І'ГШІ)' - і НоІННІП· 
'J'I1(.'f, ІІС б~· ду: 1:1 ІІі ду Сt?бі ІШ llн:раЇІІ~·, Н~·ди МІ'ІІt~ 
д~МJІ ІІривсде. А 1'11, 1 риw.ну, -- ІІИ'І'а, --· •·~'ІtІІ 
шдеш? 

_ .. Т)'1!И, -· нижу. -· нули й 1'И, 1\О~ІИ .'ІШ'І:Н 
1'uщt, ІІl)ийr.tсІІІ ,,.~не :щ тоtшриuш. 

- .. }. )))'1Нt' Mifi, - ОДНИ:ІІ'ІJІ J]pUiiЇII )JШІІШШ'І, 
ІІо.'НJН(ИUІІІИ :\Іt'Іtі ІШ ІІ~Іt•чі р)'НИ: - )ІИН( а 1'Обсно 
ЛННІІЇ 1'ОІШ))ЮІІЇ, Н 'f('ІІt.')Н''ІНИ ІІ Ш.ШЮJ\1)' t'Иpi·rt~TDЇ 
fiyдt.>l\10 ріДІШJ\Ш· бра'І'Н!ІrІИ! 

аа ~tl,~l 1'ІІіНІІі 1Jjf.',1H ТОІ'О, JIH ІІj)ИЙІІІ~ІИ. ))ow 
t.'IШ.aj, IIRJII ],0111 :юІtt'Ї1\І ОІІУt'ТЇІІ. J(eHHi, НІ.Ш\)·Ш, 
JIO'!ЩІIIJtp~'tШ.:I•I ЇІі 1. JO)JIIOM)'' I't10p10, а НРУІі ІІЩ .. ~ЇJ\;І.:ІJ.І 
"" чnІІІІJІ, тn 11 І"ІІіІдu до <"У""'"""''· І >ІІІ а ІІро
ніном ІІІШіОІШ'ІО!\І хо1'і.ІІИ Jtжt~ рушн·r1 •• о ту-rе 1ІІіи, 
:ш.•JJj ш1 .!Іихо, ан~rе•шш·J, мій щш., -· тнн ІІрон:ін 
]ІШІІО1ІИ'І і JШ)I(t.•: 

- ІІіІІшіі ІііІІІ·Юа.І)' ІІt' 'І'ШJЩІІІІІІ: ІІt'Ма 11 1'eiit• 
JIOIIJI -- llt.'. 'l'pefia іі Мt.'ІІЇ; 1";1 'І't'ІН.'рС 1 11Ш ІІШС ІІС 
;to нонt.'іі: 'І'pt.•fiu б(JUТІІt.'І• аа lю.rtiв. 

)'' 'І'Оіі Дt.'ІІІ•, JШ IJHl'ol J1YIIia•rJo, tiCІJHI)JYU~III ІІіІІ 
t'ВІІІ'Н ІШІІJІ і ро;ІJІІІІІ fі(НІІІІО; НоМу JЩІ~.ІІЮ, tоому 
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ПІН.'ТІІ.lЇ, l;r))l)' ІlІІІІІТОПНу. От JШ "Г('ІН.'()( .. ''ІІі'ІІ нш~о 
Сіа•Іу: ІІ~ніі.;аін JІН нрс.•ііда. у І"JІ~~;(JІХ дух t'ІШJНН.:тм.·JІ, 
у t'С.'РНІ НИІШ'fІ,, а с.·ам У(')ІІХОf;оrм·п. І Н тсш 
ОДДНІІ C.'lltHO fірншо; ТіJІJ,НИ Н :ЮСТЮІИ.'ІИ t•o(jj 110 
1 ІИІІІ'ШІу, 11()0 JІ('JІІШіі С.'~ІУ'Н1Н. ОД аоjрюІШ. Jtшti 
ІІЇІІІJШ ІІИ ІіJШДОUІІІНс.•. І Іроніну ІшшоtІичу с.·хоті
,'ІШ'І• ІЮ~І[)ОЩОТІtГІІ а ІІОІііІ\ІІJІІ;оl\1 JІaJ)t.'ЧriiИ~I (j~J'fJ,
II0:\1. ] Ірийuюu, нн~•шшш·н ііщ·о )ЮІ'Н:.'ІІІі, 'Га й 
Щl)·І(С.~: 

lІрс.щаН, бt\ТЬН)'! .J,у:-Ш.1ІН.'J, j :ш.•ІІі ,.ІІІІ"І'И 
ПЩ1)-"'І i:-J тобою, 'fa не 11JJИUiu l'ut'ІIO,;\Іo. ІІс.~ нриііну 
П)J'\С С'ЮД.И :.ШХИС."ГИ'І'Jо 'I'JIUitІ ІІі•ІІІІСJ Х4І'І'ІtІІ\': )IO)f\t'. 
11Cpra ІоіЇ.'ІІоНІІ .Іі'І' і XJ)t'l.':'l' 'I'JІifi :щііt)ІУТІ•- ІІа liЇ~
UttJI~III\', С.'НІ.J'ГИІІІІ ТОІІТ;І'І'ИJ\1t" TRtJr; Чr.t~IIC Yt'IШR,ІІlJII\(,,' 1 
11 ;\IU)I;t,. ІІІН"І';JШІІІ1'1• ТУТ~'ІК\У JІІИНО!і і ЇІІІІІІІіУJІНТІt· 
;\ІУТІІ ЩИJtfІІІ'ІІН'Ї ІІі'\рх'и. • 

:\ ШНЩUІІИПІR 'АІИ 1Іt"]Jf-ЇХПі1И у 'ІОUІІЇ ІЩ HJ1YI'Іtti 
tit•pt'l' )tІІіІІ(І~l, 3ЇЙІІІ.ІІИ ІІа ГО)l)'' і 1':11НІІУШ1 ІНІ 1\оІІІ. 
J)І\ lltl іtШІІJШ llt')lt';( НаМИ!- :ІНИ('l)І О110}JШШІІ1JН'І,: 
~tс-нс..•-де нuUІІЧИІІІ но;.~анu, і нуріиі ІІО)Ш:Ннt.:tю-
1НІ~ІІІСU, друІ·і ;JШІС.'Ї)І рu:ІЇГІ)Н\ІІЇ: ТЇJІЬІСИ ('1'0Ї'l'J, 
o;tШ.l ЦСрМОЯЦН, IH'li81JC С.'ТЩШ ІН'ІІМШ, ІІИЩЮ

ІЮДІІІІІІІИ діто•НІН і ІІШІ]ЮЩНІІІІІИС..'І• :J ІІИ.МІІ ІІИ ІІЇІ\И 
ні•ші. ІІронін Інанонич унаn ІІа ншtіІш і с.~тuн 
ІІJ)(Шt~І'І'М'JІ а Сj•І•r·ю. ІЦо ІІін ІШ:НlН -- ІШ ІІШ\Ш'rню, 
1';\ fi ІІС' 'ІУІІ: 'rШ\ ІШНіІЮ t'1';І.lo! :щtШИ,!ІО C..'C}JHC, 
llt'ШI 1 1t' оі'іЦt"ІІІ.НИМІІ, ИС t'1'Н~ІІШІ.'І• 1 Jll\ і C.'UJ\1 y11a1t 
ІІа НС.МЇІІН і, ЮН'С.' Иt' :ІІІШО а '101'0 1 сr;щ 11ИТQ1'1•: 
.. шші О'І'ІІ)'ІІtш:ши )Шtін тшн:го, В.!ІЯ/\ИІ·Ю, но 
І' .. 1щ·щtу ТJІ()(;му, t'І) миро:м!•' Хоч, пранау 1\Шн.~··ш, 
і ІІС..' f•УJНІ тщ·н .МИР)', 'ГН ІІЖt·, ба•ІУ, ТШ\ yt~1·a 
ІІ}JСІМОІІ.И.ТІИ ОДХЇJІІІ;)' fti(І.'I11'fH)" ІІИІІЮ;\ІУ lit~:IJttMIІIIfІMY 
но:ннп1Іу )·"t"І'а,·ш, оUІІІІ.іІИt~J,, нрішш щш
туІІJ,.:Іиt•J, ОДИІІ ДО ОДІІОІ'О, і J'ji)І\0 ;нІJІ,'ІИІіІ\~ІИ. 

-- В Jlt'JIIIІИH іша, fШ іНИ1ІУ Шl С.'Иі'Гі, - ШtН\С 
І І роніІІ 1ІІШЮDІІ'І, -- O'fІ.'t' аші.•ш•шн!. 

-· ] J1 Jt ІІt')НІІИЯ, --· нuшу. 
JjyJІo д:ш •ю1·о і нрибt•рс.•І.'І'ІІ ('JO (',аІ.сІау, 

ншш~ J І роніІІ Jщшшн·І•r. -- '1\•ІІt.!рс.~·нщ !\ІВ, І'рищ.ну, 
не с.·і•юJtИНІІ, ш• ~шнщ•і, та ІJсс-тюш •ІN'ІІі .:rюJtt•: 

-і C-ru)ІUЖUJi8u, 'Г1ю1щ Jl 
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с:нос: о;ща.ІІІ, Та 'І,УШОГО ІН' :tаІ';.фfі<І.'Ш ~. ()х, 
На}ІОІШ, t:ail:t', і ІН.' 1111.\ІОНІІІІІ: ;Jj(Нt:ТІ~t·JІ, НІ\ 
fiH la'C 1'1.' ,;шхо, НЮ ІІН ('І.'ІJНЇ 1 ШІХОІШ,'Іоt'І• t','IOIIOM, 
1'0 іі ІШ:\tіІІJ,, ІНРІ,УНШИ, 1'ІJЇІ.'ІІ)'ІІ (іи і ІІИ.'ІИІІ а c.·t•fic 
JНЩІІИІ; (',;Ііа. 

-- 'Ган, - Jшn;y. -- та І\! . Та нрихиm-ІІІІШН"І• 
НДІІІІ ДО друпн·о, Іiml'I{'MO. 

1Ht:' раа І','ІJІІІ)'.:Ні. ІІа 1\оІІІ, ІІІ)І\.'ІОІ_ІИ.:ІНеІ, ІІН 
Ut'i ІJОПtрі. IICIJC'XprcTШHH~ft, Та Й Пiiii.:Jit. l;(t';\10 
МШІ'ІІіІ1; у ІЮШІІОІ'О ОДНО Горе ІІа ду:м.ці. І llt', 
t~•Іу,ІІИІ'h, rtl\ ЛрОЙ.ІШШ llt'.JJt.."I'OJI :J Д('CJI"I"J,, ОТ 11 
Н 'питаю у І Іроніна Іuшюничн: 

1\уда.Ш\ :ttи c.•.t• щнн:туt:мо '! Ію.:ш на Са
марс.·t.ну шt.:щІІІ\).', тн треt)3 повертать у ~tiu~· 
руну 

Ні, --- 1,;аже ПроІ\іll Інаноuич, ІНІЩе.мо 
:1;1 Ііс.·р~ну, у r.ТJn.fioди; тнмсчt.:и, нншутІ., щ• НУїІа~ 
ЩІ~ ро:ш,:Jщ(и.nnсь тих нідtшнніu. llu нupuai aнii
Jtt~мo у ІІри::.ів ::.імоннш,;, десь аа річtщш Самарою, 
-- ощю•шнсм, та U: нjдсмо ін ).Luнщu. 

Ііа трt.~ті сутни :1іU:ш.rш ~ІИ до рі•tн:и Самар11, 
і ;JИНО 1 ІУІІШІИ Н ;JЇ)ІОІІІІИІ;у ('Т~І)ЮГО 1-\ущ·и; l·Ш.:ІНСІо 
і ІtіІІ бун еічоншшм. Uн fto1·o нolfy.rtи ми, що, 
ІІО ТЇМ бotli (:амарИ ІШІІИ роаМС'іІШJІУЮ'І'І• :ІС!\МЇ, 
<t туди JJ.flo!II,JII, ін Орt•.:н.ці, IOHt~ і ('t'ЛI01"J,cfl. І Іо
t'Інtтаuнш ;,uрогу JLU llflИ:.JH, ІІсрен.:нІ.'Ін Самару 
і ІІЇІІІJІИ eofii ГО)>ОЮ. J {е ІІІJОЙІШІІ<І Й llJI'ГIЩIIJIПt 
Ht'()t'1'0H1 НІ\ ПUІ[Н,ОІНt'І• fіу_;(ОІШІІІІН j ;.tt,•-ІІC-Ht' t"TOfl,'lll 
ІІОШіоІІун:-tІІі етоnби, - et•ti то межі. 

ГJІJІІІЬ, - наше ІІроІііІІ ІІІаІІоtШ'І: -~ не 
І Іродоні сини! Вше Н буJtуютм·н; а ми, Jtypнi, 
fіорuнипи <'і aci\1Jii щ~ він 1 не юш. нроnю ІІШІЮЮ 
IIOJIИIIU,'IIt і І\іt"ТІШ~1И ОІ'ОJJОІІ-\)'ИШІИ! 

Лш ІІU'Іt'рнонін а носа;ш І ; {с нрийдетьt.~ІІ до-

\JЇШІШ IJOfii,·pt (і~'ДОІН1 1 ТО Й Ні)ЮЇШ )\Ut'Tio 1 iJ. ofiit\нc. 
-І~ц вечір ІІ(нtііш.;ш МІ1 д,Р ІІриан. Не ду»-се щнtд

І.fЇ."ІІІ ІІОбНЧИDІІІИСІ); !\ЮВtІНИ 11рИllЇТН~lИ ОДИІІ O;ti1UI'0 1 

- ІІі онин а нас і ІІt' JJyt·yюtyн: бо ti ІІриа шнс 
:ншu Ш1ІІІе ;rихо. Тані в хату нніНшJш; tюсід.о-t.·rи, 
Іюнурt-t.ІJІН.~t,; ніхтu й нари ;J рuтн не нустю1. Ти 



в1ш• ПJшnпІ.'Іа ;пінна а rороду і :шторохті.1а: 
,.ІJі](Ісі."ІJІ й •~уди?" От і ми ІЮ'І(1оІІІf рu:tмоІІу. 

JІний Jіого ІІJНН' і с.·ІюдіиrшrІ.. о:шаu<~Я 
І Іриа, -- щоб ·rаш• .=rихо ('Н',тtШЮ<:І., -· нсхаіt 
'·Іому ~tfіи-що!. ~-· rшс.· шне •ry1·rш UyJra. щtа 
T<•fiC. ІІршшrІ«.' Ішнюничу, оUбіроютІ. но t:·1·i.tpшиrry; 
К 'І'ШІСJН.'1JНИ 1 Г.'ІІІІІУІІІ11Іt Ш\ 'І'efit~. ('(~JH(C 1\lЮИЮ 
o0JIИitnf·:TM~JI: 111!~.1 ШШ' В ТОІ'О НОІІJІ, ЩО J-1(}(~1111 
TCfit~, JIH ШІ Щ1ИЛЗХ, і шаО.;Lі, ЩО Щ~ ОіtІІУ 'raT3p(~hliY 
І'U.ІІІШ)' :J'I~CAJia, і ІІИ(.'.ТUJІЇІ~ :1 ІШ'ГІJНК ІlТИЦЮ бІІ:Н 
rш .іІетv! 

- ІІн ut·.c.• ІІШІJІ боисn, - од.шt:.rкu ІІршііІІ ІшІ-
ноuи•І: ІаіІІ rrac~ но::~иnсить, uirr і t~МИ)>JІІ:: 

(:·r~І.!ІИ 'І"tореиеНі ГІІут~, JЩІJІІИІІУ :ІІ'Пдуаатr,. 
ІІu·r'JюІrщи-пnтрошни 1 рu:sІ'іи.ли r1юю ту1·у; 
'І'ЇJІЬНИ де-ко~"ІИ, ІН\ ІШІ'UДНЮТІ, ПJ)О П8НЇU, ТО 
llp111cin Іванович і rщ ІІИНУ амінитьrя, і J.ІНt'.У
нитьс.·я. От, диu~шчис.·J, rш с.~е, Приа і ІШіН«.': • 

-· F. Кі, ІІрОІІОІІ<' ІІІОІІURИ'ІУ! ІІС Ut'Ї 11111111 
оцпиІt: MHJIOM мазані: f; між ними й добрі •1Іище; 
UТТНМt"ЧНИ, Де бу;JН. ДopOIIIUJIIl Ш1С.'.ЇtШ, Л8рМа ЩО 
шш, а nс.1брий •юлоt•ік. 

Тин нуди І .trн нрикне: 
Нрёхня, тричи бррхпяІ 3ро0и, - наше, 

-- доб}югп чo.rroJtiнa шІнnм, то А буде а пt.oJ•u 
"едuщоІ 

--· )Цоиt, 11роІ<оПе )ІІОІІОІІИ'ІУ, О:ІRОНІ'ІІ іІ 
11: - ади<ож і у naнlu • душа'! 

--- ТаІ<а душа. . - І'РИМІІ}'В. 
Не <~тали а. ним і споритr,ся. А тим~•Іа<~ом 

І Іриаиха ІІО<~таuиJІП Нdм :.JНUТІІ)' ІІе•Іrрю: тетерю 
а аш·ребнми, rаJІУІІШИ ;і nостромою, ми.:шН, І'JІС'ІИН 
Unpeнyxu, ІІЛІІІІЇІІу терІІЇІШИ, QIIOUK1'0J, 01'0 МИ 
(Mu, 381111ШІЄ)tО: ПіUІJІИ Й ВІ-.1"8ДІіИ Й СМіХИ, Та Й 
:JlН'IJЇRПJIH ШіІІІ)' :-tШІОрО:tІ•НУ: 

011 Сі•І -· ••ати, оІІ Січ - мати, 
А ВелJІний Лу1· - батьиu. 

Гой, 1110 І• Jlyai добре аоробити, 
Tt• у Сі•Іі щюпити. 
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Пrrt•.ni ЛЮДО бу.~ІІ аnnорощці! адnстм•я, 11 НІІ 
C.'RЇ'fi ІІС.' tіу.тю Ї:\1 JІЇШШХ, і ДU ІіЇІІНJІ rпіТ~' 'ГПШІХ 
шш.• ІЮ iiy;tr! 

ІІсрt•дшошшши, рушиан да,'ІІ.ш, ІШ' роанааан 
JІІІ)І J Іри а, на НвJШІІІ«ШУ Інн.·іну. ІДt• t'СІІІс.~•Іно 
ІtИС.~ОЧСШ•ІЮ С."І'ШІ,10, JIH Mlt ДіІtІІІ.іНІ JtO 'І'ії Ш1С.'.ЇНИ. 
JLyшr нодnfіа.:Іщ:J, ІІН;\І 'Г(.' )Ііrцс; у ІІІІІ('ІОІ\.}" ,1щщну 
:1 обоі'х fіон.іІt ;.~ійШо'ІІН.'J, atti tін.•пш; річна рn~І.'ІІІ,'ІІН'І• 
ІІ~Іt'-«:ІІМJІ, Jfl\ дОбІ•і оа~рз. ;) ~ІІІ"ІІІЮ!\1, а' CCl)t~,;..r, 'I'OI'tl 
,'ІИ~ШІІ)" OC'I'})'UIJ, ІІІ-ірИ111ft .Іif.."O:tl; ОТС.'С)І\ j ІІОІШ, Tt\ 
)~ІІІ'JІІІІІ(ІІІН ІІШ'ЇІШ. ;!ИІІJІМІН'J,: :1 ]lt'}JC.~I'II\" ('l~t 
,!'JИMitlШ, ІІОІІіІД рі 1ІІЮІІІ, ІІІJ 111fНИЄТЬС.'JІ (jyJtІtR3,·· ЦЇmІ 
R'\'JШЦJI ІІШf' 33CT]JUt:ІJa, :1. 3 HIJ11141 ·- П81lt'l•lillii 
б\•дИІІtШ. J(іЙІШІИ ДtІ t•r.,!1a; JICДH.'H't!JCІJ on ПШІt'.J,ІЮІ'О 
ДЇІОJІУ t."I'CJ ЇTlt На OJ~IIIІtUi ХЗТНа, ~І ІІЛ ПJ1ИU.Ьбі t.'НJHI'rh 
rтщІНіі дід. Нс.ш. fiyn цущr щщ>ниІІ; ІІJJІІ~ІІІІ'І'І•rя, 
'J'ІІНИ ЧШІІІІ\11 n щштnми.:ІИt.'І•, ()1' ,. r. нашу: 

~Joщpti )'ІН у t.~іИ XRTiti :.JІ:ШU 11,\'nП.,ІІ? 

- Нехай JШН3 нріаь :Іt.~М.1ІО ІІІЮІJИ.SІИ1'І,rя! -· 
сrрдито nJ(HR3IOJ Прuніп Іuаноии•І: u1·, t•тnну 
н 11 Ішщ·J,нІН хаті Іfочувать. 

1-1\', шнн\'. rпочинt'Мn трохи. пнпє-
мm.'І• <~ні)ної Іюди'?. 

Л ;~і;~ •Іуt: ШІІІІ)' роамоиу, ПІ Й НШНІ!: 
-· Тн но.!rи :инн·одtю, то й неренuчуйтс: ІШ 

ТС ІНШ j ХНТНУ \'Ю Пщ"'rШІИJІ, Щоб fjy,;ю ДС ОДПО 1ШТІ• 
IJ<•pc~XOitJIII(ИM. J ;yJtt.' ІІЮ Й 110Ut' 1 1CJІHTJ,, 

Ct•. Ш\)НС І IJIOHill ІШНІ()JІИ'І ;~і;ІоJІі, -
TJJjй ІШІІ. ІІ)~ИІШ~у ІІЩ'ТНІІІШ, щоб ІІ)JИМ.!ІІІЮПН'FІ• 

i\ю;~~~Ji~H~~~~~ •. fiyn:н: I'O;tyHtTI• X,'Іi.fifl~l p11fi)', Щ()(і (іj;ІІ•ІІІ 

-· J-Ji, - ІШШІ старий:. ШШІ JH\11 ІІЇІШІ'О 
JН• ІІрИЙ:\оШ, x.ifia ІШ-\С добре ІЮПІ :&ШН:~ а ('1, ІІЮ 
6Н 1Ш'Гt' ('(.',1 1Ю1'М~JІ, ТО t.'ft Ш1ІІІЇ .~Іюдс. :1 ВNШІШХ 
)j~·;щщ. 

Jjпчу. тJюйо!\ІУ шнrу )ІіН.1ІЮ, ·- 'ІШіКС ІІро
віrІ ІІІШІШШІJ, -- y;ti.1ІІ'rh t·іро;\Іі шматон тіс:ї :н.''-І."Іі. 
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- Ні. 11е шнль, - наше старий: --·· наш 
пан - доО~ий •ю.тшttін. нoaдupott Rtн·o Воа<с, а 
fioYтt.rR, Щ()fj 11е ІШХfШИЛОСІ• JlHC леД:о~що, ЗJЮДіЙ 
або ро::~Gиwанн. • Tu от і сuм пан іде. 

11. 

():шрну:шt·І., ;нншмо('І.: іде ІІUJНІІ'нм шн·nt-шО, 
t'illlttUИ'І'IІfi •ш.'ІІІ)ІtІІ'іІ: ІШІІІІ\Н ІІН іtо:\ІУ а ІОІІІІМСLоІШХ 
t~'М)'ІJІІіЇJІ, 11 t'I111UHMY (Ї(НJJ)tt'Ti. fі.ІІіІІШ1'ІІИХ. ШTRIIJIX 
t iiШJI'I'ItX 110бОТJІХ. н u;,ІІШ І))'І'і lltt.JII·IЦJІ, 11 ., 
л.ру•·ііі :щорnп.сшш ІІС.'ІІІ.ІШІШ ."1IO.iliJHR. Тан itc.H•1Y 
будІ.~ .aj·r шд. соr.он; нk аш\'іlН;t::tюбюи.·н, ,,ш•п·пні 
оуt·и, ц очи нар • ІJс.:шні, -~ тнн і б~ІИІІЩ1'J,, Іl1дій
шон ;tn HBt:, ДО'СОІJІШУНІ.'JІ ДО ІШШІШ та іі Ш1Шf~: 

:\дор<Ші бу.•ІИ, ІІШІИ-1\f()lІОДUі. 
:JдрІtrТуЙ1'С, доб~tЩіЮ, - ІН.І)І<у. 

А ІІІJUНЇІІ 1ІНШОUИ'І ТЇJІІІІШ І·ШПНУІІ І'ШШІІUЮ 
noXM;)liO ІІіІ Вш·о диttитьс."JІ. · 

--- Відні.:нr, ;Ію;'е ;~обрі? - сІІИТЮІ нан. 
- :1 _1\ошu, нашу. 

А що ·rям •rушІтІ.? 
--- JЦо 'ІУІІUТЬ? ІШ)Ку. та В :SЇТХІІуІІ'. 
А J І роніІІ Інанович і НО)НІ.а: 

Нічого 11е 'І)lІИТІ., ніно1·о й· ІІІ.' UИJ,ать, бо 
ncjx )JО:tЇІ"1ШJІИ, І'ІІ3І."Ибі ТНВ'И)І ІІUШ1М. НІ< і ТИ! 

Ирt•ХІіИ! ОДНН:JНВ, ШШ: -- llC ІІНШІІ\t 
лш~уІ1ТІ.', а вашим с~і•ювиннм- а;ю;,іJІ:\1, роабиша
Ш1М, ЩО 110 Ш.!ІJІЮ'Х. 'ІУ:\НtНЇІІ об;tИрН."ІІІ 'fU ріаа,!ІИ 
,ІJЮДL'Й; ДJІІ<"У"ТІ.' TШ't'J, щn Н 'ffШ'IJt.'111HI Ще ІНІ ІІН.
,'ШШШХ ІШ ІІІ.!рІ.'Х])СІ.'ТJІХ НЇt"ПШ ЇХ Н)I\"I'JI'floCJI ІІН 
ІІП.іІJІХ Т~1 :\ЮТИІОТМ'JІ Ш1 ІІJИ(і('НИІІ)ІХ. '"ГсІІС{J{' 1 1ІШ, 

наН(<', -- ні а ним вам тут битиt'І•: ·ru но.·ш 
Xt1 11CT(' :юІ:ТН'І'ІоІ.'JІ .ІИІЩ)JJІі'-Ш, ідітІ, ЇJ\, '.JорІШ.МУ 
MOIJJ() і бЩЮІІЇ'fІ• ХІJСЩСІІИЙ ,іІRЩ ОД (]e.pt~І.'t:t\, а ІІІ' 
хочt•тt•, - ао(·таиаfітt'('JІ ТУ'І'<''ІНИ •Іt't'ІІИ~І-І ІJr&XaJш~ 
:шІ, а ІІС.' 1Ю)І'І"·fіаТІоІШ-аІШ ЧІІ1ІоІ - роаfіІШІШ.-~І)Ш. 



tІо•Іуоши ('ln ()ДJІСJІІі;н., і Ірпнін InaнuUJІЧ 11ШUІ .. 
ІШ :ІбІ.'ІІТt.'21ШІН'J,., ПШ :НШІЩШШ'JІ; І'о'ІfІІІУtІ МrІІі 
в uі•ш, ІІіби~ 11и·га: що мені іtому нааатІ,'l 

-·· ІЦн)І~, ·- ншку, -- ІІроніІІ.І.' ІшшШІІ1'І)': t'C 
А тн rr~paa на:.sаJІ, бо ІІJШ1щи, ·ruн 1ю11о іі t.:! •• 

- l·lt.~xait fi~'Jtt' it тан, НПН<(t• ІІронін Іuн-
1ІОІІИ'І: 1'~Ш iiL'H\ ІШМ C.'C,тtiiTJortr, 1.'0.'111 ІНШИ ІІСІU 
:н•м.аю аn•·арfі;ми! 

І t't! lіJ'tt~ХІІІІ, одt-.:а:Jзв пан: і ;'t.'t'JІ'ru1 
•Іnrти не :щfіра:ш; хнч би оне у t''To pu01 Іі~·~ш 
біnІІШ, ТО Й TOJLf{j іІІШЙІІІ.'ІОС.'.І• :.JCftJ,тti, ДС Ri"tl' ІІІІО
СL"JІИ'ГІо. 

ХоLІ би u ·•·ис..·н•Іу р3:1ін fіуо~ш (ijJІt..ш асм.ІJj, 
щш•шун ІІJJонін ІuанnRІ·І'І~ то й 1'Uдіб ус.·с 

:ІШ'ЩІfііІ.1 ІИ 1 fio у ІІШІЇU ()1111 бf.'ІМІІ 'І~JІ~ІШ! lla f..'C..'fi(.•. 
СІ:ІИJІІІИІ'Іо: ТІІ fІДИІІ, 11 CI\Ї,1J.ti01 :Jt"М,'ІЇ :ШХОІІІШ! 

Ту·а· ІІіІо'С.' і1 шш трохи припи•rинс.·t.: с.·юди.-тудІІt 
н да.•Іі і.і Ішщс.•: 

JІtшн, 1\0:.JIIItt•, 11})3ВЛН TJIOJI, 'ІИ)Н!..'Ш ТЗІШ 
:ІІtХІJІІІІІ:І, 'f111~ ІІС ШШ СебеИ~ UJHIUI'O: po:JДUM itrІIIO 
добрИМ .іІЮДЛМ; І·ЮЛИ ХОЧС.'lІІ, j ТОбІ ДОМ, бrр11. 

- Ht~ требо 1\.Іt'ІІі наш·мmх nпдnpyшdlt, 
с.·rр.и.и'І'о однпаюJ. ІІронін Іnанnн:ІРІ: -- t1ущ· а мс.~11е 
й тш·о, що меш Ьог аа•"rІ,! 

~.{уше роасердИІІСІІ JІрсшіІІ ІUІІІІОUІІ'І, ІІШС Н 
:ш 'ІІНІІ'".,":1 XRIIRЄTht'1l; та Й ІІШІ CTHR XMYJШTIJt'flj 
71\'МІІЮ t•обі. ІІ(Об ll(f'. ІІС HOJiaJr,lЙ('.I•: ТІІДЇ ЮНt' Й 
ІІ~е ад.сриrиш J Іроніна Іuш·ІUвичn, бо иа)нуш нам 
:шна.fІ1'Мй Іюнійнин бук. 1\о.'!ІИ ІІАН yc.·мixнy~tt•fl 
'І'Н Й 1\HJHt.•: 

-- Н)· ІСОJІИ не хn•1еш од иt~щ· :JС.'!\І,"Іі то по
JШUІ1'Уй мn го х.nіба-с.·о.r•и; ходім ДІІ мене.•: ІІоr•е•Іс
рнсте і ІЩІІО11ИІІС'J'С. 

-- 11е ХО'ІУ Л TDOI"' іІ ХJІібн I\OIIITOUU1'1• -
І'римнуu ІІроніп Іншшш·t'І махнунuш рун·ою: -
ІІОДІІНИФ .1·11 імІ 

- l"pjx, нозuчс, -- оанавен ПШІ, - t•ребатJ, 
XJtjUoм ()0)ИИМ та й тим 1Юлоuінn~, що 1·nfii йш·о 
шщnс:! 1\сши 1'11 rrt• ІюдаuИJt('JІ c·uni:\І t.'JІUПCJ:\1, 1·о 
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Н ІІС ІІО;t~Ш.:ІІОС.'І• l'Иl\1 Х:Іібом:, ЩО ОН ЩІІJНІГО {'(")НІІІ 
хuтіІ• а тобою JІoJti.:tи·rнci,. 

Рuаумнс і •аут.• t::шно llrtШt ОІНІ~НІ'ГУНа;ю І rpo
нjrш Іrншонича. 

-А ЩО, ГрИНІоІ\у, --- НШІН' ('Х:l~Н'ІІУПІІІИ('Іо: --· 
:щнGТІ·t·н, л шнс дУШ'' аа()рсхшн:Іt? · - j {и,:tі щю~ 
тш· но щш.а руну та іі І~юнс: -- І lt~ t·rpщ._t·н, sю
t'іJнцію ~ JIH би ТИ :шан, Що П МСІІС' О1'ТУ1't' 1ШИ (ЩНІ
·-ІШІіІШ ру~;у .'Щ t'-t'JHtJІ), ТОб ІІрОС.'fІtП ;ty}JІIJI!, •• 

- аІІіІІО, ІіІІаіJtН~, ;шщо, ІШіНt~ ІШІІ, 1'<1 
ШН<' o;t іі\З,:tю Н<' nоможетьrн: таn ІІІІНО (Jущ~. пн 
J.iu1· щ•сти. Ходім же до гурту. 

~·:ІJІJІ ІІШ.'- аа руни та й вовіJJ. Ті.·н.аш ·uuійІІІ.ІШ 
ШІ ,ІІІЇІ•, 11 ІіЇІІІо у ІЮІІЮІІІІІЇ і :шр1НШІ. 

- 1-)а~І, t~оба~шй t~ИІІ, шшн~ ІІШІ: -- аар.:. а 
ІІочув нн:=аnн=t - оrtиn;н.;тм~н! Се, -- нс11ш~. - ІІРИ
UСJШ мені жepefirtя 3Н\ j:-s rамісінмщї 1\nбЩ)]І,И: 
внnший niнh І А нуте. x.'ltmпi. - rукнуr: ин 
нонюхів: нюн~дітr •• 1ИШt'НJ, Пашу. 

Та Н нінh же буя -- отой Іlі:ІІІШ! Тенсрt" 1ІНИ 
і kotJeй Ті.\ІШХ 1юрт~~ш. .ІІсдnі юаа 1 ІfІ.'НІНіІш ндср
а:атr.: T;JI\ ІШ JJ.IIUX ІІОІ'аХ j XO:LИTJ,: JII~1H :\НІD у .:І("~ 
fіс;щ, .хніt."Г до І'ори, Іюадрі ХО 1 І r.:у.:Іш..:и аш:онуіі, а 
о 1Іl'іі 11<~нри. сиJІ.ІІЮТJ•t'Н! :\1астю був nів бі.11.иН, 
ІІt'ІНРІС :J «:piti.Ht DИ.1НТИЙ: НІ\ ІІОНС!р1Н~1'М~Н IIJIO'l'И 
('0111(11, 'J'HH o:t ІІІ•ОГn і ('ЛG. flJ; І',ШІІІУІJ ІІН ЙUI'U 
ІІрш.;іrІ ІоаІІОІІІІЧ, 1'0 Н щю І~ош ааt1ув. 

· ІІонуетітJ, rюІюд~, - - НJНРШ'І'ь на І..:uнюхіи: 
-- .ІЩJітс uо,;Ію, ІІСХай бнеvс! 

j tн.:Jj, ІІС ІІТСJНІЇН, -· ~ДО i"Cj)<'fiHH: ну iioi'U 
ОІ'~ІЮІ'.)'DИ'І'J,; ТО бj~ш вухи ІІІJ\Іуха, 1'0 110 t'ІІИІІі 
IIU~IJI('I<3 1 ІІід ЖИJІО'ГО!\1 IIOJ','IUДJI'I'I•; ОТ ;1\С})СfіСЦЬ 
нритих, етаu лн ~"ІіtІШІІІИіі. 

-· Л J(іШаЙ.ТС, ХJЮІІtІЇ, )':JJ~CIJii,Y, -·- І'УІШУП 
ІІроІ.;ін ІшшоІШ'І. 

Чи не t'Xoтi~toci. тобі, ІІита Інш, на 
tіого сіt'ти'} І~риіі l)omc, -- юнне,- він нснун; 
ІНІ ііому ІІ1t.~ іі ~1ухн llt' <~идіJШ І 

-··· Хіба н НУJНІИЙ, - однітуt.; ІІронін Іва
ІІОJНІ•t, - щоб еісти шt нсиуна. 
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- А rп~І дсрнш·r•• ІЮІІН аа нrрсІІЇ(ТІІ і ya:tt••н:y 
IIOIШJty(:, .шш~ it ІІу:ща: j\с.І.;Іі аіfірап ІІОІШ;(а, аа 
ГJШІІу, t'ІіІН!. Jlli 'І'ИМ fі)'ІІ. 

lf,Yt'I·ШЙTC! НJШШІУJІ. 
11\·с.·ти.rш, -- т:ан шсрсііс.•Ін. ;tоl'ЩІІІ іі ніншш

ен, нLчн111~ с.·тоо~; НІ\ t"r]нtfioi!c.~ рн:J, ущ>~'Тt.•, шшr 
1 1ЩJt.•:І ШІІІННу, І ІІОІШ'І'ИІ) І.'Ш.'ІІ•НИ ІІИДІЮ t''I'L'IШl\t 1 
)ІІJІІ ІШ нри;шх. Вс.:і ІІfІJшбіп1:111 а11 нuрота, шш 
ПерС.1ЯНИВt.'Іо 1 fif: Uli ІІО.'ІИ JІ)'ІШ~Ш 'І'а lit'.:ll•liCІTJIТIJ: 

ОХ МІ'ІІі o'lИXCJ, Щtl(j lllt' llt' 1'1\ИІІ)-'R 'f;\ JIC' 
JІfіИІІ! 

- [-Іс бiJ·I'fC('J,, ІШШV: ІІрUІоіна Ішшо-
ИІt'Ш і 'ІО))'fНІШ ІІІ' І'НИІІt•! , 

..:..\ШІИМUІ'Іt: аfііІ' ІШ І'ору, 'f;} ft 1Jn 1HШ нруІ'Іt 
:1ІШДІШІІ'fІ• ТО Іі ту, ТО В другу I~TOJlfH(Y, Пt ;)'~Н1оІtШ

ІІШ J'u(jpt~ НtІІТЛ, і ПОИС\)Т[-\ ~n ІШІ! B)t(C [)Иt.'СІО. ІІо~ 
ї:щн11 щt~ по дROJJY. та t\ ~.1\іа. 

Ну. 11роюп Іванови•І. шtшt.• шш: 
щмн•ши )ІС(' ти :\trнr ааороио! Н ду~шн. що ІІЇІІ 
тебе і ШІ 'ГС1іі с.•иіт :шнсt't'! 

-- Е, ІШ ТІІНО!\-ІУ HOJIIO, ·- ОД1\ІІ~ШlІ ІІ(JОІ'йІІ 
1оашшич, ш1 'І'ой с.·ві·r 11с поїду: 'ІО(Уrи сщіНмуть., 
fio Н ЇХ 'fИIIOfll I-ICJ\.111. 

l'l(l)H .. 't't.'.:riшaи, JІШt.' й ;ннртуmt1'І• t'1'ШІ. ІІос.·інн;Іи 
ІІН руІщуrtі, t'МЇGі\ЮІ'І,, 11 Т,У'І' ІТОІІП.:Ш 1ШЙ (Ю:НІОt~И'І'І,; 
ІНШ і пjдfі~ІВШІ 11 ІШІІІі •ІШІІНИ рому; ~1 JІрНІ..:ЇІІ 
]ШНЮІІИ 1 1 1Іf'Ш'ОІ111'УІНШ та Й ІШtШ': 

- llt• tikoni шши, І'ршtІ•НУ, JІІШі' rмн•шнВ 
Т))УІІОН DИІ'Ш~а.'Ш: ТЮШІ'О і у IIRt' у l\ollli llt' 
було ... 

--· Ht.~ буJІU, 1\ІІ~Ну. 
ВІtПИJІИ ІІfІ ;,ру•·іИ і 110 ш..-rііі, і t·тшш oct."rи 

роамuву. J Ірсн;ів Іошювич ро:шшнс, НІ\ :'dИ 
І"~Ітарну .:Іущи,1JИ, а шш; нн би .. 1ИСІ• ІІі;' ,1Jщн·а~и 

l'a 1\щ·у.;н,м. А тут а t't•,:ш t.'Т;І,'ІИ .liOHt.' тшс.·р'І·атt.с.·л: 
ОДІtІІ ІІ]ЮІ.'ІІТІ• ,'ІЇІ.'у,- ІН' t"fa,lo ІЩ хат~:; J(LJ.:}TI1~t 
Х,ІІЇба, ТОВ І'ОJІі,'ІІНИ J)ш• І'ІІІШ .1НJІ; TO:'d\1" І'(ЮІІН."Й 
1'pt•tia. І щош? Хтоб •ю1·н 11с ІІШІ]Юі·иІІ, ІІі 11 
111!\t ІІіНому ІІІ' бу,:ю однаау. Нн nщс д~·шt.• t'~tср
ШІщ·J,, ІшіНІІІдІІ ;\ІИ :u fіудююн; 1'щtі •• ш.ому бу,1ю 
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'lі;rtьни чотирі r.вітли'ІНИ: у двох шиn ruм шш, 
а ДІІЇ ІІУ<"ГОВН,ІJІ-1, IIJIO DС.~JІІШЙ СJІуЧаН, J(o"1JI I'OC'reit. 
Нс.•:шfіІtрн)І нo;ta.:rrr Н li(''IC.'JШTI•, -· ІІоІІш.·тиu.:ш.:ІН 
1'11Х ІЮТJ"ШJ1. \ Іш·о та:\І не fiy-:to: ІІИІ.tСІІИ1\И, ~ІІІИІІІІШ, 
iШIJ)(.'JШit ;tJЮХ.ШІ'І, t'i\ШИ<t•lfi Н t':\ll'1~І-IIIi ІШ)JШ.'Ї; 
а 11J)"ІШЇJІ і ІН' lll'pt•,ІJi 1Шill: На.1ННІ·Ш, аНПЇН3Ш·Ш 
і Uі.аомщн.·r.ні ІІІІІІіІ. ІІрІJНіІІ ІІшношrч їt•.т•, і ш:, 
'І'~І Ht'&', аrші1, тн: rrанін: 

Hto: (ііІ-ові rшни, Г1шцьну, - наtи<е, - ІІІ\ 
ше вони rMa'I}IO ІдІІТІJ! "1"'іtІІо1·'І'о lJUІІІІ 'І'Шіі іі •·.·нщні, 
ОД ТОІ'О ЇХ і ІІОDЮІШЮ1'1•, fiu ,'ІЮДt~, .tШ 'rЇ t'HfiiiiШ: ХТО 
їх добре І'ІІд)'"• до тш·u Ію ни й .~ащутьсн І 

А шш с.~.:1уха тn реІ'о•Іетм~а: таn :Іtому ІІодо
lішІИt'І, ті -ІІНЇрі шnрти. ПісJІЯ вечері повів JІ~\с 
ІІШІ ІШ JtJ)YІ'Y ПО~1nRІІНУ: ;tИU11)10CLo, дві НІJОUІІ'І'Ї 
ІіІІt',!ІПІШ. 

Ну, оnпочивайтеж~- нажс: ІШ .цоб[.tа-
ІІіч nnм:, а :шатра ІІ(е nогу.11ясм. 

ІlІ!ОНіІІ ІВІШОUІІ'І ХОТЇІІ буu 11\IДHHYHilTL Пана 
аа х.шб-{!іJІь, щоб рнно, аа хоJtодна, р)'ІІ.ІИТІ• в до
JІОІ'У• - ТІІІ< нуди! 

-- Не пущ~·. -- на1ке, -· пс ІІущу, і не т~·р
буйтесь; :ШDЧ.tІ:І. IICДiJIJI, ОДІІО 1111ІІСТе, а U ІІОІІСДЇ~ІОН 
:1 l.i(Jl'UJ\ol ІШ НСЇ 1IOTH)Ji. 

Нн ІННІ ВJrйнюu іа {~вlт:аиці, Jlpoнin ІВRІЮJІИЧ 
і нош~: 

- У нершиН pu.a, Грищ~н:)·, дuoe.nucь мені 
ПОбU'ІИТІJ ІІОІІа. 1\U.ІШ UOIJИ yt~i ТИНі, Tn Х0 11 і IJOJIO· 
Ш-ІІІа~ то неJ;С.ай ВОІJИ адорові бy~l;~'Tl·! 

НехаІІ, - нnжу. 
11\ира душа ~· cLoІ·u шша, нн>нr: -

СНЇ,ГІJ,J\1·1 ІІС ІІрИХ<ІДІІJІU .:шщсі-і, .)-'С..'Їl\1 ІІОралу ДЮІ! 
- У1·ім, - І<аж~·. - .. Та 11 ІІUІ'ІІУ.а>І. 
т~· ІН\ і IIU(~II\'~1111 Jlf'IШ'It' мср1'UЇ. Uіношшці, 

баЧІІТС, ІІU:JUНрІІJЇІ.ІІІЇ: ІІі C.'OIIILC )' ВЇ 1ІИ Ш~ .. 1Ї3С, І-ІЇ 
мухи не нусают1~, О'І' l\ІІІ it :шспа.:шсt.; та вже 
11011 C..'tl)l ll).tJIЙIIJOD і IIUC ІІUб}"ДИВ. 

ВставаіітІ.', шш,:с, ваш tІС}.ШІІu; на-
ІІШ\Шсь чшu та ні;,смо на uбід риби ніІі~ш·rь ... 



Та Jl fІІІІіІІ тІсі толі б)· no, linтcчrm! теn~І> і 
11рИВО,'ІО1ІІЮЮ ТШ'О ІІС ІІіfімш::ш, ЩО TOJti HO.lOIIOM ! .. 
Тн тоді ~тr.ш·о Uу.:ю бі.-н.ш: і :шірн, і ІІТІЩі Не 
lІІЮ1'НІ',1Ш і Т[)ЙОХ 'ГОІІ~В, НН ІЮІШЇt.'ЇІІІ•НУ шню:шу 
шнша:Іи: і j1иUa ІН' абиш.ш, ш·с !НІриауб, ІЮ}ЮШt, 
нщшс:і. Од н.;:н.'<'.я аайІІІJШ :\ІІІ в .:tи;шш. 

Ct.•, J~~ннr. шн1, у мснr t'ІНІТ<' міс.·щ.•. 
Ту·•·~~нш fіу.на )topo11IOJHІ шн·.іни; t·с.•ш він t~tшїмн 
рунами і де}1Р.ІІІІ ІІОІІІ:ІСаЖ)"ВЗВ. С:ТЩН·ІМ JJШC С10Д.11 
нри1,uюв ::11 Сі•Іи, і ІНОt'І• б;)'JJO нещюс·.·rс.~: ІІЇС.'JІ'І 
ЙОІ'U IIO:.JOC'fШIИJIHCh }tt'ІІІіЇ Й НІІИП\1\11 і 1ІірІІІі. 

Ч.v~•и 11ро ttoro і н Сі,Іі, JС~1жем(): -
ХО'І ІІЇІ'І 'fHM fіуІІ 11(.' :JI1 НШІІСJЇ ІІіlІЮІ'І'И, 

а JIИMRII)o" ІІЇІІІJІИ МИ 110 C('JI}". )~t'JЩЇ Ха'І'И U>ІШ 
:~бУдОІШІfі, R друr·і IILC буд)"ЮТІ•ГR. :Jаі!ІІІ.,ІІІ j~O 
Iutшa І\fоrипьноІ'сJ, до ІІІt.ІІИІІU Па.пЯІІІІ'ІІіН: 'І'аNі 
3 ІІІІХ б&І'И.ТІІрі! Тt!Пс•рt~ЧІШ і ,rІJoдe1t Hl"ltШ 'І'аІШХ 
:.ШМОШІІИХ. Потім JJИ1і.ІШІИ ІІН ВИГ(Ш: J(Щ1И"tН'І•, 
аш·ну~ІНСlі рі•rна, ІІNІn•Jе шин ~ІСбсдинn, а ІІnПІ>ІІ'І'І-1 
rrpot'THI'JІaCІ:~~ балиn ;J (іаіірuнuми. 

- Оттуте•шаб, ниже ІІронІп Івшrович, 
- хnту пос._·таuить. 

А пан І'.1ІІІІІ)о'U ІШ МаІ:t·има Gа:шдсІJСJ.ІШІ'О 
(тодІ він щшt<аачинуuаІІ), та 11 наи<с: 

-- абудушІть на <:ім мі<"ІІі хату на дві rю
,,оuиІш :J німнатами, тn й нруt·у 110руч not•.Tnвитr •. 

J ІройІШІИ д~tJІМІІ, ннс щщ.~•· їде у бри•щі. н 
ІІЦІІ і Ш.1)Не: 

- С<• міІІ ІІрІtвтсnь і сусіда, ВІІ<•иш. ВІІси
u1ьnnиtІ, добрИЙ ЧО.ЛОНЇН. 

І Іо:щоровна .. '1ись; а ВасиЛІ~ llас..:иJІІ,оІІИЧ І'lІЯ
нув "" llpoнinn Іваиоии•rа та 11 питn: 

· - ІПо <"С u тебе :.а •·ічовин? 
- Се, -- на;не ІШІІ, - 1·аиий у мене чо.ао

він, ЩО У('ЇХ ІШС 38111МО})І'ІІУВ би ІІU ОДІІІІ MOT)':JOH, 
та й повіс..·иu ІІа шибNrицj! 

-· Можсб де1ших і :.ашмо(>І"ІІ)"В, - озвався 
ІІроніІІ JвuноВІJІІ, - тi.'lLHlІ не тебе: :1а -ruнorn 
наІІа, ин ТІf, і І'ІІJІову мою а.1оису, поздоров тебе 
І)шнс! 
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А І І ронін Іваrюва-І'І т~ш:ий fіун tю,•юніІ\: нн 
ІЮІ"Н 114.• ;_J.11ЮfіІ-ІТІ•, '1'0 DіНС ЙО~Іу ІІро ЙUІ'О і ІН' ІІа
Г;1іt)'іі: н. до ноІ'о нрихи.~ІИтr~rн, то а душею іі 
TiJIOJ\1. 

;to оtіід ІШІІИ.ІІИ ЧЩНІВ 110 ІІІЇ("І'J, І'ДШН'ІоІЮЇ 
l't~Ji.'ll\11, 1':1 Н аа оtііДО:\1 X,l!OIIIl.:IИ;('.h у ТИХ llil.IIИJII-\HX 
і ОЇ.'ІО:'ІЮJН'І•І>ИХ JlltiiНX, ЛІ-і ;J:;ti1H IJ (;o,'Jo1'i, і ІНІІІІ'Тtt
На.ІJІ дуаі(.' 8~'t't',;H'IIIol\i. flk,-111 otii;~ ('JIOIJJI,'IIt •ТрСІхtІ 
і ашш ІюtJНJШ J(р~т.:шп.. А тутr•ши ІІоІшхu.ци.·ю а 
П'lШ JIIO;tt•H, і старе і :1-ІіІ.ІІ(.~, ;J.iBЧt\'l'il, ~Ю.•ІОJ\ИНі: 
ІІа нну не ГJІfІІІІ., тнtіі гарні, матері іх бісІ Нино
ТИ.ІШ JlJOДRM (інЧОІІОН • Горі,ІІНИ, Меду, З3ГІJ3о'ІіІ 
му:ІИІШ, TUHIIIOIO'rlo, СІІJВаЮТІ,, ІН~І'ОЧУ1'1•t'Л: ТаН 

nrt"t',!IO, Ішшу, що Н рu:нш:.~ат~ н~ мошнн. ! ми 
'ГАНІІ ІІUІІІШШ:\ШН'І•. щ·uU.·шJю п;ш :1 ІІршошом 
Іваноничом: l'ИДНТЬ t.•.or.i uднох. нio~tytoтt.t.•.н і 
JШH 1 1Y'I'J,. ~· ~а.аі JІаН і В ІОН«.~; 
~ Ht.~ rюtшдаН ~н·вс, ІІрнніІн· ІнаІІоНІРІ,У, 

ш·таш.(~Н! Uy;tcмo жнта., JІІ\ І•ідні брати!. ) І, 
нана•, ·-- нр)Т~ІиН сирота: ittiннu ~юн tІMt.·pmt, дl
то~нш МШІСССІІІ•Ні, ТН Ще Н JtiП•IH1'0 1 1lil:l; ІІІ а ІННІ 
мені і ;~уш:у o]\uec:1'tt. :\lеніб треба о·rтшшt·о щи
рого 110JІОІШШ JIH ТИ. 

--· аоt.~тавснб, - ІШЖС ІІронін lшшоІJИ 1 1, 
тан ttc ~юннrаш: нuнинутt. тоІІариша. 

-·-- fltiOI'U? - ПИТИ. 
- А Грищ.tш, -- І\юкс. 
--· Та й він аоетанстьсп, - нш1ш шш; -· 

1 йому буде добре! Гриньну,- t·уtшув ;\о ~сне: 
~ 'ІИ :JОС.'ТШЩІШ.'JІ а ІІНМИ? 

- Нн aanr·uдrю, н:ашу, І Іроніну ІиаІІОJІИ'ІУ: 
де він, тн:н і н. 

ВдаІНІJІИ 110 рунам та й оfіншшсьІ 
-- Ну, нсхш1 it,e, -- щннt• шш, fiy;~yтt, 

ваші й хю и, ті, що t·мн·ощІі, н добрий час, <JBt'Jtit1 
будува·t•J,; ти, І І ронін Jnшшни•t, - нюне, - бу
деш у мене ІІJШІШа•шнуJtа'І'І•, а ти, l'рИНІ•І'У, 
отаманувать. 

-- Ні. - ШІіНС ( ІІЮІіЇІІ ІUНІІІІІІИ'І: tJ!!.XHii 
JІЇІІ {)~·де J\,ІІЮJІІІІИІОU.\1 1 fio tІЇІІ троХІІ IШl'I•!Ht'JIIIИH. 
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ОттаІ\ ·rн. а тоІ'О •ша.·у ІІJЮНЇІІ ІuіІІЮUІІ'І t'TDH 
ІІ)НІШІ:t'ІШШМ, Н 11 t.",'liOIIIІIІti-IOi\1, І НІі TIJ ІІІНЮ 
ІшшрІю :JдiнaurJ,! 1J•юрн нtс J ІJ)ІІНЇІІ ІІІіlІІОІІІІ'І 
f1)'И ІІf,')ІІ-І.'НН'С]ЩІІІ-Ііі ~~4) ШІІІІІІ. t\ ('МН'О;(ІІі і С.'Н)І 
ІІШІt:ЬІ\J.ІМ t'ТШІ! fJH ІШНі)"І"J,: ІЮt~МіШІНСІ1 U~рІІІП. 
бо."Іо1'\', ·ra Ji С.'!В.Іа в бо;нпо ншш.1а!. 

НІ~ по•а~·.:нІ ~\Іmні а •шших '-'і•шuиніІІ, щн lІро
ніtІ )1tЮІОІ4И 1 1 3аІ1J1ІІПІН'ІІ ~· Ш.\ІІН, ! ІШІІІІ ІІОІІрИ
ХЩІІt,ІІИ: 11p0t'JI'I'J•, що(j 11ЮІ і ЇХ .ttJ ('t'б{~ IIJ111tlfiИ. 

- Щош JІИ fiyJtt'TC у ~tше роби·•·•· '! - пн·•·а 
ІІL'Ш. 

О:LІ>~ІІ но1жс: Н б.YJtY а;.\ 'I'(>ЙtJX '(сти 1'Jaiif x.aifi. 
;tру1·ий: -· А 11 <'ІІіваш! 
'і'р•'І'іІ!: - Л 11 '1':\НЦЮDІІ'І'И! 
-- J1обрс, ·- 1-t:ажс ІНШ. --- ;tобрс.• ~ ···а~те на 

:JНІІр_~ВП, t~ІІЇШІН1't" і Tilllltюii'Ft". 
Що аа ІІ'І'інші та ut.·c.~t.~:Іi ,,юдс ()у •ІІ-І аанорошн.і! 

А JІШ. а них J)обіТІІИНІі: ІІЛІПІ ан 'І'Ї»іtсJХ рnбш1. Та 
ЯІНІ l'UДЇ і ШШUШШІ Uya11? ]І·рищt.~. НtН."І'УІІИ'rІ: 
1\Щ'ОШІЦJІ, '1'0 НСІШІІ(• otio:IO!'d ("'ГОЇМО IJ ('1't'ІІу; 1 
ІННІ а 113;\ІИ. PofiJlJIП• ~~сш., і до JІtНІН)ІІИ 11<' ш·а
;~.tуютм~н: рt.•гіт. t~:\ІЇХи, с•ніnнютJ,, ТШІІ\ЮІІЛ'І.: L 
111'0:\ІИ Jlt" ;нш.'ІИ, бо 'I'O;.ti душі fiy.lИ у ІІИХ ІІt'ТО:\І.'ІСІІЇ. 

J Ііс.·.nн шнив ІІШІ ІІfІ,ІІШ'одищ·•· їхuт1. у І.іудищn. 
Рна :шНІШJІІ до :щ~нс u ммбаtр 'І'ІІ іі нщнr: 

- -· На.; fін•І\', тн ·•·у,·счІш щ:-иа І..~V?Ш'ІНJЇ ІІро
ніІІУ IJHI.IIOIІit'l~': JIHOC.'Io JІЇІІ 'lfJ()1'0M ';\ИИif'J'J,(.'J[ IIOJ 
ІШІІШХ д.ЇІІЧаТ. 

Та иіІ-І, ншну, і ;tіІІ'Ш'І'. ;tобре ще ІІС 
ба•ІЮІ, ('ОfЩ;\ІИТМ'JІ; (:'На:ШІJО: t'Ї 1 ЮНИІі! 

- Ні, шшн· ІІИІІ: ш~!tш та"и нам ТУ'Н''ІІ:а 
і і нщш. J Іо'і;tІ•)ю 11 І ;_у:w.шщt, то 'хіб~t 1'H)t н2нс uuc 
ШІН~ІІЮ. 

ІІІ> :пю."ІJП'С.', НШІ\у. 
lfit','1JI t't.<JI'O ІІІlІИДt'ІІІ•І\11 :tifipH,THH'Io, Т;1 іі ІІОЇ

Хі.І,"ІJІ 11 J.)_унища. ІІJНJІ.іІІ JІшншш•r ('lн іа шшн:\t у 
1\н.'ІJІ(~Ці, ;І 11 :І С(•.нмшю нуха~рt')ІІІ брисщj, анат
ШІЙ UyІt а ш.ш·о нухщ.),-·тан: не ІІ)JО.'ІІІШШ шt• 'ІН ІНШ 
J.:O:JUH: ltiiJI0 .. 111 бу.:ю 'І'НІі ІШ,'IJIJ';H;'I'J,l'Jr 1 ЩО Н 11311 
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tU.fiЩ[IШfi ('ІЩИТІо; ааТС)Н, fiy,•Jo, і1 ІІЩlІІ.rІИ iim·n 
доfі[ІС. 'I'Uii Ш.' liШIUt'.JIШ, 

іа ·трстНі Нt'ІІІ, і ·~ І )уДІШІах t~'І';tmІ. l'щшс• 
МЇt'1'С'ІНС): 'll-1)1ti.!IU ТНІШ Jю:шJ;Jь, і ІІаІІіU i\f) 1 Н)ІJТа: 
IUO)!IIJI, бу,!Іn, і оfііДРЮ'ІІо j JH.''It'JHIIO'I'І, у ІІіШІОІ'О 
ІІUІІU. Нних то;~ ;шш)JІ ІІІ.' :toкe.ltH.~І. аюба 1 ІІІ1'І•! •• 
І'іу:ш мін~ ІІи:о.ш іі ;tofipi люnе, ·--от хо•І fіи Х1Іt-,аір 
ІJав,:ІоDІ1'1 l\IJІlllrшш, цнрство Но:\І~· нt~бt•t·нr! uа
)НІІІІІ'і (іун ЧШІОІІЇН: ХОНІІІІ ІІЇІІ у 'нуІІТ_\'ІІІі а ІiiJ
JІПt'ie.:H'"J і •Jyti t•oCii ni:tІ"o,,ІUUali. Jj_y,•to, ІІрИНJ..LС 
ДО ІІН.С (Н U ІІШ: буu Оt'Об,ІІЮНІВ 1101\lf') Tit J' оіШt: 
ШІІІЇІІ :ш ·r1•, ЩО 11111111 оfіі~ІЩШО'І'І, І.'ІЮЇХ оІІІСЩІ~іt. 

ІЦ11fі л ІlJІІІІlЗJІ, 1ю.1и брешу! і!е>к ви 1"СІІс
рс•Іt\Іf ·rш\ИХ пашів побачитt•? 

ІІІ. 

Ощ•і•І tншіu, що нt.•ді.:Іі ао ІН'І•ОІ'СJ )ІЇt"'І't.~~ІІШ 
a(iipa.!tl-lt"l• у ШlШ.'ІоІШіі ДВір 1\О:JШШ і ЩЮt''І'Ї ,'[НtJtt'. 
Вино·rютJ, б~·.1u ї:\t но бо'ІНі І'Щ)Ї.11ІШ, )Іt•ду, ІІІІШ~, 
:\ІУ:ІІІІШ 11Ht.t: -·- TU Ш·Ш ще ;\Іу:шна: t'ЩШІІІ1НІ, 

ЦІІ)І(іа:ІИ, ІШЩШІІШ, б\'fіІІІІ, а бш~ЮІШ ІШ IШt't'l, 
дnір, ~011. ·ron б~тuй і·унt• .У fіо.:юті: о1' шнш Н 
1'\'0IJIIO'I'I• І 1'ІШНЮЮТІо. А ;tШ'Ш'ГІ1, JIH би DИ 110-
fiit'llt~ІИ, нні ·годі fіу.:ш! о~tІШ н ощ1~·! Тснсрс'ІІШ, 
Воа· йш·о :шu віл. •1сн·о ІІШІО, і ;tіІs•шт тшнtх нс.·м.н! 
А ШІЙН})ІІЩі міш ІІИ)ІИ бу,·ш ~'.1mm Гш1убіш·ш 
і :шщ ОJ)ИІІІІш, щ•оfі,ІtИІІо t'JІ )";Ішш: ниt·шш, 
ОІ'р1ЩШ1, Шl ВИду бі~Ш, 8 IIOt'a, 1ІН J'ІtitiiOJIOll 'ІОІ>ІШ, 
Ші( ~tO ІШJІіІІ; ОНО l.atpt~. J(('IIC; ~-~IJIIIC Ш\ Tt•fit~, '1'0 
ІІС.'ІШЧС.' 110 ІіШІЇІШ 11 :JC:\MIO ІІІ'ОІІІ-І'ГІ•: І.'ТОЇІІІ НІ\ 
тс.:Іrне.ш., тн ·rі:н.ни О'ІІНІа .tyшtt:ш. А ОJtСїІШ 
JІІ:а: t'TJ.O'ШI\11 ;J[I ТІНІlSУ XHIII\Юl'lo('Jt, I'(Jt.':JCTOII~t 

~Іfif~ ЩtаМШІІІ(fІН~t юе1І~Іt, ІІіІІDІ\UШ~ 11,11tiX1'a, 1ІИС.:1'УІІІ~і 
;І(І,'ІОП))l DИІ"аІІІ'І'ОІJаJІІ, ;І ІІа ІІІИІ I"()QJIO'I'.1, ІЮ(ІІt.'ІІ, 

J\УІШ 1Іі -- fiH ШЩІ І'ЩІJІ'ГJ,. 
Иіt·;,с ІІ})ШІЛІІ· ;tіТІІ, -· нер•Іа н ;щ'ІіШШ мою 

ОІШШІ\у, 'ГШі H~:;tlt ~ j ІІС ;tІШНТІо('JІ ШІ ~1C1Jt' 
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вра11Ш ;,ів•шrш, нt.:е на І Іроніна Іншюuн•ш rю~ 
г.·•лдус.;; і У.·н••ш тсш ао Hш·tJ бkш'ш r1у~на: а 
ІІроніІІ Івшшuич ол. них, JІИ од с.·и:rюш, і руІШІ\ІІІ 
Й 1101'8:\оІИJ ІІі ДО ОДНОЇ ІІС ІІЇДL'1'''11ИJІ, ІІС '1'0 Щоб 
ІШ'І'І)У :іа•Н.'ІІИ'rІ.. Одшш, JІІ< fі~·.•ю хто щн·о.щш: 
нро Го.нубіrшу. 1'ІІ Н аnшаритм~н; н ІІН ІІ(JІІйнс.~ 
ІШШі Jl ДUЇ)І, 'J'O і33;.\ JІ)'І',ІІВ ПИ,'1ЬІІО ЩІ ІІІ~Ї і1ИDИТІоІ'ІІ: 
ВИДНО ІІШt~ riyJlO, ЩН ВОНа 'І'НІШ 'І'СІ]1НІІу.аа ftш·o 
:ш І't~)JЦе. Тин що ви<с ІІШІ 11е робин, щоб їх 
C'IIUIJYBИ1'Lo, ІІЇ 1 ІНІ'ІJ llC JЩЇІІІІ; - ХОЧ і ІІС наш:и 
І Ірокіну Ітшоиичу: ~шхне руном) та Н t•.·•уха'І'І, 
Іа~ ст.н••с.•. А бідІІІІ нін•rина тан ш1ш иaн:uxa;tat'IJ, 
ЩО аш аАІ31JІІіJШ; llt~ 'ГiJlLHИ у ШЩЇЛЮ ІІ})ИХЩ{ІІ~Іа~ 
і 1111 ііудІtЯХ (іу,.ІІІ ХОДИ'І'Іо: ШJficpt• J1ЇІІ 11RТ, 'І'іІ 
IIІJfiЇ,'IR J\llf>lJY і J}H3XOIIi)'IO'I'I• І~оfіі С.'ІІЇІІ3І0'іІt 
ІІІ.н тут ІШ cui·ri poбJtTLo'/ От ШНІ.і на.\tІНІІ1R ~'JІJІІІУ 
:ІJ>t)битІ. 1'Щі"у ш·rуксрію, щоfі ІюJІа OJt '-'·L~fi~ приt-.•ш.rш 
діn•rат, ІІL'ІІн•н~n старщ:тіІІ, t.•пат~tтJ. ІІ(ЮІ-і111Н ІІІіl
•юкича. (:JIC.'}JIII.)' t"O))O.:\IИ.•Шt.~J• 1-ІСfіОІ'Н, UJ~MOR.!I.fi,:Іщ·r., 
ТИ ПЩС ;~u •ІОІ'ІІ Нf1ХШІІІJІ llt.~ ІІ(JИІІС.'ІJШlИТІ..о! 
Тн й DJJШHi дів•ш1·н не хоті.•ш бу.;ш І'ти в с'І'ІЧШ<~·•·и: 
1'111\ DШ<~ ІННІ СІЮЇ:\t a11rnin, обjщщ, Ч<'J)JIOIIi •Jofi01'11 
ноднруnа'J'І.. Оттош, нажу, ян ІІНМОИИІІ, і 11ри
хоІtJІТІ) дві їх: 1'ar;:i І'аJШі, ~'otipc убрані (а ми 
а ІІШІОМ <:ІІJ\.!С IIGMO •шй): 0'1' ПОІІІt RJC.!IOJIИ,І(Иt.'IJ, 
ІJОJJШІШ:ІИ ІІа с·тj.п x,rtiб і а ri.:J,'IIO 1'і1 Й ІС,t\ШУ'ГІ•: 

-- Н)'ІНІіітс адо}юві, шшс, ншш1и иам, І'оt.·нщ\ІІ, 
успІюІ·о щuс·rн А адоро1111! 

А ШНІ буціМ ІІЇ 1101'0 ІІС ;шн, -- ДО НІІХ: 

·- Спасибі! І'ідаІІтс, щоб усе добре rідшю. 
А ЩО (.'І\ШКС1'Є '1 

-- 1\lн ЙШJ1И ІІОбЇ.'Ш ІШІІЮІ'О ДІюру, -· ;J;\ЦtІ
ІШ1'ЇJІИ .ців•tат.а, --· 1·а Н Jto шн.~ :шйш.ш. 

- Спис.·ибі! 'ЮІ'ОіК ИШ\1 Т(1СfісІ "! -- ІІИП\ ІІНН. 
-- :\Ін, би.•штс, - :шон ІНJІн.І:ш дів•штн, -

Ш)Тшємо д.1111 нашої діn•Іини нодрушш:я: тан o·rc.~c 
:.JаЙJІJ,НИ, ЩОfі L'IIИ1'a1'J,, 'llt JIC!tШ у Нас 'I'U.tiOI'O 
парубІш 'ІН ноаш<а? 
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···- Нн rrr:ш1! -· ІШШ(' шнr, иннукши m:oa.t 
ни ІІrюніІІп ІІІІІІІОІІІРІ:t: ·-· анщиrйтм·.w. шшtt ope.•t 
('J.ІДІІТІ•! 

•rині! 
Tuнor·o. -· ІШШ)'1'1t, -·- і чн·бн щщІіft діu-

-- Нншн t'l.' діn•rинn f'І~nтв мою нашrу'І 
- УJІJІІІІІ ('11,'1\'(ЇЇПШ\, -- IO.d~\\'Tio, 
ПочуІtІІІІІ t'І~G. flpoнirr Іш•ношr\1 1110 t·хшшться! 

щщ·•· хотів І·ш:шть, :ІІІХІІІШІН'І• тн Н r.:toвa щ.~ 
ІІрСІМ,•ІШВ. 

- J\Іп-аша що вигадустс, 
ХЇfіНШ HЇIІLJnTa CBi\TШU'I'J_, ІСО:ШНЇІІ'/ 

ІШШt~ Ш.Ш: -

Тан нo.rtиm, :ш·rщюхті.тtІt д.ів•Іnта, 
ІІDІІІ Проh'ЇІІ ІІІІІІЮІІИ'І - не дурно uи 1\ш·u lІИІІ
ІІtІJО 38СТС )ІСІІХШ:І'І"'rn }{ЇRЧRТ, ІІІ\ JШІШІШ ДЇВІШ 
nарубнів: т;tн П'F('е, бачите, і rua1·a ІІШ~ ііоІ'н с.:nма 
}•,'І.ШШ. 

JІн TRI\, - наЖ(.' нан, 1·u '' r.ог.ласпиn: 
ІІОІШ бршш nівчина і чссІшt·о ноаа•шго роду; 1·n 
ш.• :шню, чи схо•Іе МОJІ rнttrщt. ІІон.'lичте дишеш, 
нашу )' .тшну, нехай JtоІШ сuма йщ·о t'ІJита. 

;\'иіІІшшо У.щ11n и І'орниню, оч~ІІ "'' тцщ~, од 
noj)oІ·a rш одійде; то почсрвоніс ян манівrш, то 
tюfііліс JІН rтіІІu. А J І ронін Івапонич НР)'ТИТМ'J1, 
лн муха и онроnі, та ІіубоІІить: 

-· :ИJюдою дІячата, що ІІОІІИ rоиrnдують, бо
дай іх! 

Нолі, уояв паІІ Улл11у •о руну і rІідІІіR дu 
ІІtшніпа ІваrшвиtІа, - нtlt од ІІf.'Ї; а н його о 
('11И11У підштовхую. 

- Та не бійсІІ, - наже пан, пхаю•ш до ІІМІІ'О 
~1JJJIIIY: -·- 110118 Тебе JIC JІН:уситu: І',ТІНІІІ•, НІШ 
•·арІІа J аа тав:уб нpaJJIO і 11 не нш·рt•бан; r·оді uам 
ДJJO'IИTI.(.'JI, ПОІtЇ.тJУЙТССJ•І 

От шши й пuціJІУJІПJІИ(~L; дивимось - а на
ша У.1шш і t·.•Ііаонм~и ро:шуеrиш,1: ЧІf вона. засо
ромипш.·•·· •111 од ра.щос1·и, Uш· їі ЗJІа. 0ІІІс .. 1JІ 
n11тали, тав ннau~ltO, що .,й сама 11е :.JІІВІО uiu 
ЧОГО'', 01"ГОШ, JШ ІІоцjnуваJІИСІ» ВОІІИ, ПР.lІ і 
ІІОUЇІ' у CIIU.,:II•IIlU, ВИІІОС.і'FІ• J))'UIIIИJiИ Й ХУС.~1'Н)о', -



те все бу.м DІІ<е у llnro rш-nornтtІRI .. аара3 rю
переJtяаупа:••• діІІ•Іи.т руІІІІtиками: ДІІ.'Іl, 11ан тиrtь 
ІІ руну ІІроніІІу ІІtаІНІІІИ 1ІУ xyt~·rнy, ТІІ rtш·o рущ,~ю 
і :ІІН~'Г(ЮJ\ІЮІ ЇЇ :ш IIUJIC ~~ .;шні: t.'t.'U-1'0 )ШJЮДІ1 
МОЛО}LН~ІУ xyt .. I'HY ІІfЩ.")))'ІІШІа. 

Нїt(НЧ'О'І'fІІІІІІИІ'І• ІШН.~ІКІ, ОТО ІІоt'ЇДШІИ; ІШ'І 
Іпtnо'ів nin•rзт •шr.м, тn fi наш.-: 

-·· У.ІіІ-ІОМ}'Иі JIP. po~HOayfiTt-, ЩІІ 'f)"l't~'IIШ ді· 
шшсь; а ""отра І'ШІІ ІІРІІїду до 1'сІіе (наш~ УдRІІІ) 
а c.~·rapot•'J'H:\111 ~і .мо.ІІО;J.ІІ)І, і ОіІ\С будСІ\ІО тtбс r.Rатать 
JШ І',ІІЇJt, 110 :ІіІІЮІІ~'· 

Тш·ош юш, ІІUJl ІJ~чір, ХШН)' Jl t•.uGi 110 двору, 
i1,0J)ИIIIIal ІІІШ~ТІо у XIIIJ1'1'1i.)'t 'І"Н J~O Мt.'.ІІе, Jll-\ Н]JСЙJШ 
(iJn;І~ R ІІЧИ І'НJШ1'Іо. 

- C:naiaitTL~ Мf.ШС, l'рИЦМС)' 1 НШІ\L', -- Jl :.ш 
ltПt: fІіІІУІ 

-- .Матері ТІІuїй: JІИХо, -- Ш\JІіУ: ·rиш ан 
І Іроніна ІJНІІІОІІИЧН ~Іап»диаась '? • 

А JЮІШ: 
- CJІR1'RЙT<', наМ\)', анн ні, то п :ш Хn]lІІТnШІ 

ІІЇД)'. 
- Нур дур11n, -- наж)·, -· •ш ти :щуріJш'І 
- JЦ~ 11(' :щурЇ.ІІИ, - ОЩШ:JН:Ш :ІЇТХІІ\'ІJІІІІІ, --

ТПІ< одурію! · 
А тоtІ Харитон ІІН. Іtсе ~tіс.·тс~шо Uун дурень; 

бу.:ю JІН роадратуютJ. йоt·о, то віІІ чим ІІОІнtдн, ІJt.~ 
)Jfі:sг.тІс.•дюючи И tюJ·o, ·rан і ІІ}ющить; і нану иід 
йut·o нерпа дост;шnJІосJ,. А JJІ'.JІCдИ'l'J• fiy.:to І'ирну 
діН 1ІИІІ~' 1 ТС» :шраа і :нt,iJИI~tiGTM:JІ; СШШШІU - ду· 
)JCill•l 

Ннчу н, шо ~шїn 0]1ИІШtі не ш.•J>еоІІИІІІШ, -
в;не хто-ш·бую. t:наааи їІt, що )'.:шшІ йдt• аа І Іро
ніна ІІШІJІНІІ-І'Ш, нщ,1ІІ, мені її, от JІ Н\ і ншк~·: 

- Ні, мшt t·о.аубuш.І·Ю, нt• НЇД(~ІІІ ТJІ аа Хuри· 
тона, JІ тебе буду с1штать! 

Вшш ІtШННІИ,!ИІ('І• та швидt"ІІЬІЮ й нішла собі. 
lla друІ'ІІЙ ДІ'ІІL :Jб&Ір8~1'LІ'ІІ ШІІІ ІХИТL :J ста

ро(:ТU"МІ1 і ІІроніном Інановичом до ~·.rІЯІІІІJіого 
батLна: пuбачюt МСІІС ·r;.1 n шоне: 
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- І-І~·. І~риЦІ.ну, тr.перr'чни і тн шунаІt собі 
n:1ри. 

- Ні•юrо ІІІУІШТІ., - ІШШV, 
ш;шеь І · · 

еnма :1ІША-

Нн сама? 
Тан, - нюну, - приіі1ш1а та І' иnш<·: 

гnат:ІііТt'. 
-· Хтuш uона тnн.а '1 
- О})JІІІІІШ Іl~·шнаріnrш, Іш~.;у. 

Гпш-u-.. ІШа<r'-, - rnJНІІІ ,;'н••шна! по:"Іm~ 
rnii тобі Uoжr.. Сінш':\ ще а rнн.н1. ТШ\ Mlt ри:ю:\1 
нві ІІІ'JІL'ІІt'Jtичи:и ІІііімнс;мо: он Гt1.1уt1н :ш1дсмо 
до Лушннрн. 

Та И t:міхуш бу.ло а ІІІJUІ>ЇІІОМ Іпяноничо'1 
на тім щ1.1ИІ~JІІІІІі: вона до Нш·о. а uіІІ 4}]1. ІІt•ї, ІІІ і 
ОД 1 10\)Т3: 1Н'Ї Юі\1.' ДIIН)')Hl~"tJit'lo, І1Нt.'11,:1у ІІріІІН•· 
UО.'Ш."ІИ ЙОГО JIOJ~j,:()-'lШ'fM'Я. 

t Ioro ти. І І роніІІ 1паноІНІ1J, бо.,ІШ'Н, 
ІІІt'І'аю: - 1юш1ш тиха та добрn, нн та І~ор:шпл'? 

~- .Пу•rше :\1.СІІі, - наже, - би·rьсл о;нюму 
:.J ці.пою ордою, ІІі).н Jю:штr.t·п :1 І'І1Ми нін•штнми. -
нехnй їм нбищо! 

Од l'олуба ІюїхаJіИ до 11>'ШiiUJ?H, тутсчнн шн· 
не чена.ан; t·тара мотаJІН ноин~ма fінш хат", а ('Та· 
рнН щщ·t. Тl->,.(':НІ. Г~lНІІушни на ІШ<'. ащша nіанащ1, 
що староt·ти. 

- Ох :\tt•нi .:шхо, ншІ.;с ("І'ЩНІ: а :\ІОН 

Ориея нн на те аащ.•;,унш."Іи І 
НвійІШІН в хату, а Орис.·н оийІШ1а :.J йіl'оІШ\ТН, 

ІІ(ШШ ГOJ>H1'h, а ('Ш\.Ш Ш.ЩВЇ Д)'Х lll~fH'IIUДИTio. 
-:- НІ, мнмо, - o:JBRJiat~І~: н адорон а! 
на.тtі Г:ІЛІІV~ІН lltl ІІровіна Ів:.шшш•ш, ІІUІІО

,10ТІІі:ш, ~tеДІJі. на Іюгnх еердсшна urтош1а; --- а 
нан нумав, що et~ вона Tat\ <ІД мене, ти Н Ішшс: 

-- Нрюнн мати мені ннд:шн ІІtНІuІю~Ш1'Ь t~ю;щ 
отt·іх еічввиніи: JЮІІИ мені neix J1jІJЧHT нсрt•пu.lо
хшотІ.f 

Може хто-небую., ;~умаю с.·обі, - тіm.Іш не 
н. :Jробили ян с.пін :ш.•ІшщІшн; Оришна ~r:шша 
ХуСТНу, СТрОМ~'lЯЄ МСІІі :ш ІІШН', а f)УНИ Щ)ЇіІ\0\'І'Іо, 
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сльози тремтятr. на очах: да.тtі націдувала мене 
Hl\ мертJюr·о, :-tnщшна.:ш тн й ніш.'ш R н:імнату, 
хаtІаючJн·t, ан стіну_; і н ан. нt>.ю: тон ~ені 
п жa.rr1)! 

Ориею, дитюю мон, ·-- НАН(У: М:ОJІИСh 
І;огу, тu І'~•сшщt, тебе n ІНІМhJІуt.:, а н 1·ебе буду 
їншr~·нати J шннуuа·rи! 

(;нш·и(іі ІШМ, !Щ)НС І'JІІІІІУDШИ ІІа МСІН.~, 
- :Ш ВЗШе ,IШ(~IШJJt! f.','IUlІU; Jl lШМ ДU t•~ер1'И ;Jtt 
його !Іуду динувать І 

Оттане-то б),.:tо мен: :·ІШІИІ~НІІtш І 

Dсрнvвшись до eet'it!, :шрuа нан. Іюt·.ш).н І'онцн 
u J Іо;ІтаІЇу, нуІІИТІІ нам на ОJ!.•ЖУ. JІриІІеали нар
мн:шну, .'ІЮСТІJJІІІу, 1103)'МСНТ1В~ ОТТО аараз ПОШІІЛИ 

ннм :.JUІюJю;.аьнl ш.уш-ши і що тvсба, а стеnу пона
JІUНJІmt uu:liu, tюнсй, і J lашу нриuсли. Два ТИ)КІІі 
:ІUjpн.'IИt'J,, ІІUІШ ucc на;щІ·о;іІши, нн: нану хоті:юсь; 
н тщ\t-·н~t·.ом Інш uтішавсн lІроніном Ів~новlРІО:'\І, 
LiymІ ЩO-JJ.IIJI llOCШI~ 33 y,!JJIIHOIO; ПрИЙДе - 01' 
ні 11 і гри ма на не У: 

Чого ее ти не нuвідuєшс.~н до моєї панІІи? 
ану дИШСІН•, одріж Уй сорочни. 

То вона й мірн: тілм<и доторннс1'.Ь('Н до І Іро
ніна Іншюnича., то оін і :JДрИl'ІІС, неначе йоt·о 
ши.,ом уштриннупи. Або ::.велить змить йому 
го.чону; н ми, нрийJІюІ:НІІИ :1 Ношу, ие голили 
гшши, ·от HOJJ<.I('('JІ й ноuідроста.по. 11льни ::sахо
;щ1'Ьt."JІ У,ІІЯІІа ~ митс.•.ае:м, а lІрон:ін Іванович і 
тіtш: що то сміху 6уJш І.·. ОюІаІ< пот[юшии, 
потрошни, та fi свн.руІ:ШJІІН~h. Не сти.u вн<е він 
ТЇН3Тh Ві'д 1-lt>Y, С.~НДЛТЬ ft~"JIU UДUOX, ІІІ< Ті I'OJJyбR-
1'UЧI\lt, і po::tt.ІUbJJJІють. Пронін Іванонич і аа бі:rі 
ру•Іеш.ни візьме Ущшу і до серцн їІ приту.:шть. 
Таний щас.'J1ИІНІй, було, й -кшн:е мені: 

--· Вачиш, І'рицьну, ш..: 1\оtИJІUсердний Бог 
нан ча нас грішних І не тuн:, нк дурні люде; зате, 
що н :шнu ueix. наніu, Він і пuслав мені такого 
ЩІ.Ш.І., що й нu аем.:tі а робив ДJНІ мене рай І 
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- П{о>І<, нажу, - нараІІ Бqн<е сии І 
'Іерrз ава тижні nir.,я нашого :tа.~·шцлrшп 

ІІИ.С ПОJ~інча,ТJи: н один 11.~111. nінча."'ІиеІ,, pa~U;\1 і 
весілJІR одбУ.'ІИ. І лt\с то ncr.i.:utн бУ~Іо!. 
fia1'C'f1Пt! ... 'тенерични і в nnнin тнногп' ІН'. но
fіачитс. lipиtt І..»ОШС', Що НЇН,110(.~].!. . ао ІІС.'І.'Ї 
тш.ниці нонахоцюю того :tюдv: UJ\ІІОЇ rnJJi.1IOІ 
ВІ-ІПи,:Іи трицлть rороноuих бо'ЮІ\, н с.·щ;п,Jm 
нива й :ш~н.v не ІІt'JН•.-Ііч~нв. І ti.·Іit·iш.rшt\ 
1'11ЖЦСНJ• г:у,'ІШІ111. А RЖе ІІН ІЮ"іХН.'lІ-1 а: HP.JH~:ІJJOIO, 
ТО А роашіаЗТІо ІІС.~ І'wЮЖІІЗ, Що HiHJІOl~J, ~. В Hrt~lJIC..'I\Y 
:шtІ}НІl'ЛИ ДВ3Н31\ІІТС.'JJО ІЮНеН. ІНІ ІІЩJl lJ ІІроеТШН, 
11Ppt•JIИDШH ХОМУТИ і ІІОСТО\)nІІНИ t''I'JoOH\lШ:\Ш і 
'ІЄ'JlІШІІИ~І. ,тІЮСТ'J1И1НІ~І. /1\іІІНИ Ilflllli :1 друЖКЗ:\111 
і сnі1·итщми nnriartли 11 І.:н.лнrІіу. ~ 11 :1 І lpoнino':\t 
Тванuuичом, нан і lіuнри 'ixa;!Ht 110р~11 І иерхн. 
Проніп ІтшовtІЧ нп ІІшні, riд.no і брuнн за.тшта 
;щ,ТJото:\t і rріtі.·юм, щн снG. ІЦо юне той ніНІ. 
иирuОJІJШ ~ всіх людей .і ~11пшn і н1·ішаu: то пі
дійме'Тr.rя nо-гори і нн чо."'Іояін iJ\C на двох ноа·ах, 
то стриrіn~ 1\IOU ди~а но:1а, от-от, aдuG·rr)cя, 
уrночитJ. у н:а:щсиу. 

Ни вже оцrу.'Іяли Utч:iJtJIЯ і nищюnо>шt.:нt щн· 
у степи, пан подаруnав нам на нерnс xuaнnc·rвo 
но ш1уrу волів. по сто оnещ., і 110 rшпшуну nар
бованців. Та і аа жінНа:\tи достn .. rюсJ. та ни 'Іима;tо. 
Верпуnиrь у стешt багатирnми, і та>t ще а тюн
дснь добре ry.nлJпt. Е, ueccJtC було нолиrt. ши1·тя! 
не буде D'Н\С такого і Д(1 міну нічш.о\'(1, - rnлта, 
нан(у, бу.11а rтаровиваІ 

Однан: до мого життя nouf,Іtщ~•· меІІі тани щш
нунить і .'Jиха: мон сердешна Орнннш що-деш. 
чах~'Іа, 1'аfІ.ІІа, ян ucr.tюю сніr·. 1->y.·ro :шйд('. an 
мене. в хату ПроІdІІ Іnаноuич, r·~1нне ІІА неї, тв 
й розпитує: віn чого вона тан мnрніt? А .•• неї 
щони ян ншр горять, очи неначе вогнем свlтнть

ся, а сама мовчить, rлова не промоuить. мов 

повен рот води. Раз, лн тя.н П роапитував, і 
І<аже мені: 
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- Тиб, Грищ.ну, нмnв мені тrrою Оришну 
ни ні.ш.ки ТІОКІІіи, то ."ши~сб nопа o:tvжana: бачиш, 
НІШ 1','1QЛ1ta ("ТfІ,ІШ l\IOH Y,'lfiШt? ~ 

-- Ні, -~ ощшаа.·Іа Оришна, -- ні до нrн·о 
11(' ІІЇJtу: ('JІЇ'r ІЮНИІtу, Н l'llnl'n 'IO,'JoJІЇHfl Не НОJШНу. 

Тан: ІЮІШ t ._.НtІі.1tш~І): j І'OltY ІН.~ ІІ1ШіJНf,ІШ нс
бог3, - чах.:ш, і вxepJra; тихn ІІ!\tер;rш, нешJІrе 
~аснушІ. Нінопи 11 не жаJІІІІасr,, щоб що в неІ 
боJІЇ.ІІО, ус..~-.~ liy.нu MUUЧИ1'J,, TinJ,J\11 ІЮІJС.Щ 
І'МІ .. р'І'Ю Го1ІІНІу,1Jn llfl М~ІШ, ТП ft Н'rІШе: • 

- ГриПhІ<у, Пt>Momиri. an м•ие Ногу; од такІІІ 
ЩИро! Д:VЩИ, ІШ ТВОІІ Гоr!ІОДЬ ПрИЙМе МОІІИТDу, 
і ІІОМИІІУС М~'ІІС r·рfШІІУ ІІН тіМ с.Ві1'і! 

В t'~tUбUJti ,ІJІСЩС.' Н'І\:.JНОІИ, ЩО MOJI )ІdІІІШ :JІШС
дУ,.\ШІіІ :1 0'Н•і1: Щ.~ а(ірс.~ХШІИ; UДЩІН ОНJЮМЇ МШІС 
ІІЇХ'І'о, і І~ам ІІронін JІІШІUІІИ'І, щ.• :.аІш.•ш, а 'ШЇХ 
(JtJ(~Й '(';JЩ~ JIИXCJ щ•fioaJ t'li,'I;IJIUt'la, ;) 1'ЇІ;Ї ІІЩJК, 
ІІТ'І'3Іі ІІН fіПЧИ'J'І•, Jl :tШ."І'ЮІt'ІІ )I'ДOIIItC.'Mj Xt.t'l і 
:шаходиJшс.·r. тані Jtiв•rn1·o, що ІІіІІLІІиб :ш мене, 
·rин 11 шие ІІС.' шшИшоu тюсої, ше буJІН Іюнійшt 
мол Оршtши, нир(~1'ІJО ій нсtіеснс! ... 

О:шрІІ)о'ВІJІИ('Ь 11а л.ош~е. мог. життн. І"J)ЇХ Вопt 
І"ІІЇDИТИ, що(j Jf(' добрr. ІШ СІІЇТЇ )НИ..'Ю('.J•: С.~ІШСИбЇ 
і ПОН:ЇНІІО1\Іу ЛаНу: :JИ T(HHlRTia II.JIТJ• lІЇТ ІІС ІІ<!ЧУВ 
OJ~ ttш·u й однш·о недоброго с.·.rюшt. А 3 lІJюшпом 
ІnиІІопичом RіІІ ЖІПІ, нн а рідним: братом. ИHOI'Jli 
бу,110 :щ Що-rн.~будІ• :ЩUCJlYTЬCII j IIШlRIO'I'I•C.'JI, Та 
:ш.раа і ноМИJНІТІ.t~JІ. А ні•·nе П)Jавди діти, чnстеІІмtо 
тnни й .тrая.тtи<~І .. , бо ПJюнін 1Іtапович ІІіНО.ІІИ 11arry 
ІІС ОПRИСАП, і ІІС r.,YXИU, НІС ЩtJ ШІ("JІИТІ• JІЄ ДО 
Jtnny,. Ву,rю ,йому ё.·нннсутІ.: .,тан ня.п ::шеJІЇІІ", 
ТО 11111 :шра:-1 І І'))ИМІН': 

- СлухаЯ1·с пинн, н pu€ii•rJ., що JІ 1JИМ кuшу. 
Ншнун< nам, ЩІІ дунн• ІІаmшj\ був rюніі!ІІиr<: 

пош йому <"Іюво, а ІІІІІ j\ому дВІ\. PR3, •rорт батьr<а 
:ша аа що ІІСщюt.тІtН'І•: аа іНидRІ ІТнїха.JІИ ми в 
JІоJtос.·t.•Іиню нu нрмщюн. JІrщніп ]ш.шоJшч, нн 
:ши•ШВІЮ~ c.•jJІ іа ІІИІІНМ V ІШ,'ІJН'Ці. R Jl а Сс.-ІІJ,ІіfНО 
11 fіри•щі. r1tt'~10 ('J·Шр('ш,но, - JНШ JIC JІЮGИІІ 
абІІ-.JJ1і їанить; НUJІИ, не дuїашuю•Іи ur.рстоІІ ІІісім 



ДО 1-lollOCCJIИHi, НеЧИt'ТИЙ П(Jе ШІІЛЇНС.І•НУ Xtl,:-Jafiyл.y. 
r.тьошш _ фирейтнр гуна йому: .,шщі, шщі, 
:-шсртай !'' а н і-1\идн ІІІ."аану:щнні ІІ:ОІІі, ніш\ їх ні 
:JВерно, ві <'І1ИІІИТJ,, та тин. npoнюrtІ:\f, і зансе.:ш 
Нш·о нс•шета ~шти щш:--rіt·.ішJІ--.:0 між фарсІ1т.арних. 
lІорнав f'y•шtt син х.-.мупі, tюеторонІш. :.шбин 
од11оrо н:оня: от nnн po:at~t'JЩІiD<.'R та й нриннун: 

Л ІІУТС, ХЛОЛІ[Ї, ('.11ІІ'ІІЇ'І'l• .'lИILICIIb 11IJ0110-
JШI'O t~І1ШІ і' ()JЩІМШ'І:\ЙТе ЙІІІ'fІ J~Ot1)Jt' І'ІІ(ШІІІІИJЩМ.И! 

Х.тtшІні метнули('Ь до tІ-іщщ, н ІІрuІ\іІІ Інано
uи•І ЛІ; НJНІІШL~: 

- ;-]а що 1101'0 бПТЬ? "';f НоІ'Н ІШІІЇ ІІt'.:ІШ'ІІУ
:J,U~\НЇ, - чоj)'І'ІІ ІНІ їх ;.~всрнr.! n треба (і СпJuшй 
'Xw10CTY ЩІТІ-., чом ІІЇІІ liC. ~Вt•рнун? 

Л нак не t'JІ.YXHG J lpoнirta Jнrнюни•щ та щнt
чи·t·ь: 

- Бийте г;tмшюuс uyxo, бийте І 
ЯІ--і схurштм:нж Прnніп Іяанони~І та д,tJ ха-

,•шбуд11, нt~ •·римнс.: 

-- Не руште! н nам, слкі-тані, ІіИІІІІШ Ви
мотаю!. 

А nак до ltoi'o: 
- lllo, ти мене, - ttш·нс, - на /1\идu nро

міннu? 
- Ну іІш·о н бІr.у ТОІ'О Жида, - однаааu 

ІІронін Іnшювич, - 01 прuнди на те.бе не nромі ... 
пяю t :Защо, - наше, - його обішаТJ,? Буде :з 
нього й того, шо він /Нидюrа! 

Пан усміхнунсfІ та й наше: 

- 11pauдn ТІІОН, JJровіп Ішшови•І, - буде 
з вьоl'о й сьо1·о ... цур йому!. Сідайте, ХJюшtі. 

Сіли собі тн Н ноїхаJІИ, неначе ti роамови 
:міш ними піяної не було. А ра:з, тан -rрохи не 
норі:за.пись; думали, що Ію ни обидuа снази.ниси І 
Щоб n npoнau, НОJІИ брешу! 
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lV. 

Нн би 1111:\t ·rш' І'Щ1ІrенLно ро~Ша3аТJ,, яи воно 
і справді бy:tn? От бачите: ІІроt;іп І!Іаtіович 
б уІІ rnfii душ«> щедриІІ, чого пе ш>n JІоси -- і 
ЛО3ИЧІІТІ•, і JIOJ\apyє; ;t ІІВЛ. ПЯНСМ\010 НОІJЇЙЧИІІОЮ 
дришян, 1 нн nнн cnnrn лоrпя.цав rшнt·t..ну xynnбy. 
Ryno ІІіСnЯ ОрRІІНИ ПOTOMJІJtTL('Я Ш111t'І•Ні 80:"111, 
а тутечІtа nрвпnдс nосІІ.'ІВ1'І• :111 .nicnм "" ІІ"рснь. 
·ru сВоіх. ноженf!, nбо у мене ІІоnрnситІ", н ІІtt.ІІ .. 
сr.иих І<>t<е ІІС аайме. Та й 38 nю~ьми щиро 
JIOI'JIR~BII ІІЇІІ, МОВ рідІІИЙ баТМІО ~а ~!ТЬМИ,. 
fiH'І"I.Jl.f('JM ЙОІ'О ft :JВ8.11И. ByJ10., у НОІ'О ВО1ІИ адох
ІІ:V'І'Ь, ТО R)ІІ Ло~Іу .І ППІІШ•КИМИ ІІИОре; В НОГО 
пеМІІ на нnrln, 1'0 й евnТм :ааt•Ів. Лvшс дОПІЛІ1DІІ 
nін, щоб .пr~д~~ олбуnа.nи JIK слtл ··ншІщиJtу, 1п 
щоб і собі роІіи.>ІИ, 1\n пr. щобиІІ пешІІіD. Дсиопи. 
nн хто 11е ииАлс ня ШІІІІП.ИІІУ· tl сuбі робить, то 
ні 11 і бя.йnушt~ -- пnгримас тіль ни: а ян ry.nяr. 
денебуn•• ti шинку, то й хnосту nас•·ь. Не терпів 
оіи ще опопіІв. Rожс мій, ли не терпів: ІІ~ми
посер~ний по 11их був! Ро о, в нашомv таки 
ct.nl, nou перубки внрапи у про!ан<оt·о Mncкan>t 
>t!ІUOII груш; TRI< ІПО вЖе 3 ІІИМИ ІІС робио flpotdll 
Тванович, як не уговорював, ntoб признаnис•,~ 
таІ< нІ, та й ІІІ!.. От він Ім і иаже: 

- Ну, х.попцj. копи прианаєтегь, то л пас 
аа ее пе flyny бить. 

Rопи й nризиапись. 
- Лобреж, .,.-- иаже Проиіn ltJaІІnoи•t, - за 

тr, що прІІаІІаnиr.ь. ІТ nae 11е буду Ііить, n за те, 
1110 нирапи- Rlflitn! - І дnІіре тat<Jf вибиІІ. 

На nt<pyrи, пn сусІnстІІу, І •tуІні його пnnа
>кми; fiyno а nр!(І'ИХ rлoflln 11рихоnилн до 1\ot·o 
судитьсn, І ВІІ<С ІТІІ nІн Іх розсудитt •• " 1'ИМ нони 
11 підуть. 11y.'ln Гуш .• ЮрІнrи<и.І! упрuнnяющи.І!, 
.І!ому 11 наже: 

- ТПn ес, ПрnнІп ІиаІІоnич, мої Юріоні ходлтt, 
nn тебе сvnитr.сІІ? хіІіІІ ти ті.'Іьни nлин міІІ< 
ІІІІМИ 1\ ('rti>ИR<'il"lillltЙ? 
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·- Ні, - щ ... шашс ІІрт:ін ІІtаІІІJІШ'І, :-ІПІ'Мі
янІІШІ..~І.: --- 'J.'o н ·r~Шllii ща'-~~ІІШJІІі .\tіш uа:мн! 

1\оХШІСІІ ще •1ЇН душе )". <'НО.1'111ІЇ, -· Jllt ШJ:• 
>ІСУТЬ -- ОХОТІІИІС бу11: б)'JIU, ІІІДбЩщt: 1 ІІаруG 
1\О,.іН. А ІІОJІИ ·ruдi буJІИ Не ТСІІеріІІІІІіМ 1ІіННИ, ---
1\Ш і~ 1\арШІ'І'С.Lних Іі}) GугаІн ІІ}~ІН'аІІН.ІJИ. Тuн 
OTU ур<ЩИІІСJJ 1'аJШ у llllC На хуторІ 118 111\ИUОDИІКУ 
ІІЇJІ: :.Jд,орошшна м.ахина1 роги ІІQ аршиІІ.)' аа
вдшІшни:, 1ШJІИ ІІС i·iio"'lhlll, I'QJIOІt;t Й l'IJVДif 'IUlJIIЇ 
JJI\ t.:мюJІt\, а (~ам lii~нtrt щ: !\ЮіНІІШ. Чого Ішш 
ІІС vо<іша Ііроиіп іІІаІІоНJІ'І, щuб знайти ІІі.:\ ІІuІ'ІІ 
ІІЩJlІ('ТОГСJ, і По НІJМ:арнах Ш)'Нан і !-ІУМЗИІІІ 
]JUШІИТУИDІІ, -- НіГде llC r-tHiJЙ.IIIOU; НU.ІІИ В)І<Є 
rir.111..Щ ВеnинuднимJt t~ІНІ'ГJ\амн нuчув, щu на 
Б•ІJШU у ІІДІІuІ'ІІ панn <"ІWс ТІІІ<иІІ ui.:t •· На 
Хоминій хоті•• бу.11n піІІ ноЇ'ХЗ1І• :.Ja тим ІЮ.ІІUМ, 
НИ ІІj>ИЇ3jІИТІ• ІІІІН i:J 1-Jудищ. А ІІІІІІ 3\Муо; бу~ІО 
в ЬУJ\ИЩІІХ, а ІІU uссну JJU нас пр"ї~дитr. у стени. 
Бу;ю 111< приІде, 'І'u аари:~ і оббІІИИ'rь по сусідах 
(а ·ro!U паніи чимапо таин vоапnоди.пось) і зазива 
до себе в •·ості.- I>yno піде ~ Сеньиою-нухарем 
у загони, иамітить самого ситого во.ла, та й 
звеnитІ· убить, щоб було Істи ІrанщІІ і сnuбоІиана~t, 
-- бо всіх пюдей занивав у двір обідать. 

На дРУІ'НІІ д~нь, піс.пя того ни пан приїхав, 
сJщимо ми собі в lІроніпом lвartuaafЧn~t б1Іш 
номори і розмовІш•мо, -· аж дивимось, trpollшoo 
нан ІЗ Сснмюю у ~аruни, себ-то вибирать вола. 
Весна ·ro•·o рону була піанп, не було ще доброt 
паши, тан снатипа стоІІ.па но :~аt·онах. Ян по .. 
бачив lІроніп Іванович, що нан пійшои у загщІИ, 
то неначе iloro що торюІу.:tо: 

- Ох, ГрІtНМіУ наже, ~- щоб не поtшвсь 
пану на о•Іи ІІаШ •tuрІt<І[ОJІовий, Go він, собі на 
пихо, дуже си·rий? 

- Хіба пан здурів,- нnщу,- щоб таноrо 
во:ш ріаать І ..• 

- Та віІІ ни <'с, -- ІІІІІІ<е, - дурний: іІо~ІУ 
Uбll СИ'І'ИЙ; у IIUHЇD 'l'SН.U МНМОІШ, ЩО JШJIII СМ11 1Ше, 
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то во•ІИ й шnбу 3'їднт•., і рідного бать на І Ад•кенс 
1\yTLOMI\H ЇІІ НШ0 - TU 11 tldL: j;JІ'Щ\ІІШD! 

0Т'fНІ\ }J03).1QUJІЩ;Aotu, Сі\ІЇ(: .. ШСJ,, Н 'fИМ·1Ш('ОМ 
ІШІІ IIU)It~p·rш:TltCJI :J :JUl'UJijlJ, llfJUЙIIIUP cufii ІІ (.'ІЩОІ\, 
n Сснмш j;Іс 11 нухшо. llpuнjн Іиа•шuич j •·у•шуu 
на і\uІ'о: 

А /ІІЮГU'І 
- Чорнuгu~шво1·о, - о:.аІІ~ІВСJІ. 
А ПровіІІ Jutt.IIOBИ11, ПR І.~ХСJІІИ1'ЬСJІ, яt, НJ•ИІ\ІІС: 
--- А ВВІ'ІоІ дуJІЯ вам ІІЇІІ ІІісІ tІе дам UІІМ 

СhНГО JIU~Ia ! 
- 1111 )Jit' ІІС дас1·~. llpoidn ІнаІІUІІИЧ, - ка

ше С.еНІ•На, --· 1\ОІІИ ПВ.ІІ :iJІC~JiB. 
- С.пухІІіі ІІtІІІа, - гримнув Пp01dn Ішшо

ІІИЧ, - а роби, що н тоІіі шш<у!. • . Ходім, н 
llllM ІІJ..ІУІ'ОГІІ J)Ш\&. 

і 11шJІІt. Іtа nІ,;uІ'U не І'.ПЯН~ ІІрuн.ін Іванович, 
усШІUІ'О 1\ому ІІІІlJІІ·; дІІІІі 11 ІІиtіраu старого іІ 
XYJtш·o, того caмu•·u, що иже хu·а"і~•и :JІ'оиutину 
nрода1·м 

- Ріж, - наш:е, - сьоt·о. 
- Як )11~ мені, - ІІВІІ<е І.:еньиа, - рі~uть 

сь.оІ'о худо1·о і староrо, КО.ІlИ ни.н aвt:Jriв чорного
nоІІого? 

- t:nyxaй 111\НІ\, в роби щu JI тобі квн<у І -
1·римнув Нр01dн ІuаноІ<ич, та й ІІіІІІов собі. 

- !Цо МеІJі НІІ СВіті робИТЬ, - ІІНТІІ МСІІе 
Ссньиа: --- не І'UJЩТLсп сей ві.n, - буде нам од 
ПІІІІВ ІІСJІНІ<а ХІІ.JІСПа. 

- ІЦо•ІІ, - наІну, -· рін< сьогu: IlpDІdПP. 
ІІщuовича, тес, не нересnориш. 

HiчoJ'u робІІ1'Ь, -- почух~в І.:еІІьиа потиJТИІ\11>, 
ТВ Й ~api31\U СЬОІ'О DOJJa, 

На дРУІ"ИІІ день, у недіJІю, понаі~дипи ІІІІІІИ, 
ІІОШlХОДИЛО і ;І ЮДей ІІUВІІі.СіНЬНИЙ двір. ІіриІІш.nа 
нора 11 обідать, на нам ню~рИJІИ с1іJІ у будюшу, 
11 :\ІН 3 ІІроиіПUМ ІВІІІІОDІІЧОМ 'ІВС1'УGМ 1 IIUUІTYGMO 
спобожанна дворі, бішІ ру Іщука. І іоІІИ диІшмось: 
несе Сеньна на б.nюді здоровсІІІІИІІ иус MJica, -
вше й васмонтався, ик той чunон, диба мов 11е 
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rвоУми пnrами. еюnи 11 тvnи Horn хи;тшть. Пу~шю 
соІіІ, щоІІ ще не впустИJЇ: ло ІІоІ·о. nімсрІІІvіп, та 
тан і в11еrли в rІІітлипю І поrтаоІІли fі.ІІюдn'псрсn 
паном, бо пан маu :ши,ІRй ('ЯМ рі:lатІ, шареш.• . 

. - Ну, пани-товариші, - Jraшe нnн узnвши 
ІІНІ<: -- R nar. сьnrод.ия нnronyю тntюю rавпдиною, 
ІІtо nи под,яиvст.е мr.11с 1 

r.·rnn рІаатІ>. сюnи-т:vди -· не рі111r1·ьrя; еІІср
І~ІУ 3ЛО.1ІО<.'Ь йому, ЩО піш 1'Y11Иtt, а J\ІШЇ 8Иftlt ІШ 
І.сш.иу .тn й nnтn: 

-- Яиш·о ес воло :ІRрІазлк? 
Mou•Іnтr, Сt.JІЬІІО, тіJІІоІІЯ о•rкмо nупа, 

!Іс •rnpІІoronnвnr-o? - питn. 
- 1Ji, - ІІПСПJІУ ПJIOI':'JI'HIR Сеш.нн. 
-Чом? 
- 1rрон:іп ТпnІІОІtИ•t не mte.тtiв, нАн<с. 
- Тnн ПрnніІІV Івановичу жз.пJ-. д.,нІ мене й 

UOJla? -· гримн~·ь'пак: иnхмУри'В<"Л, ІІо'ІrІ1ВfІІІjJ,,. 
очи ВИІштилиrь. . - 'ГрІвnй же, n йому на па
ІІость вr.ю снотипу вирі111у. nnпrrи йому, --
И!ІЯ<Р, штовхнувши fі.пюдо. - с.ю печипу: псхаf.і 
Blll GIO ПОЩІRІ!ТJ,СП! . 

Винсели ми ту гавnnину. 'ГІлr.ии щn eтnn 11 
ро;JнаауватJ, І lpшdny Jванови•tу, що nак rrn~ipJ;• 
f:Tr.cя вс10 снотину вttрlзать, а;н бачимn - і nіп 
с.ам nибіr на рунnун. біІІий 1111 нpellnn, і ІІі>н у рупі. 

- ::JA MIIOtn, 'XJJOПJIЇ, -· pCПCTVG RO РВЄС1• 
дВір: - р\н;те RCIO СІІОТИІІуІ а ХТО не nnrJІyxar, 
то R llorn самого зарІжу! 

А Прnн\п Тванови•І пІnrночин ло паня, - 1111 
нриин~: 

--- Ріш >Іспс! - 11 первий тrбе не nocny• 
хаю .• 

А ПRit і ІІе ГІІПІІУВ на ЙQГО, - ІІІОИДЧС j\0 
загонів. та сиіnr.ни гпотки репетуf:: 

- ::!а мною, хлnппі! ріжте, ріштеІ 
А JІІnn~. Ііn•Іит~. nІіІдn.ІІи, тан у ио>ІшоІ·о був 

ІІЇШ у руні. Ян почу,"ІИ паІІrt.ни~ npиti'n:J та ІІОfіІ,
ЧJІJІИ. ян кін пn:llІютvnon<·r •• ·· щчnrо pnfiитr,: тан 
JH·j~ СНЇ,ТJJ,J\'И ЇХ 11(' б~•,•то, ІІоfіlГ.ЛИ :щ ЩІІЮМ. 'Га Й 



nnчa.rш рІзатr •. П~рвоr·о зарnз і nн.rra.nи чoprІor·o.nc• 
вого, а там npyr·nr·o, третм>гn й nесптого. А Прnкіп 
Jоановиr1 так на панА. і н~tпіJН1, ·ra сні;tмm І'.тrотни 
ІірИ1ІИТІ•: 

- ]\урниІІ, бщнеuі.nьrrийІ і тnй nvpeш., хто 
тшюгn nурня на rвіт порnдив І · 

А nан аж запІнивсь \а серця, т~·r1а ногами, 
та аиай кричить: 

- Ріщтс, усіх ДО UДIIOI'U ріІІІТІ'І 

Ни ше.• ІІочут·t сно·rиtш Hl)OR, nн 30J1t•JJyтt., шr 
J0ІИІІУ1'І• .тшnшn, lіІІТе•rии, t·шanep.nи й nоrоп'Я н 
11UfІ'І"ОJІЇЙ Mf1Tf'J1i, Лf!1ШТрі, nояаnирзRІtІИ XRC'tCТH 1 
•шур11у.nи n c.тtn, а nругі так і поnер.nи на nюnelt. 
Г.оясе ми.nn~типиІІ, щn тnnl ntяnncь! Нрик, гв.nае; 
mnne тінзють, пан тікає: nnии ПрокІп ІвІІнnвич 
а місrщ не звnрухнувся, .- стn!ть нснІІ•rс намяна 
r.r:tnя: ІІt знаю, ян llnгn r Гncпnnr. ІІn~ІІІJІу~ав, щn 
г.rютинn не пtnюtna на pnntl Ht :оатnптаJІа. J\a.nl, 
ин ІІІІJ'Іоаііі a·nnиr.t. вn.nи, Пронjn 1яанnnи•r махнvв 
руною і потлг додому, іде та ІІ& вrі нnрни .~·dc 
па11а. Нних ще вn.r•ів 110 nворі зnетуrrІІ.,и, ·го 11 
ТІ!Х Поріза.11И, nnp і3 ДRDІІЯТІ,, 110.1111 ІІС біщ,ш 
yrmO.!IIf. ~:J\ОВ('І,Т'ІМІИJШІИ C.'fбt, ПlІІІ c.·in ІШ руІІдуП1, 
та " nc хfmолну волу. rтанон :-~а r.тюшІtnм. А тут, 
аиви>Іось. бІншть у nnip Улпнn, тnrrn ru•xp!rтnІІn 
TR J1ШШОТ.ІІЯІІЯ, 11.0 ІІШІП, -- · Лtt :\AJ'OJtor.ИTI•: 

- Пnн:очну, гnлуfі'ІИНу, ритуйте:·ПроІdn Jпа
tюІПttІ :щуріІІ! 

- Hrr :щу~ів? - снрюсну11 nаи:- що ТІІ 

НИ~І~П6П~J:~Аfіогу аnуріп, --- ronncитr. УJІІІІІА, 
аш вn.ТІо('СЯ па (~of\1 pJtr. Вс.~<', шn пі пonнJte -
ріисе: 1 no.ni11 nopl•an. і nвеш., і нvpeit; л до l!oro, 
YІ'OBoptOJO, XJ1Єif\Y, а R{ІІ мені: н'нr ПЇJtrтynnft, Л 
іІ тебе зарІщу!" 

А лал{ n~tиpнy.•tиc.•t,, дииитr.сн, - ·ro тnм:, '(О 
"Г:tМ, ."J('.)IШ1'J, ('С.'JЩt'ІІІІІЇ 1ІШ1ИН'И ПОІJЇ:lПІІі. 

()х :\ІС.ЧІЇ ,'llfXO, .--- НИЖе, - ІІtОИі: rr. TLIHC? 
'ІІІ не ni11 і сі nорі:-~ав? 
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- Не ІІіп, -- одющаіІ пан, - не він і зду
рін, u н, моІІ •·шtубно І Нн бачиш, 11uрі3ав cuuix 
іІо.-Іів, а йому ЖВІІЬ с·rшю мо•! худоби, о•· він 
u. досади і сною ІІОІ>іаав. Ей, І'риньну, І'УІШУВ 
до мене:- сходи ~•ишtть дu Нронінu Іuшшнич.а, 
Til СН8Н.(И ЙОМУ, ЩО І'Оді Di'HC СЄ[)ДИТЬСJІ, НеХай 
іде дu гурту. 

ІІішпи ми в ~·.,нншu до ІІронішІ ІнuнооІІч"; 
JІИВИМUСІ> --- СИ~ИТЬ DЇН 1111 ІІрІІ~Іобі, ІІЇ;ШСрІІІІІ ру
Щ~МИ ГUJIOBy. І't;ІJ.НИ ЩО IJU1[3H ЙО:М)' нааат.ь, -
НІ\ СХОJІИ'fLСІІ, JJH HlJИHHC: 

- ІІJІЮІІІ• йому у uі•ІиІ ІІС.ПЇJІУ я до дур1111, 
пехuй і ніІІ до меш: не йде І 

Н його упещuть, 'І'ІШ ІІУJІІІ! І на мене 
!JОЗСе)JДИВСІІ. 

-- Одкаснись, -- 1-шше, - -- uід мене, а то JІ 
Й Тебе ВИІІВЮ, 

Вернукен 11 до нанu: ·rаІІ і тuн, нашу, не 
йде. А ПІІН і каже: 

- 1\оJІИ uін до мене не йде, ·ro 11 до ЙОІ'О 
ніду. - У ~'ТВР ТІІ й nішов, і 11 аа ни >а. 

lІрнйшпІІ. · Нан а11раа до його: 
-· !'оді 'І'uбі сердиться, Іlронін lІІанuвн•І, 

І<ІІІКе: - не ІІОМОН<СТЬСН ІІІКЄ І 
Прокіп Іванови•• •·різІІО І'.ІІИІІУ в на ІІІІНВ, та 

іі ннисе: 
- ДурниіІ, дурний, що ти наробив? 
- А тн розумний, - наже, - хіба ке те1к 

саме? 
-· Ти думаІІ, - нан<е ІІрuніп ІІІuнович, -

щu ду>кс мені завадиш, порізваши свuїх во.nіІІ, -
а л, тобі 11а 11тіху, уаяв та й свuІХ nopiu.aв. 

- Гuдіж, -· Ісаже пан, - чорт батьиа ~1111. 
з чо1·о сердиться; бі.qьш нопи JІиха 11е буде. 
ІІоідемо в Пав.ІІОІ'Рад ІІU ярм11рон, та нанупимо 
у двов сті~ьни. скільки nорізали. 

- А хіба ·rсбе 1:Jo1·, - гримнув ІІроІ<іІІ Івu
нович, __ .. па те худобо1u ІІадщив, щоб ти П ніІІе
чив? 1-\оІІИ тобі ІІс треба, 11е псу !і П дармо, а uд
ЦаІІ біднuму. Tu liuІ' І ско1'шІі дан uіну 11е ДJІН 
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того, щоб марно А ого норотать: б.nан{е\1, хто І 
CICUT МlІ,ІІУG • .• 

- Не бу~tу вшс, - наше 111111, - ІІІ ріаnтІ•, 
ІІі ЇСНt ТЇСЇ BOJIUUIIIІИ, ТЇіІІЬНИ ІІС t.~t:'JЩM'JI. 

- Та І'оді тобі, ІІронінс ІВRІІОВИЧ, - оuвавсІІ 
й JІ: ІНШ давно оше одссрдивсн, н ·rи й досі 
І'РИМ>І~ІІІІ 

U·•· він прост.tІІ' дu JІШІu ІІ.УНУ, обн1шнсь і 
ІІОНЇJІ)'НВЛИСЬ, 

llоАИВИСІ.t, наже na11, І'.ІН11І.)'ІІІІШ на 
ССJ)ДІНІІНУ Ym111y: дu смерти нd.нну ІІІ'І'"""иав І 

- Шнода, що під руну не пошuоІLСІ·, - од
нааав Проиін ІІІІІІІоьич: - стара uщс ~'1·una, яб 
собі мonoJJ.Wy ь:mu І 

І~ІІСе й зоtбув, що серлився: uІІрІІ• і жарТ)'· 
lІІІ'І'ь с·1·аа. Дооридуша liyna у покІйІІиІІа І Нерну
JІись у JUJip, а 1·утu•ши й гостей, що ІІUзабігапи 
а нерс.ощну, поприводнJІИ, аібра.nись і с.оюбощшое, 
і ударИРШІ1 JIIIXOM об 3CM.ilW, :JIIUJI ПОЧQ~ІИ бсlІІ\Є
tуВаТЬ, неначе іІ сварІ<и 'І1Gї не буJш. . • Нн 
буває, набіжить ••орна хмара 3 вітром, небо 
горить од бписнавни, uемн дрижить од І'J>ому; 
ІІереЙШJІЗ хмара - і 31108 ІІИНСІІИJІОСЬ: ТИХО, 
буцім 11ічш·о й не бупо. 

Та й трІсиапиш оnіснн •·у вшюнииу; буJш і 
нашим і чужим, - дістаJшсь на доJно і соІіанам 
і вовиам. 

0тrа1< ТО НШJІОСЬ, \ІОНИ МИ;JО~"ерДНИІІ J..iol' дер-
1КаВ нашоt·о па11а ІІа свіt·і. Черс3 дес.:п1'І1 JІіт піс:JІН 
с.:ьо•·о, що J)Оаназував, ІІJJиїхан до ІJaL~ паи і ;~авс
душав. !'аз помпинав мене і ІІроиіІІа ІІІаоюtш•Іа 
до себе, та і\ наже: 

- Нн бачу, cxortJюcь )ІОНІ душі додому, 
та1с о1·се, щоб Ba?tt і беа м:снс добре )Ісиnосьt oL~JJ 
вам воJІьпі (да• нам до рун бuмаІ'И) і нріносТІІ: 
кшІснuму· дарую по сто деснтин зем.пі. 

- Не треОсt мені ні нопмшї, - одн~шав І Іро· 
ИЇІ1 )JJaiiOUИ'I, - Ui ОіеМ~Іі: 0~'11 JJOJIMlИM, і буду; 
(\ ІІІ\ ·r11 ІJ:\'І).)СІІІ, '1'0 ІШ 'IU))Tt\ :\lttlli ТИШІ :н.•м~lJІ"l 
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ДітеІі у МеІІс ІІема, - буде 3 )ICJit. і ОДІІОГО Со\НІіІІU 
Зt'М.JІЇ! 

іl\іlІЦЇ ДО<..'ТUІІС1'ЬС."11 1 - ІШШС lldJI. 
-· );уде :J !ІСІ Й 'IUI"O, ЩО lliCII/1 М•Н•· 30І'Т,\· 

ІІС1'1>СІІ, СШІСІІGі Тобі. 
Та ее 1\ашучи, ІШlШ~\ІІ на JJІ)18ТН:1І 1"і Gu:мш·н, 

8 Н, 1'~1JІДІU1ІИ ІІа йщ·u, Й С.~о(Н. 
- І н мене,.--•шш:у,- нcмttlli JlітеЯ, ні щtшщ, 

н• треfіа 11 >tсні ! 
- Нн бачу, - НЗИ\(' ІШІІ, IIUXM,YJ.ШUШJIL'I,,..

XOЧ DИ і С1'арі Uii\C.', И. Д)"])ІІЇ, ІІС :шас:п• JIH liUI\Ul'liOI'U 
1111111011) С.'-UЇ'І'Н.. 'l'lJltЦIITЬ llRTЬ ~ІіТ .tiH а J\UilШ, 
а й JШС.'і t.•ічоuини І 

Чt•ршt ~tDt( тішші нlro~tH cьut·u важно apoбиnut~J. 
ПОПу: ШІt:'І'УІІИ/ІU СМС)І'І'І>, 3ІІІІрИ 01&~'ТИJІИ ІІщ·.,, 
аІбраписt. і JJІuдe ~ю всмн·о сс.аа ІtрощатЬ('JІ • .. 
Во111е міІІ, 1111 ~•·адаю, Jший ·rоді С}'М напав 1111 
ar.lx спобошан, нtшu•ш JІJШ нурсво щюстЯІ'J1Оt'І• 
нuд нами. ОдІІо- ·· ІІІІШІ> Ш\WОІ'о Ііnтм<а; друп• -· 
l'o<'ІIOJII• бt<рс до себе доброго, розумного шшІІ, 
а x·ru ~нас, .tlltol'O дасть намісць йш·о '1 ~-'мірщuчи, 
П&Н 3JІС,ПЇВ, ULOб ЙОГО IIUXUIIaJІH llt' ІШ ЦВ1111ТВрі 
біпн цернви, а на н.ш.щоиищ,і. 

- /1\ив, - l\8H\e1 - МЇН\ JIIOДlloloiJt 1 і 1\оІерТВ~ІЙ 
а ними буду JІен-сать . .• а ІІршd.ІІН Jншювича, -
доnав, - 4 • .JІІ\ умре, поJІон~ітJ. ІШРУ'І J\оІt·не. 

НедоВІ'о >КИJІОСІо ІІроніІІ)' ІвuноUІІ•Іу 1Іі<'>ІЯ па
на; адо.с..тьс.tІ й рону не ирuнсив, --- ~ )И,)'рби і 
вмер. І 111<-то чу дно )'биІІuвсь він ua паном: ні 
c.IIL03010 1 Ні CJIUBUM ІІС 1fi11fi8ИD ВЇІІ MtRJIIOt ІІЇХТU ІІС 
чу10, щоб він хоч раз 3І'ІІдав ІІRІІІІ. . . <.:иди1'Іо буш• 
СОбі МОВЧНИ, ЗВіСИІЩІИ НО\ ГрудИ I'OJІUBy; " Х8ТИ і 
не вий:де. ).(еноJІИ швиденьно с.хuнитм·п, 3U 
щащсу, та 11 ІІіде; не діІІде до воріт, і шшад вертІІ
СТJ,сR. 

- Нvди ее 1111 зGіраJІись? - сfІитає ~·JІЯІІІІ. 
- Хотів був до r1ана йти, - одвіти:rа усмі-

хаю•rись: - дурний, і заб)'В, що вше вш вмер. 
І зноІІ ІІовісить І'оJІову 1 ~ІІМИСЛІІТІ•СІІ. Оп·ан 

денt. за Д(•ІІL, В(~е Иому І'ірш с·ruвІшn, ноШJІів, пи-
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чах, не rсть, не nє, не спить. r.таие1u буnо що
небудь йо~Іу розиазуаать, а він мов 1'ё6е не чує. 
lllo ВЖ<' >ІІІ не puf>иnи, а особnиво сераешна Улnна, 
щоб роабип. йщ·о ту1·у, -- ні•Іоrо не н,'Uн.ни. ::іа 
Іоільnи дпіІt до смерти, СИі(ИМО }tИ 3 УJ1НІІОЮ ШJІН 
його, а він і н:нже: 

-- Ян 11омру, нохон.ий·rе мене не 110руч пана, 
n. ь йоа·о ногах. 

J Інн же аве.nів, -- на>не ;.r'JІHШl, і1uруч 
IIOXOitll'I'J,"! 

А Іlрсшін ІІШІІUUИ'І: 
- Слух:tйтr ІШІІН, н рufііть, що •• вalrl нажу! 
1 ІІЮН\ ВЖе Н~мn, tl 1\ЇІІ ІН'{' С~І.ІUІ;; "t'JІyXttЙ'J't• 

JJUIIН. '' 
Тнн Ащ·v tt Іюховапи білл пансьних ні І· ... 

І тtшерl'ІІJ•ІІІІ, щt. І\~Іадовищt, стоять хрести на
проТІ1, ІІСІІНЧе QДИН Н8 ОДНОГО Д,.fІВЛЯТЬСR ..• 
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Межигорський дід. 
(0ІІОDЇДІІІІІІJІ бабу<'і.) 

Я ще бVJla дівчиною. я.к хоnип дu нас іа 1\-Іс-
шиrоря нйий<"ь адороненний ліл шн·.інн.аин, 
чи що. Таиий якось 'Іудниtt бун, auпcJ:\t 1 на 
насішнина не ІНІХодиь. Натьмо наааn, що нін .r1іт 
ня·rдсr-Rть був r.ічо11ином, бинt·н а Uрдою, та 
вже ян 3старіпся, ----приїхав JНІ байдану а НUІІЮ
вим у Мен<иІ·uря і;:~робшн:J, у ченцін паеішнином. 
Отоа.; бу.ло, ян обридне йому еиnіт•~ і;з 1Іrшщми, 
то й прийде до батІJН'В, та :n боланаютІ. ('обі у 
двох, r.ІЮ'-tинаючи староuиІJу; бо й батьноnі 
nостаоаJІося на ('Оойому ніну буnати у буналr.цнх. 
Бу.тtо, ян :Jачнутh об uoltiІi роамовіlnти, то дідуган 
aapr~a і u бони бсрrтьr.л, і вус ирутитІ., і 'НІртu 
:іГНдус;. . Уй }НС Богу праоnа! Пони ще не нинr., 
то було і' мноr; .. rJ:iтa cninn і батr,ну, і 1\-ЩТ('рі, і 
мt-ні, апостола 11ита, -- ri І'UJJoe тnний у noro 
fiyn, нr;: :J бочни, я.ж nінна джирчятJ,, а;н І'Jшна 
а етелі сип:Істьсн. Я}( же випин чарk'у, другу,
то и1нr І'оді ~ ІІисаніл, зара<~ ло•шс нkні. с..~нінатІ., 
ба.'ІJН~И ТUЧИТІ,, ТИ. 1'3liC НИІ'ИДУUQТЬ, ХОЧ =І ХИ'fІІ 
тікай: бу по, й мене :шчіпn ... 'ій ше Во1·у пра.nдЯ:! 
Таня. ншr; бачитr. :заnоJюамш натура: ні JІітn її 
нt• uинітрнп)~ ні нід еиnим волосом не сховаєтм·л. 
І моJІиясп яін яносt. ч;уЦно, ІІР тя.и, лн 'Іенні, а 
МОВ'ІНИ, --· ПОН,'1оНj8 Н(' І<.,'НІnr t\ 11()1'НіН fiy.'1o 
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іtому 11СlІ.ІІ.Ї Й НС IIU('TU'laTM.'П: у раІІЦі ПОДарую1'І,, 
11 RBC'Iep\ 11>\ІС ІІС IIIIT8fl, - 31\!·у(>ИU. 

Pu.a мені JtUІ.ІrJшc: .. , і бн•ІИ'І'І•, nн !!іН мшшщ·н. 
ІІрийшоs до шtс тн Я :щб;ш~•наuсн цо· ніаНМJІ'О 
uечорн, - а тут ін ІІо•Іі на(~унули хмнри, нрупJ!\І 
зaмuщt,'JO('.J•, · -- а ПІМ нн унвшuритr. nощ, Юі а uі
дра, а}юби.lсн:J, ІІt"ІШ'ІС горобина ні•І. От бuтм>о і 
V!'OUO})I'R ~\іда ІІСреІІО'ІУНИТІ• у IIRC.' 1 бо д,О ІШС.'іНИ 
()y;~n BP.J)C:TtlR ІІtІ'І'Ь. "OptІCJ()~ •• НЮНІ~ М(Ші баТЬl\0: 
,.нос.~·rспи пан-отщші .У (~ІІі'ГJІИРj ~~ (буіІІІІ у нuс.: Ч(~}'с.а 
~ЇІІJ.l І..~ІЙТІІИ'ІН8). У:ІІІ.ІІіt Jl llt'p11Hy, ПодуІІІІШ і 
ІІЇІІІJШ; с1·ео~Ію,- а тут і •ас•Ішс.•щ. уьійшов. Ті:аІ.ни 
РРЇЙІІІUН, 'ГІІІ' і NlH11111YIH~h ІІІІІІШІJІЇІІІНИ; Rt,· ударИТh 
себе 11 І'ІJУди, ·rан руни 1t аnНJІJІІШИ u і'ШІ'О н"n
xpet~T~ ша •·.:ншс ІІИ INnнy, ЯJІt очи, що JІЖС mt 
СТаІ)Ш~ТІ1 ІІО:JНЩЩНJІІt, НИНОТІ1.ЛИС:J, і :ІНfі.!ІИІЦ8.JН1', 
аш 1юбі.!ІіІІ, нн нрсnдн! Ян глнtІу.1ш н 1111 діда. 
то мепt :ч~n.Іюсь -- не то ГоrпндІ., і с.:1·іщt ІІО'ІУ,'tа 
tt:orв мо.ли·r••У І. . . Аяс rpyд1f 1\Іені :ш,ІJОШІІJІО; -
с.:амn не :JIII:LIO, ІІІ\ і Я ОПИІІИJІЯ.(:J, ІШ J\Q.ІІіІІОХ. і 
11U!tУМП.1Іа собі l\IOИ'IHif: ,.)'оСІІОДИ, ІІОМИ.'J)'Й 4 
мt~ІШ •·рішну Ін Hr дшн·о й мoJпturь: у«~ТПІІ, 
тут 'ГЇ.;tІІ,JСИ j~щ·;~rJ~iHI..'І,, 1110 Л )' (.~ИЇТ.ТПІ'ІЦЇ. "Л ІНО 
ти," нан~е, "тут робиш?" А ніtому нrшсу: "етс.·.·•ю 
пам нос.•.те.:но. ·• А nін :\І('ІІС ЦJ\.tон і ІІОІІЇJІvнап. 
3араа іа JІсби, М:О1І з нс 1ІИ: ,,Нехай н;:е, r. ношс, 
,,тобі аа ее npИ('IIИ'J'J,cJІ горний ноа.1н. '' 

Тuн uттоn, ноису, дід і (.~ІІЇІШІІ і ІЮl\ШОІІУШІn 
пісні й nумни. Palf у 11(.';\і.тнn, піrлн обіn, nийвюи у 
СDДОН і ІШШС !\t'СІІЇ: 

Хочеш, Ори:t·ю. н тсбr юtnчу IІit'CIJJ) і 
думnн? 

- НаІt1Іітт., ІІаІІ-С)Т1 11..', НЮ·ІСУ: - n ny)-1\(~ ,1J..ЮбJІІО 
і ІІісні і nумнн. 

А н амо.Jюдv душе fі\'~Іа •·щ~·rpn: Uy;•to на uу
.1Іиці, ш1 ІJс•шрЇІиІінх, у'до(·uітни, в І~nллднt, на 
ІІ·рищях, ніх·rо ян я r1r.pf"д не.І1R. І~са :\trнc ІІР. 
3На:ІІf, ІІІ\ і аа ЩО нант·м~ІІ, JJН: j ПЇl'ІІЮ :НШN'ТИ. 
Бу.-:10 1 Ш\ lloШ1'1f ІІС JIYC1'И1'J, l\ICIIC ІІа НС'ІОlJІІИці, 1'0 
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іі ІІUрубшt 110[10:JXOДЯ'fl.tCJІ; U C1'LHICMU I'}Ja'I'JJ<.'fl О 
хрсщмна, uбо 11 ··~·t.·сй, то ІІі один ларубuн, ~о 
UCioUI'O С('~Ш, ІІС ДОШСІІС МСІІ~: 1'ШШ fiy~ra IJ})YJLIOD.. 
Ні я<с t'o uoo·y нршода! А ІІЗJJ\'бни нні бушо! ... 
не 1'енерішшм рівнн: НІіС тсп~р нарубни~? 
ос..":И)'блені І'оробці r:с"Р,ед 1'ИМІІ!. . • Іш-:нш на що 
IIOIIr()CBOI\ИJ1Иt.~I.. ('j, iiy,:ro, :-ІіНдутМ~Л ІШ tІе
'ІЩНШЦі 11 ІШJ)МU~ИНН.Х, Jt fіЛ8Іt3.ТШ'Ї, у ІШt'ОН:ІІХ 
C:\Iylllt~IIIIX ІІІНІІІШХ, ТН Jll\ (.'TKII)"Tf• flii.'IHIIДJНit.'.Jt'l'l•, 
то tt ІН<'Р'І'Іtа.tіі f111 poaptH'O'І'ftOc.·я. Уй н.::е І »ш у 
ІІ)'tШда! А fiy,•Jo НН IIOIШXUДJI'fl• :J І\ИЇШ1 H3p1'tJIIi 
но:шни, то таt,и1) r·армідtЧ) ІІідійму1'І•. -· хоч тінаt' 
і: І t.·c.• •. aa І Ilaшttr.І паруfіІШТtt ІІИІШ rюрuабиuаютІ., 
оt.~t:'.ІІс.•юtІ Іюобриu1tють, Rri ІІечорниці рu:шн.·ну·•·•· .. 
Та й ІШІІІU)1.У братv дnсташ:шur.І.: ніtіJ.tаЮ'І'Ь було 
1\ЇІІ'ІИІІУ U НіІШ oJi НИХ не R'І'І.~LІІ.~ІІІ, і МСІІС JІОUИ.ЛИ, 
- rіfі..:тун.111uть тн f\ не пуrнаю·•·•·· •• ес." нан,утІ., 
,,нідІ,~ш: ми її бачи.пи ня .lІис.·.іі' І'О)Jі І'' Uон(ШlІс.~я. 
щшриt'JІІ·ю:шr.JJ, таи не И)tута~ нjри: "треба/' Іі:а
нtу-rІ., ,.нодІtВИТІJt'fІ, •Іи нrма у 11сї хвостика!" 1 
нш:с, нажv, не птечrш од 1шх і не схонш:шrп, хu•І 
ІІуші тnнf ируа·ом с.·.е.1Ш бу.·tи, що нr П}Юдс.>решс.~н. 
по~ІМІJІ не нрuсуш.'ІІІ. T("IІrpetІJ'I1 і не ан·щtас.:ш, не 
ТОЙ Ї JJie fi)'U: ТОJ\Ї 1'ІJ8Па ІШЩН ti)'JIИ, JJH Тt'ІН.~)І 
дrрсно. їй Ні:<' J)ш·у прапд~•! Hnt~ЩJi, бу.тtо, 
носят І., то н;н нос.~и ~ІамшотJ,, n тrпrрс•ши що? і u 
но.пі но 1·іс.;і троnи не бу це. . 

Ну, тин б.нчи1·с. JНО)И .н тане рuаннауІІшш '1 • . 
О·о· НІ >кс Вщ·у :oafivJІa: Но; :ornnar.ш молоnі .нітн, 
ТО, aд.JG1'1•C.'J1, і ІІС ~ПCVIІYJlO(.'I•, б~ нn:ІaJl, -·'ГШІІ 611 :J 
ду)ШО\0 Й OC1'3J11H'I• ... , J"·c, IIJIO ДУМО:И, ПJІО 
ЧСІІІІJ(. ,,ХО'ІСІІІ/' н:анш, "JI Тебе ІІШІЧ~· ІІЇС.'ІІІІМ j 
nумнnм? Нн 1111Мру, то DОІШ ще :J тобою ІІОіНИІІУТJІ 
nний •Jn(•." nт JІ й виn'ІиЛQсJ., і с.~nршу дочну 
Оксану шtnІІиаа. тан шноданс: до'ІІШ мшr вмерш-1 
а 3 .нею і ніші і ду~ши. Та ще JІН нсбоо·.о і rомершо: 
наа·.:юю (~мертю~ І'JШНИІІ1t' ШНІПJІИ.:Jс.Іr.J, ·rн Я П 
nриааnи.Jю. . . lІіс.'~ІJІ себе оt.·т:нш:щ :t.1Юf: діто•rон: 
Х,ІІОІІЧИІШ і дfНЧИІІН'V, J\.IAIIJflc.'NII•HИX, Jllt' 1'~LI\ 'І'Ї.!ІІ•НИ 
що OJt :н•:'ІІ.'Іі ІІіJtJІІ',"Іін·r.. Та n с.·иротнм ІІС ДШ' Bor 
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TH.11UIIY: УІІ~'І·.:Н Щ(ДН.'Ш 1t JICH)))"'1'11 і ІІОІ'Щ\.JІИ ІІЇ,'1 
Турна, тн тнм дcc.:JJ У шrшта:tі і JJ)Іt•p. н y•ry•rІнt .. 
Orrnть oaбprxaJІa<·r.!. щn бn я pn:шnaynnлn? . 
їй ще Во І').' аабуJІа І. Ert", ІІПRЧИfl :\t:еІІе •tер-
не•Іиft 1\іД ІІЇСНЛМ і nумвам, і ННЇ)ІС ПtрНі бу.ІІИ Ті. 
ІІісні 11 думни І тан до <:срцн іІ ІІ)JИІІІІІІіmІ. Деfі 
ІІе були, нудиб 11е піпша, і нони ;ш ;\t:ІІою. ян 
І;)·рчата аа НІІОЧНОІn. 3Ш.'ІІу, ТЮ< і 11 C.'Oit міВ :-ш
JІІТ8Ю1'І,, Jll\ Ті fін-сі.:ІІШ, ЩО І'УЦ~ТЬ у НЇ~НХ ЛИІІІІ, 
НН: RHp11()T~tr.л 111111:1 ІІАХучим ЦUІТОМ; 1\ ТС1tС'рС111·Ш 

усе забу.'Іа, ус.с ршшія:rш~ь, нн ·r·;r rнн•.rа, що rrix.тo 
Й ІІС 311Kt. нуд11 ВОНа XOHBf:Tt.c~JІ. 0ДІІV 'І'і,•ІJ.ІШ 
думну ЩС Й 111\МЯТУЮ, ТОІ. 11 ТУ ааІ\уду, ІШJІИ' l'ot'llf>/11• 
ІІJ)ОТJІІ"ІІt.~ r•tнy. Та й ••с довrож мені Joнt і nиxrrп. 
rш t'Ї!\І t.щіті :' аuнrім стf\ра r:rana, і нnги ІІf! Jtt.~p· 
11\У'ГІ., і ш.~ дuчущtІfІ, і ІІС доt'іачпю. а чаrом ·r,н; 
І'jJУДІ" ан.пшн·и·rь, що А t·o,:юt.•y пе nnнrл;y: . Сю 
а1му трохи буJІt\ ІІС :.тмrрз.т~n t'ii.тrn rnмн·іпм·аtх 
дut'·І'І.~А. ІІідШІJІЯt'l• t.·трашеннп хуртш,иІш, о н і1 
ІІИЙІІІ.:н:І а ХІ\1'11: тіо~"ІЬН'И nept>r.тynиnn поріг, н J\ol("llt'. 
НН ПЇДХnІІИТІt вітер Т'Н 11 <'YГO)Jfi; СИЛНУІОІ'І• 
уrТ.ПТІо, Я МРІІС ·rnH і ІІU,!JИТІ,, 1'НН ('ІІЇІ't):\1 і 33:\JЇTR; 
нри•Іу, тші що а мш·о ирин:у, но.'1И пітер нn nе.сятІ. 
r·н,ТJnt•itІ і )>t-Ht', tt ниr., і І~НИІ','ІИТJ, і rornTИTh!. 
Тн Н):НС ДЇU'ШТО, t.'llttt'І,бl Ум, JtОІ'.'ІrJІ,Їі!ІИІ'І•, ІІtо MCtlt~ 
немн. ІІИйІшш, шtгреб.'lн а (':yropf'ia ·ra f~ nпсt·.~ш 
у хnту; ·•·рnхн 11с Oit~·(ii,,a ій ;нr Вс11·у ІІ))RR;ta! 

ІЦож 11 ро:н;ааупа:ш'? .. ОJІJІТІ• ан.бу.тrя. lllo 
ан напаr.ть танаІ.. ІІоІJІІV, шРrиу, ra й теt. 
і аібюr.J .. з rtшJтr~"Іину . • 1 fи нан, про Л~J.tlry . 
1\ажуж пам. що nдну 1'Ї,ІІМ\И і Ш.\МJrтую. ,~{ід l\.t(Ш! 
щшав, що с..·но:r.tnоІІУІІШ4 Уі, JІН ще бун :щшоnим 1 
Щ'.ТНІІС..'JІ ІІЇІ'JІJІ fіІ,ТМ(А 1'1\ ;\"ІА'Ге])И HJ)YJ',тtИr.t C..'ИpO'rOJO, 
ОТ І':tУХ:ІЙТІ', ІІСІНИ JПt.- ІІС щtбуJШ: 
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(:ХИJІИНІІІИ І:о,тJщtу 1~03Hif, 
Ни 1ю:шутт1 r.тонtІ, 
З t'.ІШ Ї:\1 rf'.pHf''-1 lft."~бOpH Н 
1'ану дршу r·адап; 



.. Uд.ии, ffн билина в нопі, 
~ ІіlХІІ.)', іJОІ'нбию, 
Не nu ruo Ій во:~ і 
Тилану шп.аю. 
1-le:"toІ~t нені·, ІІем•d. ·raтu, 
llt'~IO сестри, ІІемu братн, 

Нема жішш, 
Нема ·rітнІt, 
Нема колі, 
Нс~ш долі ... 

Моиж ХІІ'fИИfІ 
А rир\11 землі цnмовІtна!" 
А серце йому в одві·r 
Тшшй цає npиui·r: 
"Не >ІІурисн, ІІО3аче, 
:.ІІІбудІо СІІОС І"ОрС, 
UІ'JІИULc.tl, небораче, 
На бІ.nи!І сuіт-мореІ 
Твои мати - твоп uо.:ш; 

Батько тuій -
Степ сивий; 

Сестра ТНО/1 - TDOR ДОЛ/І; 
Брати TUO[ -- ДDІІ ІШСТО/1/1\ 
І~остра шабщІ - твоя жІнка, 
Нничарна - тпоя тітка, 

А хатина-
СnІт беа тина, 
Ноаацьна 11ерина! 

Мати-ІІОJІІІ ·rебе анар11дить, 
Батьно~степ тебе ІfRІІрnпи1·ь, 
('.е.стра-ДОJІІІ НС ІІОНИНе, 
UІабпя·тітна не заrнJІе, 
Нрати-пистоJІі обороІІRТІо, 
АничарІІа вра1іu одrонитL. 
Іnиж. ноаnм, світ an очима, 
Неси сuою смер·rь за плечима. 
Не бійсь смерти: ІІОКІІ ЖІІВЄUІ -

УІ ІІеМІІ, 
Анк умреш
Т~бе •Іорт-маІ" 



Ото nам і думочІСn. - І ті ·гарні були, таІ< 
аабуJІаІІІ. . . НІ ІКС J;ua·y ~uuynal. . . Стара ише 
ст:.шаt нораб і НЇС1'uttнам на пічний ноІ~ой. • А 
31\ІІ~ться, буці>І ще і ІІ< дуи<е c·rupu. Аджеж 
1\ротихu с·rарінш од мене: JІ б)'JН\ Illt~ дінчинною, 
а u неї В)НС бу.їш тро(і ді1'0'ШН. а і доt·і щоарону 
хuди·rь юt Jlpe•tІtc·ry у l~иїtt ІІішІ,и ..• А 'І'а -
JІН їі"l.,. ,і.~уДНН'ІИХU.,, ТИН СН ДR~ІеНО ЩС 
старіwа од 1\ро·rихи, u ще дЩJШlІ1'Ь її І'tІСШщІ. ІШ 
СЇМ СUЇТі. )/ 1'UЙ рін, НІ\ Я ІІІІХЩ,1ШИ ;.ааміж, НШІІІ 
шшшиJІа r:ина а дu•нюю тоrн ... нн AoJ·o? • JІto 
И~ИІt Н 'fі)І Celli, ІЩ I'OJJЇ, ПроТИ 1'tJI'01 11\0 .М~lИН 
3будушш. він ""' ще чумакував. . . Ні, 3брс
хапа І. ЩU Jl НШІС)' І. . . ІІС ВІІІ 'ІУМВІСуІІІІlІ, 11 
'tОЙ.,, НН ЙОl'О? .•. ЩtJ fiiJІJl МОІІSСТИрН ІІULіШІ.,. 
lla умі ІІеJІпІться, тон 11с 3І'адоаюІк. . ІщщІС GіJІІІ 
йuІ'о хати і UCJ>IIa JЮеІ·с. ·ra ні І . . U'І"rан 
3б!JСІІІИ І. . ІІе верба 11 ІЮJІО;\Н3Іо. . . iiu•·uш 
YL'l КІННОТІ.. • • Го •1. • ІШ чу10. • НПХИ-ІШХИ· 
~<ахи ... ux, Jtишечнu І •·руди :.sа.понш.по·. н~tХИ· 
кахи, tщхи-нахи-Іщхи І 
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Мірошник. 
(МиХАІІпу МІШUІІUСІІИ'1У ІllІЩ.ІІОВСЬІІОМу.) 

~' 11<-рбt•о,ошх хутоJ)аХ буu \' -"'''"' нр1, СІЦЇІІ 
1\рН.ІІ'Jt'ІІН'О. Xyтoi"Шllf' !\ІіроlІІІШЇ,о\І ііІ 1 І'О npr.~m:•JІH, 
fin 3бу;tОІІНІJ ІІЇН rnfi1 ltЇT\)tl'IOJ:, ТН ·raH 11СІГО I'"JШtl 
НЗJІЮ'ОДИlІ, Що ЛНИ1f (ін 'І'ИХІtіі ІІЇТt•рtЧtІ• Ні UIJIJ1 1 

ус·і ІІЇЧІЮШ t'TOJI1'1•~ З ЙОІ'О І,j1"рJІ•ЮН Hj))"TИTloC .. 'JI, 
ашtТІІИfі ІіуІІ ОІІJ,'ІсtRПІ'З той Сицір ЩІІІІЩИІШ 
llYIIІn, ІНІІІЇІШ 1 1СІ.~І.Ш і бОJ'ОСіШі:ІІШ. (Ja[:1'І.~IILI\O 
:ш.•ні ;~оно;tн.:Іщ.•J, fіачитм.·н а ІІИМ, бо тоді ХО:1.ІШ 
Jl НІС ІН\ UX01'Y НИ110Н (.'1'рі.·штІ); :tе-1\ШІИ І1іі(РІІІ 
nош1,, н.'Іrt·о.нtи, ·го tt не с.~чуtаш·л, JІН і :щ Ви.р
ннрішюю опшrшнсн, r.іа.:ш CщtupoІtut xn·rи; от 
бу . .'lо ааіі;ІtНІІ :to Нш·о, 'І'П і1 ІІС'))('ІІО'ІVGІІІ у ui·r)ШtJІtY: 
Раа, нош.·(~ІІі, шшс."rІ:ш ;щ нас.· на ')'С'рншн:у •·ю·нр: 
от Jl уаJШ РУІіІІІИЦІО тn n ніш,он, чи ІІС 11('1'[JC:-110 
нної. Очерети 111<' не нуше шднн.1И('І .. , тан шнн 
ІІt' ніанра:~,r.шt·н: Іrтицsr, бн•r, )\)')1\t' t:торошнn: 
ТіШоНІІ абJІИЗШІІ(.'JІ -:-· :J8)H1:J :щHtмatTitt'JI і нере:ІіТа 
нn друrі н:tееа. Внес rшд Іtечір, НІ\ ІІосутt•ніло. 
ЩJІJ;\tiiiiVIIIII\1 І<р•іu хутір, ІІі:ІЩJІІІІІ'П і llt''I'JINIIIJI 
·rшш щі11у. rlщхонсу ;&о вj1·рn•нш, бп•rу ··-- t:JІЇ· 
титм·н ~· ніІшнн~, nрорі:шн(• у ;шерJІх, - тон 
t•olii ненt•.:•ичне, І"О,!JОШl тj:н.ни іі нроаіае, -- та 
Й ;ІуЩІЮ собі: ус)'ІІУ fl у 'Ге ІІіІіОІІЦе l'!li'RJIY• 
Ш\ Щ() ІШШl а;,а('ТМ:JІ Н\':ШШі '1 :-!ійІІІШJ- TИXt'llltl·o:tJ 
llfl t•xi;ti(IIX, 1"Н fi І'УІІУІІ 5· HЇHOIIJ\t•: 8 НУ3І ІІНfіНЧШІ, 
JІН t'ЩШІШС: "t'IIJIT, (.'ІJІІТ!'' 'fl\ ІІУ Xpt't'1'11Tia('JI, 
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Дш~.1К1С.'t, У щі:ІІІІІ\', Н ІtjІІ ШІ\ аfkІЇ;(, ll .. Щt.'lf tio~ 
PUIIIIIU:\1 і'ЇІПІ ІІUt'ІЇІШІІО: Jl 1'ІJ~ti >ІІі :ІШ'\ІЇЮС'І•. 

Не .lпнaJka.. юш..:у. Сидщн·, t.'t" 11! 

Від•rишш днt•рі. уІІійшон. 11 11іІІ ~tpsrши·rt., та 
ІІСІ!' аІІRЙ Х()(1 1.'.1'~11'1• :\IL111t.'1 ~~~·м;н;: 1111 ІН' 1ІЩ)'fІ1ШІі re 
у :\ІtН;:\ІУ ofipaa1 ІІрІІНІІШІІ ~~о ІіоІ'ІJ. 

Ht~ UiHt·н, нш·н)·. н і~ t'rt\1 тt•fie ш.•-
рtхрещу! -- Tll 11 11~\)ОХ\)ОІ'ТІІD. 

Ct> 'ftl. ]'pІillM-i)''? - ПІІТfІ. 

- Tn шh:, нажу. 

Ну, 'l'ot іі а~'''ІtнІШ)К Mt"Іit' на.:Іш::}к~ - на
>Нr: ян нсаі'іа•Іин н 'tІЮЮ ~~і•·нnt~м~у r~trnpy. то 
нон~ :\1\•Hl :щї.'t;rat·t, rтрашніш щt с·~':\Ііttш.ноrо 
чортn. 

Нн т;.ши. -- к::н·ку, а.lJІНR1'м·я ІІТ11JІі. 
Ct•, нnшу, ні;t тш-.а, щн у тt•fit• на-анu-ІtІо на 
;t~':\ІНЇ; \llt ІН~ І.'ІІJІТЇ, ЩОfі ;to llfit'. 'ІО()ПІ ХСЦ11о'1И! 

Е, 1\ЮІ\С, НН~ІІtШ, UH'I, Jl ,ІJІН'ШШН: 
}tt'lii Н)Иt.' JІІ.Ш рuаи ІІрнвижуиа.:нІсІ. JIІ\iii.."L.. 1шрп. 

IJІt ІІС 1'ШШ 1 ІШНС.)', ПН і ('.JІ'l 

---- l~О.11Иб ТШ·Ш, 1\ШІС(', -- Н ТО ІІJ.Н..'НІ.'.'ІlШЄ 
:\ІСІ-ІЇ .:ІІtХО ІІШІJ.ЮрО'Ш.'Ш! 

Нн же uшш тобі ІІJ>ИИІІЖУІІШШt~І. '! 
ІШТЯ.ІО. 

Uт <'.:tухай, --- 1аІ)ІСс, -- 1'Н t' ;\Іі)шуіі собі, 
НОо'ІИ fJO:I 11fJIIIICIII, ЩU ІШІІО :ш 1'-ШрU ТШ·Ш. ТИ)К 
:JІШІІ, --- Н'fіЖІ.', -· t:'l'tiiJIIIf11'U :\101'0 t'ИЩІ, ІІІШШ'! 

Нн ІІС..' шштs., ·- нашу, По:му щt• .,бuтІ.~ 
!ііН t~и•••- ІІІ>і:шище нри;~юн\ШІІІ. 

А ашасш, а .. ,щ·о itfi:\ІV 1'Шіt' нрі:шнщt.• щ•и-
;нтш~ш? rtит;t. · 

Не.· :шаю, НННі;)'. 
Тон (',1\'ХаА, •· ~ ниJш.• . 

. ,Нн н о.=tр~·ш:иut~.н, Іш ІІІ..'JШШЙ рjн ноt".1Ші ІІИ:\1 
ПоІ~ <·•іна, отt·І,оІ'о ІІН\ШІ. )7ро;ІІІІІС.'Н uін ;~;)-н~е сонІ
бий: ;І,У:\Ш;Ш, ЩСJ :шраа і ІВІрt.•: ;'t: II011f fi tІ'\;pt.•t'1'И,'JИ. 
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І роаІ;;а:JІІтІ, ІІС :\1ІІЖШІ, НІЩ І:Ш:\1 :\ІЩІС'ІІіН Uу.1н. :1 
·rіс.:ю ;\ІІТІІІІОІО: І~і.:Ііс.'іІІІоВІІН ;~t"Hio і І(Ї.lЇІ'іІІІоІі\' ІІЇ1J 
ltJ>Н'III'fJ, та іі І\~Нt'ІІІ'І'І•. щitш•rr :1 rн.щ·о •юрти ·,іШІШ 
;trJtY1'J,, Ні;11111 :\ІОН шішш :ш ни~І і І'H)fR трІ"ІХІІ 
ІІЇІ' 11(• ІІЇі~І\И;~,І;щ, Н ІШІЮ, t'I.')J;(t'llllll.', ІІІН'ОХ;ІІІ j 
ІІНІШJНЧІІІ,'ІЩ'І•, 0,1.ІІЇ ТЇ,'ІJ,І\И ХJНІІІtі :ЮІ~Т~tо'ІІІІ.'Іо. 
1 lt•pt•a IOIU рони нuс.·.нш JНBf Bor .і~()УІ'ОІ'о t•шш. 
От )lil'Гr.pi n~Rc щ.• до ХІІЩ>m·о: 'НІ, но 11ршці 
liMf\V'IИ, і Об()ИJ~.1Н ІНІІІО Та1\Іt Н~~І: 'ІИМ•J,ІІСІ 11pJ.t-
11R~'1ІЇ )ІІІ •·ріхи, fі . .,аr~но•ш Гm.'.ІІНJtа. щоfі ~tіІІ 
ІІJШІІJШ fіш·о .'tc' ('Сбt. Ву;ю, шіІІщІ ноа1І'І'м.·н 
:.J ~f(.'ІІІІІІ'ІІІоІіИМ, а CJ,Ql"Q, І',lІІfіОІ'СІ, Іfо,'І()ЖІІТІ• ІІіІ 
JІЇ,ІІ, '1'0 ІІІІНО Н'}11і 1ІИ'JJ,, 11111Ш ІІІ~ ІІІІrІІНЇG і 114.' Щlti
C.'TJIПH'Tirt'П, Rl\ ІІСі·ІСlШІ'. Іі)'•'Ю, IІt"pt.:rYrlo tl а ІІЇ'І')ІJІІШ 
і 1.'1'Htl)" І"РИ!\tRТІ• ІШ шішс_v, ·ro п0ІІИ. обі.:І:н:тt.t'Іf 
(';JІ,н:ШІ\ІИ, TR jt О!J.ІШ:Іус:: 

"ІІ(о:-н :\tt>lli а ІІИ:\t рнfіІJТJ,? Ноно і t':t\ю 
LН\IfJC і ;\H'IIt' а ,lІtТШШІІ.І :аа t~ufiшo rІ01'1ІГІІС !'" 

J..lyшc• "С.'ІІі t'Пt,,O іЩІо!ІІо Х.1UІІ 11И1Ш.. [j~·;І~), 
ІІЇ:Но!\ІУ ЙОІ'fІ ІШ руНИ, ТО R011f1 і :ш:о..НІПННt'; 0'1' Jl 
і IIOIII)"("JI :J lllt:i\1: Hi;t~' \Ю.lІІТІ,, ТО Й ЙОІ'О :1 ('OfiOIO 
Uc.•J)y. І ft~с.·тую J\щ·о, І'o;t~'JO н:.шншю: c•1'tt.lU НІІІНІ 
ІJІІ'І')ЮІІІІі~· ТН ІІСJТ)ЮІІІНУ оду;иуn~'ГІо. ІІЇ:(ІІН.:ЧJС.'Іо 
ІІІ\ ІЮІ,і і :шііt•.:ІJ,JШТі,·ш: "1'К1'у, )JОШІ,'" ((t.•pt•a 
;11111 )ЮІі11 IJitXCIД11JIO('J,, і 1'ШШfі :J ШоrІІ'О І'Щ)ІІИіі 
х;ІІJІІt'ІІІо І'ТНВ, ЩО НО~І)" ІІЇ ('1\aiKf'lll, ЩО 1.'1.' ТОЙ 
ІІ,lНІіс'н, що :~шріrс. 'І'о й' ніри не• ttиr.. А ~·to :\ІІ.'ІІІ.' 
'ЛШ II)ШitltH,lO. ЩО lt :\ІПТt'рі ІІС :нш,·ю~ fi~',10, 
ЖЇ.JІЩІ. І''І'ШІt.' ІІа;tіІШ'ГІ• ЙО'-ІУ І'Щ)(JІІ(''ІН~·, ТО ІШІШ 
11,( ІН'Ї і )1)" 1Н'ІІНТаУІИ і ІІШ·І\І'ІІJІ'І'Н:W.И • 

.• І дІІ ('(І()і П''ГІо ~-· амІ·СІ.lІJt.'ИТІо: ,,НІ.·Х~ІІt :\ІСІІС 
таtто о;щt·ш:." 

То fі\','ІІІ н іІІН1) і нб\·иutн. і однІ'ню. іtено.'ІJІ. 
у пt.-с.'ІІІІ ~Іі\о :tЇ:\ІІJЮ, ШJЇ;.\V V ШІ,:н• та іІШ'fІ ие ві:н,:\t\" 1 
'ГО ·та11'ИІ\ I'ІJ,l;.JC ІІЇДЇ~і:\ІС, • :ІіІ IIOatl~l JHt'l·ll~'riІC.'JI 'f" II)J(J
I~И'IIo, Щоtі і Й(JІ'(} а І'ОбОІО )'3ШІ. J)y,JІo, j :J~te(J:НH.•, 
і ІШІ.(J,!ІЩLПС;'ГlоІ'Н. а .\ЮІі 1 ІИ'fJ,, ТІ.'ІШІІ'fІ•~ аби 1'і.іІІоІШ 
:1 fitІ1'ІoHIIJH fіути. ~Ін щш• ІІіщ•k троІІІІШ, ·ro U:у.:ю, 
Jjщ· ііого ::ни i1i:t •юІ·о, ;~~-:\Ш)' :шно ніщ·и.дувао; 

87 



:.~.~j~,~~;::l А~~ ~ІСІІ~~~аІЇ~{'о~~і('ІІІ~~~І~'tІІ\'О~;~~~~ОІК', н:<~а~::~~ 
ПfJOiiiiJJCTM'fl, 11\)1111Ct"t.' ~ІСІІЇ, ТН lt Наше': 

- "СшJІІИШ1І't•, тату. а н аа наt· лог.·tешу." 
То н Н :нt('tty, а ніп Ішрнtтм·н rіі;ш :н.'ІИІШ, 

:шсиІІа, і од{'НІІn, ІІеІІа•Іс :\tіроІІІІІІІІ\. Тші нід 
тш·о, що ві11 :'ІН.'ІІі ТШ-і' ;rнн·ошшt і н Іmхавсн 11 
Но;'!І)', хуторЛІН' і прt~.'l.оtни.ш Но)іу !Іріавищ('; 
,.батм ... іп t~І-ш". Внрk '1ій 1ннн, ПІІшіі стаu а 
ш.оrо бршшіі 11нру6он. що нрнщоrn Ht' іJу.:щ у 
ІН' ЇЙ Of:(},"JJIILi: I'(I,'I01tf)IO RІ-ІЩИі1 ІJД :\ІСН(', а ШІН' 
що ан ;.tОб]13 '!а ІНІі(НІ .1)'1113, т•І щ• :щню, 'IJI нn
Г]1n.it~tll 1;01'0 І O<'HfiJtl• ПІІЮ10 лнтиІІІІІо. Bmc ('Т!\11 
я ІІІ~їіїІТІ. Мо:.Іу ЛІІ;-~1'.\'Шша. тзt~· на JІІ;у ~~ін•шну 
ІН.' Гllfllly, ,\'('(.' :JЛtІГ.ТІоІ'ІІ l\І(.•ІJЇ ·- ІІС' ;(О І! :ІрИ. 1\о,·ш. 
pH:t :н'ІЇаіН1'По ;,.tO Mf'IIt" J(t'('JI"ГIIJtli Та fi ШІШІ': 

- •. І t..•."Іонн ~а:нш, щuб ни н:ші,(Н.ІИ<'І, но Ного 
у Hrpiнm, ІІНіf.'І, ~шІ; на" н:•аnтн. •· 

Нн друпІН -іН'ІІІ• раtн.•нмю rІіІІІОU н у llcpfiІ·m. 
Ухошу \' m•:Іuсш.• нрш~:н•ніс:, дштюt•J, - ІJоtІІІі· 
t•jJІІ.JH:І x·u.TH Щ.ІJ.Юду, I"O,ПOHfl ;J ІІИ<'3))('М СІІ;tfІПо аа 
f.'1'o.t1o).t і роаІ'.'ІttдуютІ. m;if.'J, ба;~ошt·и. ІІі;.tііtІІІОІІ 
Jl JНІ (''('С~Іу. Та Й І:а;ну: 

- ":Jднроні iiymt! А чuго нн:\t треба ? 1 ' 

- "Нt•І-ірутеJ.Ішlt нuriip, CІ-t;topt~," о;н-ш:нш r·o-
,•roшt: ,,тІtій 1unн ІН'І чераі. ·· 

lІt.•ІІUЧе ГОСТ))ІІJ\1 ІІШІ\('М !\ІСІІf Іі {'f.'J111f.' ІІІТ}ШН-
11\'~10, НfІНІ.ІІr. ІІf"•міст під :.шою ходоро).t ааходин: 
,1Ї';tU Ї llf.'T()Лl) 113 НОПі Х. 

,.Ulo," шt.аа.• го.1окu •• ,іІШ.'ІІ• батм\'іurt.Іюго 
('НІШ, Ш·Н а ІШН)' :J:tliІШHf.'H?'' 

.,Ні," НЮІ-\~1 , 11 ІІОСІІЇІІІНU :10 Hat', 'f:IH 'ГІШХJІ 
H'I'O:t1ИlН.'JI. '' 

СШ\"1 IIL' :шаю, ЩО Й ІНІі-Н\' ~ еін ШІ JШОНі ТН Й 
IIOII)JOCJШ ІІНІІІПІІ<'JІ. . ІІрІІІЇ('(','ІІt ІіУХ.lШ-і', ~H'j'IJi 
11JЮІЮОТІІ~'Н. таи :'\ІС'ІІІ r·ор~ю :ЩШІІ~."Іо. Од;~их~ш 
ТJЮХІ--1, та й нішон :to ,,н,tу. І;Іу, ІІі'ЮІ'о не fіІІ'ІУ 
Й ІН' '1)"10 1 І;с:Ш.РІС Щ'~ЮІШІЙ: НЇ1ііШUІІ ~' ('ПШ 1 
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удН(ШІІ('І, об ~<"М;JІ() j Otio'П111f.JI CЛftO~fi)IИ, r·iJ1HИI't.IИ 
С,'ІІtО:JН~ІИ.. J-ІНІІ."ІНІіНІІІІІИІ'І• УІНІОІІU, )')ІІІІІГІ• 
Uі;ш н:н.·с·а. ІІtніі ІН' піана:ш, що н:rшшн, та Н 
ІІі ІІІС"Ш ,j{ІЦО)ІУ. Jlt• ;~ОХСJДН'ІІІ Bt.'J)('11Ш :10 Jtlli Jtll 
МОGЇ ХаТІІ, .itiiii~IIIІ('f• Їіt(' JІІіІІІ :Мt'ІІЇ ІІН:SУСТ])Ї 1 1. 
1\удиб Н ІІіJІІUІІ, 'І'о ІІИС:t• JIH нt•рТШО('І•, 11іІІ ІШіі,'tС 
дн :\ІІ.'ІН.~ llfi:JY('TJ1i 1 І. Ті.=ІІоШ·І ііоІ'U ІюlіаЧІ-111, ащш 
.)IL'IIL'· HXIJIIJI,'I" :tH t.'I.~))IIC.': ХТО :\IL'IIt•. 1'1.'11CfJt'JibiШ. 

itS~Шitl c.·of'ii, fi,\',\1' І"'І"ІJіІШТІt 'І ХТО ,'(UI','I(.'IOI"I"Io і ІІ'І'Ї
ІІІІtТІ, ІШ І.'ТіІJJСН~'І"і '!, )','ІІІІІ,\'11 ІІЇІІ ІІа \Іt.!Ш•, 'l'il 
11 !IIIT:t: 

,,•Jor·o с.·с, тa·rv, nи тнн а видУ :J:\ІіІtИnІІсJ,? 
~lomt• ІІt.'адуШНt.:"Гt• 'І • н • 

.,l.lt•r:py·•·t·r.ниli набіt.)• с~и••У, •· нш-1,,.: 
":щІt'rрн ІІідсJ\ІО ~· " !Jc с.·т~мо lt моuи, ·rІ\н • JІ 
'І'і.'ІІоІ<И мuхнун J.IYІCUIO у ту r.1'ОJ.ІОІІу, де. В<•рбtш. 

,,LJОІ'ОШ ІІИ :JІШС:~'j.}И;ІІ·ІС'І•, 1'Н'Гу,•· 1~1\)l(t•: 
"хіба JIC ~ІІИ.іІИ, ІНО Jl. ІШ ЧСр:JЇ '{" 

~- "Не :НІtш:,'' нажу, "і н гn.п.оиу rofii rІ.oro 
не н:шп!'' 

Стон Іtін )Іt"І-Іе Іt'rіннtтІ,, :шснокоІшштІ.: 
"Не )Иуj>і1'І,СJІ, 1'nTy," Н'R)М:С: ,,Jit.'HpyT(.'.'riJO, 

JIH CML~)JTИ, ІІС ltlltltYTJ,; ІІОС',ТJужу;· 1\RШС, "HO,illf 
ГоспоДІ. ІЮ)ЮІИс, liury і І'О<'Уд>ІJІІІІ, ІІJІИАду до ІІІІ<' 
у OJLIIYt'H, 02-HeJJIOІ.~J,, 'Га fi ltUI.~ 1ІЇ:JЬМУ ДО cctic !'' 

::JН.І'ОЛОСІJJІН Й >НЇІІІШ, J[l\ ДОІІЇДа.тtасЬ Jlj)O llfliiiC 
горІ"; 'Га нше нн шша ні nбишшасJ,, ~~ JІ ;щб]>(' ба
•шв, що не тttн їй НШJІІ. синn, ян !deІJ('. І-Іа др~·;·нtt 
дt.·ш. ІІОІІЇІІ н Jua1ш ). Всрбни; амірJІ.тш йш·о, 
Ш".1ІІ"діJІИ, ТР anбИJJJJIИ ~· 1-іЩ'ІОДЮ·І і 1101'Шl.ПІf ~, 
НttтсриІюс,.rшІІ. J 11 а ним rrішон. Ни )ІСJЇХ о•шх, 
у ІІNС()УТt'І,І·юму ІІ(ІИt~)'ТСТDЇЇ, ІІІfІ'О;Іи.тІи ііому .!ІОб, 
UДJII'o'UI Мос.·.на,.ІІеМ, 8 '1'11).1 :шон ІЮІ'ІНІ,'ІИ, ІІС :шnю 

КіНе Ну ДІІ. JІІ\ І.~ТU.JІИ ІІJЮІЩІ1'М'JІ, 1'0 Jll\ бИ ІЩС 
rre ро:нш;Іи, то, :щш:тІ.сJІ, тн~t би оОох і 11 домо
ІІІІІІУ ІІО.ТШЖИJІИ. .Не- :шшо ІІШС, Jlli fіІІ Jl і ДU 
ДоМу IІL1HIYHCJI, 1\О.аИб Ш.' ІШШЇ XYTO)JJIIIC, 11CpTHI0-
1J~H~J. :J 1\аТС)JІtІІОС.','ІІНШ, ІІС ДОІІС.':J.ТІИ ;\lt'IJE.• і ІІе 
ДОГ<ІСДЇ.lІІ )' 1\ОJІО:Іі. 

8!) 



ІІІ: ІІt'І'ІІМ<ІНІІТиіІ стшt: t'ІІду, ·ru ІШ«' 11е нстu
ну. llfii.:JI ІІС..' :IIJt'~tYTІo; ХО 1 1 'f]JJI іtІІі llt' ЇМ'ІІ\Іу, а 
ШІіС ІН' IIOII}JOIIIY• ІІШШ ІН' ІІЩ'О;()'Ю'fІо 1 Jlli .\la,"lt'lllol\y 

;~~~·~~~~~~~;., :,;~; 11іі ;:::.н::;.,,~' .,:::;~с111 ';.~,•:,•:;·::~•::::~·'і ~:~~ А' а~:,•~:: 
Ші ІІ<І1ІИ а;~ :\1~1010 уtіJІІШІtУГІоС'~І. Вн:111.111 \ІС.'Ш.~ ~tO 
:tJШX~'IHHoi 1 І 11111 ~ТОІЮІНОІНІІІ І ;\ІСІ,"ІІІТШІ 1 ІІІПШ, 

Tnli ІІі 1ІСІІ'ЇС'ЇІІІоІЮ ІІС' ІІ,ІЇІІ,'Ш, 

1\СІ.Ш ШІ ІЮt'Іо;\ІІІЇЇ ,\ІЇС'ШО• ЩJІШ~іІ,"Ш tІіЇІІЩ) а 
J Іш•.ю•·рада сщ Ін ана пис·J•:\10. Пішпи ;to f»отюшІ·Ш, 
ОТ ІІІІІ ІІа)! і ІІрО•ІІІТІІІІ. 11ИШС Іоан, -- і ІІІІІІІС 
U:IIH'IJ(JI<І Р)'І·ЮЮ, бо Uii\C n IIИClo)(CIJIIIІil t.:ти.u, ЩО 
Dill, XDH.:Ш'fll l'осІІщЩ, іІШІШ.lі і ~~~OjiOUІJit, ЩО А 
ІЩ'Ш .. lЬ('.'ГUО ЙОІ'О .ІІU0И'ГІо 1 а С.'.'І~·ши'І'І• ІІіІІ )' ІііІІІІііі 
нртшн;рії ~tщ ~· Вt•рходІІjІІІJІІІН.'.J,но~~·. JІн ІІро
'ІІІ1'І~ап )1CIIl 'l'C! ІІИСІ•М.U, 1'0 ІН.'ІІН~ІL' t~Ш'l' Jl ІІUііН•ІІІІІ. 
J)у,Іо ІІІ\ t•jpнo )lСІІЇ С1'ШІt', 'J'U 1111Їду ~'О \laBUupu;tИ, 
аб(J ь Варварівн~· ;.to нш:арн, •t·o ІЮІІІІ ,\ІСІІі 110 
;,еt.'ЯТІо paaiu Tt' ІШСLМО 'ІИ'І'аЮТJ,; UiHf:t Й ІЩ ІЩ)ІН'ГІ .. 
RШ"U ІІИКtJИІі, ІІЄІШ'Іе Й t~Ш\1 ІІИt~ЬМЄІІІІИЙ: ІШ JІІШ 
t':ІUІЮ Ш~ І','ЩІІ)' )' '''t.Ji\1~' ЛИ('Іо~Іі, ТО і1 :JШІІО, ЩО 
110110 '1'1\НС. J;,Y~IU MO,'IIOCJI )' рНШІЇ і ІШС 1Н'ІJЇ, '1'0 
:1 мо,!ІИ1'ІІИМИ 1 ІJІ.ІсІ.ио нрохарЯ.).ІАJНШю. J Іо
.1еrча.·ао :\1t..'ІІЇ трохи, UJtШ\H yt~L~ т•tни нymyt•JJ 
t'Іtітом, ніtш ІІt.' :шt'ІІОІ\ІІІ<Н'І•. 0'1' ;11оде і ета.•ш 
)ІІ'ІІі t·онtт~·патJ.: 

,/І'ІІfі, Сидорс.•, ншtідшІt.~І. ;tu t·ишt, щю,ш
;tиисJІб. ·ro мшн:t~fі і uду>наІІ."' 

Нн JІ ее ІЮ•Іун, 'І'о нсІШ"ІС мені о•Іи Jю;шн:ш.·ш: 
аuрна тн ни і aifi)JAІH~J., у:иrІІ а собою І')юІІІеІІJІТ, та 
tt ІЮ:\ШНдр~·щtІІ у Вt•рхо;tІІіП}ЮНСJ.Ііс. На c~J.O)tИft 
;tfJII, і ТаМ t'Т:Ш. РоаІІИТШІ~ де MUCJ<H.'ti ІШа1'ИJ>У
ІОТІJ, ІJ'І' .:\1t"llt.' і ІІрІШt".'ІІІ ІШ J)OTIIItH днtр. ) ~иn;ІЮ('І• -
Оі:ІJІ uорІт t'1'ot·rJ, мос·ншtІ •. 

·- "Чи тутс•нш;' ІШТаІСJ, ,.Іщщ 1\)ШІІ'Іешю'lн 

- .,lіН'І'ЬНЇВ ('.1111'?'' U;J.Hatayt :\І()t'tШ."ІЬ. 

--- ,,l'Witllll•,"' 1\UiliY, "і ~· HUC Uill 'І'UН' ІІрОЗИ-
DUt;'J'ІJСЯ? '' 

!IU 



.,ТИН,"' ІШііН .. ', "нjн l.'t"ЇJC :НtІІИС.~ІШ \' ~·ІШС.'ІШХ. 
А ШІІНІІ ІНОІ його·?·· · 

'-,,.,.,,,,.,,,'т'',і1 •1','.',·,·т· ,.,'.'",,'.",,~!·, •. fіатм~ін r1ш, а tІ с.·ш•іи 
Нуам·t.• :шс.·•·шnі," ню·н:v: 

"t.·ншt;.і·а·•·· ;н.· нін?" 
·-- .. У нншіtt rю·ri с.·.:t;у;.ни·•·•··" rшшс.•: .. ті.lМШ 

'l't'ЛCJ)(~IfH11 flш·o 11~:\Іа ІІА }lO"ГJ10)t)· ;оюрі, ІІЇІІЮІ\ На 
~•уштру. 

";(t'Jii 'І'Н ).t;)-'lii'I"IJII у нш•'!'' ІІІtТІІІІІ, 

,,llH. ІJІІІ'ОІІЇ,'' ІШ:шс: ,_.U'I' ІІН ІІЇ~L\~111 c.·if;IQ 
11~',1Jt'JI."OI0 1 ТО t'H:It ІІQ(іН"ІІІІІІ, Jtt' ІЮІШ "І.ЩШШІ)УІОТІt. '' 

ІІішоu 11 ну~ІИЧІЮІО, іду, ш·НІІ"ІL~ хто у •·•шну 
)І(.'Щ.~ 111ТОІІХН 1 Н (.'t.'JHtt• 'I'OН'U'I'It1'1•, JIH а 1")})-'ДРЙ ІІІ.~ 
НИІ.'НU'ІИ'І'Ь, •j'j,ІІІоІ\И ІІИТІШУШ'Іо іааа ІІУІ'.;t8, 3Ж 
fіачу, дИбІІЮ'І'J• 1\tl)t.'I~N~Іi ))JІЮШМИ. :16,'Ш4-JІІНrІ•, 
}ti-III.IIIC.ІC.'J,, JШ Ш.' ІІОUИ.:ІІІаJІ'fІ•, ТШ\ ІІЇJІН llt~ І1Ї311і.1Ю, 
Дf..~' .:\Іііі )ІШІІ: yt•j МUf..'.ШШі JШ tМШІ, і диііаЮТІ• ~ 
('1'UJI'l'lo. )~ОЙШОU l~O Н0)10ІІДИІJа, ро;ЩИІ.\ИИСІ), аа-І\ 
1'РС'І'Ш моt~ка.ль :t нрюо мНt Іоан. J Ін: t:нринн:у: 
,.lшшсІ'', п він до мене: "батьну!" Оном: 11с 
:ІМИГІІУ'ГІ•, ЛІі МІ-І ІІНСЄ ОДИJІ ОДІЮГО Jl(l t'C'J)ltfl 
'І')'JПІ~ІИ і ЧOJIOMШIJIИL'h; ~ДОЛОСІ• МІ"НЇ, ІІf.ІШЧС 11 
11R Щ.•бі OliИliИii('R!, 1\о.ІШ 'ІУЮ ІЮі\ШІЩИ}') 
JІ<'ІІСТУ"' 

- "CMИlJHO J, • • fІн 1'И UСМі.'ІИІІt~І, ('JІІШЙ-1'.іlІШіі 
а ХJJОІІ'І'~' ІІИХОJОtТІ. '? . • • llttJНІH І" 

)Jtall ОДІІ8ХІІ~'ІІ(~І~ tЩ 1\ІСІІе, (..'ТОЇТІо НШШИПИІІІШ 
НЩ)І.'Д ІЩМШ-ІДИрО:l\1, І ІІИ баТІtІШ ІІС ДИІtИТьt'JІ ••• 

·- "Не Р.О ГІІЇU uам, UriiiiC бО:ІаІ"ОродіЕ,'' 1\UH\Y: 
"11 йоІ'о бнтмю, tцоб пи :щн.;:ш. . ІІобІ••rиинш 
бн·rм~а. ·• нп;ку, .,щІRдt'ІІІ а ctІ!-IOІ'tJ раю, JІ(' тн 
U ІІШІІОГО хронт~·fн 

")' хрuнті," ню,.- а~·•; ІШі\ШІЩИр, " .. смн ні 
С'інТІ~J;і.І, ІІі матері. ]Jjн добриН ('1111, ;, ІІС('.JІJНШІІІІЙ 
t.~іІо!ІДН'І', U ІІСt~ІІ)JіШІШХ UIO'fl•!. '' 

•. llc хнn.аітІ.," нuлсу, "і ІН' Uий:1'(1; и ко:ш 
НЩС ШІМ ГX01'j.1JЩ'l• ІІИбИТJ,, ТІІ ІtИfiИft'J't~ !ttrHf!: RHM 
оа t'c ІНt' ~ю;нн.:_)·ю, І.Jш·у :ш ІШL' ІІо)Ю,:JІщ·а. : .. 



- нfІ;' НаШе, ,.Не !\tИІО ІІрUНН тебе fіИТІо, ІІС 
1\ШІО 11рана і j'oro nроt.·титt. !~' 

]ІОНИ 1\111 nnнн })O:J}IOJJ.'IJI.Jlll, і ШІJІі1ІЧП ІШІІ('('.ІІІ'І:; 
:ш.ff.'tИ а серJ1€'1ІІІІОІ"О JІІUІНt МУІІ1tИ(), ІJХЩШ.ІІ11 :ton 
МОt'ШІ."1і :ш (t~'І-Ш, роаіJІJІ,'ІИ і ІІО 11П.ЛИ дyfiиt"~TIJ. fi 
fl,lla'IY 1 J'})fiШDH)P1 r.:ІUІJ3И:\1И І'МШШЮС'І), Ло НІГ H,'Hl
~111111('1• ІЮМШІJUІру, at.'lШІJU Ї}J ·ra нро~пу, '" <~инn 
ШОТJ,,, (}J\IШJ( ІІІ~ ІІІ' fiИ.'IIt 1 Н 1'().!10(.',\' 11111 11(.' IJ()Д{\1J 1 
Щ()() U.te Гі])НІ ІІі~ іШІtЩІ'І'Іо, fіНТІоН()ІІЇ 1ШІ.ІІЮ. Jlr; 
СІ,\ЇІІЧИ .. 'ІttС~h МУІІІТрn, JiCtM311J(И}J ІІЇJ\ЇіІІІІІІІ JtO c·c•Cit• 
ІІІІІІІІІ і ІІа мене ниннун. ІJілійшош Ішш і 11: 
а HUMШIДltp і lllfTH МСНС: 

"'111 дnut·o, r.тapиjt, 11рогш:1·шr.ш у Ш'J•.1" 

"Ян тан .. " f\ажу, ,.nyдyrJ, оlіішна·J'І• мш·в 
CH!It1 1 ТО К НС ХО'ІУ Hf' TfJ у ШН~ I'Іit."'lCJIШ1'1• 1 і lltl 
cUJ1'Y хоnитr, l'' 

- .. Не t't•pдм:JI, t·тнриU, .. ншн:с: "аа 6Іt1'tн'О 
д.nох неби·rих дшнт1., т~І й JІt' берут•· І fl," шtин·, 
,.1'11UЇМ C&tiiU)t ,і.{ОІІЩІ(.'ІІ: ('ІІрUІШИt' ВіН nn (',"1Y1Hfii і 
ІІОІJедеІІЇН ХО)JОІІІОГО. 11 

- ,.Пtс nи, •• ншну, ,.і н uі•ш Нщ·о ІІt' ііu•ш~111, 
JIH Л ІОШ.' :1111111, JIICfН'O ІІЇІІ ІІОНt'ДеІІіJІ !'' 

-- "Ну,'' li81Ht.~, 11ІІеХ~\Й Шt~ ІІіІІ IШI'YJIJI& :.J ТО~ 
бено: уноJІJ,шно його од уt·нної І'.ІJУіtіби, нсхuіі 
1'Ї,1ІJ,JШ ХОДИТІо ШІ ІfіІ-JСІІЇ(; рна у Дt.~IJJ,," 

ІІо;tнвуІІН,іІИ Іш:маІІДН()Н, 1'Н 1t ІІЇІІІ .. 1ІІ. 
- ,.Ну, TU fl t.:ІШ})НИЙ )КС 'I'ІJ)it ІЮ)ННІДІІІJ,"' 

іш;ну, .,і батм'у не иваннш. ·· 
- "Ні, 1·н1·у, JШJІir: .,ІІЇІІ ~- шн· ;~o6p11it; fі;І

•Іип~, ІJибшІ і ІІШІш.::r~'ПНІІ!. • Hti, ·• шІшt•, ,.щ•· 
І'О1'fШ С1"іJІМШ 111НІІІJІ'І'І• :.ш 'l't•, 11\CJ ІІО~ІІЮ,'ІІШ а Шl.МІІ 
ІІоІіути.·· 

J ІривіІІ :"'t1t'IIC ІІІаІІ до ('t.'cit~ ІНІ НШІ'І"иру. J І о~ 
ВЯЙ!ШІН :J ІJU)Ш"JНШLІИ1\~1 І'ІЮЇ ІШІ1ШІШ. 1 ~ JІ}І(~Ш.ІіJІ 
1t1CIIi ІІРО'ІИ1'іІІІ; ІІШС Й :"\ШJІІОІШ'І1• ІІШІ'ІИІН.'І•: :J)Іі.І.ТІJО~ 
ШШ IIU ПІ.Шjрі ШІШУ XUT)' 1 та ТаН ШІШН, 'fi,•ІJ,JoiИ 
Г.IIJIIJ&'D, a~tpua і І1Ї:ІН:.Ш: TUii t.'II"IC і ІІІ."рбlІ, f ІЮ· 

U:l 



.:ІОДJШІ, fИЛІІ XUTif, і Іli'rJH11IOU. Ці.тtИЙ ТИ'ШJ.1СІІh 
:J lllfM бШІИІІС.~П. :шоІІ мене ІІТіІІНШ, J1H і ДО ІІС
НJІУТСТНЗ. 

- ,,:JнайдЇТlо М('ІІЇ, 'fП'Гу," Н:ШИС, "ДЇІІ 1 ІИІІу, Н 
приЙ/\У до пш~ 11 одrrусн, одрушу(~І., тя. й нізr.му 
rащ: J\o t•.efir; а fіра1'и будуrr. д.оІ·лnлати 1\оtатір, а 
R BAt~., ." 

- ,.А ЯІ\, 11 1-\аЖу, "ПО)І$СІІУТІ- нас ІЩ JІіі1:ІІу'І'' 
- ,.А щож, ІС каже, нЇ;:арнй Воще. (.~101, 'І'Оді 

В131І)ІС.ТС )JOIO ЖЇІІНу, Ї J!OЇ;\fJTC с.·о(іі ДOJ1UMy. 06 

::Ju ТІ1ЖДеНІt, ЩО 3 СИІІО)І ІІJJОШИІJ, аош .. 1м uду
ЖПR, де Т3 }~ біса j ХВороба ІІUДЇ,ІІШ.~J,, ІІСЧНІ)о'Щ~ІІ 
ЛОДОМУ RССrЛИЙ, JtYMt\10 t•.o(ii: c.:IIJJOIІiLi ШІСС.~ІІІО 
ІІtnІІа, та й nn~ltY до йш·о ШИ'І'І•і мuшс.· ІІ]JИІІеJLt~ 
7tteн1 Госполь 1 унуна оТТШ\ ІJИІюt.·итІ., JІН ІІИІІШ'ІНІ 
t•oбt (~ина. Що Mir.нtttt Ilp11Cit.'lRU Іttcrri І нан ІІИt'І•:\Ш; 
тп тnн •·npнn етаn nисать, що р~І:J, нн ншшшш 

го.ттrшІ, ·rnн пІн nш :1ацмонnо. 

-- "От нн би 'ГИІЮJ'о, 11 нuшс.~, "ІІШІоІ писарчуна 
добути!" 

Раш, веред в{'..!ІИІ\ОДІІИМИ ('ІШ1'1Ш)1И, li{J11«.~.1ШJJ 
ІШ:Іоt Інаr1 писІJмо. ІІишс, що а Турном ІІНіІщ, тан 
і їх tют;t і ле у Тур«.:ччr1ну. С.•Іухшn•rя ·•·у :шіс'І'ну, 
не. :ннш JІ, чи r.tLЧІi шур1rтм·н, чи ні, бо Інян JІУШе 
:І!JОЦЇІІ, IIO'IYІJIUII JІ!Ю. 1"У І"ИСІІСДСІ•І<У ІІіІ\ІІу 
а Туреччини Ін~ш нрисп~ш дна 'І'і.ТІМ<И ІІИ(~І.ма: 
нер ше аnід ІІІумІІИ _ .. яао :шkтr.у, шо ІІО'ІІ''.ІІИJІИ 
НсІ:ІоІУ шшш1сріІо, а дру1·с а Во:ющини, що ароб.nсно 
йо1·о унтr.ороl\1. СІШ\lСІІJ.І\о піс.іІJІ «.~мн·о ниc.J,l\tu 
ІІО'ІУJІИ і II)JO аамирснн:. Н\', Д'\о'l\ШЮ ('otii, Хщl.ІІИ1'И 
ГuсІІодп, тспсре•ши і t'lt1І ·ш.• :tиборИ1'І•t'JІ; ншс й 
а·ирпу дінчину у ІІаи.'ЮІ'JШді д.:ш іісн·о rшмі·rша: 
)Ііщшючна і Хщюнюго )Юду. 1\i~IIJH;t :t•ІіІІ ніt'~ІН 
•J'OI'O, fШ' ПО'І\'.~111 111)0 'l't' :Н1)111рt~ІІЇ(:, у ІИ..' 11Щ)Ї t~ИШУ 
«.'(~бі у нітрн~і•оу, :~ott•:пo та aІ'UJJ,yю нро t..·шш; ІЮ,,Іи 
ТНІ\ ІІСІІ3.ІЮІ\(')!\І ~· :tllpl\, Н)-Н: ІІИ ('ІІШІОНі, IIH;t 
t"І'УПШ\Ш, ЩОСІt (.'11Д11'1'1,: IIL' :шір і ІІе ІІ'І'ИЦJІ, ІІІ'І-НІ 1ІС 
НуШ.І, 1Ю[ННІ, JIH <.';ІіІ-аІ, і l'CJ.IIOIН\ у ЙОl'О j, UЧИ, 



(~ИДИТІ• і ПШІJ,НО ДИІІИ'ГМ'11 ІШ Mf'lle, ;t ДШІЇ 'ІУЮ -
й иаже: 

-- "С11дорr, с.·ьш·fщні тоН\ <"ІtІІ Іщш нnм(tр! .. 

JJн 11 ('.С ІІІІ'ІУІІ, 'fO ІІСІНt 1 1С.~ )' :\ІеІІС Х1'0 c.~eprtr 
:1 І'РУJ\СЙ Іtпрн~Іи, :шд:шnни;tо у•• ушах, Іі))\ТО:\І 
1\tCШt- }'СС- IIOIIOTif..ІIU<.'I•i 1'И.Н Jl, 11li ІІС>НІШНft, j 
tіс.•бс•ХІІУІН'JІ uti ІІОМЇС.~'І'. J\І.ІІt'і)''І'Іо Д(.)Ш'ІШІІІЮ і 
~ІNШІІІ, fi11 ІШ 01Іа:\1ІІ'І')'ІННtІ~J •• 111 Н"Шt' ik M\Г31feltl• 
nогас.· І ж11то ІІC')J('l\to .. lC"tnocн, що аасипаи. 3асвітин 
<~нітлn, тан мені сумно, r·ірно: ІІО)tО.1ІПІСІ· І іоІ':)", 
1'Н Й С'ПШ :н·ндуІШ'ІІо, JIH IIOIIU :\Іt'ІІЇ ІІJШШ·ЩЇ."ІОС.'Іо. 
Ч11 ІН.' ІІJІІfІ'ІІи;Іщ_·,,, НУ:\1іІю;· ·•·ш; ні ш· с.·шш. 
От 11 ,\·:нш 11іш, 'І'ІІ В :шр,\·бшІ ІШ t"І'ЇІщl: трt~1'<; 
ІІІ11'JІfіІm. ,,Oc·t. ІІtІДИІШС'JІ ~1ШIIt'HJ,, l'p~-tltbl\)' 1 -
JШИfР, -- IICJIШ:11Yifl'll1 Ш\ І'ТЇJІН)", - і Tf"l1t\)f'11HII 
Щt' ПІІі(.ІШ." 

[',ІІJІІІУІІ Jl, ШІі t'ІІ)ШІЩі; 1'!JИ дЇІШ'ІІШ 1 а :-шt'рХу 
;'с.~t'JІТІ• ІШ.ІІі•юн, - с.·еб-1'сt третr: 'ІИf".~о і дrс.·пти,_ 
:t1Їt'ІІЦІ, ОІ,'ГJІfір; 'їаtН', fіПЧИтt.•, :IИI).Vб,'llfl101'1• ІІNІІІІ'І•
Мt'ШІЇ ,'ІJОД(". 

- Ну, pottнnayH, Сидорr, - ножу~ - рn:~
rш~уй. 

,,Тнн 01".1'01 ·-- Шtil\r, -· Ші :І;ІІІJІ.'ІОС.'U на C.'ІJi·r. 
нjшон 11 у К)рішсу дn fі;ІТЮІІШІІ, ро:шnаую Нпму і 
JІ,:І;-1 1 1)-"; а ІіЇІf, Jll\ 1101111r )ІСНС.' ,"ШJІ'rІ,: 

.. нн тобі, СІІдОр('. не ··pj:x., liQJHC, r;n-
amt від LfOІ"f• ІІбикнтьс.·н тн нроІ"ІІjІІ.1ПТh Гос.·Іюдн! 
<:с тобj ІІJ111(~11ИЛО('J,, або :щн;ІО('.J• ~. •· 

Тан чого ІІіН<" ;\Н'ІІі UнтюшщІ ні ІШ:ІШІ, НІ\ і 11 
t•('бе ні сtюно"ІОНШІ, -н Ht'(.' мені ощанн.:шс.·.ь, що :'tlo.-o 
Іt•ана Іlt':\tn ІІШС rш t'Ї:\f с.·ніті. 1 Ін fІt~\tln nішоп н 
]\(І цер~ШІІ, ДШО ІІUІІУ Н'ПІІОRІІНО, що() fЩІІJ'ЩЯ1-tИ 
)tO~"'IE"бl1fJ,, ТН Й Н'ШКу: 

"})удІ•ТС ~Іщ.шаиі, fiaTIOIJІJ;a. tЩІІІІИН'rс ІІа
ЩІХИД)' rю Іt•ану." 

А ІІіІІ: 

-- .,Хіба uitr номер?" 
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'(1 шо л r.хnмtнупгr,, та й наису: 

•• н~ н І't' нпм на:ІІш, t't' \1Uf\y1·1, вnаи.аu моІ-t 
Д\"111~1! .. 

• МиІІу.'Іш.·.І, ш·t·tш, ІІШ'1'~'ІІИ.ІН іі .•Ііто, а щt )ІОІ'о 
Іиана пемн ніsшої :шіt"Іlш. Та ющ• :шУхюt no менt~ 
:ІШНЮ:\ІИЙ Лt~MOH'ГIIJШJlll\ і t'ІШ:НІІІ, 11\11 ТН IJOT8, Д.f! 
(',1УJІfИТІо :\Іift ('.ІІІ, ТС'Ш.'}І('~ШИ ннатир~:с; у (1'uМ811-
НІНІі'Й. От н. ІІС І'ЮІ'ІШ'І,, і ІІіІІІІШ у Рв:\ІRІІІЮІ\У; 
;tYMAIO ''Обі; 'I'(H'fia ;(оІІЇ;~R'І'І)''JІ, НІ\ Н:Н:\1 ;\ІО.'ІИ'І'М~ІІ 
аі( іtОІ'О LІИ ан ащ)авіє. "111 ан уш.•ной .. і у ІнсиJt 
дt'Ш1 Іюмина'І't•. ПриАшон ~· Ро:\ШІІІ<сІну, ~:шайшоІІ 
JI01'HИit диtр: Д.ИJS.IJIOCI• t1Ш'ШLhІШ ХОДІІТЬ 1\ol0-
t'HП.7Jilt:, а МОІ'О Ішшn Ш':\ІіІ. Стою гобі бі.'ІJІ норіт, 
І'іОЮ('Я Й IIJI'I'II'I'Io: НШН1 ЛідіЙШОВ ДО !\1(.'111..' НJІИІІ 
;\(O{'Hfi.IIL, 'fl\ Й ІІИ'І'і1: 

~·А чо1·u тt.Іfіі треба. •tо.·юuічс'!'' 
- ,.А що," ІШШ,\', ,.не:ма DШt' у ІШС ІІШІІа 

J\pufiІJ('IJI\a, 6R'I'J•HUJШI'ІІ t~lofHИ?" 

-- "Немн. ·· шшtе, "нuмер. '' 
,,Но.ПИЖ ІtіН ІІОМСр?'· ІlИ'rІІЮ, ІІt.Ш\ЧС Не 

іІШ,'ІJ, )ІСІІі ЙОІ'СJ. 

-· "ІІіди," наше, •• у НАІІ11Є..1ІІ]Jію, то ·rnм тобі 
t'НШ·ИУ1'Ь,'' 

ІІіІІІОІІ 11 11 HUIIЦt'o!IIІJ1ЇIU, !tRH ІІИt:арю ЧЄТІІер
ТШШ, o·r ІtЇІІ ІЮІІІ)'ИRІІ )" б8МШ'НХ, ·r:1 Й Н:ЮКС: 

,,Jщ\ІІ 1\равчешю, батІ.ІіЇІІ син, ІІОМt"р 
:1. онтІІіірІІ І X2fl. •·оду ... 

Т~н отсе І'""· А !ідруге от '"' буJю. J"uдi11 а 
три Іiit•JI!' смерти Іпанп, ув "''е~ш, іду 11 у uітри
чон, n НСІІІНа захон<уt-тм·н хнт;у l'tH:•:-ta'rІ •. І·Іанерн)'ІІ 
.н tl~\ ІІітер c.:11ilt нітрн•ІОІ\, аш~иннн JtOІ1't'· та ~аtІІ:І
.. :tивши .-аю.лм(у І rиін~· t"обі. 1\о.;Іи ·- ЗІІ(Н\ УІ'Uр)·, 
аж сщщтJ, 1'НН'еш t·аме ІІН і то,і.Іі, і на тіl\І же l\dcцi, 
на С..'ІІО.1JОЦі ІШ~1 с:туrшАІІІ, і nиніІтьс.~н на мене. 
Тан меІІе хu:10дом і ОН'U'І'и.пu, ;tap)to Jцо tt денu. 
Диви.аuсu, дІШНJшсь, ·ra й наше: 

-- ,,(:ІІдuре, 'l'UU11 ШЇІІНU U:\Іе(J.'ІІ:І!'' 
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I~XOПIIR~JI П, П/1 ~ІІрІІІШу: 

-- ,;СtJ(':ШІІ, Ш.' ХОЛІІ Л,О МСІІС: цур Tntiil'' 

А ІШІІІІ: 

--·- "11tt• уш:а." ншш~, ндо тcfir нрийnуІ" та й 
r.Чf"+J.'((). 

Пr.рrхрсr.тииrл Jr, rтшо ин nllrt))NІИЙ, ІtnJІJf 
•rую - щсн•t, тупnтитr,; nпr:.януп у ьінnІІrtс • 
.11ИB:J.JO("I» - fiiЖJITit Mt'.IJII19. ДО 111\Н. 

- ,.JniTІ.J JUU1JJIIIC, Т~\Т)'•" 1Ш)JСЄ, .JІСЦІ'і Ш.'[)f.'.ІЮ
ДJІ•ІИ Д)'Х: ,,І'~ІИІІИІІ'(' )ІІІ'ГJ[.) :.шдИ.ІІИ.:ІО, '' 

lJJJUfiit• 11 ДО I'.JIIIIIIIIIIU, --· ШШ.' ОДІШІІІt.tІІІ: 
ДИU,ЩЩ:Ь: ,'І(~ШJ.ІТЬ МОН ШЇІІНІl ІІСН\ІІШ\, 

,.Tatt ОТТИІ<і ТО МсІІі 1111 Uіну ПрІІ•ІТІІ JIY'IIIJIIICІ>, 
ІШЖУЖ ТІ>Ііі, ЩО 11 ІІНІС JНІК8ІІИІІ! [ ЩО 110110 ТИНt', 
- -нажr. - не po:.•Іottnr'l •·а~І ні~ІrІІІоІшtІ б:tтьно, 
ІІ€' то :\fІІ Яі тоtіnю, Грицr'Іну.'' 

А ІІ'f()І.~1"(; lltt• 111 .. ~ rіІlЧИІt' - t.~ПІІТR.П я 
LIЩO[Jil. 

--·- 1Н, -- Hatilte, -- ІІtе Ш.' ба•ІИU . 

• 
ГОJtіІІ 'lt~)>C:J ДІШ IIЇL'Jl.H CI•Ol"O, НН UTt'C liOL11Ш:IY'" 

ІІІІІІ МІ'ІІЇ І<)'М, ІІри\аДИТЬ 1\11 ІІRІ" ВарІІарnІІІ'І•ІШЙ 
прннаачин; нuба'"ІИІІ меш.·, ·ra й наше: 

- ГJJИt(IJнy, ш.ІІІІ мірuнншк нуfів дш•І 
- 1 Іи с.шр;шді? - нu;Ісу. - Ян\ tіш·о f'іnчш1 

110 тім тинші, - :щорш1ий бун. 
- Е, І·ІО. тім тинші, - ншне: -· а но~ШІІ 1ІО(Ш 

nмср, Ш\ І·ШШУ.1'І,, с.~щ)І>опщ··rишно. СJ.оt•одІІЯ, -
ШlШt~, -· і ·с.·у;( нр~бішитr,, буаут~ ріаат~·· 

JІо•ІуІІШИ С(.~, ШІІІUІІ Jl ~ НУ:\1111 Х)'ТІ)); ІІ(Ш
ХО)ІСу, ІІШС ~ ПОХОІШ/111, C.'J'aH 11 l)03111tT~'IItiTJ.,('Rt 
:J чоt·о й JІН uirІ.ІIO:Wt'J>? От стщшІий с.·шr, ІІ;ш~ю, 
J ро:ншаан мс.~ІІі. 

"У нсчсрі, - ню кс, -- тіаМ\11 ІПо r.нiTJIO 
;~~с.;.:іі;rи.;н,, П)IJІfiUJUI) а fiЇTJHI'IIiH бн·rмю, та О t\аже 
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- ,.; }~ШJНШНJ 'ІіОfІШІ)", 1'11 іІІІНІіРН.' ЇJН, ;щ б~~
ТІОІІІІ;.-1, ІІt.'Хаіі ЩШЇ}tС :J ('U. Jlfi})H:\11·1," 

.~J [:ІЩІІ .. ТНТу?" -· ('JІНТШІ. 
,.JI(o() \ІІ:'ІІL! :ншр1РІЩ"Т11ТІо, fio Н <"І,ІJІ"ОН11Н 

1::\!р\' .•• 

• ,.J)UІ' :1 ІШ\tИ, ТНТ''!'" -·· ІіН'Ш\': .,JIIO t'l' I:ll 
ІІІ1І·:t;tусп~·~. ІІиш, хн3.Jштн 1'щ·•н'І.\іІ, :щuр011і!" 

-· ,.Роfіи," ІШШt', ... ЩО 'l'Ofii ІШЖУТJ,: ІІІ\ 11\Ір;.: 
(i(::J Іюнаянія, то на пюїf'І душі fiy;tr гріх І" 

ІІриuіа пона. :О.'ІІіііІІІ.'ІН у хату, ;щп;ІJ(н·J,: 
f1атr.І;о L'IЩИ'J'lJ на not.;yтi, ·ІІШt' іі <'t'l'TJ.НІ, що :ш· 
~~і~Іа'.\1, ІІОЩJИХо;..І,ИJlИ. Г.плну•• •ш йо•·о ба·•·юшІ.:н. 
та Н 111-па: 

,.ІНо t'L' :1 тобою, CидnJlr ?'' 
,,CJ,I)I'UJLIIJI ll~l)Jy,'' І·Ш;Нr: ,,ІІІН'ІІОІІЇ,,Ніі'І'І..' і 

а;JІl(Н1'1ІН'ТЇТІо. " 
,.Ііо1· а то(іою, Сидорr! 1 ' ншІн~ ІІіІІ: •• тн;І; 

алорониіі!. 1\о."Іи хо•ІrІJІ, щоfі н п•tit.• :шнрича
t·таш, І'ОU.ЇЙ; ~~ ·нн..:," 1\Юі\L', "ІІt' :\ІОШІШ, І'ріХ!" 

,,Нн абрсІІІу, батюнІна,·· uщшаус fiaтJ,J\0, 
!,то fіуне міН І'JliX. а ш; У''РУ· то Uyдt' і :\ti~i і ІНШІ!" 

:lnc.~JIЇH ІІНМ ІІЇІІ ІІОІШХОіЩТJ, а ХаТИ, а НІ.: НІІ
('ІlОІІіДИІ\ j аанричнt·тtш, :шон щн~ но:ш.а."Іи. Сtчтрн 
t'Tfi:,:JИ: І'О,ІНН'ИТІо, Н Л а lipH1'(B1 Д11UИMUt'lo ІІН ()aтJ,J\:l, 
JІІШ(~І.. llt.' ЙАН.':'ІЮ Ніри, Щоб ІІЇІІ BML'p. 

ОдіМІШУІІ t;нп.но ещшщо, внтнr· ІШІІІІІУН а 
грішми, та іі ш-t.Ні<' ним: 

нHt~xait хатн ДО('.'fаtтм:н мt~ІІІІІому~ то()і,'' 
1ШШС ДО :МL'IIt", .,ДUЇL'Ті руб.;ІіІІ Ш1 будоІІу, а ('Щ''І'(ШМ 
ІЮ IIJIТI•дet•JІTJ,, - Н\иІtіТLо 1 " ШІ)-НС, ,.JII> j )ІПІ,'ПІ 
'H:t·нn, не :шбув:tй1'L' Сі:tтІ.юІ Н матері, то Н наші 
;\іТИ ВІН' ІЮ :шбудуть !" 

Cjll бjJI.R С'ГО,!І)', тн н ('1'aJI а•·~душ.t'Гlо нро ІІШ
ІШ.- .,t:мн·одня," шш.;е, "ноfін•І.)'t'І• :J ІІИ)І!'' Тш.; 
ро::ннаус, ІІСШІ'ІС :щорониН. J\шш рааом, НІ..: 
:ІіТХІІL', ТН руну .'(U L'L')H\JI. 1111JIJoiiO Ш1 Ш1L' ('.110('.;11111)'11: 
лн;Іі :йтхнун у;\р)Т(', та іі t~ХИіІИІН'JІ на t•.ті,;І; нu 
Ного ІІе2-КІtІШіі І НС' t·хотіІІ ІІіІІ ІІоХОШІ'І'І•. ТаІ~ 
іІ'І'1'0, -· І\ЮІ\С1 -·- 111ІЇ:JДІІН ('~·;\ j ІЮJЮ.ІІІ. .!Jінар 

7 Сторо~епtсо, Tnnpи 
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Ш.ШRІІ, ЩО у ПfJНЇі,ІІІНШ fіула ЛНШ'І• Хо)Юба "j 
І'СІЩі," 

Ну, JІН роашшнн мt•ні Панпо, тан JІ ;шра•а 
ЛОГЩ\НІІ<.'І,, ІЦО t•r МUбу11• y1'pCTf: ЦО ну .. ш ІІ}>ИХО
ДІІ,!ІО. Нушt~ мсtІі иш.:н) ну ма: :tобра і чt•сІІа бу.на 
.rrю;tино_; і Тt"ІІСре(Іни, ІІН ідІ.'ІІІ rroбiJJІІ Веt>бrм<их 
xyтopju Tt\ І'JІНІ-Іеш на uітрнни. то нимr. 'І'UІС і lІХО· 
ІІИ'І'І• :ш L~C]JЦC: :НС'Ї мруТНТМ~Н, а нуміІІ (~'І'UЇ'І'І• І.~о(іі 
НОХИ.!ІИІІІІІИt.'.І•, -- liCMt\ ШJіС мірОШНИНО1 1\ПРС'І'ІІО 
ІІому пеб•""" І 
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Чортова корчма. 
ІАІІТону А•щріввнчу Глушаноnrьному.) 

Ра:1, rюхщюм іа нурt•ьної rytiepнi н: Хt'ІН'UІІСJ,ні 
стr.пи, ІІt.'(Н'ІІраниошисІ •. ••ере~ П••іщю, нрийшон 
ІНШІ ш.таfі щt "дш.опну·· н re.no С11сдuнuн. Се.·ю 
роаІ\ИІІУ.'НН'І• Іі ;\rШИНі, :1 ІіРУІ'U:\! UТUЧ)'ІШ.1И ЙОІ'О 
I:Ш.t~or,i ГОрИ, НН)>ИТії о;щі•ІІІІНІ Jli<.'UM. :\Іс..'ІІі CIOR:J[J,11J1, 
що 11 :Іісі t'іапнLІ.но ваш.ншсnія., і н. на :чнтІІН 
.'Lt'lll•, ІІЇШUІІ tloti0.'1101ШTI•. ІПоfі lll' :.JІ1іі.;t~·;ш'тм~ІІ 
lt І'УІІШХ, Н У;)ЛП :1 COfiOIO ХааІІЙt'ІоНОІ'О С..'1111И, 
шtруfіна no нканлто,tу (ЮІ.у: ~~У!\ННО снбі: nронt•;н•, 
Н чnсnм, Лlі В('Тре:rю ІІа 11.1ІС<'Ї llrt'IHy, ТО бy!tL'
HO.dV Й Шf'І'JІІ'ТИ. R лkі ВН.:!НоІІІІІеПіІІ :-ЩЇЙ!ІЩ;l()('Іо 
до fi.it~d. тю; :Іа гушиною вс..•. ару•шn fіу.по с~трі,,,,.r~,: 
ОТ !\111, rюnfii!19.ШII1f у .~"~Їt'І·ІИЧОІ'О, ft HПfipa.,1JH'I• а 
lf(I'Гpin ЇН J{ІІЇПру, ЩОfі ПОПНЛІОПfІ1'1t ЩС 118 !ШЧОН 
тr~ нулиніn. 

Нrне ІІRТ\ ис(Іір, нн (~тан ('.тухатІ· шнр, новrр-

~~~~~~~~~·и ~~ тffи ~;;тt;.'N;~:·;~o7,~.·~<~::· н ~~~~~о~\0~~~~;;~ 
руїну мурованпї б~·доR!І· С:ошtе ('іщшо і nІ'ІІt'RІІИМ 
пtюмішшм n('.нjщa.'ln тrмні мурп, n :ш ІІИМІf і 
IIUOh'OJ1() чnрнІ 11 ,,і(', 

- Шо rc аа руїна'1 - снитаn н нарубн.t. 

- Се "Чортоuа норtІМ:а",- одназап ІІ11J)убок. 

Ян чортова 1 
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- У сій НЩJ.Ч!\оІі нn:rиer., дашю шне, шинну
нn,І]И чорти. тn й дпеі щп рону перед Р.tзююм бен
нетуІо'І''• ТУТС'ІШf ~ НЇ!J;ЬJ\111МИ. 

- '\.тоm бnчив, ян nони бспнетуютr.? 

Ву.'ІИ тані, що бачи.1tи тл А ро:ншауюши 
ТИМ, JЦо lf(• t1НЧИJІИ. 

Я 3іІІшон "" •·ору, щu(і ог.•сд!ть руІну. \(ор•Іма 
t1у~ш етароланнhоі Сі,\і\ІШ~Іі: шир01d стіни і поної 
ІІЇН :щоnами. R п~р•ному ІюІюю, на намянnму 
ПІІМіt~'І'у, CiYJIO рn:п·ШЩНН• (~H.rro ІЩ liІt't'ИX _11ЛЯПІО'І->, 
нkтни: н CiiJІJJ розвn:тr.ноt rруб11 Jн•.нщ:ІR ннбпнн. 
бnrапr.но Сінтих гnрпtніR 1 нynn поні.;Іу :1 ІіУІ'іJІJІНМ. 
Dи;tно f'іу.Ін). що тvfсчни щt ПР. тnн :\ІШІІО щnt'I• 
rптупrщИ і нuбрс Гу.'lя.чи. 

Тан, тtщ·, - r.нn:1nн 11, Ut.шнстуnа.ли, 
ті.тп.ни ш· :шню хто: 'ІИ .тшщс, ч11 •юрти? 

Номуш щ,,,,JІІ і тuшt1'ИСІ, тутr.ЧІ·ш, -- он
нааав nарубон. -- пн не •rпrтам! пнл не•шстн JІ.Нt.ти 
rюпесс r.юю1 чшювінn І 

- Ро:tнажит -:uені. хтn !f.щtіл.ннt·n. що u еій 
норчмі шиннуnали 'і орти? Ян про <'С rо:1на:аують? 

-- От ли про ее ро::ншаують старі люпе, -
rю•rан нарубон. --- ІЦе ~а 'Іи.сін Сі,rи. недалсчrю on 
<·іt.:ї Іюр•tмн, дткивнн 11іну стирий аnнорошсщ •. 
\fан JІіtІ хату на дні по.,ntІИІІІf, - нn n;,ній, у сві
тли•rні, rнм шин, а Нд. лруrій н~и,;rа бабуrл, що 
ЙОІ"О I"OIJ.YRf&.'Іa і Д.ОГЛf1J1ШНt. :lnnnfJOH<IЩ ТОІ'() 
неі ншшаrа.чи9 бп душе добри і чet'llfl була .тноnинn; 
не гнуJtи перед ним ниrни і с·rаршина, ходиJІИ 
;rщ Ного і nрості :rюл;(', д<"Іюли аnходи.чи 1t Татари 
(no і\ тю ·rnтnрсм<Ш ~•шн) і Жиl!и: тА n\11 І •юртіn 
не пураrІІ'.І.: -- иmю."'Іи tt fikн nn ttnro наУІертnли('І~, 
тн пін tiy.1o ро::~nитуr. іх і t'іпnитr.ся :1 ними. 

Раа. Нl~(Н'д Рі:щно:\t, ті.·н.ни що uсрнунt·н 
НЇІІ :) ІН'І~ІІО'ІІІОЇ, •ІуІ; Щщ'Іо 1111\J)Hfirt fiiJІH }(IH:•rн~fi. 
;Jанорщщіщ, .Т\У;\ІПИ, 11(0 І;ЇІІІІШ. -·- ТЇ.ТІІо1\Іf НЇП.'ІИ1ІИВ, 
<І В xa·ry ІІІШ'.1'1) ЧІІІJ'І'; хуна В ,!fRПНИ і ІІі1Н'Нnнус 
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ха.пnн:t.ри, бачите--· nуже приморо:1и:ю. ·rан чорта 
nрnплп пигансм>иfі nіт. 

,,Та А ::~мег::~ )НеІ~' наше чuрт: ,,таний морn:а, 
що юн очи :-шинаІnтr~ся! Бую.те лаr.наnі. лоброnію, 
пуетіт•~ Іюгрітr.ся. н 

·~ГJ)ЇЙСЯ, вра$ИН r.ипу." 1-\rta:e ааrюртІн~щ., 
ІІОL'НУf'іІІІИ 'I'ИXt'JibJ-:0 ЗА. ВУХО '10pTrt . 

.• С11иеиfіі ном, noбtJOn.lю," на же 'Іnрт. ,.:н\ nашу 
лпrну." Тн й •·in бІля грубю1. · 

,.l·НдНЇ.ІІJІ L't•," (.'.ІІИТ3В ЯМ.nорnЖСПІо. "HC1JИC'J8 
~1і1ТИ Tr.fiL~ ІІJ>ИІІСС'JІН1 11 

.,:1юІ.:н•Іш, .. 1\Юі\С. чорт ••• аж а тоt·о нраю 
гІІітn1" 

.. Hlom ти там робив?'• спитав С'ГЯJШЙ. 
,.::Juicнo що," на же •тоrт: "tснупшn люnеіі. 

ІІlшн нам чортnм більше й тюбит1.. ., 
•• 1 не обридне вам," Ішшr. занорон<еrо •. ,.чорти

батr~tнt--:·нш чого блуt-tа1'1• 110 r.ніту! rюrмб шнс в~м 
j nп1мунатм~н ... " 

.,r:, добтюдію," наже чорт. :-~бІдниншисJ., ,.не 
наша С'ила, не наша А Rолл: - і в шtс r. <·.·гар
шипа. rнpi•r начальстоn. . треба, бачитr, с.пу
Хіl.Тм~л; r1шчи, я-ран:е, лн пан ншн:с. Л то яний 
би йorn fiir- nттан і пn <"Htт:v 1'ОІІнся! Поnипітм~п 
Лишенr. нn мrнс: гnr-йЮ'ІИ, 'nri ніхтини на .'Ylnнax 
nоnритирnп, і ШР.рстт. но fіонах попиша~и."'lа! ... 
Tn п.\r, tю.nиб пи :JШІЛІІ, пщ nонн nигоnvють 
тамечни v пенлі: попаг1 роюва.ТJИ <·.нрі:-tь · тих 
пrинніп, тіорчм, :1апрm1ащатп·гу, fіеннстп, trринщ, 
rопани, тро пани. голани! " 

.. Т-1(' НNІИrш •це f'Ила,•• І>аже заnоршнсrо •• ,,а 
1'ИХ шиннів, НОР'ІМ і ігриш.іn: нриttлr чо.•1онін у 
ншнrш, rmnr: собі щ1 anoponR чnрну rорі.нни, з'іrтr, 
nce-JІ('ДE'I\J>, upyгиtt: ~firpvтhr.Н нn нрn.:шин afio n 
нrл.і.пю паруtіни та л.іnчnт.r, погу.плютt. rotii. потан
пюютт., n nrлні r-пnр,·ютr.rл і on.pvшnтi.rn. . " 

"1\щІиб тан!'' наше tropт, . ._тоfі ІІіЧоІ·о буJю 
й 1-:ааать; а тu ХU'І би і н <"ііі нор'tмі, що бі.Іtн 
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&ШС, , • '-ІН ІІИ :llltLCTC, ДОбродію, Х'ГО Tat\t: ШИН• 
нус? .. 

"1\а:ш.:Іи -- ннийс.•.r, іНид, ·~ на1нс :·шноро
ШІ!цr •. 

,.J.Іний unм 11\идІ'' одІ<а:шн 'ІО)J'І' аарсготав
ІІІИt'.І•: "ІІаІІІ та ни чорт, та ще ft а Н:'ІУва нілІ, ми 
ІНІ.~ІЇ'І'Шt.J'І'І,," 

,,Г.ІІJІІІJ,І'' ІОШ<С IRПOpt'J'Шt'!JIJ,: "Ш~ :JІІШJ Л СLОГо, 
а тоб пішов IIUДИUИ'l'loCR r о А 1'ИШ, чорте," 
DІtтn, ,,Іцн ·•·ам 1юбиш?" 

,.І.Цо я роІі.ІІю'l ТаtІІІЮJО," нашt• чорт: 
"сuоrоцнл ІІП)ІШИЙ акдимо беНІіСТ, і муаиJш 1'R1СИ 
ш.\Ш'"· пенt.лJ,ШІ fіуне, а о1нс ямі підІ.!\іИ а J\иїва 
ІІ~шлітаютм·н, ІІnніt~и t·арні! Прихnщ.тс.~, Jtобро
дію, ДО ШН~, JІОfіІ:ІЧИ'l'С.~, Jll\ .Jl буду ТІ11ІЦІОІШ1'1• 1'01181\а 
І roJtuнn!~~ 

.. lllшou би," одкаау•: :JUІІUJ)UH\t.'.JlJ,, ,.тан нінu
МУНІ ІІІСІІС ІІJЮІІеС'ІІІ, С'ГІІ(>ИА ВНІС :tбіса СТІІІІ, " 

.,Янt uaf~ нронеду." наже чорт, "рн.::sом і пі
демо.'• 

,",Дnfipe!•• нащf!'. зarІopoжf!'ftt,: "ІюGичимо, Яt~ 
тнм у ное, у чnртін. лtодє бrннетуrо1'І,." 

- Ниt·опиись аанnрnжеш., однr Че))ІЮJІИй 
ШVІІаІІ а ІІИJІІ~ОТ81ІИ, ІІtо ІНІОбШИВаІІі брунумеІt· 
тn'ми, oбytt(~I· у 110боти t~HHfiiiJ•Hi, підперсаанrя 
JІШJІСШИ~ IIOHCUl\1, ІІJНІЧСІІИП Шаfі,ПІОНУ, і ІІус{lt Не 
забуu ІІщ,акt·и·rr., та Іt:ІRІІІІІИ чортн 3а ХІtіст, і 
Ііішов у норчму. Нн :зблиаи.'lисt. ін нnрчмі, 
ttригпидус:тt.си аанорожrш., ащ nеред ним пе 

чорт НИ(е, 11 nнр:убон у чорному ноrіенJІну, ні,ц
rщрсаUІІНЙ 11С"рІ1ПІІИМ ІІОШ'О:\'1, В І'МУІШ."І~ій IJIRПІti; 
і U)Ht" Tp1HI8f: fіОГО Ш~ аа ХІІіІ'Т1 n :щ І(Обt"ІІІІН. 

- УІtііtІІІОІ' :ннюро;І\СІ.Іlt у ІЮр'ІМу, ЛИВІ1ТМ.:JІ 
-· ІІароду ІЮІІІІЇІ'іІІІtІШ, fJH у 1\epnui: 110 ІН.'ЇХ JIИX-
TUpJІX ІІО:J<ІС'ІІі•tуІІІІІІЇ СІІЇЧІ<И: да\)~ІЛ ЩСІ ІU&бИІ/ІJ<ОВЇ, 
u ншшють нt~ІІН 1Іе НОІ'Іюві н станнннах. Ті.tн.ни 
ІІГ,![СДЇІІ орt•ІІДар ;JHIIO))Oi-HIL)t, :н•ра:-1 j ПіДСІ-СОЧИО 
;!О НОІ"О ~І ІІОІНІІІІЮІО. 
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.,Мn:-н.• ІІnІІ ноfіродаій,'' нюrа·, ,.пнапо.1J tаtлішен 
І'ДJІ:ІІt:І•І>ОЇ ІІ,УДНМ?" 

"В<·ип,"" rшшс ааnоро;ю.'І\І·; "но(іnчиJ\1о, що 
там :ш І'ДИ.fІl'J,J·Ш !" 

·- Випин :зшюрщн:сІ\1. - шк аан,юІШН: тлr;и 
l..:piTІJ\f\ 'J'H l'JШ\'1118. 

~.Mu3c сцс," rшж~ орещщр, ~,nан дofipoл;ttiii 
ІІНаІІО.:Іі I\IJ,:ІjJIJCJ-\'?" 

Вшшu ашюроn.<·НІ· і ;tр)'І)'· HІ.:Ol'l• Rnмy 
11ОШ~с·с•,:JіІІІU,їU 1 JICJH11H.' ІІОМОЛ()ЛJІІШІ, J\ тут яJ.: 
У111НІІ:l])ІІТІ• l'tty:BІJ\И ;,;Щ1JІНі.ИрJ"ХУ! 1'а lt І НрІІОН< 
1·ра.1и~ ма1'І't•і Ї!Jо: JІІІХu: t.:-нрипипн тnн і ІtиеІІінус.:f 
буfіНИ 1 I'~"J\)"1'1•, І"УІІІЮ'І'ІІ'І'І•, 11ИМ(';а.:tи.:\'Ю11 даUUІІИНН 
Д;JtЮНЛТІ~. }Ін ІІОЧУІІ (.'.1'Н{)ИЙ, Т!."'ІІ---: :нr; ШІОНІСИ у 
t~nro ;:):~lТрус~ИоІІИеJ,, еН!\1И 1101'11 :штуnоті~111. aa}HI:J 
і ПО(tа.''Н.t 'ГШІЦІUВН'І'Іо. Jl.іІJІІаТа TUHi І'іІрІІі, UДІІН 
н одну. 1 Ншон. у тансщ, і той чорт~ щu нриніu 
аnнuрlнНІtн. ;Jнатнu таннюr., І'аенс.·ді.1 с.·анt! Не 
ндерншве1. і старпn, ну й еобі по :JаІюро:tьній: 
і ВИНруТа('.О~f, і DИХИ.'ІFН'О;\1, HUIIO'rИ'Гl) ІІЇдніннамн, 
ІІИСТрИбуt:, ІІОПІ UІІЩ<' I'UJII)JII1 :13ДІ1ра. JJnpy
бOПTIIO n ДЇВ1Іа1·а нруІ'ОМ обс'ГУТІИ,'lИ, ]1.ИUYIOTЬ<'JJ, 
і на чорта uн<е не дивднтм·н. Тnнщmн1н ('Тирий, 
пони n іtого духу не :.ш.хонИJІU. А тут де ІН.' 
н:нІІІl'І• oprнnap а п.1ЯНІІ-юю і знов до його: 

,.l\·loзf" пан доUронаій по:ню:Іі юшішен нуднн ?" 

-- А аапнрщнцю ·rого ті.:п.н:и й 1·реба: виnин. 
ТрОНІНИ UJ(ДИХШІ і :шон ІІіШОН i::J 'ІОРТОМ J<U:-JaЧHa. 
Ht\ натшщюкаJІИсt., пщ~jв ••орт старщ·о 110 лругих 
ІІОІЮJІХ. Увійшли 11 оди11, --- все нарубни ·га дів
чата, СИДН'І'Ь еобі ІШ)НШМИ, )IOШ\1.UiiJIHI01'1• і ЧQ.'IOM
H8IOTI,t'JI. УпіЙІІІJПІ )' друп,Й, UН\ TQM І'рШО'ГІ• у 
Н:Rрти: на сто:1j І\)їІИ І'рuшей, мідні й срібнj, а 
нр:-,то.\1 rтшtа .шодей-.шодсй: U)·ли між ними і а 
<."ИІН1МИ чуUами.. . Не счуи<.·н з:нюрон>.сць, нн 
і сам став ГJ)ать. адали нарти pna, lЩр)'тс- щнс 
11 талпра nрограв! ІПо ан Gic! думао: сuбі, - у 
U]\ІІОГО 'ЩO:IQ}IjJ\(1. YL'<." Х .. lІШ'ТН. 1\оЛИ :НІ))Н, fii-H 
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він nийма :1 нишені ш.tрти. ~4апорошсr(t• 1ІС\1N 
йш·о ІЮ nиці, а ·roi\ етарш·о :ш t1)УДИ. 

"Е, ІІЇ, '' 11Ш1tІІ1} Н 4:ІШІU]ЮііШНІ~, ,,IIOCT[)iDaJt, 
))І)fіИ ЩІІ-ІН•СJ~·дІ• OДllfJ: .НО.Ш·І нщхрус.:ш, 1'UH і 
шахруй, а JІ нu•Іаn тебе Gи·t·ь, ·rан і Uуду ·rовнти !'' 

Та і ІЩJІУІ'с йо")' •атоІІиu. 
- Тuй І'Щt.п1'У; иjд,нjJІН ні в:ншсІJ uрсащ,ар, до 

3ШІО}JUШІШ, JІН Н])Иk'НЄ: 

":Jn<"Іo ии Іієте мn Іх t•nстсй?. Ми uu<·. щю-
аеІІІ.~мu а t(умпанНІ'' 

.,Мuн•Іи, 1юртс," rримнуu ЗUІІорtшrс.щІ., ,.auch 
·•·вfіі nu .пюдеtt, ~.ша1і cuoc; ІІ«.Ш.!Ю! ••• •• 

.,Нний R nорт, І о OДHR:.J~,G U}Jt.ШДIІJ1, .,11 пш~пий 
t:ІІ])ей!" 

,,J.j()t'ШICIII, '' 1\1:\HtC 8Ul10IJU11H.'J~U, ,,1)'1' 111' СТЯГНУ 
а 'l't~fie іІПЩіRr.ЬІ-\Ї 1'8JІQІІЦі, '1'1L Ji ІІіДU'І'ІІ,У тufij ХІІіСТ, 
щоfі ашш, ян приІlмІm .. шах]>ІІїu до •·yp·ry І ..• " 

- - А ЧО)J'Г, ЩО Пj)ІШіІІ заnорОНЩІІ, СМИІ< uрсІІ• 
дар11 311 ІІшnфрон. 

,.Хто caxpyG, хто, •• :.Jаа·угиіu орендар, НСІНt•Іс 
А llC 3ІJЗС; хто. 

"ОсІ. хто," 1·римнуu авнuрон.сецJ., тu ШІОІt 
••ерІ< но ниці шахрап. 

-- А орендар до його : 
"Нн ти o<.·мjJІJ.ІJJCh ошун:увать пана добро

дзІІІ?" ПвJІі на>ке другим: "забірайте, nаІІове, 
ЙОІ'О гро~і і 3е,.ітJ, а иор•Іми І . . . Н 11риймаю 
'ГіJІL/111 цr.СІІИХ JIIUДcl\1" 

- Цухом розхапали •·роші, >кенуть шахрая 
11 ПОТИJІИЦЮ, а іІ\ид ДО ааІІОрОЖІ\11 :J 111\ЯlІІІ!ОЮ. 

,,Muac ПaJJ }\ОбІJОДаій IIO:JHOJІi НИ~ІЇІІІС}( ку днИ ? 11 

-- Чac-ryr. заІІоро>КІtІІ, а ·rут прибіІ'.JІИ доі 
ДЇН11ИlІИ, ТRИЇ 1·арві, IICUHO UЇДLМИ: fiiJІi, ІІОЮІЇ, 
ІЦОН'И ГОрЯ ТІ•, U'ІИ, Jll\ аірО'ІН:Іt, JІСИЇЮТЬ; UТОМИJІИСЬ, 
таІІцІщо•ш, ТІ.\Н пuнні груди 1 Ш\ і підіймаю1·ьсн 
j.(ІІ!'ОрИ. ВХUІІИJІИ L'Т8р01'0 ІІЇД руии ·ra Й ПОВС/ІИ, 
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,,І ІотаІІІІІоНтс Щt.', 1tоброд1rо," прщ'JІТJ,: .,:ІIOJtC 
ІШШУТІ., що маfіутІ. у шн· чортн L'ИднтІ. n чоfіотнх !11 

"А моше й ['ИДJІТІ•," наше занорошснІ., "tio 
ЧUJlT MNIC обуmш." 

--- анон пішов І'НЙДVІіа СЗЮІТJ,, 'ГШ\ ан HiJLloOM 
і тtt~ттштм~п; наеилу вшС чuрт вині в його а корчми. 
Сн:н:Jшtо, :ншорою-..иа натура, і бatt;n.yшe йому: з 
ним fіи ••~ rу.тrятn. аби •·у.•нІтІ. 1 . І rов1в 'lfiiJT 
:.НlІІЩНІ1НПН ДОЛО"Му; llltt'.ИJI)' J(Иfti1 HCfiOf"Зl\: дущс 
тани втомиuся, обом11 Р\'ІШМП дер>'Н:ИТІ.Л'JІ аа 
хnіст. ~ж е'І'оІ'ІІt• сt~РJ't~НІІІИй чорт. Нн дuй1щш 
старий до t'.ІІоі:ї І'Ot'HOJllf попронщнен :1 чнртом, 
та й t'ТаІІ І''І'УІі:НТJ, у диері. Відчинила бабуся, 
('.RЇТИ'І'J,, а :ІІНІUрfІ1НtЧ1h ДО JІСЇ, ІІУ ЇЇ o(ii11M3TJ.. Та 
до сср1щ ту,JІІ·І·r ... а і13ба віn 11u•·o трохи наrзнця 
ІІС ШІ.У<.'ТИ.!І а. 

"13ot· а ш1мн. побродію !" Іш;н{': ,.Щ(J re nи 
робите, чи uи Ін_~ ;щ,урі.nп?" 

- Ііасилу йt..н·u утихомири.п.а і полоши .. ·ш 
<.'.нати. Hr~ nр)ТІ-ій nень нроннн~·нсн запоро1-нсщ •. 
ДИІШТh(.'JІ бабуt'Н (''rOЇTit бі,11Н ЙОІ'О ~Ііапш. 

~·Д ЩО, н t'JІИПІІІ а~ПОрОШ()НІ~, "'ІИ Ю:ИС б.ІІD.І'О
ІІkТИЛИ J]O Пе})Н:UИ ?'( 

.,Ht· 1шм блш·оаістили~" нащс баба: "ноGрі 
.чюдс юне й пооfііюши; я: П}:І\С nvмa.пn, •пf не зн
(~І·ІУJІИ ни нn. піни вічні І" · · 

- Нн: ехонитьсл зннорО)ІНmh, ян нринш.•.: 

"Ну не бісовоrоні тобі сина й ~юрти! •юt·о 
•·uснеди .нnрuби.nи: на Ріадно не донслосІ) мt.>ІІі 
н псрш,і бути й Во1·у nомолиться І І-Іі," н:шш~. 
,.t·.мн·о не :\ІШІШа... Пи тшtу tюлю їм nать, то 
НОІІИ вс.jх ЛІОЛ.СЙ а ПЗІІТСJІИНУ аібютu; ІШtбуп, tiC 
Н O]tltll О1ІЇ:ІJІИІІС.'.І} J{O цс.рнни f. . " 

Однп·н і ніІІІuн л.о nnпa, ро:нш:-~нп йо~ІУ 
Пt't.', НІ:і б~1 .'1Р, аіfіра,;ІИ МИJ)НІІ, 110JH1}tlf,;IИi'J,, ТН 1і 
ріІІІИ..!Ш: t'IJaJitiTio нілJЮ.'ІЬ('J,ну 1ЮJРІм~·. Т~н; ХН1 1 
І t.'Шl,:Іи,:ІІІ, а JН'('іН ТаІШ ЩО(ЮІ\у, II<'!H';t J>J;ЩHUM, 



ТОВ'ІУТМ.'ІІ і бСІІНСТVЮТЬ ТУТСЧНИ ЧОрТИ Й ВЇДІ•МІt. 
Пн бu•оиt·с, -· ІІіхто tl неr1tи не бс.ре ІІа .-руби, 
боятм·н. Тан сн инахе~н:мrи руїна .. абуть буде 
(:'l'OJITI• ННС ДU HjJІI(JI t.'.IJЇTa!. , • 

-- Нобре, ·- додtІІІ шtрубон, -· що тоді буnи 
на світі та.і:l .!Іюnс, ян oтcett аапорои)ець, що 
роанпаую: fiy.no it Jшм~· дО1ІідН1'І,('Jr, що шиннують 
чорти: u тtшсречни нш•шо~.у бІІЙJ!уше 
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Сужена. 
(Нинолшо Іваншои•оу 1\оrтомаршоу.) 

ІІіс.·..ІІJІ б":traтo•·u Ua·t·t.нa nr.тoш•.Jt XJtnneпь по 
1\ІІІІІІІІІЩТОМУ рощу нруІ"ЩfМ СИ)Ю"І"QЮ, бо МАТИ Ще 
дuшшм умср.'!Іа, а на ссJІі не riy,1tu у йщ·о ІІі pony, 
ні ІШС1\Існи. ()·r І'(Juмада, помірнушшши, і ріншJrа 

одnать тш·о х.'1.онця пn руни старві 1~н~rихи 
У .. дови, 11(0 ШИЛа у ННОГОСІ• С('J1JШИН8 :У П[JИЙМІtХ. 
Бобусн буJІа дуже ІІоІірІІ, боо·обоя"пn і розумна; 
усе ссш1 її noua)ШlJiu. Г.nннуnши на 'І'ІН'о сироту, 
ппчиха ИІ'ОДИJШеJ'J, бо lванпш (1·ан :шали х.nоПІUІ) 
ІІИІІІ\ИВОВИІНУ fiyn добри дитина: с.1ухшшп, 11о
кірна, 1ІYJta, і тннс гарне та хороше, ян та пан
по•Іка. ІІереб)ІWоась доr•Іиха у ХІІТУ до сироти, 
t.'ТаJІа йому :Ja :матір, і •·ornoдaprш:, і дба~::; нan,tи.ТJn 
його ласною нсt.ому доброму, і нисьму, бо ще 
Й ІІИСЬМ~НН8 бу:Іа. 

Випеrти.nа бабуся собі ни nтіху lttaшнn; тн
кий 3 ІІhОГО RИЙІІІОВ браВИЙ ШІ)ІубоІ<, 11\ІСОКИЙ, 
CRIIORHTИil і ТИІ<ИЙ ГП)ІІІИЙ, ЩО ІІД і!ш·о 110\",ПНду 
дівчата таJІЛИ, ян uщ·нorn tЩ сонпя ('НЇІ'. Тnн 
не дужеж то Інаюно і іІВГЛІІАУВИDСЯ 1111. дівчат; 
.иносr1 nонуро, :шіn .лоба д.ивии('JУ на ІІИХ1 неначе 
СОJ)ОМІІвеr,: 1 ІІа ве•юрниці нінопи не ходив. Вн'с 
бабуся :Jбipa.rJBCb одруИ(ИТИ ]ІtnІПІШ, TRH ІІС 
привів В111·: зш<еду>ІІа.nа ІІсfіоrа, ТІІ і nмерІІп; 
а tІМіраючІІ і наше І ваш ну: 
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- Не )'Нурисr~, синну, що н не nспі.па тебе 
одружити: 11 й на тім сuіті буд~ бJІuо·ати l'ucІІUJIU 
ми.rюсерднш·u, і шtмшнu тuбі юрну друшину. 

,і....І,уже шуриuсн luашно ш1 uабусею, нш t'ІІі
том нудИlJ; ~ XU.'J'И JIC UИЙДС, U. 1\U.ІІИ Й ИИЙДt•, '1'0 
Хіба 'J'і.ІІЬІ\И на 1\JlЗДUHИUtC; ІІОІІШlЧ~ JIU МUІ'ИJІЇ 
нuніИнині, та й нср1·аt,;ТХ.сн додому, нuukиuши 
ПJJІuну. Uт і ета.ни t~тapl ~Іюдс і1uму t'tНІітувати: 

Uшенш~ь, t'.ІІІІНУ: мodtuдa ~нішш XtJЧ нн·у 
ТУІ'У рu•важить. 

Стали 11 свwшш "абіпrrь, 1·ан що ж? . . . ІІа 
нну дівлину не ,·,шнс, усе !\ому не 110 дуuоі. 
Хuдиu і u J'f'.)Ti tt'JІU, тнн і ·лам ІІС анut\uн.ш, хоч. 
0\ld ;..lочата ЧНШ.ІJІJІІН.'J• (дс(і ТО у ЩІС.'., ІІН llНІJ,ІЇШ, 
'l'tlHOI'O :Jі.а~ІН ІІt' :ншіі1·и І), що :щшНІJІUL'І• і 1111 t;ніті 
!~рнщих нс.ма. Вщс 11с uдJII:t Д.ЇU'ІИІІН U).1 i-iu1·u 
ЧЩ(~ІU, 11~ ОДJШ Й J\0 :ІІШХурНИ ХЩЩо~ІН, і <Ji~IJIJI 
нари.:Іи і tшруІІUоІІИ, тан нjчor·u ІН.' ІІJІіН.ІІІІ. 
J !nUШl\0 І!УдИ'ГЬСJІ, місНН l'Ofii, Cl'lJ)tl'ШIIIiЙ, ІН.' 
11риберс. ДаJІі шщумuu, та сам собі й нюне: 
"НІ; fi:l'ІY, то тут нема мені l'ужсної; віду но 
сві·•·у та нuшунаю, то може Бо1· д;JCTJ, - знайду 
тану, нн,uї бащu :\ІОН душu." 

0СіІІЛаН ІЮІІН, ОДЮ'С/1 у добру ОДСН!)', і ХОТіВ 
ІІШС ру шаТІ•, TU Нодумав: "Ні, НСХRЙ НС :.ШШОТЬ 1 
що JI Uш·атий: нuJнuбитu и l~НИ11tні, тu u шупані 
ще UіJІьш ІЮХU1'ИМс. ·· Іlи.ТJІІ' на t.·ебс t~імр.н.шну, 
неренинун 'Іс~с:з 1шсчс торбу, і rроІІІсиит .нро 
ИСЛІШЙ С,JІучаІІ JIC забув, Та ІІО:Ш.1Л1ІUШІІl'І.t }'JНІ'У 
і нuм:андрушш. 

13пунав наш ІвашІіо із ce.ita u еедu, і ху1·uрів 
не мина: нpиrлnдyt;;тt.ctL, рознит:ує, шунас пари, 

.нн того снарбу. Обійшов усю он:оJІицю, і шнс 
степами потя1·. 

Раа іде r.обі но дuроаі і мі:.шуt:: "Ннуб 1'0 
мені :шnйти дівчин~·?: . o·r НІ\ би тану: сині 
о чи, трошки нрищурt.•щ, а нut~a 1Іорна, нн •·айнорон, 
устош)І<а, ни нерuаtшічана маt~івnн; а сама 6іJНІ ·ra 
ІІИІІІІІа: ІІ;н~чс широ не, •·руди иисоні, щоб нрjмнu 
ТаІ\ j нріаа~ІШ'L> t'іи у ТОІІНИН (~ПНІ, ЩОfі ХОДШШ НІС 
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по струІІІІі, висо~<о підmІВши І"О.ТІОDОІІІ>І;у І . . Або 
тану: щоб UyJia чорннвенм.а, нн І !ипшочна, н 
U~UHИ, ІІСІШ'-ІС.' Шар l'Oi)iJІJI 1 :.J)'fiJІ (jjJ]j, JIJ\ )І(І.11ШіН, 
U )'С.~Т3 1 Іе)JШ.Ші, JIH НЗJІИІІU, 1'U ІІОІІІІС.'ІІМіі, 1'UНЇ, 
що, JІ.Н: цм.оннс тебе, щоU .н:уна округи аанмшю·rіJШ І 
Або ТННУ, •• :1111111 Міі:ІІі)'<:: ,,О'ІІІ, ЛІ..: Небо, СІІІІЇ, а ШН.'І.1, 
ян І•удс.•Jаь, щоб, нн ГJІJ-Іш.·ш на 11(.•1, ·ro ад.а.пас.·ь 
би ІІUІІа ·a·oOj JШІ'ОJІОМ, що Гос.~nоАь поrи.;r;н: 
X!)RIIИ'I'If і 1\'І'jІІШ'І'И ЧUJІUІІЇІШ ІІН 3С'l'-ІЛЇ. •· 

Отт;.lН но nера у(; 'І'оІ itae t~ofii. J ~НоІІЇ JIJ-\Ul'Ь ІІСІН\
роном. - 3111Н-і, ан' rтnіть бі .. чn щшнш~і JtінчІшн, 
·r~tн:a t·apua, що JH..: 611 з 1'ІІХ трйох~ щн ІІИІ'о1д)·шш 
t.~ош ІmШІІ\О, аіб[Ш'fJ, одну, то не tS:ynaГJ ІШШІ 
нрщцн од t.~it:ї. Нн І',1 ІJш~·u ва 11еї lваппш, тн 
Пt"llll"lt~ ІШ 11r.fii UІІИІІИІІСЬ; C'l'UЇ'fb і OЧ81tl r.R()}'l\1 
Іtір·и нr. 'ЙJК~. А вuнаш ·rан йш·u аг•н1дuм ІІрlІвітt:ю, 
У<'МЇХ3СТ1оСЛ, бупім CIT·UT u(iiiiJІІto і IIJ>И'fVJ1ИTL<'Я 
nu ІІш·u серця. ,.Віщ<і>Іь, ·• Іюд~мав 'І.вашно, 
")';JЯJІШ~І. с.·н чудuнn аіп~шнн '1 Jи не бабуен 
:J 'I'OI'U L:IIЇ'ry, 3 с.~аМUІ'С.І llt•Gн, IIUCИJit~G МСНЇ СУЖЄІІ}', 
бu ІІС. TiJILHИ ІН.~ б11ЧІ-ІВ ТЮЮЇ НИ ::teм.ni, і HR Д)'~Шу 
ТRІШ Не СІІИ.ДІШИ.:·· 

- адорова буnа, дівчино! - нажс Іиашнu, 
ІІідхuдя•аи; зняв шапну та 11 о1шuшшса.. lІідшш 
І'О.ПОІІУ, - а дівчини JІН ш.~ буJю, JШ у аrм.аю 
JJ:JІЇЙІШІR. .,Що :IQ JІЄІІИС1'U )fU'ГI-1 !"' Н82-НС C.~Q)[ ('Обі 
Івашно, паираючJн.~ь ІНІ Jtc.~i с.~тС1)юни: ,.нудиш щта 
ДЇ.ТІ8С.'І• ~, (}И ІІС t~ТрJtбІІуJІа 11 ІСрИІІІt:ЦЮ?" 
І';шнув, - нри11ична не •·.нибонn, а во,ца чисто 
JІН C.~HJlO, Ї Д.ІІО ІІИДІІО. 1\руІ'ОМ CTt'll і T}J8RI! ІІС 
душе висона. ніиуди І'Ul>ШJд і с.·хt~ватись. "1 Іи 
не моtш нна?" lt)'Mac.: иашно, йдучн по л.оро~і. 

Не 11роІІ111011 віІІ І тр1Іох І"іІІ, аж Іііш1 ·rep11i11, 
нід. нущином, сидитr, ·rані самс1. дjвчина, і т.ан ше.• 
110 Ного дивиться і всміха(."ТJ.сн. ,.Г.лянь," наше 
Jвашно, нПНС OC.'J1 ДС ОПИІІИ.Л4СJ,!. . ОТ нрудна. . 
і не вІ·nеІ\111, ІШ оu1ш 11еребk.~а І . Ну те нер;· 
мірН)'С СОбі 1 ,.CRJJ.Y біJІН Нt.'Ї, 1'р01І!ІіІІ ОДПО'ІИІІУ, 
а тим ч~н·ом ро::шJІтuю, 11ідні:н1 шшn, нуди ftнc.·. 
R ТНМ ІІЮ Jjш• ДQ(~TJ,! '' 
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Підійшов і <'.іВ; ог.плнуnrІ. no П('Ї, щоб r:пи
'Гатr., ан< :шон Іlt'MR діІІчнни. Іщшшо М.t'ТІІ)'Пt'Н 
С:.НЩИ-Т)'ДИ, н('іt"ііІ' 'ГІ'JНІИ, І'УІШН ~10 ІІL'Ї 1 шущш у 
І.'ИМ.іЙ І')'ІІЩІІі, ІОН ОДСШУ liOIJUall і руни ІІОЩ>НІІНІІ: 
ІІl'~Ш ·га й нема! .,11\о аа ІІJНІ'І''Ш! .. ·· но;~уман: 
"'І'а 1.'(~ Mat"iyTJ, Мара!. " д>К І.~)'МІІО ЙОМ.)' t~ТНдО~ 
Jю,'tиt"i у нettt•pi, то мomt•G ще: а·ірш a.I'JJII\fltH'H, а 
то у J~rщ,, тан нн чумацьниn JІo,:lyдt•m.. І lpottшon 
ще ні.nмш •·ін, t'T:'tJІ сІІ)'t'.ІЩТJ,t'Н у ба.,ну, дивитм·я: 
б1JІН СТ3R0 1 ІІШ Нt'Ш'~ІИЧІШ ХНТІШ, і ІІИ. 11f,JІ::tl-бi 
t'-Идить таж сам з ;фІ'І~ІІІ:l. PIHu :щ Ше:.'' юн 
C:"JHІI·myu Івашно: .. та re наnшІЩШІіt;, мтщ! .. " 
llpuтt•p u•ІІІ, ІІr.рсхрtr.тивrr •. а нін•rнrнt ІІІ't' t:инитІ, 
і ІІІІ.'ІІоІІО !ІН t\01'0 ДИВИТJ,('ІІ, H~H3'1t' Що XO'It" 
ена:н1ти. ,/l'piuan Шl'," нодУі\Н\В Івашко; .. тРпrр 
ІІшt· ІІt' нп•чt•ш, :'<ІОН нт~ш•t•.чні>: обійлу пома хnтню, 
та :1 тогu tiuвy і :шRду, ·ro ожс тоЛІ ніNУЛ1t тоfІі 
ді·rис·J,," Обійшоu; ·riJLЬHИ uитннунrn і:1.13 иyr·.тtol, 
юн fіачитJ, хуторsшсІ.на <~ім'л rилитh f'Jі.пп 
досрсІі, і по:tудІІ)'ЮТJ) собі: t~тарий і а t'1'fiJIOIO, 
наруfіон, ,:tіт йо~у ЛІНlІІЛТІ. ннтJ, буле, і rарщ1 
:\Іо.1одинн, та rщ~ й ш.· ІІо рuншн, на uс·ruтнім 
швt• міt·JІІtІ(), ІІН тій порі, нн нажути старі .тtюде, 
що душа, нотру Гоепою. rю<·.и.іІ~н: дитинні, nme 
педnа<'ЧНо ол н~ї оитnс. 

ХJІіб-(~і.ІІJ,, JІЮЛ~ добрі! -- нюін.~· Іншшю. 
:ІІІЩІJІІИ ІШШН'У і ІІИ:1СІІМЮ RН,11011ИВІІІИеJ •. 

-- Спас.ибі-, --- одвіТИJІИ старі: - t·ідай, ш1-
;нутr., до І'урту, чо.поні'Іr, і ноnодуднуй_ :1 ІН\~tи. 

І Іоuннуuав Інашно та й г.ін. ті~ІJ,ки R'I'Иt' йому 
JIC ДО 'ідІf: t'ИДИТJ, ПОХІІЮПИНІІІИІ.'Ь і afl ,Л())ННV fl(~ 
бсретм·н. ~ 

- tJoГ01H ТИ ІІС Ї(.'И, 'ІО,1ОВЇ 1Іе? --·· ПИТаІОТJ, 
Йnro; -- бери JІИІІІСІІІ, JІОШНУ, ТА Й УЖ Jlfi ::tДОJЮНЛ. 

Уаяи Інашно .'1ои-шу, нонуштупаn ТОІ'І) по.!ІуЛ
шноу, 1111 ні, та й нита старих: 

-- L]()м ни rн• noн.llичrтr панюї ]J;ОЧШІ по
пудІІ'УfНІ ft. '! 

110 



-···- FІної дtІ'Ш'ІІ?- І\а;Іш ('Tupa: у ІШ(' одна 
Ti.Jiloi\И Й U, ІШІtkТІі~І MOJ1! -· ("fЩJІІ ІШІІу.1ІR ІНЮМ 
ІІН Мо,ЧОДІf 1\10. 

- Ну, ·га•• JШДІІІІІ-їу, uбtJ LІаЙМІІІІну·? 
- Нt•ма н шн· ІІі рсЩП'ІІШ, нj ІІ.tН:\ІІІ•ІІш; о1·, 

нн бо•ІШІІ, :О.ІИ тут y<.·J. 
- JІшаш там діn•ІИІШ у шн· аа хнтою, на 

II(JИ:.JJ)Iij І'ИДИ'rІо'~ 

Ht> :іНОЕ'\1, пс бн•m.·•н ~ 
ІІнш~тfІна;".Ін старі, ~~ ;ш ІШ.\'ІІІ і :\Іt~.1оді. оі'іііі

ІІІ.1ІІ1 нруrnм хату,- ІІС.':\-Ш ніноrо: Г.tІJшу,;ш rщни 
нn ІпаІU'Ка, та й а•uду~ш.Jш, 'ІІІ не боаfсьJ.·н.ниН нін. 

- Дсж ТИ, ЧО.ІІОІІЇ•Іе, бЗ1ІІfВ І\ЇІJ'ІИІІ:\' 'f 
<ІІІІТЗJІ СТІІрИЙ. 

-- Се НЖf.' ВОІІа Mt.'Іij у T]lf!T(~ llpltHИД)IC)'G'flo· 
t·н, -- t-:анн~~ Івашно, - ·•·а тnн живо, т~• 'І'ІІІНІ 
І'ЩJІШ!. 

ЧоІ'ОШ вона тобі ІІриuидшуt:'І'}.t'JІ? - ІІИ
тою•rJо Івnшнu. 

- Вш· йш·о :.нш - •Іor·n; •Іи не тоІ'о, що 
I,IIYHRIO 'собі вірну дружину, TR ycr. 'І'іІІІоІШ об 
Ш й думаю. 

- Ну, ·rан іnИ)К собі, чо.1ШІJЇ 1ІС, ДШІJ,ІІІ., то 
·rам і шунай, нexatt ·rotii Но1· но~нн·щ;, а н нас 
ІІ(•ма JІіuчат. 

Івашно он.Іюнюн.·н, ИШІіІШ :щихнунши, п1 іі 
:ннш nn1'JІІ' шунатJ, ІІітра у шшj, Ті.11мси uшс не 
;\1і:н,уІ.~, пну .шунатІ,: г~•и.бщю ai01HlІR У. його c.:t.·p~~~ 
ТИ 11)"ДОІШ ;\Ш'ІИІJU, а ГОЛОНИ ІІе f'Jle, ТІ.1ІоІіИ ufi Ііі 
і думаt, і •·аща. Внсе і на .дівчат ІІС дивитІ.rІІ, ·rJ.•ІМ\И 
б.:1УІШ Собі 110 СТСІНІХ, щоб ХО11 Т))ОІІІИИ ))О:JВа)І(И'І'І1 
('J\(110 тугу. 

ІІронеuІтшшrисJ, ще тин~ніu :·ш ·rри, ІІшшно 
II<>Depнyn додому. ІДІ' біJІJІ тієї ХRТІ<И, 8 І'І'іІрn 
ноба•Іиnn tto1·o, та tt t:аж(.': 

ВщщіІ 1't•бе, ЧоJІШJЇ'Іt~! ш-шроро•ІШІ ІІUІ\І 
до•ІН)'! Ми r.tшІипи c.~o(ij у Гvсно;.tа хо~юпчиІш, 11 
моrюдиІLJІ рп:.(·инu.,,ос.·•· нін••иштю! 
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- На ucc uu~•к бои.;:а, ·- одuітиu Івашно:
мuше а еієї діо•Іинни буJ~С uом біnмн утіхи, fШ' 
3 ТО'І."О XJІUII1JИHa, Що IIJ>UX8.11И! 

]HUUIHO ХОТЇJІ ВИШ Д8,'ІМІІ іТІ1 1 U C1'H})U ЙU:\ІУ Й 
н:аже: 

- llocт(JiuaH, ••шюні•ш: СІІІJІ'одпя 11 вас хре
стини, то ІІ)ІСС ншtи :.~айшuв, тu Т)Jеба чарну Іllt~ 
нити, щоб •HtL"oм ІІС виніr. а c~ofiuю щастн нарож· 
ДСІІОЇ. 

)~UбtJC, - Н'ШІtt! ІІІИ.lІШО,- ЧОМ Ht! ІІИІІИ'fЬt 
llr.Xolt Ht 1 ОСІІОДІ• ПtJIII.:IC..~ ЩШ.'JІИПУ ДОЛЮ! 

Не:щбаJІUАІ нриІхто і ІІіІІ і~ J(умою, а ну•ш 
ще нема. lІідождаnи ·rJюІІШИ, - не Yne; nт нін 
І канtе: 

- Не мош11а )tсні дсш1·о шдати: ~автрв пра
:JНИІ-<, тnн ·rрсба ІІОСПЇІІІО1'І, іІі uесно•шій. 

- Нн ШС.! J\111, ІІаН-отчс~, Uc:.J нумu nбійдсмоrt.? 
- пита c·ra.t.tІ\. 

-- Uт uu.м ну:\т, ншнс нін, t·.ляпушни ІН\ 
ІШІІІІJСU. 

Вшс нін но•Іав ;\tu.·rи·ruy, JІJ\ щоr.ь :-щ·rщюхтіJІО, 
·-- І~JІНнуnІІ у nіншане, аж спражнііі нум ~Іриіхнu, 
і :..міtrив Інашна. JUв•tиtн-:y охрссти.JІІІ O.Jtcнoro, 
бо саме нn 1 \оІ.~ТJПІТИІШ 'і О.'ІШ·ІИ урnди.~ШІ.'І,, 
ІІІО.ІJШо, но•Іувши ct.~ іt:мешш, :н·нn.шс t•tюю ІІО· 
1\ЇЙІІИІlЮ бuбусю, бо lt ІІОІІа 0JІСІЮІО :шшшш,, 

аа обідn:м, по аюо~•шю, баба сталн 'ШІ.~утшти, 
-- ~ТО НІ'ІІШ IIU ·ratpiJIULІHY 11181', ХТО ДШІ, а ]ВОІІІНІ! 
ХОТ111 ІІОЛОШ'ИТlІ НЛТШШ, ТН HICI)(:J, ІІОМИ.;ІІИНІ.'J• 1 
брнанун ·rа;шра. Нн ес.• побачп.ии, тан усі і 
DI'ITJ>lщtt.lІІH:J, ІН\ fіоІ'о: у lінСіи руни :Н\JІри;щши, 
ТJ>ОХИ ІІJІШІІНИ а l'opjJІHOIO ІІІ.! роаби~Ш, а ІІіІІ ШІС 
()О;JІ.:СрдИRС..'J,, :11.1. ХJИ~С..'ТИІШ ДОСТІ\,ЩН'І, ЙО:WУ fЩ 
ну~н• ;J,тштуш~:н, n бабі, чорт-бnтьна-:·ша аа 1сіщо, 
І\ІJІіt~іІLМШй 1'а:нtр! Тнн с.·тшю Ho:\ty доt·щ~Ію, шо, 
:щаt;тм·н, у др~тсСі охрс..~t:тиІІ, н:о.'І"Іиб Іщшшо буп 
хрещеним: ба1'І•ІШМ. 

ІІооfііnшІІШІ, стu.аи Щ)\'Ш.ЧfІТІ• І'орі.rІН\', а ІІшJІІ .. 
ІЮ, lllt 111.'1111ТУПШЙ, ІШЙІШ)ІІаХОТИ, І.'іІІІІ0 11JH-І:JІ,fij, 
на ті~• саАІі;\І 11ісці, де бuчиІJ діn 1 ІИІІУ, та ti аuду-
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мшн~•~. Ат чу(:, t•тнра а биfіою підіНш.~ш л.о нуг.тtа 
тн й ет::ши cof3i роамоnллти. 

- П(о ее аа 'ІОJІОнін, ІШШt' стнра: щш·r, 
ІН~ нроете!. Ві11.1Ііnя но но н:нІJІО('І•? t Іи он 
Нога нін, чи :\tоШе ІІС'ІJІtеТІІН Ного піцісJНШ ІІа JІІ\У 
нсбунr, ІнtпостJ,? Ниnроrю•шn почну, ""v{·J, 
ців•шну тричі fіачин. ll(oti ІІ{' tiyJio, нrХай 
Боr бор(ІІІИ'І'І., ·гри діта ~аеу'хн 'l Tatшfi оlіірнаниfі 
та о6пшрІІіІШtі1. :юu"-іМ гу.тп~1·іn:ІІШ, а ;щu тобі 
·rи:шра! c:~r. не ро:нц~:!дриRсr, ТНІі і t"іагнти1t 
ІІІ:НІ! .•. 

JЦо СС НИ RИГ:ІJ(УІ:"І'(.'t МОН М.:1ТЇІІоЧ1\О'! 
ІН'.JН.'.бИJІН баба: - чи він >ІН.~ таr>и nохоший 1111 
''У,11Іо'І'ЇІІнну'! Т:ншй іІ i1u•·u бравий napytio11; 
:ІJІіеІІU, у дopu:Ji ТfЮП1НИ oбІIOl'ИUl'J,, 3 МОЩt" НіІІ 
і tiш·a·ro•·o бнтьна rип. Тн нiчnrn вnм і І )оІ'Н 
r·нінити: невістка ::що рова, н нитинn тnнn гтщни, 
JІІ\ тоА: uурупа,тюв. Та ще n тr: хіfі.аш ІШ ІІС 
бН'ІИ.SlИ, .нн нін XJlf't'.T ні.1Іущtв?. Та й л Х{Н'С'l'ІНІа 
TtfЛJip,- ТЯІо" yt·e 'fННИЙ. ЯН" і бун: ОСІ• ІІЩtИНЇТМ'Я. 

-- Тnн пт ноt·лухай. що н тnfii ще сf\юну. 
Нt"ві<.'ТІШ ро:JІШ:Jуnола, що у нсрuу ніч, пн уроди~ 
.пat•J, дити1пш, nрнхони.11а ннасІt fіnбусл, і ну.тш 1 
хрС't~тила дитину. Непkтrш хотj,па були нрІ·ІІШУТІ•, 
ТаН "()JПf не CTH,liO: душе ::І.ПЛНЯЛЯ.{'І•! 

Моше їй тане nриени.поеJ,! 
- Воши.наеr., що ІН' СП:\.1":1 і добр(• її роа

І',1І~НЇJІfІ. 
-- Нн:юи вона? 
Тут стара почн.чА роани:ІуtнІТІ., а ІІШІU.І\0 t".н~·

ха, і дufipe бачитІ}, що та бni1yt'JІ ш.• X1'n другніі, 
ІІІ\ йогn наречrна мнти. 

--- tJOI'Oi-Н' RП аЛЛН'fі,Т(І1t'Іо, !IIOJI ~Іа'ГЇІІНО'? 
наше бntія, л,оt·.rr~·хя.пнш: -- адїІ\<'Ш тп tinti~'('JI хрс
ети:ш литшrу'? Хіба нг••истиtt нрий;ІЕ'. atio ІІJН1-
шле ноrо хрrетити чу;ну !tитину? 

Оттан поfіа:ІішІ.lJИ собі. та tt nіш."'lи \' хатv, а 
Ітшшо JН(' гjрнt ;шr;\rутtнн·н. · · 

CoJI~'IHO ННН' C1J1AJIO, ЯJ; НіІІ, ІІОДJІН~'tНІІІІІШ ХП
:ІJІЇІІЇІІ :1а x.-rHi-ri:н •. нуетивr.н у ноJюІ·у на Н('Ю 
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Ііі'І. Л JIH діЙ.ІІІОІt ДО 1'Н;І H]H11ШHi,.Jtt•. ІІоfіfІ'ІІШ 
діn•ІИІІу, ТtІ наш й t'~tepнJюrІ.. Р1н:а t.'t']JШІнtшм 
]JO:JЇCJIИ,'IOCIJ ІНІ C.~T(•.ny, К))УІ"ОМ~ НН :\Юрf', ftш•n 
о·r•~·ш.ло. Тан йому .nеt·еш.но дихатІ,: тсп~І('ІІJ.ІШ1і 
HЇTt'pCill• :)0 Ш'МІІ'О СТСПV JIC(~(' :ЙОМ)" 1ШЇ'fІJЮІЇ 
:щІШХИ; JІСІІЇ :юрі, JIH дііоЧНИ, JtИUJIJITiot'JI fіо:му 
)"" НЇ'ІИ і ЙОІ'О 11)101toШUIO'fl•. l1ШІІІІЮ eilt (jjJJJI Н}>ИНИЦЇ 
~ ~tyмat: ('Обі: ,.НІІЩО ІІОІІа, :\Н•Ні IIIH1HШHYHit.~Htf'h'? 
.:])'Ч'І(~(і fіу."ІО, ЯН {іи Jl 1111\(1,,11 Уі ІН' fіІІ'ІНІt; Jl(' 
:ІШ~МУ'І'ИlІІІfі 110110 MtJ{;Ї душі, llC ЩНіИІІ)"•ІІІfі ІІН 
мщ: r.efнt~ шощ-юї 1\ЮГИ.'ІИ t ·• Лаnі ~·t•·rІш, 
ОІнtрНуJІСІ, Н~І Щ,'j C1'0JJOHИ і І'ОJІОІ'ІІО НрИННУН": 

- }(іR11ИІІО! IШЙHIJHWrt :JІJ ІН.'ІоШ"О ('Віта: CP}JJte 
l\НН.:, 1'0\)JIIflt~ МШІ~ JltІИt'f» ЛСІ Mt"Іtt•, ІН.'ХІ\Й ХО'І [)И.:і 
щt~ ІІі\ тебе r1н111у, ·rн А умру а 'І'ІІоїм обJІИЧ'ІJІМ: 

:~~~~Д o•:~~~;IIIJI ~~~~~! обі:JJІИГІ, ЛІІ Mt'llt'!. ДіВ•ІИ-
0ТТ3Н ГУШШ L'('!ЩС-ШІ·ІJІН 1R81ІІШІ ШІ UUL't~J, L"l"t'H! 

} ІІС~ ПІJИJНН'І• )Ht', і ІІС.~ ОИІRПr"ІШ'І• ДН іtш·о П\ ДЇU1111Шt; 
ті."!1І.tш :нtІШІ1-ІІ·ШJІа нnn ним 'НІ.йнн. далсно аа
rІідІІідьомнапа nерrпі.:нJчш-t, і раа-у-раи виrНИ('ТУ
ІНІІ\ nіr4чарин. Не uиТаJІа JІИіе т:ут та лvнш, 
:\ШбутІ, :шнІіІШНІ t•обі R)Kf' ХОТИНІ;у, і ІІа JІІ>ІІЙ 
'ІНІ.' :1а'ІИІІИ.П81.'1•. 

(~M.yTJІJ'Ijt і 1ІЄІІ('('С,1ИЙ IIC\)II)"II('JI дo;tH:\ty 
Ішшпю: ошШ\ИЙ наміш, ІІШ48.1ИШ'JІ на його с.~rрн<-. 
Jkю Оt'ЇJІІ, і :-sім.у ІІУПИНІ.'І•, а ІІІ\ ПN'ІІу, щоб ХСІ'І 
'І'І)І)ХИ ]lO:JHЇJITИ t.'llf)I"O ('~ІУТІ'У• ІІЇІІІОU 1J"'j'M8HYBfi'I"И. 

1 Іу~шнуr; )JfaJIIIШ рін, і Юtа, і Jt.CI~JITJ• і ІІЛТ
ІШІtJІі-1•, а fіо.~ІJІЧІ·Ш ІНІ І.'rрПЇ ІІС :JаГОЇ.'Н1С'І•. }' НСІ.оМу 
ІІ\аf,ІІІІВ111\ "ГЇЛІtНН ІІІ.~ nш: йому ГО('J10ДІо ІІЇ\)ІІІІЇ 
;~рушІпш. Таниn І.'таn б;tпlтий: ннт•· хур ІІОІ'ИJІП 
ІІа )!ін :нІ рибmо, а 1·ам а де.І.'JТ1'І,ма ходитt. у 
І 'І•І1М аа сі.оІ,'ІІО. І Іринупив чимоJtо l'J>)о'ІІ"І'У. 
1ІОІ'Т)JПЇJt ХПТ~', JIH ТоЙ бyJtJ.ІHOH, L'TIOt 118110!\1 ІЩ 
Іtс.·ю а·убу. 1 ]IOMaJ~a нераа 11иfИрn~ІН ftoІ'o у. •·о
,,шви, ·ган ІІt~ ~.~хnтіІt 1'а .А нt~ с.•хотш. І Jіний то 
а іlоІ'о ноаар.,ІЮІ'lІ етнн, JІJ( f'іи nи ІІrJба•ІИ.'tи! 
ИИІ.'ОНИіі, СІІІ.ІОІSІІТИЙ, і I"J1HII)"'I"Jt ШІ ЙОІ'О H('('t.',JfO. 
:Jut·.rшд~"IШ.JIIIt'l• ІІР ЙОІ'О TL'IJt•p llt" ОДІІЇ діU1ШТа, -· 
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нази.пис.r. і молодиці: н ЯН'J.ІХ тнм не бу.тrn! і 
чrнурІІІtх,.і моторних, і а fІісн хитрих 1'U .lуІНШІ-ІХ, 
Що, :щ:н;ТІ,(.'JІ, і t'iHIOI'O (;)ІНТНІІІ,У а ІІШІ'Н'JІ~ІНУ 
afiи.lиfi. 'J'ar.; ІJШ'о uшt• не роfіи.тш, лн ІН.' :шхщну
uИ.ІІІН:r., JIH fііСІ1НЇІІ llt.' IIY('J\fiJIИ, ТШ\ ІІЇ ШІ tJДII~· 
Й JIL' l','IJIII)'Іt, ІН.' ТО щоб у:нш tЩ 111\01 СТІ..о;нну 
у номjр, t la<~'L't'III•I\U fiy.~Jo у ІІІРІЇ :штурГОТИТJJ у 
НіІЮІІЩ~. 

·- Хто там'/ І.~нита Ішш ~-'JНtеnвич (тан 
ІІЖс тспrр llr>ro ашми ). 

-· fl, Д.НДЬІ<)", ·- ;:ш_JЦf'!(Н~Чt~ ТОІІІ'НJ,JШМ I'Q,ІIU· 
еном: І Інрасна; будьтr .'lrІСНіlиі, ІІі\'ІИІІітІ. та 
)\НЙ1'(~ IIUI'IIIO. 

ОН'ІИІІИТJ• ІІІШІ ~·.·ш<.'-ОUИ'І, увійде- мnлодицн, 
НИІ1Н~fіt~ іа tн~~ш тару і :.J~tl.l'Ui'rить сві·rлn. Тана 
po:.lXpi<:'I'HIIfl, ІІЇНТИІШІІН 1 :ІІІЇ(.'-11() 1 НН у ІЮ'ІЇ. Г'JІЛНС 
на t~t'.lit', та В :Шl'ОІЮМитьсн, rнмuб то не :ша.:, 
що роfіиТІ.: аанаснuю а·руди :лшриnаt:. Л тл:м 
ЛІШГІ) f..'МЇ.!ІіІІШ l''I'Шif..' і ро:шит~·с: 

Нн uам, дндьн;у, ш· обридне одному епnти·? 
Чuм uи ш.~ ожените<:&.? Єй-И-\(:': J>огу, праода. 

Іван ~ · .:шrоnи•І і Hf' . r.rryxn, що пона йому 
ве.рае; Ті,,J,ІШ нi:tJoM<' ЇЇ 'ГI~Xf..'llloiiO за ll,'lf..' 11C 'J'a fi 
сtшщс: 

-·- ІдітJ, Ш·ІН.', 1\дітt., а то вогош. логасне. 
Tn і в НСІІJ, llf' ду ще еоромилиt~І.: НІШ небу щ, 

МОJЮДИНЯ UИПроDІJДИТJ~ у IIOJIC f..'ВОГО ЧОЛUПіНП, 
ГY.JII>li - і tІecf..~ ;\tите.ш. до Інана У.ласоnича, ·ra 
Й 33ХОИ<УЄТЬСІІ МИ!И ЙОМУ l'Ш~HDY, _j руН~\Ра 
аа<~уну<: ДО f..'UMИX П.тt.l'І, а руни ТИШ ПОВШ, ІПЖІІІ ТН 

бі.ТІі, JIH ШІІСІІИІІІІІ~ Tit'TO. (;JUi(~IJ(I, 1JO})THHH ІІjДНО
ДИТІ•1 r.o t·ам а Інааю)-t ~/.:нн·оничом нічш·u ІІl' 
нді<:.) 

-·- Не Т}н .. ·бn, не турбуй.<.·н, - tшнн· Ішш 
Y.:Jarouич: - н Н f..'ftM собі го.rюuу а:\!ию. 

- Ну. Trlli fl вам ІІОt'J.ІШЮ, ІШН<е Мо-
ЛОДИНН. 

І :1ар"-а еіда1: і :-.а гортує ллахту, щоб не на
мулив щnни об шор(•тну одещину. А тошюrо 
ІІn.'1ОТІІН (~Орн•н..-н ТаІ\ і обхватуt: ПШІІІІе CT('J'Jio; ,. 



ІІП т:ІІ>ііі ІІОД,УІІІНі ІІС Інн·рсUUU fm fiHCII31'1H'I• і t':l.M 
(~у.•паІІ турсцІ.І.ніІІ Та ба! ІН' тан :ншранІІJш 
а;~Ш.іІІ\У Uаоусн lишш ~~~шсоuич:І. 

1-JaCl'YІІИ.;JU Іtіс.'ЇІ\НШ.НН'І'.І.\ UШ"lІ.і.І ІІЇе.НН ТОІ'О, JШ 
lшшу ~'JJacuuИtty нришtдЖ)'ІШJІіН.'І· та чудона JtiH
'IШtи, і ;~uei 111.~ аабуu її, буні.\І uчupa б:Рвш, і 
;tuei не щ..r.ipuuu її uд енш·u сttрнн. 

IJit~.'IJІ I.ШJITOJ lІедіді, :=йбJІіІІІІШt Х.УІШ, JUHIJ 
~/;tаеОНИЧ :1 111:1ЙМИТUМИ руШИВ у (\}111:\1 ;щ t'.Ї,ІІ,ІІІО. 
Tcпt!:petthHИ тне uін не 1',\1Ш1~ був, ян ЩІJНН'І, 
JIIUCliДJIB Ло t:'Г~ІІУ у t'ЇІЩ)JІ)НЦі; TCllCp IOHt" ВіІІ, 
JIH бе:tІ'UТИЙ ХаЯR~11, ,)' І"і(JИJІЇ, ~· (ЇJІаІШ'fНОМ)'' )Н)"
ШНІЇ, IIIOIJJ\UUИM ПоЛеОМ ІІіНІІt~t.Н.':JШІИЙ, ТаJШЙ 3 
ііОІ'О 'І(.І,ІІ(,ШНПt1 ЩО і ІНШ ІН~ душе() C'J't\U 11С}Н'Ц 
ним, 1\ИjJHY гнути. 

)д}''ГІ• UtШИ ШІ\t' ТИі!-ЩСНЬ. :·1ніrІІu, Ч)"'.',lШ\И 
:швшnи рушають до схІд сонця, щоfі аахuнитн 
хnJІодну. От, рн:.1 ІІідннлись Rolпt ще у J~Ut.~ІJiтa; 
тіш ... ни Ht1piUШІJ1ИCL у (~Трічну. а тут НІ> насунс 
ТУМUІІ, 'І'аНИЙ l'УСТИИ, ЩО Н i~BUX t."ТУІІЇІШХ НС 
нидІю 1Ішювіt..:а. ЗН~ш.лu <.:uн~чнu і po:.JHN'JIO той 
туман; l:(ИІJJIЯTl.oCH, ІОН :.JUI"y0ИJ1И ЦОрОІ'У· };улu 
Н)І\е хот1~Ш uсртатись на:.Jад, тnн Іва11 Y .. rta(~onич 
і 1\НfНС: 

· -- Ідьте шнс, ІІСLІС.ЛИн:ий нруг зробимо; тут 
МОШС буде JІІ\<1 ОСС,!ІН 1 ]I0311Иl'Utl\IO ТН Ji НИХUІІИ-
МUеІ» на csH• ІШІІІХ. 

lнутJ. собі та їд.У'І'J,, нжt•б 11opu і сІютину ІІ~J
нuсти, тан веман~ водоІІОІо. Іоан ~/~ншuви'І іде 
(~Обі сторшшю і думну гада, усе одно нп у:мі, 
ІОН 'IYt - фурЩИНИ ГУ1ШЮ1'1•. 

--· ) ~JІ;tм-оу, а цндІ.ну: ос.·ь нрининя! 
Глянув ІІнш ~'.JІаt·ошІ'І, юн ~ІшІюмu щншицн, 

а бі~ІJІ ІІСЇ е1'UЇ'ГІо Т3НС t;U)Щ Д.ЇRЧИJJН, ЩО Й нLеі:\1-
ШlЦЛТІ• ,:ІЇТ Щ\:13Д (''fOJI,"Ja, і 1'Л.Н СЯ~Н .. ' lfl\ ЙОІ'О ДІІ-
11И'ГІJС'Н1 тан t•.амс йо!\1у й у(~~tіхи.tтм·н, НІ> тоді 
дини.ащ~•· і yt·~tix~·шat'J•. Нн nін її побrtчив,1·о шн 
І'РУДІІ ііоМу :.JUJIOH·Ш.;НI, і CT('ll HIJ,Yl'OM ЙОІ'U ІШІЮ
ТІІІІеН. ІJ,'ІИ:JИТМ'Н UіІі ДО Jlt~Ї, а СНМ ОШВІ ІІС 
:.JМИІ"ІІt', а н•н•іі щ· ену<:на, щнfі ІІl' ;шш;.ш .. 
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- Аш: ocr. підІ<і.:tн y;"JЛ:IІft'JJ! -- nUi:ш.1nneь 
1(ЇП1JИШ1: НVДИШ НИ 1\Ї.'ІИrh, J'(JЩJ.J~y. НН R ПЇЛХО~ 
ДИJІІІ ;Lo шн.·.? 

;\e'l но .. 'l.и'l - нитн Іван YJІat•uJшч. 
Лн( аадрИ7Ш:Ш, почупши її І'ОJІоt~nн. 

Урщ1ці, Підн терніп; нсr.ча Іtolly, а nи 
СІІДИТС.' ПЇЦ НуЩИНО:М. і 'fQH ІІJt.-:11•110 1111 :'оН.'ІІС J1ІІВІІ-
1'ССЬ; Н it Д)о'МШШ, tШ ІІС XO'IfTt" Іі:НІІІ1'11t'І•~ 110-
JL.\:110 Щ~)І Г,"'!t''ІІІІ\ а ІН)j,І•ю, '1'11 іі J.Hrl\\': ,,11<1 а;щрtШІІ !'' 
шн •·y .. tLil\ - немu нj•ю•·о J. -

~Іtш І'О~tубонІІІ·;n, -- иш1ш Іоан ~·JІаrоRІІ'І, 
УЗRRШИ JLЇІІЧШІ~· :.Ja:l бі.аі і)~' 11ЄНhІШ 1 ІІС JШ,ШС ТІІ 
бачила, ни Мt.'ІІі А ноду ІНдноси.JІа, а мuїй дyuJil 
Uit1мнattJІ1'h ~•і·•· шt:нщ, о·rrан-саме і 11u с.~ім мі.:.ці 
ти мені привиJtшуuа.аш:.ь! Ві<"імнnцJІ"rІ. .ai·r 
'l'ЇJibJ<11 об 'ftlбi Й ДУМНU, ОЦІІУ ТСбе ІІИНUІІІ.)"ЩІІ\ у 
l\оюсму c.~erнti І. . )~t~ш 'І'Іt НіlІВСШ, ПІ·І1'а нін, 
J.1ИІJJ1И1ІИС1• у Яt..~ІІЇ UЧ.И L'DUCЇ t..~YiHCIIІJt, Лt' ІІИТНGІІІ, 
)ІОН горли•Інu'l 

/1\ИІІУ у бit'fl:tHA, 11 М"nTP))j, 1'V'r ІІСД,аJІСЧНО у 
баm.ні GiJнi ставnчнn. · 

- Нн J-Ht• 1't~Cic звати? 

- 0JH.'CCIO. UДUіТИJШ ;\іЯЧИНR. 
- ЕІ'С, 01' ІЮІІО що! -- тан 11 буІІ у 1't..~бе Й 

на Х)JL'С1'ИІІах. Чи шині, •ш адороиі тиnі Jtіди, 
бптм:о, мати? 

- ХuаJІИТІ. J)оІ"ІІ, yt·i )І<ИUі 11 ~nорові! 
-- Ходім )КС, мои сушено, до них :ш блш·о-

с.~зншсІІІІJІІоІ! 
Обн.паис~ь, ин •·оаубнтnч:Nu~ і ІІЇІІІ.:Іи t~обі: а 11nд 

ІІИМИ 'І'Ш\ і нс;тJ,(~ІІ tІRЙHi;l, ЛІ\ ІШД І'НЇ:іДОМ, JIH ІІRД 
JtЇ1'Н'ІНІІ1\Ш, і ШіИ.11И'f1• і 1\HI'JtliИ.; а ІІІ\ ЛіЙШЛИ НОШІ 
ДО XJI'fИ, "ff} ЧаЙ1іИ. ІІідІІf1,"'1аrІ. ~· І'ору, ;)'L'f" ІІИЩt..', 
ииtце, ІІОІШ ІІС :JІШН,ІНІ. Тан )'Іі,УІІЇ, ІЮfі))fШІІІИСІ, 
ан руни, і ІІІІНtшп.и у хн·r)·. 

-- адорtші fіу.ІІИ, люде добрі! -- І'УНІІУН ІІІШІ 
"'.ІШСОRИ 11: Н ІІЇаJШІИІЙ'rС, Х'І'О J\0 Іtае приf\ІІЮІІ? 

С'І'ЩМ 1'і~•І·ІШ ··~шІІу.ш, :шроа і ні:ша.·ш. 
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- Cr., нnшt•, -·- той пнруfіон, шо но~пtе.r~ 
:ІИХОДИІІ ДО ШН", 'l'tl ІІlШІШДН'\~·шІJШС~І• ito:\ty JІНШ'І• 
діпчшш. 

- Uс·ь JІtat ЩJИІІИ:І.)НУUІІ,'Іf\('1• ;LіІІ'ІІІІІГІ, - ІіЮІіЄ 
ІJІВІІ ~·Jн.н:оuич, І'.:ІJШ\'ІННИ ІШ ОJІt•с.·ю. --- Нною ії 
тщtі ба-t•н·ш. ·ганою й тевер :ншf1ІІІОІJ!. 'Ган 
б.ІІUІ'О<" .. '1ОІІі"fІ· шr, fio с.~ам JJoг н>кс наt~ б~ІА.І'Оt';JІОНИ1t І 

1 Jоб,•ІЮ'ОС.~.тшниJІИ ЇХ ('ТИрі, НН С,,ід; ІІОМШ'"ІИ.'!ІИ.С'І• 
Ногу' і ІІОt'ідаJІИ, шо б Yt'(: до бр~ t•і;Ш.ІШ. o.пt~t.~JI 
т~н і 1'У·'ІИТІ.t'JІ до-Іuш-ш ),."~Іar.nRИЧQ, тn1~ І 1tІІRИТh('П 
ЙОМУ у ВЇ 1ІИ, ІІІ'ІЩЧ(.' ДRІІІІО ftnГП 3Н3J1З, lfCH8 11C 
д~WІІО його иnхнr:. Хто(і ІШ ни." не.•. t'JlJШyu, то 
:шрн:.. би nі;Jизн. І•\о І'ш~Іющ. ДІІІІ ім ШІ ю•ох с.щно 
'І'Ї,'ІІоІоІ1 С.'(.'[)ІІС. 

llt· дон•·о t.·.и;riu Іван "~.<~arn.1І,•r: ::.n(IІщts yt•ix 
:1 хv.н•fіщо, fiu ІІОІІІІ ;шІ..'І1І ni;tr.Yclnнaми, тn 1f повІп 
ЛІІ i·Piit•. ІІuїхаш а~• t•i,'J,"llo, а ПЇ1ІtпІа x.тtiti іа r.iл:~m. 

От ш1~1 і ніІІt•нь! ІІі д.І1Я 'ln1·o тш:=шт&t. 1110 tю1Dt 
бу;ли 11\ІІС.<ІІІІІН>ІІІ; ІІС ;tapo>l H<t rT~pi ,,Ю:Іе J<~ti:yTЬ: 
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.,1\оІ·о Вщ· а'їднян, 
Тому 11 щп~тn дан." 



3акоханий чорт. 
1. 

Ті.:ІмШ Н rinчиn н ріюшіі Н}1і\О, нш·ш. pk~ а 
TilM, ЯН ОДДН.!1И у (',,у·шf.у, 'І':Н~ і ІlіІІІСJІ\ 1 ІН.~ ІШ t.'ІЮїі1 
ІЮJІЇ, (J.:JytonTИ 110 rniтy, НИ Tt.~ llt~(1t:Ш()'I'ИIIO,'It.•, ЩО 
ІІЇ1't~р НШ'И1'1• ПІІ І~ТРПfІХ: 1\О'І'ИШt'JІ, ІЮ'І'ИІІІ(.'JІ, ІІОНИ 
ІН.~ ауІІІІІІІІТІ• Tt"iie Но:ІJІ, або ІІІ~ ІІJІИ'І'ОІІ 1Н.' ,!ІИХО. 

Хоч і. ~І)'ІІШІІН.'І• Хt'ІІі дсно:Іи ІІИ.ttinyua·rм•JJ у 
)JЇJ\IIY У.Іі(ШЇІІу, ТШ, 11И J~ОJІГШ·І\ ·ro І.~ПrІ1ІИІІ('JІІ ІІЇJ1 
1'СІІ.'ІІВ.І її Щ11f,'Іu:\І? І ашш на нрпй І.'ІІіта :wоша
рущн ;\О 'ІО]ПН а ]JОІ'ІІ!\ІИ! :JU'I'e)H, ,:Ji'r у lllit.'-1'1• М 
)ЮШ(' Й іJі;ІІ,nН.~, JIH Ї:J H,Y])L'J.JIOi tубt•рІІЇ }"Їі\1.'111 у 
ХЩJІіЇІІt'І•НУ, 'ГО 1'ПН Тобі CПtllt' •1ІШ't'ІІІоІШ, !\11111 1111 
нрн:Іах тr.lit.• ni;tiiJІ,'!tJ!. Та а t'І•Оl'ІІ ііону Хпрншш 
ще ІІf' тан: а .'ІИІІ('НJ, шнна ~·вр.аїна Т(.'Ш,•рt~•rни 
tiiiOC.~I• :\)сн'JШНІНJ.ІІІс.ІІІІ j\ИIIIITitt'.Jl: ІІ8Міr.ІІ .. ІІІИІІНіН
II}H_Jii.:tHTa НИбRЩИІШ, ІНН'ТОJІ.:Іі JtliOpИ ІІА ~Ot.~IШII
t'J,HI.tB :JІНІІНІЙ: с. Щ)Ї:ІJ, ІЮ ащюаі TШ'ІIY1'1Jc.'Jr !\tоешш
t.'І,І..:і 0!\ІІОІ,;ІІІІі 'l't.~:Іf-:1'11, О~НІ~\ ;to 1\)JУІ'ОЇ ІІОІІ})И 1 Н~ІІJ1Ю
ІН\ІІі, Jll\ фИ(ІІ ІШ .:НРІНУ ІiYJLH ІІС J','tJIIIJ), у~t·ІІИJІИ
ІІОІІИ а рудИ!\Ш Сіорщtа:\ІИ, у о'ІаПТJІХ, ШН :ІШІУJtИ'ГІІ ІШ 
ІНІХ :1.ИН."ІІІ'ІИС.'І•· І'ан, fіа•штс, а t•мн·о бону, ншну. 
ще.~ 11r. тнн, а от ш.; ш·рсхtшюш·н ••с.~ре:І рі 1ІНУ Х~tр
нJн, то хтоfі ІІС.' с.·tщ:а~ш. що ее fішнn с~торщш!. 

Тут :1щща Ію•шшн;·rІ.rІІ оттоіі ие.:Іиний бо~,., 
ЩІ) ІНІС.'.ОВЇ С.'UСІШ ~ІШ ХМО})У ІІЇJІІІИ))НКJ'rІ,, ()•rt.'eJ-H 
ІШ!\1 Ї (kІІОІІЛ, Дt' fіИТІоІ·Ю ЩІІІІ І\ІІЇ1'1Щ абИІІ собі, а 
І'JЮЇХ ІЮІІЇt."Т(.'іі, ТLНШіі :\1іНІІИВ ІІЩІ('ІІ. ЩО :(о JІjву 
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ні•ІШ~ОІ'О буде rІ.I'JRURTI• IIIJ 11o!liiii'HHii1 рі•ІІІі ')р'І'і, 
01,'VT ш:е і ІІО,ІІМШ: С.'Ю;,ИШ 1"0 ХНрІіЇІН.'J.І\l,:\ІЇЩUІІИ 
і нИрщt, \;ШрІІІ111111 ~ШХОМ об :Іt>::'<ІЛІО, t'X"CJ;tHTM'II 
оаnести Jі'ушу і аЩlНІІИТІ• І'орс rJюa·o бе~л.о:~.Jш. 
0't:TYT nоба•ІИJІИ\і НИ ~· IH:.''lЇJJI_O і ІЮ ІІра:JІШНdХ, 
СШJІІ.ІШ аlНJ»:н:·•·м.·н ІШ]Юд~·! Bt'ІH"rшs ІШ ІІJІТJ,, 
tl МШІ(t' і fН,liJIII, УІШДUШИ !toptІI"II I'Y•'IJI :\ТЇІІ1RІІС.'1'1JСІ: 
uін•шт~• у стрі•ІшРс:, у с~п.шшшх: мо:Іо,rJ,иІtі у 
11RlJ11CBJIX 0 11ЇІІJ\аХ, у liRfJMOaltlt~IX. ':/ І',ІІ;І:Іt'Ті t Н 
ИО:ІІІІ~ТІЮ ~' б]JИJІІІХ, у 'IYЙhRX (~АІі)JИ'ІІІІоШ'Н с·ушш, 
ІІЮІІІ'UІ'І11\о1И ІІОJtС.~а,.ІИ IIOIІЇIOIC'JU3)"'81lHJ: а СНЇ,"І'JhНИ 
Щt" ТШ'О .1atH•ift'TIШ V фрНШt.Х '1'11 \' С('[)'Г\'НаХ. 1\IOR 
тn Німота! І·Інші ;,fiat .. ІІtc~•· fiiJщ· '-ІУ:JИІ,ІІ. с·адJІТЬ 
ГІ)ПЗН'R, RИfіИШJЮТІ. 1'J'ІІІШІІШ, ІОН .!ІИ~СJ \'МЇGТМ'JІ: 
]lpyri ПоrіЛ:1,'1 .. Н_vПНО)М~І, І~ІІЇJЩЮ'І'І•, li(J~'I'.!Шtt•'І'I• 
І'І)рt,,ну, Te])fRCHi МІУ'І'J~, 1'11ilt~lfO'rlo, J•t.'I'UIJY'І'Ьt.'JІ, 
ІLЖ ,.,)'Hit оІСруrи 1Htt'. )ІtІ:'"ІІІ li,Y.!IU, JtiШIШit.'JI, ДІt
ИИ1ІН~Я. ТО 1t Н~ Я:Тс•р1111111: ІfІt.ІІЇаt.~ІІІ :J ТНJНШ1'Щ'V і 
ІІіJtіЙДСІІІ ДО JІІШГСІ ІІt.~f1удІ• 'I'OIШ)JIH''rШt: ,,;<,ІІіб '•t·н 
('ЇJ'ІІ,, ,ШtІЩ' 1\СІбрі !" СНШНСJІІ. .,CІJat.~J1бi", ·- n;t
HШit)'TI., і щшсн'І'І•: "('їдайте, 11е norpiOnttte хлібом 
бошим !н :\ар;:а:-. 1 •r:tcтyюrh. і на JШJІиноній 
·rnpinoчнi ні!1ІЮ('НТІ1 •·шtо, нiJІitltl' ноябоси. СJШ<'ІІІ 
fiyJТo J10 t•урту, HИJI(;:lll ІЮрН11ІJІ\ І'Щ>ЇЛf\11, :J'kИ 
ІІІ!ttитон еаJш, пнбщrанашІІ, і с~воІ·о доnаси нссе.лого 
('JІОШ·\. Нонtе MИJІІff.t, nн нш то оони нпнуJОтt.! 
С'І'QНІ'ІІІ ПpfJI1!8TI•riІ, 'fO ТЯІ\ і ЗаІ'ОМОІІJІ1'І,-: СІДІІІІ 
H)HIІIJ1'flt: ,,ІІШШ1И ІtИІ\1, f''оСІІUДИ, У('ШШГО ЩШ"І'JІ 
:lR Tt", 1110 ІІ)Ю\'.Т1ІК ,'IIJOЦt"" ІІС IIY)JПCTCCJ,! 11 , другиН: 
.,нІ'хай nам Пш· І-Іа тім ('оітl :ш наr оддннуt;!" 
Нунас й тннl', що нна нrбуд.І. ;\{ОJІUдИНJІ, чер1юrrа, 
пн: мnнiюtft, ('.хnш1·rм·н, ofiinмr, ·rи й поrtі.чус·:тм·н 
на нрощашІІr. .,СІ', •І І\ШН('І, ,.uюri ш.• снпро anfiyJш 
щшrу Х.ІІіб-(~і.:Іh~" Сміху тnнorn наробитJ, ВJlШІШ 
MOJІO:tlt:ltH, 'ГrІІі yri і ПOIШ'ri01'M':Jr, УХОПИЯІІШІ':Jа :JЯ 
)КИFІО1'И. ПLn 1'о щt н1ішrrі тн швидні тіі харніпrt.ні 
МІІ.тtnJІ,ИJІі,- ІІС'ХАЙ іМ ,'lt'I'NIIoІ;n і1Ш('1'М'Я! 

11роіХR11111И НЇ,'ІМ~а ltf.'[)t.'1'0R fінром, t"l'allt'M ІІЇ!(
ІІЇМnТІоІ'ІІ JЩ І'НП\', 'І'У1' ІШН~ 'l'f'MIIH ('()('fllllln IIO'IJНID. 
мінштм.·н а а~·n·ом, .Т.ипшо, І~,,ІttІІІІНІю, (J('І'Н("t·ом, 
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ус~с стас густіщс, rустіщf; дерево перt'ПJІСJІОсІ~ 
uіта:ми, Jll.i те.• но.·ан.·t~tІ; орішнин, І",·lfЩ, ІІІІШІІШІІU 
IIOЩJU("ГIIJIИCit, (~TOJI'I'I•, НН добра tН'О)ІШІЩ. \ 1ІІМ 
ДШІМІІ ЇJL~IIJ, '1'11:\1 НJШІЦП І•Jю~Ш: ІІЇШJІИ і JЮ.іІИІІНИ 
:-J ІІіJШ'ШІИШОІІ-1, JІІ: рутн, :Jе.Ш.·ІІИМИ, і JІ])И ~~ IIJ)O
IJHJIJJJІM, ІІЮ НН I'JIJ111Cll1, ТО у І'ОJJОІ:Іі :шнр)'ТИ1'М'Л, 
MHt t)ошс MHJJИj\! щu щ1. JІit~t Нного нr.мn тут 
Jtcpettn! І НІН.'ОJШХ, исJІИЧt•аJІІ-tХ, і •~·•·щшх, сІШJ'І'Н~
tІих, ІІОХІІІОІІИХ, ЩО ІШіІ' ІІЇН)' t:nщ·н ДІІЖИВО.ЮТЬ. 
Иншt~ :•д•І:wнnr~ хур·а·ш•иною і опалене бnиснавнОJо 
t'TUЇ'fJ, t.~ofii нрай дЩ1tІ1'ІІ; R!i чернець; 'filM 'І'РУХJІН
ІІИЙ llt'llh сХ.ИnИRСІ•, ЯК ТОЙ t'Т8IJC1U" а 'I'UpGoю. 
Н)о'JІИ ні r:rянL -- ус.с 1·ео(.~ 'Н\руt;, ІІрииі·•·ш:, yt·t

·a·of1i RC'\fiXHf.Tbt'J[. :JJ,I\G'I'J,(.'JІ, C..'llMH рідШІ 1\Ш'І'11 
юнна Уt\]І~І~Інt uІІnІшІІt ·rоGіашаус..·.трІ•І: то rноr.пяне 
нn тебе І'З]НІ1ІИМ t'.ШІІ\С..'М, 1'0 щшту.ІІІtтм:л паху•шм 
хо:rоnном із тсмно1·о ,ІІісу, то щшмоnит~~о nіснею, 
ТС1 t•3()8eTЬt~R СОJlОНСЙІШМ, ~Н'ІІПІ10(ІОІІІ~f1М; 1'0 ІІеН8 1Іе 
I'IJHGTM'Л :J 'І'обою: :J8TYJ! 11И'ri. у HVXO rор."ІИІ(еІО, 
~шJtос..·Іюче тихеrеиьним: н1тсрцt~м. 'J'ан тобі ІІесЕ".тш, 
1'UH JICl'CHr.JIO, моn у ])ПІО! • Душа ~ІJІЇГ., СС..~РІ\С 
Tf)YCИTloCJI, 'І'ОІЮТИТІ.. буІ\ЇJ\.1 ІЦО ДО тебе ПpOMORJIHf:; 
не розбереш, DІО воно ро:tиааус, а сJrухшшІ --- не 
H8CJIYXfiCIIIC~JI, JIH 1Ш ІШ('JІУХRЄ1'Ь('J1 МИ1'И r:ІНН:Ї 
J(И'І'Lt:НИ, бо тн м:оuа сnполча д~ІЛ неї од медоної 
[1\<111 Юtі\ро3уМІІЇЩОЇ ЛІОІ\ИІІІf. 

JJ. 

Од'іха.в~;~~и од Харнова нерстоn дuuцлть, ліс 
ІІОЧИІІа РІJUТИ. ;J ОИСОНОЇ І'ОJІИ B)llt' ВИДНО rещІ 
Мt~рсхиу з цернпиа.tи. д:шіниІtЛ!\tИ, сuдІшми і 
JІ(~ОQДПМІІ, - ГЄТІ»-І'ЄТІо ІЮ:-tНИІІУJІОСІ.t ІІО ДОJІИІІЇ. 
::Jи СЄ.tІОМ б,'ШЩ8Т1о ТС1ІЇ'С, іНІТОНИ it О:И~ра 1\{)НИ. 
І Іот~~н.ла нона у.·•іно нроміш нущtв ІІР])боnо;.~у 
і ІІіnЬХИ, U 11ОІІІJО1'И І~,іІОДІСО C..:TC,:tCTJ,І.~Jr :J МОІ'ИJІRМИ 
ІІІІtроний ("ТСІІ. СиuіЕ стареньниn, ян море, мрtс
мрі(:, поки ш ... аіИІІС1'11СJІ а небом, n небо з асмпеш. 
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l)'liJIЙTt.' ОЧИ, гу.ПІІЙТС ЛУМІІ, JIH НО.!ІІН..'І• ry.'ІJІJ't0 
110 C.'loHJ\IY CTt.'IIY HO.~IJ,Jit.' HO:JnllTІIO! 

ІІt>оїханІІІИ ~1срt•ХІіУ і Іtt')Н .. •іірашшн·•· чсрt.•а 
Jl;tt•c.·a ~1н:и, llltЇ)Lt.'lll ІІа 'ГОІН'ОІІИЙ 1110\JIX, 11\ІJ ЙДt! 
у 1\ри:\І. lІрото111'u~ш c.~t·H ш;шх щt· Та'І'НJШа, нн 
НОJІИ«.'І• хоаи~ш ащ JН\ІІІІ~ бс:н·u.:юшІ нін Mot'a(Dy, 
JІ.І.Ш·І'І'Іt I'І•JIOiUI і :.шОірИТИ ,У ІІеІtо.:ІІІІ Хрс.•Щt'ІШі\ 
.liiUJI. СІ(і.:Jt.І·Ш ОНО:\1 НШІt'ІІІ, t~нрjш, 110 дороаі, 
ІІН' І'іJДІ()НQ, CYIIY'l'J,('H xyplt: Н33)'СТ1JіІІ Щ.':Іу'І'Іо 
ІІІоТJЬОtІНу, 1(0)Н'Ї 1 t~Ї.11Іо 1 )Шf'іу~ L~НрИПо:ІJІТІо 'FII'I'IIJH'Iol:i 
гарбtf. а~шрJшн.~••і fі,уі1ІІІІ.:Ізми і ьс}Jб,'•••'J'ІІJ\о\И. Іа 
Xapнoutt ut•ayтt. ус:ш"иtt нрам, ~ШlІІlІІШ, ІІЩlсши•ш, 
iдy·rt. Іі~"ІІІІЇ У ІірюІ, )" hClJIIІIIICI•Iil', i;t)'TI> ПЗІІІІ 
і 1·~·дн Іі ІІі;tті:п., м~rнуть 1'нбу11и, І'YilT1f, отар11, 
іде ІІЩІUJ\ ІІН ~ni10t'I\Th"11, у C"ft'lll1 і Н МЩ>!О. .ll!TO!>I 
нсt·t.·~ю Іі r·.:шнy·rr, на cctt ІШІJІ~, а пнrн1.чи;шt'і uи 
Rt'CIIOIU нбu ун нrt.tщ, ЩО 'J')"I' Дif:1'Іot~lf. Hp11Ck 
Во;кс..-. JIIOC ~ІИХО! аа)Іnрдоuшш С~НU'ГИІІЛ по (~Ul\1(.' 
'IPprH.O r·py:шt.• у fіШ'ІІі; 1Н1]10Д. fiJ·І'I)'G'ГJ,('JI, 'ГtШliTM~R 
IIU бп;ншх, ІНІ ІІ<~рt'1'Ї 1ІНаХ. НодLІі\ 1 ІІС ~ПЩ)'ІШТІ•!,. 
0'І'ТУ1' fіи ІІ}JО<'ТJІІ,'И :.J8~ІіШІ)' ио.ТJ.ею! J Io·rcн.ilafi 
110 ІІЇЙ :IOo~lHTfl ріЧНП НШН)"ЩОЇ і t:1ti,iJIOIIIOЇ ltoilИ. 

)J.уИ<С 11\С fіід~·с:ш, Їд,уІJІ'І ІЮ t'l»UMY lll,;lJIX)o" ,.ІІа 
обивате:н.с.·а,J·ШХ ··. Ро.-Інан-су ІНІJІ, нtшr·о ра а 
ННfіJ)ПІJГП Jl JJИXH, :щаІШІИеЬ ІІН нОд.НJШ.ТИЙ ,ІІИСТ ... 
[а :\(c.pf.'XIJИ IIR 110111 а[)t'І•І\'ІІХ, 11\С :.Jai'U!lИ, J\Ofiil' 11 
;to ТЩІШІЇІІНИ. llpJIMO ~- tІОЛОСІІе нршІ.'1t"ІІіс: 
ІШЇОІІІUН ТІІН I'Upllo: ІЮ f.'CJH:'Л.J.IIIЇ с.:ті."!"І, at.'.IIC.'IIIIl\1 
С.')"ШІОМ аЛС.'.!ШІІІtІt, НІ\ у (~~·ді, і IШT)Jt'T ІШСИ'Гlо. 
j(ишаюt·•· - ІІС.'J\НІ ніноr·u; ті.чьни ЯНІtй<~ь на::rін-а, 
СНО)) 11ИІІІІІИС."І•, С:ИДИТJ• бі.:ІJІ ('НРИІІЇ, -- t•сб-ТО 
с.·тсрt.~Ше 1'(10~ІЯД<'І•Іd І1JOt11i. 

(~ нuні •? ·- Іlитаю. 
-- Нсмn, - t·хопиІІІШІ<"І· одuітип rшлін:u. 

~ :-.~~~:~~\). де? 
- Но.лнfі нон;~иІсnтJ •. 
- :-ІарІІа ~біІ'ІІІО. 
ІІош~<шщиб:н• •·••JІДСІІІІІІІіІ. 1 1ерrз щсу там го

дину іде ІІІ1С8р IIODIII"OM. lЦt• МUJНІДИіІ, \ЩІПКИ 118-
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Оанир, у нитайчитій 'ІС)>ІСссні і 11 оІюііноних •tо
ботнх. 

- А чого нам 1"рсби? - t'ПИ1'ИІt uін, дuхо-
ltJІЧИ JLO l\ICIIC. 

- Но ней, го.і1Уб1ІlІНУ. 
- А ІІtЩОJ1ШІШІІ, чи ПdН однрІІТІІй .:111е1· c:'l 
Пoїt;tR 1tо-му сЩЩJИ1'Иіі оІІИt.'1': нін ПОІ1ИПІІІІІ~•·~ 

:.Ш(Ja;J і 111)0ГОН11 ІНІС.~ЧИ1'іІІІ 1 ТІІІ:ІІі\ С'ІІ[ШТІШН ~ і 
ще нщ..:JtІІУ11 nі.'І.Ь!-1:3 ReJH:тo11 :m.·ІиІІІІІіх. UІІ'JНО, 
що бу11 ушt~ :Ja XapnctRШ\t: і а·н~ю••сно мо1'!1, нн: 
1\ІОt~ІСіІ.ІІІ•; щоб ІІНТ,!ІИ НС ~ІЇ3.ПJ1 ЙСІМУ у llЇ'III, і 
ІІИІІИІШС'І'М..~JІ, 1 Jlt\JIIJlUt Зt\СОВУЄ :tt1 ГІНІ.УІИН, 

АІІу, .ІІИІІІСJІІ.І, -- І'УНН'\'0 ПИСОр 113 ІШ,'Ііну, 
СХtJІИШІВИ у ІСИІІІСНЮ І'рОШЇ: _:_ arJiraf~ :lil дt.•t.'II'I'IШ.
HOJ\1, ТН ІІІІІЩ\ЧС! 

:ІІІUІІ ІІОШІС81ІДИбИ.U 1\Н,НіНа; 11(' (~I~CJ)IO llt~J\t~ 1'01'0 
ДL'C.:JІ'fliИI'i\, 

Tpollt<y ІіонсІІ, - t·рі:шо Щ>Иtшув нисщ1 
ІЩ дсс.·нтІІИН1\а -- та. ншид•Іе! 

(:тоіТЬ JLCf'.jiTHИI~, 'І'Ї,l'ІІtІ\И IIQ'1'И.JlHIIIO 11\'X;t. 
-- Чо1·u стоіш? ІІUОJНІШН,Ца.JІО? ·- І')"ІіІІVІs ІПІ

t.'.Щ) ІШ ЙОІ'О, TR КИ\ fІОЧСрНОІІЇ11 :ІЇ :та. а 
--- Не поаанJtацшю, -- ню•н.• л.ш·нтшн>, -

·rі.лм:и що ноні Іtасу rьс.я у c.•.·reny І 
--- Тин що, що п rтепу? ІІЇЙ<\tаИтс та й неді1'І1, 
-- ll(e треба аІНtЙТІІ, нуди ІЮІІИ ІІоаабІt'dЛ1t:, 

ті біt~оиі нurli, та то:tі ІІ)-1\С - nоtІИТІ~. 
-- Т~\Н іди тu ti 111~1 1\ай: и тутс.••нш, оІІріч 

.:ІJІІІа~·а, ІІЇ1.JОІ'о ІІС 3НАЯДС111. 
:-JІJdH ДС(~ПТН:ИН, fiH Ш1 ТОЙ СВЇТ llp0881JИIН.'JI, 

Уию 11 А ceno обіАІІІОІJ, і у та(>антасі добре ІІІІсnаи
сJІ, а tсонсІІ нема та 11 ІtемІІ. Над nсчір ІІШС при
ГІІе&.:Іи ЩЮХ JІІІіаІІОН З ЛШJІІІТRМИ. 

- А Т]>СТІ11 ·-· JІИТІ\Ю. 
-- lЦt~ не ttііtмали, - оан;шс•~ асслтниn: -

TU:\1 ·•·нш.~ нрудне :шірн бодаН ІШІІО адох.:ю -
що ніни Uo1·o нt. нааnожс.~ІІСІІІ. 

, 4\)J: ОС.'Ь Jtедут11 і 'lQГO ІІрудІ\ОІ'Н -- і ... ~Юftta~;щo 
ІІЩГ311ЛІОТJ•, бRЧИТС.', НТОМИJІОСІ1 С.~с.•рдеІІІІІС, УТІНсt.· 
ІU'Ш. С·rн.ан аапрнп1т1., Іюраюп.с.·н, ш; :\ЮЩJС 
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гприп,; po:Jt'JH'J.J,Ї.~Iи~•·. тогн ІІе:\І<.І, 1Lр~того; 
і :шон IIOI'JЩJlИ lШ.'!ІіНу :Ja Нішнами, :JH Чt')Н~:J<.'ЇДСJJІ,
НИІШМ, - " тn тзн аш лn :-1 1хід <~ОІІІ1Н лод<.•рш.аJІИ. 
Руши.аи --. Jtещй •юні ueay·••·; не ехамен:улисr., 
нн і пі•І. ІІш·онич нонсvтаG то у той бін, ·го в 
друІ'ИН, ~ІаІ'убИО, I'Ut'ІІe;LiH t:ИІІ, ДQ)JUI)', --- .ТНН;; 
Й IIOHr.i, і Х'І'О Їдt•, і ІІі•І, і С1'СП. 

J-\Y'!tИ Tr.fic J-ft•tІIIC:TII Мо:ІТІ1 ІНН'-ИТJ• '/ ПІ1'1'1\Ю 
ІІОІ'ОJІИЧfі: ~LОрtІІ'~І Прн:ма 111..: CTpiJІI-\t._, ,J ТИ "РУТИІІН:Я, 
Jll\ ~tyXR УІІ OI:JІUIIl? 

- 1\оли;н ІІЇ 1 Ю1'0 11('. бачу, 1-\f!Шl' ПоІ'ОНИЧ, 
і ніжJ/и tшнун: у :'ltt'lle ,;урнчн с.:ІіІІО1'а. 

Що т:.··r )'ОбИТІ• '/ ~-'UCC:Io СТРІІ liOiiH}JfiOIIIШИii 
ДО])Оl'а-:\ІИ; 1-lr. UТ)"ІНІІИІП Сt:Юf:Ї 1 'ТО ІіН·::ІІІа Нуди Щ~ 
:.JaY~Ll'Ш; думаю собі: Xfl'l би Л.ОЇХ::ІТІ• До тр~ІХ
'І.'ИрН, що нсnа.ІІечl-іu on Тнршаіинн. 1-li•юt·u рuбиТІ1: 
САМ CiR :.Ja Mf\ШTaJtipa-, і JIOTИXt':III•HY, ІІЇДТЮJІПеМ, 
б.rшгопо.аучно ДШІJІРJІИСІ• до то•·о траХ1'И}lJІ. 

ІІІ. 

Хаанйна cJ,OJ'o ааїаднu1·о днор~·, Іt~.:шнn ноно
туха, б\-·,на добре мені :ннн;ома, ІІІ<.• :t!ШІ.:Іну її 
:щаu. J lашю ІІt~ Gа•ш.-:rнсІ,, н ті.,ІІ.ЮІ нніНІІІоІІ у 
хату, :нtраа ІІі;JІІаJІИ. 

-- 1 Іи iHHUi, ЧІJ ааорові? ·- СІВІтш: н. щю· 
тнр~ночи очн j роаr~вщаю•шсІ •. 

. - С.:tнна IJm·y! оnвітІІJІН ха~лйJіа, -- с·rа-
ріt:!\ІtІСІ. нот1юІІІш.-і.. Oct. нодиu:ітм~н lllt :\1010 Олt.~сю: 
:\t.a1'ip IJt.•pt'I"Юt',"la (xa:"JJІHHa І'~ІНІІУZІИ Щ\ 'IOIJІШ
U-t~HI•HY дінчину) ~ А cr- (~.=ІіІІ('JІІ>І--шН ;~ід (ха:знііІШ. 
ІІоt;аашш нn сто:Іітш,ого ~~іJ\\'І'<НІП, що <~ИНіІІ на 
IIOIOV'fi, СХИ,ЧИІІІІІИ fііДtJ.'ІШІІІІ\· еПОІО ГО.'ІОНV ІІа 
•·руДи). l \о;шсJ, сніщш но нр'марнах, а тспеРt•-ш,
''" ТіЛt.І·Ш ЛУ І-Іа ХОІШТІ• ІНІ t~ІІіТУ О)( і\01'0 ІІЇССІІJ,: 
yrн.~cr. ro.·юt·-· nисніtнш і fіан;,ур)· нотроrщш. 

Гнр11н ніtІ'ІИІІа О.:н.'сн, ташІ нnнна, }tи.'1онидя., 
tl Л ДИНИВСІІ ІІа ;~ідП. :Jpoi~Y ТШ\ОfН ІІС ба'ІІШ: 

121 



бjz(C ІІШЮССП, І"УСТС, JIH .ліс, ІІрІПСрJІПЯ,11О йому 
tІИсоне •rоло; броnи н.ясунулисJ, нn самі n•rи. а 
ширnна бороnа аш no nонсо доходи.щ,, О'М'ан 
Y:JfiH би ПСІІЗЄПІJ, ТВ Й СПИСRІІ ПАМ С.атур1ІЯ. 

- ВІдиілt. старий? - І'Питав я діда, сІда
ючи бі.пя 'Anro. 

- Хто йс.н·о :.ша! - nбianAJІH(.~J. ха:Jяйrса: 
увеСL cиt.R ІІЇИ ІІСШТ8СТЬСЯ Пеt t~піту )НИІІ 
ІСО~ІИСІJ за Бr.pr.t-cшo, тatr давнnж: ·rt>ІІ(ЧН.~.чІш вже 
:шбуІІ і свІй хутІр, і І'ІІОЮ хату. 

ІІі, Іtс забув, обізвався дід. 11с 
~аt'іувІ ... 

-- Нудиш тс11ср Ідt.ш? r.ІІитав 11 ціnа. 
- У ІІшоJюо·рад. 

11\ІІІІІ там /іуд сш робито., сІІІвати, ·чи "'" '? 
- Т•• ІІІ, иан<у вам, --- ІІсрсхопила хn~нfІн11: 

- nlrr теtІер не спtиа, він тiJibiOf pn:.мn:1yr.. 
-- Шон< вІи pnnнnayc? 
- ІЦо а ним дІпJіое.ь ІІА світі, nн нn:оаш< 

бJІJІИСh :1 Ляхами, :::1 Татарами, про ІІЇJІМ)М, ПJЮ 
чортів І. . В\11 увесь свІт виходив: був у Чщшо
моріУ, у ГJІуховІ, аа .Ни'івом l'iyn. А чи не 
пnr.тя.иитr. вам raмonapy? 

- Настая, панІ-маточнп. 
- От t добре! старсІн,ноІ·о ншtоїт(• І'В1НІЧ1от, 

то ІІЇІІ ва~ зате щn Hffivnr~ рн~ншне. 

спи;~п t~и лІ~;в~~~~n~)~~с ~~~~~~~~~::н·~0 n;~~·:.т:v? 
-- Лnвго, nvmc довго, -· од11а~ав етариіІ, 

DR)ІПСО ~ітхпvвшИ: - я 111~ ошrІшнrл у о'Іаніn
єпІІу оІму. Ми TI'JII >І<ИЛІІ ІІА "8ПОJІІІ'ІЬІІІІХ :ОСМЛПХ 
nшtмrиии нnзанами. fІн нсr ~руRпуnпли Нош, 
Tn 118111 ПОСt'.ПрІ\ :1 :JСМЛЯ~ІИ !t()CTRR<'Л Ш·ЮМУСІ• 
нnнv. Не с:хатіn л :юстана1'І,rн панrмсим, щшріг 
ІЮІІП~ у:тв жіrпсу :1 дітьми- дінчпп~· но шн·r.мому 
ГОЛНУ і Х,'ЮІІЧИНа-rnnовИЧНН, Та Й ІІfJ"ОІ·Ід11V1ІІШИ 
~· ЧорпомnрІтn. ()д Тора nnnrJtor.J. ІІрnстvnо·І·Іf 
(~Tt'Пf''!\f, лн :.юрсм, - ні хутnрцп, пі :lfl\f,'УЛТІІ:И. 
Tnit рІн t'iy,lin аш·:vхя. і nнorn .ТІихn ми пr олnілn.тrи: 
ніш. fi(.•a nnпш і но:~тюю а;tнх. і !Шf ніrшпІ ніІІІІіИ: 



що було а ІІа:\111 :.sшщсу - ІШЇ.lИ, тільни tt ШИІІІІ· 
JIHCI· норjннnм. Ііе ІІройнщи n JJ,C(~IITИ ltllill, JШ 
поховапи JtO'IH)' й с.~ина. n Tfn'[, а rІyдt.rtt та t'o,·tony, 
заІІедушоJІІІ 11 >І<іІІка: 11 ІІІс Ії 11n сооїх рунnх, 
пони не OJutaJШ n~·ши І>о1·у . 11о Чnptto,.topjj я 
1ШІІІТШІС.:Л TfИllЯTf., ПЛТІ• :tfT: fiИRC'Jf а I.JcpHeCІJM, 
ІІJНtnnn из 1nрнnму морю: а там nотнг.1rн AJ(>ІJt• 
ннош у рІдну сторону: СХО1"ііІоr.ь ше ПІІІіа•шть 
І'іатьt<Івсьну ХІІ"L"У 1 ІІошюІІИ·rьrя ба-rькІвськІІІ І 
ftІА.ТЧИНЇЙ MOI'J.t.!Іi. J ІJІИЙІІІОНt ~ і llt' ІІі:.JІІRВ IH\UJOI'O 
хутора: lLL' бу.tІІІ ШІІІІІІ ХІІ.'І'Н, 'І'ІІМ J1U:ШИІІУUС.'.ІІ llt\llt'I•
J;:ИЙ С.'ІЩ; ~І Щ~ fiyJIO Н.ІІІЩОІІИЩР., 'rtІM C.~TUJШ ІІІИІЩН, 
Внttrшш н нв 1tиrшr, •·.:шнув нn с~.ноfіоду і ОН()~ти. 
:ІІ'Щ\ПІS ~ОЛСІДИЙ RЇИ, lіНТІоІШ, МА'Гір, ШЇІІН~, дітс.•.іt, 
ашшшшн тn й nіпнш с·обі еиіт :ш очимtІ. O·r ушt~ 
'Г(JИІ(Н'І'І• Л)Т, JIH ТУТ JI('IIIT:tiOI~J,, n Т(JИ-'f(JИІНІТІ,, 
Jll\. )1-СИОу, - ·· Н, брtШІL' 1101111, бНТJ,НЇИС.~J,J·ЮЇ ХИ.'l'И 
ІІС :Jafi\'lt. ]jy.iiO, Jll\ :шt'ІІЇІІШО, 1'n )ICifi :JДаП~І.J'ШСІ,, 
щn 11 • сшиу · t'іі.·н• ('Uосї хати і ''спе r..лyxnfoтh 
fіnтмю, ;\ІПТИ. шіІІ1оіа й nіти! 

Не бш·ато (','ННІ уІІ оІІшtідuнні дідu, а сні.·аr,
ІШН< то .аиха! І не хотів иіп po:нкn.ttoбttтt. 
мet·tC', а •·либонн урn:ши rерц(', nаиш·о 3асму'l'ІШ 
Л.УІІІУ. J(овгу rrиану .тtих:а ІІаІІШJn.ТJа А ому :mшt 
до.ТJtІ! •. 

Хааnйrш не.• дшrи мені а стщнн.t Itofip~ n 1Ю:t
гнворитt.rн, приІІС('JІП чnшни і ашш :шторохтІ.·ш: 
то 11ро ТрnІпм-сиА Rpм.npnи, то яні панІІочни пn
ш,ходи."!""Іи ;)І1МЇИ(, шїі ще rюaor.·rnии:JIІ[CJ., ншІі•rtt.1а 
з necrrтrm пn:мrрших і при(•іиа.ляr.І. no nідн: чnм 
пirr не pn:пcn:·Іyf;. 

- fІн >Не меІІі ро~нuаупати, - сердито ol'ii
~Шt1JJ('JІ nід, --·- Jю.чJt 11с дnr:тс~ А I'Qтn po:1:JtШІt'rJ,: 
CHJ1C.I'OЧc·rt•, 1\tОП (~01ШШІ 11n ІІСJ1бі:. 

- Мо11чатиму, іИ.-н-се І)огу МоІІ(ІИТІОt.у -
ІІt'р('бИ~Н\ Х83ЯЙІСА, -- ті.ЛМПf ро:шnШіТJ., fi~'Jli•TC 
.ПШ~НПИJ, IIJIO ~JОІЮХЯІІОІ'{} ЧОрТО. 

-- Побре. добре. ро:шннсу, -·· •юм: 11е роа
Іншuть? 
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,L~in з ttс.nиним сманnм пtнt члі\, ~nїднючи 
ХU)JН:Ї~І.'ІоНИltІИ (•уб.'tІІІШ:\111, а ТІІМ, JIH 111ІХІJ.ТІ.ІШ 
ще дш 'НШІІаt а puJ\ІCJJ\1, ·ro шн Ішr.ю.:шдншп. 

- UTTt.'IJt.•p, Іо":аШ\t.', JIHOt.'l• t.'ШІИ ;Loбytt; 3Д:1-
СТІ>СfІ1 JIH б11 f)у,,ш бшщура, ·ro lllt~U і а~н'ІІіuно І ... 

1\". 

(:'І'tІ{)ИЙ. ПіДІІJlВ 1'(),1ІСШу, ІЦ(~ ТU~ІЩИ~1 I'(),'J()(.'.C)ftl 
1'НН ІІОІJfШ: 

-· )J.Іл АІі!І Г.у•• :шІІО\)ІІНІеІІІ•. і Іс йому ІІІІВіІІ~' 
ІІе доІІt.'.JШІ.'J• GунатІІ, LJOІ~c, 11е fіа•Іити! ~·дnІtt'Jl ІtіІІ 
ВИС(')J\ИЙ, :ІJ\Оl)(ИІІіЙ, Та Щt• 11 ЦСІДНТІІН б:).'Іt і R\~,:ІИНИfі 
хар3НТС']1ІШІС: :ншurн а вjдІ1МаtІ\оІИ, а чuртами, ІІj
ЧоІ·о ІІН СІІj'І'Ї Ht.' fiOBBt'IJ, ІІJЩІІДИНІІtt буІІ :JІ.ШОро• 
шсцr.І >.'ше не мшtодим ІІlJИЙІІЮU uін на ВС})ену, 
uдруншпсь і абудущш cuui хату. іІ\ив ІІЇІІ трuхи 
не c·ro год, і до смерти добР.t' 'tyu,. бачшt, а дсншІИ 
<'Ядс ІІа кошІ і охшш ІІU іде у ХарнІн. Оттuш 
нід старіс·r~.., у дшІІ'Ий аімніlt Іt<.''Н~р, n;н с.таІІ(~ 
UliODiдaTL, ЩО а ІШМ діЯ.'lОСL, ТО 1 CMlGIIICJI Й 
nJtячеш,. а чосом і чущ>lнш ІІО.JІізе Jtot·opи. ОсІ.. 
нн він рuзназуоаІt про того 3ШШХRІІUІ'О 1ІОt>та. 

Р•1:1 у схІІатuІ :1 ТІІтарами убили під дідu~t 
ІШІІtІ. іІ\а.1ІЬ йому ·rш·u ІШІІJІ, ше рідного брата: 
UДІІО - ЩЩ~ЖІІИЙ буІІ, а дpyrt• -· ТЮ<ОІ"О ІІС 
:шuІІти і ІІА аuнороиш<і. От дід і nіІІІОІІ у (','ІUбUДІІ 
пошунn·rь JІИНЩ)СЬИоІ·о нонп. Тщd ІН: та•~, JІН 
ТСІШ]): CHpi:tJ, fіу.:ш. ІІ)'СТИІІН, і Л.іду ДОUеЛОt.'І• 
ІІростуnатІ. по стспах ІІntJМаІІИ. tІитаючи доропt 
то у t.~онцн, то у авіад. t lepra ні.·ІМ\И дніn дiJt 
ТрОХИ ПJJИTOMИDCJ.., BJH<.• Й 'Горба ~ aaJІUt.'OM CTy
o'lИ . .!IRCI•: 1)(~8111Ііn сухар д.uro. :·JблиаиІІІІІИС•· І І\ 
JtuliЦIO., ДС IICJ11ИlНliOTM'Jl ІІущі, Д.ЇД :J.НЙІІІОІІ у ТаНу 
І"УІІ(ИІІЮ, ІІЮ ІІе. 11pOI1І.')J<'TI•CJI: МО)JІ.'І•Н'е дерt.•но 

ТОН і ХІІИСLІ<И, U ТУТ і ІІЇ 1 1 Jta('yнy,Шl<'l•. (.:ju DЇІІ 
собі під нущсм, нІлон·щати, ІІОІШ :JiRдe місJІІ1І•, 
та іІ :Іnдрімuu. АІІІ чус щ>іаJ, rоп - ІІ~ІІІІЧе хто 
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ЙОГО ТЯГllС; П}JOHИHVJ1CJI -- ДИitHTbCJl: ІІUІІІІИЙ 
міt•нцr, )'il:t.• uиео•Існj.r.;о, і ІіІТру н~ма, а деt>евн 
ТЮ\ і І'ІІУ'ГJ•СН усе в ОJtІІУ сторшау, і його rамш·u 
llt'III:I'H.~ JIHH IH'UjДOMH СИ,;'ІШ 'І'~'ДИШ TJII'HC. С·rио 
ПрИІ'JІJІn)'ІШТМ'JІ, а;к ІІС.'Дt\JІСЧНО СТОЇТІ• DJ1СОІШЙ 
НОШlН у ІalpMtt:JИIIOlliM ЖYli~HQ, U ЧU}JНИХ ОІССП
УИТОВJІХ IIITO.IIJIX і НЮНТИХ 'ІОбОТЯХ. Т8Н11Й :J 
11ьоrо чуприндпр, що нращого ІІС ~Ішй•·и і у 
Нощі! Стоїть ІІ(JО'І'ІІ місяцн і JІУІІІІАШ ро:амаху(;, 
ІІСІІНЧС.' JIOI'O JtU c.·.c.~fil~ МІІІІИТІ.; j JIH МІІХШ~ ІІУІСОЮ, 
·ro ;ше ДЩlІ'ІШ ДО ЙШ'Н ШIXИJIJI(;'J'M~JI і 1\1СІГІІ ЛЇЛ:\ 
нr.нn,re хто у nотиnицю штовхn. ll(o воно зn 
l!k, nодумов дід: чи и~ хорантернин?. Хотів 
ВЖС був ДО ЙОІ'О oбiUBRTЬCR, І<О.:lИ 'IYG - ЩОСЬ 
Г~ПІІУJІО 38 1\CjJCIIRI\tИ, TR ТВН ИСІ<рІІ!ІІИ Н[JУІ'ІІАІ і 
обсиnа.11о . .Циuитьсн- і3за нvщіи uиіІшJІІІ uиr.о
ченьна діuчишІ, ще моJІода, ·добре уGраии, ЩІ 
тана Г<Ірна, що нращо! і у спі не 11обичиш. Не
сміливо nini:йШJta пnна до нn::Ja1ta, згnрнувши ІІа 
r·pyдnx ру•ши. 

-- 'Іого ти мене ~ва11? - с·пита.:rа дівчини 
ТRІ<ИМ ГОJІОСІСОМ, ЩО у MOI'U ДЇДІІ ВН< t'CjJЦe ТЬОХНуло. 

- ІІитаєш - •юr·u? - промовИІІ І<озан: -
хіба Hf' ::шаєш, ян t1 тебе нохаю? бе~• rебс мt~••ї 
Й ПСІ"ІО ІІС МИІ'ІС! , • 

- От за чим І - ІСан<е nів•rиІІа: - я давно 
B>JCC ес 311&10. 

- Та 111, - одиазив нозан:, - не ~атим . . . 
ян тебе 11обачу, 1'0 й сам не аиаю, що •·оuорю . . . 
С.11ухай, ОJІарн:о, снюии мені, чи хочеш бути 1\to
GJo?.. . Хоч би ти у тиrІІЧІІУ долю тан м~пс 
J(OX8JH1, ЯН Н Тt'бсІ .. 

-- Не трrба МСІІі TUOI"O JIOXOIIHH, Ш• ІІJІОСИ 
Й МОГО! --- одрізала 1\ЇІІ'ІИІJа, ОДІІСJ'ІІУВІІІИСJ,: -" 
пур тобі, 11~1< тобі І 

- Е --- по1\.,.vман дід. - .ннn nиха І анеnаша1; 
аn.тІИJlНtІІІtІ таtюго Jюаанu І 

- С.т1ухай, ОдЬ.}JІЮ,- зно•• почнu но::шн:
Gynь моєю, - усе дШІ тсG~ зрnбто, У<'~. •юго 
nлм<и пс tІабашn тво л nу ша! 
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- Не зробиш ·roгu, чого моя душа бажа~. 
- одuіти.па дівчина, важко зітхнувши. 

-- 3ро~ІЮ, GЙ-Же-сІІ вроб.ПЮ, - КаІке 1<03RH: 
- заприсигаюсь тобі пек.пои, СатаноІо і Фарва-
гі•и, - щоб мені не агубити 111 одиоІ хрИС'І'іЛІІ
сьноІ душі, щоб мені прова.питьси у по.понну 
піс.пл Ордаві. • • от-що І 

- Як він, гuспедІв син, кумедно бuши1·ьсн І 
-- llOдyM/10 дід. 

Не віриш?- ІІИТ/1 иоаан. 
Не вірю, - одоі·rи.па дів•Іииа. 

- Не ІШаю, ше uІке меІІ1 11 аВІІрнсш·u·•·исІ., 
моя го.пубко І - ноисе козак; та прИІ'Орнун до 
себе дІв•ІиlІу і цмокнув 11 у щоку ..• 

Як циоІшув, ·rок по усій nущі JІУІІІІ й п\ш.п:t: 
дсрсвJІ аако.пихмись, ги.п.пя до І'WJJti прихн.пн-· 
ПОСЬ, ~атурІСоШИ горІІнці, і 1101'0 діда НаХИ/ІИJІО 
до ЗСМJІі, - якось губи аасвербі""· а тут, де не 
вая.пась жаба, - пnнгІ І не схаменувсь, як 
чоnомкнув бісову тварюку. І щоб ви дума.пн? 
Так йому аробн.пось весе.по на душі, мов гарну 
дівчину у ясне око по ціnуван І 

- Ох, - застогна.па дівчина, ухопившись за 
щоку: - nк же тн мене опік І ... так од тебе 
nекnом і несе. Ко.пн хочеш, - иаже, -· \ао 
мною розмов.пnти, то хіба у во){і; а тут тн мене 
СПа/ІИШ СВО!~! ПСІСеІІЬНИаІ HOXBII\InM. 

- Добре, - 1саже иоааи: -· нумо неени
хатись у воді. 

}.І.КВКТЬСR дід: бі.ПR ЇХ і СаІКІІJІИа; ЧИ DOI!n 
бу.па, та він її не бачив, чи вона спроuді уроди
Jшсь, nк иажуть, по щучому ве.піннюІ - ]І~о <'е 
аа вража матнІ- подумав дід:- чи вони .пюде, 
••и може чортнии? 

Сумно йому ста.по, аж осе.педець бІ.п.я вуха 
заворушивсь. Даnі дивиться - с..'Та.пн роадягать
сn; цівчина, буцім не своУми рунами, зщ'ша 
нофту, n.пахту; да.пJ, не соромлячись, і сорочиу. 
Як Г.ПЯНУВ На ІІеІ дід, ТО ІШС ЖИІІСНН D ЙОІ'О 30-
труси.пись; давІІо вще МІшу.по, а буJю nи захо-

е Сторо••n•о Т•ори ІІ 
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диться розказуоаТІ•, то ан< цмока, аж очи йому 
ро1·ом ш~уть, --· 1"UІ<n •·ар ІІа! MicJщL, ЯІІ cpiGnoмi 
ОІІОТИВ біІІС Іі ТЇІ\0; УСJІ, ЯІ< DИТОЧеІІІІ, 11 ДОВІ'R 
ІІоса, чорна, пк rадюІІа, таІt і обвиваєтьсп 11руг 
TOliKOl"O CTally, і аЖ ДО ІІОВНИХ lІИТОИ JJ,OCfaC. 
ІІовернуnась з ШІечей - ще краща; тільІІИ 
ро3дивиuся nin, аш хоостин 1 та І( собі, невели•ІІtий, 
'І"ІІ м11·rері його біс ХІІостиІІІ Виходить, що 
діІІЧИШ1 - Іtі~hмо. Г.пJшун нu нu:.rюta, аж і 
н тнгс1 - хн1ст такий довгий, нн у хорта:\, і ·rшt 
Ум виграв, як иіт перед миttttІIO. -- Е•·с.,, :.·ше u·•· 
воІtо що І Тут уже догадав сп дід, шu чuр·rJІюІ 
ТІІ яакохІШСІІ у uідьму. Думає собі: хай "'" ІІІІМ 
біс І Хотіu Gyu 'І'інаt'L, пш не 31\ВІІГІІетьсп я місІUІ, 
ЯІ< ДО ~СМІІЇ ІІJ>Иріс; ХО1'ЇВ Пе\)СХрсСТИТИСJІ, TRII 
руНИ ІІС ІІіді:\Імt•. .ЦосадІІО дідові, та ІІЇЧОІ'О 
робити; ІІрипаu до ~СМІІІ та :11 дивитьсп - що 
даІІЬШ буде. Увійшов чорт я відьмою 110 ІІОJІС 
у сажалку і знов L'ТаІІи роамовлнть. 

- Снансинс мені, моJІ І'ОJІубно, чо1·о бажа 
тuоп )Q'Ша 1 - питас чорт. 

- Не сІІансу, - одиаааІІа відьма: - не 
сишку, поки не ааприсяrнешсп пенельним сnопом 
-зробить ... 

- Чи довгоне будеш моєю, ян обіцяю? 
- Десять рік, - 11аже відьма. 
- Добре, усе аробnю І (Чорт протягнуо 

руну.) - От 'rобі РУ!<а і моє пенеnьне ~ІІовоІ 
- Хтож Іtnc ро3Ібс? - спитаІІа вщьма: -

треба, щоб буnа христішІсьна душа, та ще й 
чиста. 

- Є ному роабити, -- кан<е чорт, мотнувши 
ГОlІОВОЮ у ТОЙ біК, де JICH<au дід: - ТаМ, -
нажс, ~ під нущаІ\ІИ ('.ХоtІався заnорожець. 

- Хіба>н у :шноронщів чиста душа 1 - пита 
відьма: - во нии< самі шшиці та розІіншани ..• 

- Еге, розиазуй, -- ІШИtс чорт: - tІема 
ІІайчист!щоІ душі, як у тих rаспедових синів; 
вони ЖИІІуть по писаІІ!ю: не водються з жінками, 
бютьсn 3 бусурманом і боронять віру право-
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сл nопу. . . Ей, Ни рило І - гунпуn чорт: - ходи 
лиUІеш. t.·юди, та роабиfі нас. 

).(ід ІІі ЧИЧИ}>І\, .JІСШИТІ• собі, і дуХ ПpИTUtiJ. 
- Та нуш бо Яди, - :.шов нрин11ув чорт: 

- ·rиш ІІ!'раа нохuаJшвсн, що не боїІш.·н чортн, 
а тсnере•rни й ~ЛJІІШUСІ·? ••• 

JLocaднu діц.оuі; бачите - прІ-н;·а·инJ-ш ді.н:
ишtм~мш ,ІІИЧИІІН. ІІі•нн·n робит1), чн~f'.ін йти, щоб 
cr1p:шni ІН<.' не ІІщ.J.умаu, що з.ляІ-шІн~І,. 

- Чnrош ·•·ут JOІJШ1'UCK? (n6іаІшш;н дід, н 
сам аж труеитr.<'ІІ.) 

- Так •юмуш не йдс.'ІІІ'l 
- .ТТюльни ІІІ,УШІІо; щІІ·убиu у траІІі та 11 н~ 

3ІН\ІІду. 
- Та ІІС fі11Р.1ІІ'И, - .НЮ.1ІІоlЩ у ІШ.ШСllЇ. 
- ДІяяольсr.ний """І -·· Іюдумшr дід: - він 

усе зщн:; nл: йоІ'о нінн не одбрсшсшсл. 
- Ро:1биunй! - Ішшс чорт, ян дід підійшuІt 

ін \ШШШІІ\Ї. 
- 1\н же я иnс розібю? - наше JІЇд. - От 

стнну я чорт батJ,нn :111а дJш ІЮІ'О нармu;.~ини 
наляти t Виходьте нn сухе. 

- Хіба тобі JJODИJIП:JИJIO'? - нnшс чорт; -
І'JІлнь: де дівчина стоІть- ~щмер:шо; сміJІо Н.ди, 
адеряшть. 

- Що ~n біс? І справді оамсрзJю... Чогощ 
воно оамсрапо? - пита дід. 

- Toro,- наже чорт,- uю воно -бодай 
її1 - тан теtшо мене .nюбить, що ши uода fiiлn 
неї мерзне. 

- А чогош ес, чорте, - пита дjд, - білn 
тебе пара ЙЛС 3 ООДИ і бу.ТІІ•баJІШИ СХОПJ1ІОЮТЬС11 '? 

- Ercr - наасс чорт: - ес тан 11 її щиро 
нохаю, що ан< nода бiJtR мене н:иnитt •. 

- Оттаноrоб ноханнн п.-шшм дінчатам! -
noдyMR!J ЛІд; т~ ~пу стиnен у сші<ЗJІНУ, :Jaйшun 
пооа nщьмою 1 тtлм~и рообио руни, а " рук 
ІЦОСЬ ПЛІОСЬ у Dоду, - зад.риl'аJІО ІІЇН<ІШJ\111 TD. 
11 пірнупо. 
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- Що воно таке? - спитав дІn: - жаба, 
'ІП що? ... 

- НІ, - на же чорт: - довго за руюt дер
жаnись, тан чортеня вродиnось. 

- Ну, не бІеовІж тоб! й •rортиІ - подvмав 
АІд: - яrd вони пnnдющ! І тіnьки за руки шідер
ІІ<аписL, УІІІС Й ЧОрТС\111 ПрИDСПИ, 

-- ІІу, теnер ІІВІІІИ, - питас •rорт вІдьму: -
tюro душn тnшт tinшнr:7 

-·- \.пnr.et-tiJТ ( - IIJ10MUIJИ.IIІ1 Jlj1U•MH, 

J Jtt ее nнчуn ЧЩ)Т, тu шн ІІОСОМ :.тнрутиu, ·-
Щ1Че чемериrt1 nонюхnн. 

···- НР. мnшна cr.o•·o, - · :JШ~ТОl'ІШU uін, - і не 
нрuси t нінн не мошна І ... 

- Чому? - спитав дід. 
- Тому, що вона nже ра3 n}lступилаеп од 

Господа, тn удруге І! Rог до себе не nрийме. 
- RреХНЛ, - Н:RШ:С дід: -- JII\ ІІОНUG'ГЬСЛ, 

то і uтрстє прийме І ... 
- Та ну В)Ке, мовчи, - гримнув на його 

•rорт, - но ли не знаєш писані я І 
- Ні, знаю, - маже n;ід, - л n сам нису,

мсппий, нераз і Апостола у пернві (Іитав. 
д!JІ буя таний ааязятиІІ, що 1111 nіде rra спор, 

тu хоч чого й не знає, то сна;ке - знаю; n чаr.ом 
і сtює пигадас, і тан no лnду притипс, що аІбс з 
паптелику й: знающого. 

- От, приміром: сиnзати, - наше, - л й 
чоповін:, а мені жanL небоги : здасться, чоrоб не 
зробип nnп УУ спасеніл; атон< сам Бог М1tлоr.срn-
1Іий, як би він не помилуваn rріпшоt, Іюли пона 
касться? 

- Так ноnиж вона уже одхрестилась . . . -
nрnбубонів •юрт. 

-- Не велинn вада, - перебив nin, - nifl і 
идрvге перехрсr:тить. і дуне на тебе, І ПJІюнс r 

Чорт шt .ес і одnі1'У шо: лан; <.·.то~·ть собі, по
хнюпиuши ніс, та •ryxu потилицю. 
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- Тиж сам знаєш, - обізвап:ась до чо_Рта 
відьма, - шо не по своІй воІІі зробипась я Індь
мою: мене мати приневопипа. 

- Нащо cn:yxana матір, - ти мnn:a свій 
розум і свою вопю ! .. 

- І ее бреХНІІ -- сміпо перебив дід; бо ПІІ 
піде на праnду, то він і чорта не зпяиаєrьсн. ·-
НущдоІІ> та страхом, - 11аже, - JІОІІШІІ )ІІІ 
усІоПrІІ приневопити чо•ювІиа. 

- Пnl{ум.айтс сами, чnra D[.>Ot.'.И'I"t.~, аагоnо-
сив •юрт (т.рохи не ІІJІа•rе, бідоJІІІІІІІІий): - ин ше 
МСІІ,Ї ПОМШ'Н'l'И Ш1Пt.~еиІ10 Jtywi, ІШЛИ Иn ТС Я 'IOPTt 
щоб •·убити христінис~оиІ душі? ... -Та МСІІt•, -
ІШЩС, ---- Ш\ t'IO ПQІІЇСТh ІІа WМОТІІИ розірвуть! ... 

-- ::Jшцо? ·- 118Же дід: 11~ ВЄJІИІІИЙ I"JJЇX 
СІНІСТИ одну душу, а TRM \IUIIRCIIICИ, Та ДОСІІТЬ 

загубиш, то т~іІс ще й по І'Оnошtі пnrпвдІІТЬ. 
- Еге І хіба проти шсрС'rи І - прогар•ІUІІ 

•tnpт. 
- А. як би 11 тебе ІІохапа І - оІ\ІзвапасІ. 

ІІіJtьма, і тон глянула ни чорта карими n1Іимn, пщ 
ВІК під аnтріщав і поиоповсh, трохи дід не шубnІІ
СТІІУR у C&HtRJIICy, та ЯІ<ОСЬ ВИСІ(ОЧИІІ На бСрСІ". 

:Задумався чорт, довго стояв понурившисh, 
дош·о мірІІував, та НІІІС ІІе'Іистn мати тан іІого 
ІІіІtКуриn:а ТИМ ІІОХRННЯМ, ЩО ІІіЧОГО Й не ВИГRІ\811. 

-- П{о буде, то буде, --- СІІазаn, обернувшись 
до відІ.ми: - нехай буде пn твоєму І 

Вийшли іп сан.са.nн:и; ninr.мa nовесепішаJш, а 
чорт засмvтивсь, аяt хвіст ноnісИІІ. Дitt JІомі•· 
ІІІдьмі одіігrись, своіии РУІІЯМИ обтер 1\ІJІС їі 
·rl.no, t 11римітив, ІІtо вона д.о ·вого якос•~ теп.ленм<а 
<"-TOJta. НюІиnаю'Іи на неІ соро•шу, вІн шеrшуu 
Уй ня вухо, щоб вона ІІого слухала. У діда •ІуJІе 
було серпе: йому жапь стапо відьми. 

- Ну, •юрте, - питає JiiJI, - ину тснсJ) 
даси nораду? ІПо сотворим, да сnассмсп?- до
nав 11 писанІя. 

- nт ЩО - ОЛВіТИІІ 'IOfJT• ('J<рИНИШІJИСІ,: -
Ht'Jta.'ICHO НідСЇJІJІ CllПCaG'Гl-..Ctl ІIYC'rCЛLifliH: UC.JIИHY 
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сИJІУ він мас у Господа, усшшіі І'ріх ОJLІ\ЮЛИТЬ, 
хоtІ пного грішнина на путь істи:нtшй наuел.с. 
Тан: отн-сс: НІ\ нотинемо дt•спть год i::t Оnарною, 
н й oдncny її до того пустеJІМІИІШ, то він і сІшсс 
І'рішпу душу .. 

- Е ні, чорте, -- перебив аід: - за дсt·нтІ.. 
,11іт бш·ато пnл.и утече; пони (~UІщt•. :.~ій.дс - роеа 
О~ІИ ІаИЇС1'Ь. :іа Дt~С..'.Н'І'J• JІЇТ ario Пі}НоМІ( дуба ДіН~'І'І• 1 
;.Jfil1 ІІУСТСJІ1,НИН:'І І'ос.:нодІ.t до r.efi~ нриймс. Ні, 
'fiiH ІЮ МОШ1J3 І ПОЧИІІШUЧИ Tat;e ]tнfipt~ ЦЇJІО, 1'рРІЇ:1 
ааІН):І Ї'І'И, ДО Пуt".Тt~.ІІІоІІИІШ 33 fi.П:)ГUC.~JIUBCliHHM. 

Та ну, не міншіkн не n t~HOG ціноL -
:tаІ'Ш\ЮІІіu 1 Ю!)Т, аш аатунuтіn ногами :J доС3ЛИ. 

Нн: - не мut:? - аакричrш дід: - ян< 
ное. рu"би11зя!. Л ЛІ< uбprпtt.ш"/. . . Де яопр 
тодІ буде шунnт1. "І"ОІ"о пустtлмпнш? 

-- Чорти нjн:оJІИ ще не брехали І - наше 
чuрт. 

-- t..Jopтd.м ще й дурсш, nіри не нт•І - ол.
рі:щп і1ід. 

-- Нехай буде тuн, - ()бішшшн:ь нідІ,!\Ш, -
JJT< ДІЩLІ<о Нирю10 нажуть: трсбu хоч подиnитJ.сл, 
де cnarnr.тr.cн 1·ой nустс.пьнин. 

Лonr9 спорили, трохи не по.палJrисr., - тан: 
нідш·н і найстарший чорт пе персміг би. НічUІ·о 
ро(іить: чорт ночухан потили ню, і агодиdсІ,. Мощс 
у його fiyJш яна П()Тайна думна, та мій дід і собі 
JJШC ІНІІ'31ЦШ, що робит1.. . Побачимо, хто нщ·о 
ОJІуритьІ 

- Ну, тенсри•нш, мон відмечно, - нuше 
чuрт, -лети собі додому, а :иштра мн.-а Нири
.ном прийд<"мо до тебе, і не гаячись ноУдемо до 
пустслм1ина. 

Віщ,ма сіла на мітJtу, ниннуJщ ll)JIOBuю до 
діда, DИСОІЮ ЗВИJІQСЛ )'ГОру і, ПОрЇDННШИСJ, :J аі
рОЧНЗМИ, no.!leTiJia у <~ною хату. Чорт не снуt~ІШU 
з неї ()'JСЙ, а;н пони не :ннпша, а там тан Ш\Н<Іtо 
:~ітхпун, що нш JІИС.ТЯ :шшt'Ле<~ТЇ.'ІО; по долині, мnв 
що поноти.пnсь; rниr.ну.па rова; пн.ТІt'ІЮ, у бопuті, 
:щгудіu бугай. І в ;J.іна есрце ;J:.tЩl':\ti.!lu, і uін 
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3ДИХІІуВ, Н<"ІІn 1ІС ОТ-ОТ П011)101ШtDCJI а тіr:ю ДЇR1Jif
JI010, ЩО H~Kf' ДШІІІО JІНІШІІуn, НН ПO:\t:lll;tp)'Н:lll 

у Ciar. 

V 

ДІд Із •Іортом, умовnшочис.r., ІІіuши норуч, ІІІ< 
ТОU8рИІІІІ. ДідІ~ СВОГО рНЮШ ШІТ\)~'С.И'І'І• 'ІОJІ'І'ІІІІЇ 
шtбаии, а •Іорт йом:,: ІІІtтрушус cuuci, 'І'ІІІ<иfІ 
ВСІІУІКШІІІИІІІ Сноро дід ІІІІGG ШUJІЬІ<У, :1 •ІоJІТ 
ШІрtІа і ВОІ'ІІІО UИiфCIJit'. J.І,ід :ІІ'ІЩІІІІ ЩІU ГоріJШV, 
'' •шрт зараз і "!'стус, і 1111 :щнус.ну '1'111'11." l:t r.ушіи 
ПС'ІСНУ НЗ'Іку І ПUJСІІИШІІИЙ ІІ)'ХJІИЙ !іуХПНЄЦh. 
АИПИВІІІИ і ПОІІОЇUІUИ, діnа U~HJIII ОХОТІ\ IIUДJ)IITY
IIRTt• ЧО)')ТП: ХnТЇВ б)-•В ІlСрСХрССТІІТЬ ЙUІ"О, ТІІ 
ІІЩІ,у:ющ: ІІУР ІІому! ХО'І ВЇН і '!Орт, 11 ІІСС 1'ІІНИ 
TOUHJJИUI: ІІС ЧССІІО ТОІШ}JИІПП обіИ<3ТЬ. Jl&.Jii, JIH 
ГЛJlii)-'U HR ЧОр'J'Н.t ТО ащ )Щln[l ЙОГО СТОJІО: іде, 
звісивши гonouy, нснІ:\ЧС на шибсttипm його 
nсдуть. 

- Розиажи меІІі, чорте, - пита niA, -
nним ес лобитом ти 3ПІ<охаисn у відьму? Аnшсж 
І<охшши д.оста.rшсь не чортам ІІІ\ д.о.nІо, n Jtaм 
І'jІішним? 

- І>, братіну, - нан<е чорт, -· І у нас G 
серце, таt~сж, ПІ< і у вас, і з тим Інс пронnятим 
нохашшм І Ни н<сб ми 11ас і сиушаnи, иоnиб не 
~наnи, nкс серце у людей?... А маю•Іи серне, 
його устерсн<сшсп?. . . Cnyxall, І \ирило, - нан<с 
ЧОрТ, 3111ІНШИ ШQПНУ і DКJІОІІИШІІИ<~І~:- ПОМОНСИ 
мені у мо ім llini, а n тобі у ІІСJІИІdІІ nригоді 
стану. 

-.Добре, - ІІnІІІС дід: - чом доброму •rор
топі ІІС помогти! 

А у самого пес ІІа nумці, nн би вирптувать 
1\ЇП'ІИІІV: ПІЮСЬ DOIIO І /ІЇІ\ОDі Припаnа 1\0 душі. 

- 'Чого хочеш, того й 11роси - І<Шtсе чорт. 
-Та МСІІі ІІіЧОГО Й Не Треба,- ШІІІ<Є дІд:--

ТЇJІІоШІ Хіба ДОІ'ТІ\ТИ JІобрОІ'О ІШІІП. 
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- Я тобі Юнь 1 - наже чорт: - сам пере
lіинусь у Ію ни, і пить год буду тебе возить, а пить 
поживу а Одарною. Л у пять літ вобгаю пятьсот 
- на те ми чорти І 

- Г.лядиш, не збреши, - каже дід. 
-Не бійсь, - наже •юрт: - от тобі руна 

і бісоос нснельие слово І Та нам ІН.~ неJІено - не 
то обманювать, - І аачіп.ляти ааnорощціu, бо 
вони бюп.сн за віру uраоое<Іавну. 'Га пе uелинu 
й иористь,- нажс,- ІЮJІИ якого й завербуєш: 
убють ІІого на війні, от він уже й не наш. F!Ідки 
візьметьсп Іlетро з нточем і одбив; так і товче 
нашого t"ірата, не роаrллд.уtuчи. де оно, а де 
морда; а пtе як нихолитьсn Миtсопа, то швид•Іе 
uтІиай, бо вернешен у ІІСІ!JІо без хвоста: одірве! 

- А багато у оас у пеи.лі зинорожців1 -
nита дід. 

- НІ однісіпьІюго: шd бу;ш, то й тих по
вигnнлли. 

-· 3а ЩОЖ ВИ ЇХ ІІОВИt'аНЯШІ? - ПИТІ\ дід. -
Длн нашого брата вам жалко і кут на у пеклі 1 

- Но.лии< т~иий гарм':'дер роблять, - каже 
•ІО.J!Т, - що усІХ чорnв ІЗ пекла порозrанили. 

ХІба не чув про того Марка, що тоонея по 
пеилу1 

- Щож вони вам роб.лять? - спитав дід. 
- Понапиваються гарячо! смопи, - роз-

назує чорт,- ян тієї горіпии, позалазя1·ь упечи, 
та й почнуть шпурnять підтІля головешнами. 
!'ао трохи ІІснла не е.палюш І . . . Або лиже на 
сІювороду, та й звепить підпалювать (~ебе. Печеш 
його, печсш, аж шкура на тобі трІскається, а вІп 
тебе лає, непн~є з тебе, та нричить на усе пенло, 
що змера. Бща з ними І. . . Де вже допекти 
їх uorІ-reм: уже ян їх шкварили Ляхи, та й ті 
нічого не ·донааали. І у пеилі тоrо не вигадаєш, 
що вони а ними ]Jобили; Налипайка nекпи у 
мідному бину; уся Варшава збіглася nослухати, 
mt аареве бии, та нічоІ·о й не почули: істпІв 
сердешний на вугіппн, а голосу не подав. ІЦо 
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ТИ а ІШМІ1 DДіGІІІ? І(ОЛИ ШИВОГО ІІС ДОІІІКу.::ШШ, 
а то щоб мер•юго І 

- Тон і треба - ІІа'Н<С дід: - ІІа ТС МІІ 
сі•Іовики, щоб усе витерпіть: тим то ІІічоІ'О ми 
А 11с боІмось І 

- Тр!вайте, - нажс чорт: - сноро й шt 
nпс нападе ве;~ІиІсп хапепа: не доІІеttемо вас 

вогнем, ТІU< пpotlcJ)eM морозом. 

- Ден< он того морову доІіуде-rе у пекnИ -
пити дід. 

- Br·e, у И8С IICMR, Tl\lt ":/, ВаС 6, - ІШШС 
чорт; -- МИ вам TQitOI'O 'ІОІІоВfна ВИІ'ІЩІІСМ, ЩО 
І'ЇJІІІІИй ще буn:е on: t'ІІмІсІІfьноrо чорта І. . . ВІrІ 
ІІам rшше!fе хоnоду, - поба•Іите І . . . 'Гn нехаІІ 
вони f"Іtаяtnться! - мепі тепер, НІ< наисуть, не 
до соли. . . ТЦо 'І'О робитr. мІ1я ОдарочшІ? 

- С.нащи мені, чорте, - спитав nід: -- •Ін 
вона у своІх тілесах, чи може переиинvлась у 
тану гарну діп•tину, ни ти у нозанn? • 

- Ні, - нажс чорт, - вона такою ур•щи
пнсь; нехай хnч І(ариІtею nерекиJtетьсп, то ира~ 
JЦОЮ не буn:е І Оn:но тіnмш у пеТ не гарне: ;;сгно 
П збити з грішного пути. 

- Пн би не иатержпий, анахсмсьЮtй хІІостюсІ 
- пробубонів дІд, та 11 задумавсь. 

ОттаІt розмовляючи, Адутr. собі nісом, а 1·y·r 
ізза кущів то внтнне морду .пісовик з aeneпotn, 
ян трава, бородою, то висночнть вовнуnnнn, 
підперезаний червоним поясом, то стрибаютt. а 
rнллІ па rнnлю упирі у нІмец•.tшх rа.панцях, і 
всіж то ниаеtrько і привітно J':\t нпаняJОТЬсл. 
Даnі, ян пішnн понад Лимаио·.r, то й перелічити 
пе можна, що тих чортеинт повненакувало з 

боnота. 
- Здрастуйте, пяде'І:.у! - ознваютьсп до 

'ІОрТа, а діда THJC ИCBXR11/I"l1І'JI: ба чуть, ЩО 3n110-
[JOHfШLI•• 

- Не бНІ:тссr, .. ді1·ии, - каше чорт: - ('с, 
щоб РІ! ~ttnли, міА сШІ.'t' НнрІІnо. 
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Дід ро:нншуuаn, шо бісенята, пони ше моподі, 
ТО 3СJІСІІЇ, JIH ОСИТІІJІГ, - IICM:.t. у ЇХ ІІЇ рЇИ.СНЇD, ІІЇ 
иигтів. Та й nтішніш, рпзнааущш: бі•·аютІ ... , иру
ТJІТІJСJІ, П.ПИІ'О.ЮТJ,, JlH ШНбИ, l'paiOТJ,CJІ, Jl[{ КОШе
lІНТП; пірне у ноду, n НЇ)ИНИ uисунс з бо.nо1·а та й 
дрlІtа. Дід хотів був їх полратунать, поназав ім 
дулю, таи вониуволин голос танІ запискотІли: 

- Спасибі вам, ляле•шу НириJІО, 011 вашу 
JIIICHyl 

Л 'ІЩ}'J' і ICI:lШf.!-: 
- Ти Ух і І\YHCJ>UM не І'Одуй, тіпьки покnши 

Ум лулю. 
r.тnло свІтать, як Jtiд іа •юр..-uм uийшJІИ з 

JJicy. Не пройшли fl n!ІІ ІІеJІС1'ІІИ, ІШ нuба•ІИJІИ у 
доЛИІіІ вс:шну елобалу. 

- Отсеж, - мnже •Іорт, ·- і с~Іобсщtа, де 
)ltИRC Олnрна; nттощ, л.иnисІ., і її хu·•·н u·1·оченu 
UИІППСП1tМ СадоЧНОМ. ]ЛИШ ТСІІІ."}}С.~'ІJШ ДО ІІСУ, ІІерс
ЛІІЮЄІІІ, а у ІІСЧt•рі, JIH С.'СJІІ(."'ШО СJІДС, '1'0 Й П ДО ВВС 
нріІІ\ду. HG і аІІрІІ~.- шtшс,- з тоuшо nІшоІІ, 
тnн у ІtсНІ. нrбсаnс•шо нашому брату ходить у 
с~шбоду: часом насІш,шш на 11рчун.а, та й півні 
ІІунуріКRЮТІо, - щоб ІІUІІИ DІШДИХЗЛИ І 

rІо11р01ІЩUШИСІ• іа ЧОрТОМ, НЇД ~пуеТИОСJІ :1 
гори Ін ШІС<'У· }{остап Із сунни бритІtу, оиJ·оJІИRСІо, 
надів чисту copotІHV, Іщмолиuся nory та й ІІішоn 
ло ІtідІ.МІі. НоJ>о.гшо aip11nn 110 нущину горинuіту, 
30JJOTИC~JIЧJIHHV 1 Щ)OJCV, :JГOpllyU JIO HYI11f, ~а

ЩІУТІ\11 і затішуn t·обі" аа .nіІІиІІ чобіт. Себ то 
ДJІJІ ·rоІ'о, щоб чорт ие шшп, об ••ім діл буде 
розмовляти з uІдьмою. 

VI. 

Одарна стріJІа діда 110 ІІUJІІІ3і :1 х;лібом, а 
сі.ІІJІtо, і JIOHJJOІІJtJJn('l» Ному трохи 11с до :Ісм.nі. 

- Снш~ибі вnм, JlJЩCЧRV! - в:аше: - <.Щ 
мепе, бід•юї <'ИротІІ, і Нш· і шІще однураJІись, а uи 
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пе цураєтссr, мcrro грішrюї. Чи пе поможе nам 
Гn<'подt• rшрптуоать r·рішпу мою душу! 

- Не бійсь, Uдарно, - одш1щш дід: -- щt
рпту_смо І 11е дамо •10ртнці насмінтисr. І 

JJ).д, нажу вам, мав •1ync серце: часом, щоб 
зІІспnно Іть бе3доnмmго, то і заnірне і збреше ... 

Простора хата v відьми, 11 янnсt. ІІу~·шnю 
ома~; і ІtіІша •ІимtЇ.ні, а f'yмaau. ОдRІ)ІШ ·•·шt і 
нpиrnpTnC'rІ.CJI no 11.ЇІ\11, 1'1\К йому у l\Ї 1ІИ й ЛИІtИ'fІ.JСJІ, 
>"О усміХІІЄТІоСІі, і )ІОДЇІ:U ТО, і ШІОlІ 31\СМУТИТlо\"11. 
НІс сnнс•rио уІІ осени: шн·;tнrrе іа:щ хмари І"'"'" 
І'ХОВІІ6ТЬСЯ. 

- Дядечну, - ·· ИЗ)ІІе відuма атиХІІ дідовІ, -
tte нажіть мені ІІічоt·n, що у 1111с на думці, а то 
бісіu Трутин (тшс 3Ваnи щшоханого чорта) усе 
буде знати! 

- Не бійсь, моп ирапе•шо, - на111с дід, .Уда
ривши tІU JІіоому •rоботу:- n йому, прnдовому 
синові, уха 3ВТІІІІуо. 1 ми дещо 3ІІаt:АІо І. . . Не' 
почус А не поб.о.•tить, хоч· би JІ ось що а тобою 
зробив. Та ес l!ажу•rи, і псрсх.рсс1·ив lІідr.му. 

Ян перех.ре<.-гио, таи і вдариnо Іі об <ІСМJІІо, 
посиніла, заnінилnсь, тш, і sвс4Іо П у нnубuН'. 
Дід зnяt<аnся і не рад шне, що персхрестив; 
СІШріш Ій Під ІІіС сунув дYJliO, ТІК> ВОШІ oдtopИJIR 
очи І JІедві опамятувапасІо. 

- Ох мені JtишечІІо, - простоr·нnnа відьма: 
- ян >t<e nи мette ІІІJІІзиnи, пн ІІО>tІем у серце І ... 
Не хрестіть ме11с, - бnапІє: - 11 то пе•tистий 
)ІСІІе заnавитJ,, і no спасеніл не допуститІ). 

-НІ, пс буду, пе буду,- иn>r<e дід: -похnіІ 
внес тебе пустеnьrtин хреL'ТИТL боиюю руною І 

Відьма поставиnа Rідоиі спідаш1я і ІІШШІІІУ 
терпіnни, а сама стаnа пораться бішr пс•Іи. )(Ід 
JcтL І запивас, а сам очей ІІС 3.Водитt. з О дар ни: 
ПІ<аб ТО, думає, бу:ІR З ІІеІ МОІІОДИЦJІ, ХаЗJІЙІ<а, 
ІІоnиб не rсатершпий, апnхемсьrсий ХІtостин; бодnІІ 
він Ій одсох І 

Рознnщи МСІІІ, Uдnprю, - СІІитnв дід: -
ян ес мnтn nерснипуnа тебе у ІІідІ.му? 
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- Бодай пе зrадувать, - почапа Одарнщ 
зітхнувши: - от пк ее <.'ТаІІось. Я бупа ще на 
восьмому rодочку, ни мій батько поІхав па війну. 
Чер<•а д•щ роки вернувся иозак Хведір а недо
брою вістю, що мого батька десь за Дніпром 
вби1·о. Мати дуже убивалась за батьном, - та 
сІtо)ю і 31\С.ІІt>КОЇJшсь: Хведір ЖИІІ у нашій xart 
і ІІ!І.ПЮбИІІІ'Я МІІТ•рІ. llo CIIOбUjli ХОДИJІП ВЖС 
чутна, щ., МІ•1'и ІІде :111 його 3ам1иі, шr Хведір 
ІІОІІаІІnсІІ а мu·rірю і о>І<енинс•· на дuчці нашого 
сусіди. Не :~наJо, 1111 вам і розкІІ3ІІ·rь, що ·•·оді 
робшІuсІ. 3 матtрw: 1\irana ІІ<І саоборІ, ян иеса
моІІи'rІІ, а 1'1\М І :.шикпа. Усі ду~111ли, що вона 
наJІЩ:·:илІІ "'' себе руни; ож чср<•:~ два 1'ИІRнІ, 
у ІІUЧЇ, 'ІУІО -- ЩQСІ• aaryJІO ІІа І'Ор!Ш~ 3ВС1'УК8ЛО 
у Ію мині, і 110 ха1·і ІІUВІЯJІО. холодом. н- схопилась 
ТВ ДU ПЄ'ІИ, - дуМОЮ, ЧИ ІІЄ ГОрИМо; ДИІІJІІUСЬ -
хтось роздупа огонь, - щІІ·орівси 11іхоть, - аж 
мати І Така роапатJшна, J>О3Хрістана, а очи так 
і Іщлаю1·ь, аж страшнО' па ш:І І'ЛЛІІути. Я apap,l.na 
та й кинуJІась до неІ, а вона як ирикнс не своїм 
го.nосом: .,не підступай!" Я так і ааиерпа, де 
с-rояпа. "Ои:ьми, н наже, "образи, та повинось у 
иомоr.v, - і хрестии що в тебе на шиї, там ао
став. •• Познімала я образи і повиносиnа у Jtoмopy, 
-· думаю, чи 11е хо•Іе мати хату мааать; а ян 
11ерпулась з иомори, мати обІІяnа мене і rірко 
aannnкa.пa, так і вмила мою І'О~Іову с.льо3ами, 
nн омропом. За 1dлькн місшов післn сІ.ого, 
з:шсдуІJ<ала Хведорооа >Іdшса, чaxnn, чахла та 
і вмерла, а Хве;dр а пудЬІ'И і н<аnю дов1·о бnушш 
по лісах, пони десь нід дубом ІІС шшйшли мсрт
ІІОІ'о. У cnoduдi. стми mоде розиазувать, що мол 
мати відьма і щu вошІ а світу звеІІа Хведора 
а нdнною; дівчата мснс цураnись. Я не віри;щ 
JІІОДН)І, хоч часом і сама бачи.па, ІJІо щосJ. чуд11е 
діІІлось у нашій xart. Увесь тиждень мати -
1111 мати, а 11 суботу і близьно до· себе не підпу
СІtає, а ІІЗІ'Іі'І замикала мене на иnюч у иомору. 
От схотіJшсь мені nоІІідатt.сл, чому ее мати так 
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робить, і що там тріщить і нnекоти·rь у хаті. 
Раа у суботу -- тоді мені nішов ''імнаця.тий 
рік, - мати мене зам1tнула, а п ніднн.ла мостину 
та й ви.пізпа зnід иомори. І:>ачу, у хаті папа~ 
огонь; гпинупа у вікно, аж стоїть мати біJІІІ 
печи ув одній соро•щі, з розпушеною косою, і 
ИИЄСh ЗЇJІJІІІ KJIDДC у макітру. ДІUІІ ПОСТИВИШІ 
мниітру пu допівну, cina ІІа мітnу і тіш.ки нa
xиn.нnt\ct. На МRІd'І"}Іу 1 а 3DЇД1'ІоІ, RK ПКХІШ ПОПОМJІ, 
- Tl\li: ЇЇ Й ПО1'JІІ' .. 'ІО t[Cpt•a ІШМИІІ у (jnonyp; J1 JIIC 
ІфИИІІУ: .,MaMU, Іцо· ТИ ]ШlіИІІІ ?" 1 Н ІЮІІіl, ИН lІТИЦЯ 
а nідбитим нрипом., 'І'Ш"' і вд.ІІрИJІась иа аем.пtо, 
1.'U мене :..u. косу. "А, шд·.аухнJUІа дитиноІ" 
:>ошричw•u не сво!~t ro.nocoм: ,.пІдrnІш<~·nати? ІІ« 
Ііуnеш ше мене норить: 11 з ·rебс тануІІ< вробшо 
Іоіnьму, "''І сама!" Псрсt·нула мспс •іерса •u·r·'•Y 
і ПОМ'ІІLІІО. 0ІІDMJІTYBDjli\Cl• ВИ<е Jl ВШ на JІис.іі\ 
t·opi, бішІ Ниіва. Ніч01·о менІ вам нааати, що 
там діш10сь; ви й сами монсе нераз там буваJІи, 
тан анаєтс- - -

- Як не внать, - квше nІд: -· кІnьни раз 
самому nоводиnось там бувати! 

Дід nнось соромиаси нааать, що •Іого ІІсбудь 
пе з ІІа, або не бачив, тан і збреше: а ІІому :>брс
хать, та ше перед вІдьмою, JШ раз шtюи~·ть. 

- II1n тоді, - нажс вІдІ.ма, - :10 мною ді
ІJ.ТІОСІ•,. - Не ]Ю31<3~Ну; J1 •11Є)ІНШа ІІИUЬ, ЗUІІJІЮ

ЩИШІІИ uчи, і уоuори.па ннісJ. <'.Т'Іооа зи матіJ!ю, 
ОД JЮІ'ОС.~ІІ OltJ1ІH8JIACL; - ІІП.ЗЗЛ Jl НЖЄ IIOJlt..'ТlJIR 

ош с1юУй мітш. ОтсеІІ самий ТрутНІс і міт••У мс11і 
аробиu. НерІІуошись, хоті,11а JІомо .. итись Во•·у, 
і ті.ньн:и nс~ехрести.ласr,, - а мене тан і uдaptІJIO 
об ~е:\t.JІІО. 3 nєї 11uри отrан, нк бачите: плачу ·
не одн.nачусь, думаю, -- і нічоt·о ІІС uиt·aдnto . .. 

- .Цен< твои мати, боцай Ій? -- спитво цід. 
- Уорти замордуваJІИ . . . Лн мати удоІюJІі.-

ІІиnа сво~ серце, 3rубивши Хвсцора і його 
НUІІІІу, ТОДЇ 'l'ІJІЬКИ ІІОбВЧЮІD, ЩО згубила CDOIO 
і мою душу; думапа и>ке, ин би то оиритунатисІ., 
а чорти та відьми й доuіда.nись. Раз налетіла 
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яnнn ШІ .Пнсу гору, та 11 не пrрнулnсr.; і менІ 
''~ІІІ бу лоб, тн Трутин оборnІІИІІ. ІІ{о буде дnnr.ш ... 
U ТСІІС[Н'ШЬІ<И ТRН: І'Ї[)НО Та ІІD.ШНО ІІа душі, TrlH 
пулно на світі І ... 

Під•)ма oG.t1ИJ1acr~ rлізІJми. 
--- Не ПЛ81І, МОП І'ОРJІИЧНО, - KR)HC дід, -

не nлач, списсмо ТІІОІО душу!. Нк тnни, щоб 
:JаЛоІШНН.~І'І' уиупі а ••ортом ••о•·о ІІС арІІfіИ.ІІИ І 

·- 1\шІиш мснt. Тру·а·ин не дшІ~"С'J'ИТЬ де• ІІУ 
етсJІьнина І наже нідІ.мн. 

-- То:tн 11 ніuу, - Ішшt• діJ1, - ;1 ·•·нм uже не 
ЙUІ'О DOЛfl: fiyJІI', JliC ПУІ'ТІ'JІІ•ІІИІ< ЯRеJІИ'І'І .. ТруТНІ< 
tІ(iii(JІIJ Mr.lli fiii'J'Lo JliT ~;} HUIIJI ('.тJУН:И1'Іо 1 tt ТИМ"' 
•шt.~UM Даf.ТЬ ~іш· ТИ І'.nІН.'t~ІІІСЛ, j ПП IШ(JIICTbCJI 
чщ•т, 'І(8 xitin uб.тІи;JНЯ niJiмІ:L«.;. А там, моя 
ЩНІ,ІІС 1Ш:h •• 

).{ід Не 1\ІII'UIІUjJИR, ті,1Jh1ІИ UYC/\M 'lflljii'IIYD, і ТИК 
J'JHIIIYR нn 0J,ItlJHY, ШО IIUIHL ІІОТУПИ,'!'ШL'І• і 110 11СрЯО
ІJj,ІІа, ЯJ;: ШІ.11ИШt.. 

Rідr.ма добрr пnr·uдуuІІЛа JІідn, :VЧІІ<,тувя.~n ~n
nінnшшю і т~рніnнuю, і пос·r.тш.:ш Ному у Ішморі 
cuu•JtІTI.. Не с.•tншши ці.лісjнJ,ну нІ•І, дід ~шснуІІ, 
ян ~tбитий. 

\1'11. 

Ліл ~n<,Пnnrя мк до nсчора, і 1111 nnШшоп у 
ХІ•ту, то ttжe шк-тшs та"І Трут11пn. Тнн гасІІсдіІt 
('.ИІІ і DЄТІ,(~Л fіі.ТІІІ ОдарІіИ, Ї ПИХИJШСОМ і DИHJ>YTП
(~UM, лн моире рндно дu неі прилиrш, ю·к дос.•ttдІНІ 
стаJІо дідові. ІІо:щороuиnвuшtІ., ді.1 сі11 Ш\ пані, 
та й пит~t іюрта: 

- А •rи ЛІІЖ'JtО 110 nуrт~.~ьпиr;а? 
- Ні, - нnш:е чорт, - бли:~сІп,Jш: :Ja ІзJО-

мом, у Снятих Гор11х. 
- Нк блиаснм<о?І - нрнrшу11 дід:- та ми 

й па пяті сутrш тули пс дііідемо І 
-- ЕгС', no tшшому, Пf'І :JUІюрозr.ни, - ншкс 

•rnpт, -··- мошс~ воно Jt тон, а по шшюму- тан ні; 
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JШ АИЇДСМО раН«.'ІІІ>ІЮ, ДО схід ('ОШІЛ, ТО Ю.Щ Вt:''Іір 
і там будемо. 

-- C:І:';'Xnfi, ~юр·t'Р, --·- на;нr :tід, ро:Іt'f:"Р!tив
шнсь: - ІН' •Іішtіі а:шоро,.внін. fl тобі сшtшу ~ 
нн би мШ Іііш. бун тивиН. то t1ую. п 11r 1\JifШ.!IO 
l\i.•.1cn, Іі:ШІИ ув ощ111 ;tt'ІІІ. ш~ етан (іи! от що! 

- Tn не бреши, 1ш~щ~ •юрт: - і у ~tІІСІ 
llt~ л.oiXt'iR 611; а от JШ 11 тес.1t~ поnезУ, то і1 11 u{ijн 
Ін~піємn! -

-- А U;tнрннт нн? -- rnп1·au нін. 

- UоІІЦ ІН'JІс.~ІіИІІ~тt.ся Хft()ТІІЦt'ІО, rш;нс 
•шрт, пш 1\Ш Пtt- nорnгою і ншю.щш:мо ;Ja 
:Н.\ЙЦJІМИ • 

.LI.o нінrю•Іи гнули тсрсuсні~ 11 тnм r.nо•rили 
Т(НІШІШ та і.і руІІІИ,ТІИ. fІи COilЦl'- UШ'.ІІJІІІуЛо Ї:1іШ 
гори, наші буJш nше нn.пено он t•аобоДІt. Нін ,.хrш 
нn н~аноди на вщю•ю;-.tу apa.tict.Jюмy_ он~ру, н t1і.11н 
t•.трсмrІІа біг.ІІа біJн .. •ІІМНl хортипя, тюшш хоронш, 
ІІН І'арнn бу.'ш Оларнн. Стрибn <~обі, не поторную-
1ШСь нішнами до аем,ІІі, ЯІ~ на нришtх неначе JІа
r.тішш ІІGТьt~н. І Іорнстьr.н ааЙ'ІИІ~ --- тав аараа і 
ДОШСНС ЙОГО, - ІІС J>IIC, U ті.ТІІ.НИ ІЮДСj)~ІШ1'1• :ш 
нушно 'І'а n пуститt.. л 1\ЇІІЬ, МНТСІ>і Ного біс, Jlli' 
ІІНМНJІІ•ОJІаІІИЙ: ІІІС)JСТІ• ІІП йому б.ТНІІНИТІ,, JІИ 
бр01ІЛ 1 ІІІИН, JIH у .~ш(іеЦП, і а 0 11Cfi ИСН)JИ СИЛ.'ІІОТІ•t:Н, 
а j;:t нтщріu полуми ІШІІІс. Нід набє JІюш.ну, 
і ВОГНЮ llt'. НрСШС1 - ІІ}Нt.ПОНШТІ• TЇJIJ,l(lf ІЮШО ДО 
мор;tи, тнн вона і :.Jаннлитьсп. А 30J>уянс шш І 
і у ХННа НрИМ('l,НОІ'О 1'1\Ho"L ІІСМ3: уе11 :юJІОТОМ 
аu.тtита і обеnжена самоннjтами. Jtiд нr натішитм·я 
нонем, г~ТІnдитr. його, цмонас, і нu Одарну uc 
І'Jtлнс. Сн:азано, щщорозьш-t. натура; не даром 
('ІІінаю,-ь: "проміннu юінну на тютюн та .пюльну," 
п деб то не проміпнп. ІІа доброто ІЮІІЛ І Іще 
СО11С11НО DИСО 18еІІЬНО СТОЛ.ПО, ЛН ВОНИ добіГJІИ ДО 
СІІЛТІІХ Гір. )J.ід Ш·ШnЇІІ ІШІІЯ і CUM ІНJ.ІЦ1Іі('Іо 1 
нрtШJІ3аn чорта :щ пnnjд до дерспа, та й наше: 

-- І Ндонrд1тІ. :'1-Н.'ІІс, - п на часинну абіпнu 
ДО IIYCTNIJoiiИI<Q. 
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- Іди, та не барисJ,, - ншкс чорт, -- бо 
треба ін сnіту ncpнyп.ctt у '"tоІіоду, а 1'ам пе
сіппя одбуд~мо та й у Ci•t. 

- Rнс nесіпля1 - питn лІд. 
- А n ОдарноюжІ - наще •tорт. 
- А щоб ти не діждав І . . . подумnо дід, та 

Й ПИТІ\: 
-- l{c 1·y·r дорога до пустслLНИІІІ\ 1 
-- Іди с.~ісю стежнnю, -- Ішш:с чuрт, ·- отс.~енt 

ІІіtt і протоптав 1!, ходячи сюди ІЮ ІІОJІу, 
nІшов JІІд усе ІІіСОМ ІІА ОИ!'ОІІУ Гору, І RИ

flpaRCЯ на yC'rvн; :1 01!1101'0 !іону нру'Іа, ин< І'ШІ
нутr. СТрИІІІІІО; а JlfJYI'C11'0 І~Нf!.ПЯ t:тiRniO ІJЇДlШ,ІІИСІ• 
ИН< ДО ХМІІрИ. }tИІІИ'"'СЯ дІд: у СІ<С"і Jllll'j>i, 
а 1шд дuеримu обр:ш; виtйшов -- цсрноІІЦJІ, ·rш" 
собі псuеличнn, ниr.Іч~на у скс.аі. 'Ііш.ни rrщн~
хрсс-l'иосп ·п• 1щприn пок.пnн, аж із ш.•JtH Іаиходи1'h 
ІІУСТС~ІLІІИІС, СТП}JеІІJ)ІСИЙ, 3ГОрб.ЛСНИЙ, U. борuдЯ, 
б'f.ла, JIK MOJIOIIO, Н)К 11,0 НО.ПЇfІ. Діл ІІідЇЙUІОU ІІЇЦ 
б.пnrnс.ловеніс, а nуL"ТСJІLІІИН noбnaгor.лouшs та 
Й ШІІКС: 

-- Чого ее, чопоnіче, Бог з пами, тан: од тебе 
•І ортом душить 1 

- Ян шсб то й не душило, - наше дід, -
нопи ІtіJІІсіІІІШИй деІІL Ухав па чортІ, та ще 11 3 
вІдьмою. 

Дід усе розказав, ян бупо, І чого приїх!ІІІ. 
- Лк ви, святий nтчс, - ІЩИt'е, -- порадІІ 

не nасте, то вже не знаю, де його у гаспсnа й 
шунать того спасенІя. 

- Bonn бо>Ка - каже nуt-теnМІИІС - може 
11 тут знайде епасеІІІє, но"и щире буде поиалпіє. 
Jlt< бачу, вона хоч і оІдІ>ІІІа, та мещпе лиха \)обипа 
.nІОдям, лк ті, що снлтош удають. Вона, --· JtR)Іcc, 
- і Іtn нуті І'ріюному шуна"а спасеІІія, а другі 
тан і 3 істишrого ПУ1'JІ ~биnаютмш. 

--- Тш(,_ІІШІ-ОТ'ІС'ІІJ.ІСr, 'І'НН, -- псребИІІ Jti](: -
О1'С:е с~•ме 1 чорт ИШJШJ 
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-- 1 Іор1·, - кnшс пус.тепьtІИН, - t•yn•tn їН 
усі ІІре>Ісс·rи мира сього, друrаб і не нідhма на 
t~i посу~ІИ ІІіддалась, u nона не преН'.ІІUНШІаt.~J,, 

- Не прек.лони.nuсь, ІІаІІ-от'Іс, не прсІшони
nасr., - наше дід: - оттан і 110pтuui одріз~:шu; 
UIH ІІОСОМ 38ІІруТИD діПDОJІЬСІоНИЙ СИІІ! 

- Ну, тснер помо.nимос1. l'осІІоду, - нажс 
11УСТСJ1І,ІІИН~ ··- ТО RiH МИJІОССJ)ДІІИА ШJІІ.)'ТИТL НІШ, 
що 'І'JІ<'ба робити. 

Jlyt:'rt'.ПbHИI< УШ:Ш JШ НОоІІЇНа, ЛЇЛ СОбі, і С..''І'ІІ,ІІІІ 
МО.ТІИТІtСІJ. Та Й TCil.IIUШ Mt.t.IIИJIHCL: ТСМІШ НС.~рНС.НІНН 
тон І осоІти~шс•·· '"'"~ хто свІтJІо ~ІІсІІі'І'ИІІ. У ніnз 
13 О'ІСЙ ШІІ дuі t'ІІІоО:\И ВИНОТИ~ШС.Іо, Jl\1 ЩІ] rrlc\Іti 
нуJ>і; ІІШ б)ІІІ:ІНУ<ІИ, ударИDШИСІо об IIDMRHИI ПО; 
міс'І', І ІuмuІІиншись, устtши; u·t· пустельнин 1 
Ш1Шс: 

Хщtімож, я nонаису t'ofil не•rе)>у: одоещ•ш 
1')о'ДИ ІІ~богу, Т8М ROJI8 і lіудс СШІСПТhСП. 

-- Uу.цt~тс JІщшані, Ш:\Н-О'І'ЧС, - ИШІ(С дід, 
:tаІ'тупітьсн ~а бідну сироту ... но,.иб uи ІІоба'ІИJІи, 
ЩО аа MOJlnдc, 1'И. l'И))ІІе, Та IICЩQCJIИDC! . . , 1'Ш\ Н<е 
ІШТ~рИ\ІІИЙ, ІUІ8ХСМСМСИЙ ХІІОСТИ1і'! , , , 1'а Щ«.~ U'J"
ЩO . .• - IJO'IOD Д,ЇJt Tn Й JJ::JИH ІІ]JИ.ІІЬІІЄ Н І'ОІJ1"ШІЇ. 

- JЦо ТВМ ШС? - СІІИТ3U ІІУСТСJІЬІІИ\1. 
- БоЛJІ•ІІ<а на серці ІІПрnдиnась, - ннш.с 

аід, uажно зітхнуuши: - занохаnсл· 11 у сю дfл
нопьсt.tсу оІдьму, бодай !й ... нсхаІІ буде :ІдороІІІІ, 
-от-що! 

--Буду благати Госnода,-- tшжс nус1·с~ІLІІИІ;, 
- щоб ІІЇІІ МИJІОССJІДІІИІt ІІЩ'~ІІl\1 їJ.І ПОІІИПІІіє; 11 1'И 
Ідь собі з Богом у Січ. ПобудІ• ще тuм ІІІІть ;tіт 
ІІа пицарсьній стражі, та й осртайсь до мене. 
fІк дасть Бог, що но11а спасетJ,сл, то л пас і 
ІІОІJЇІІЧаЮ. 

- ІЦоис мс11і тепер робить із •юртом'І -
11111'11 дід. 

-- А ЩО 3 ІІИМ робитJ,, -- ІШШС ІJYCT(.'JII•
IJИH: -- lCOJIИ І'ОДЛЩІtfі () ЙUІ'() 1\ЇІІІJ, ЇЮ, IIU ~~оМу 
у Сі•І. 

10 Сжороzоrшо, Tuopu. 11 
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- J~e rш'' ІІС rfщнuщН! - наше діл: -·- та
кого JIOIIJI і :ш C'fH ТU.1ІЯІJЇВ НС аІІаЙТІf: і XOJ\U .10-
UptІ, і на на:шони, не нанн tіщ·о ннт, і нін·rюш(см; 
1.1 Ш1 ІІОІІОІJОТ.ПХ ТЇ.:JМШ ІШХИО:ІИСІ•, ТО ВЇІІ ІОШ.' Й 
ІЮНСІJТ;Іс. Тnн боюсь ШС', щоб 11с втін, діІІІІШtіп 
С.'ШІ. 

- Не fіій(:ІJ, -- наше нусте.JІІ.ІІІН<: -- Jl тобі 
Д::tr.l JIQ Й:Ш'О ЩJЇІІОСТЬ. 

Пустс~ІЬІІИІ\ ніиюu у r.вою щ.•.••ію, ІШІІk. НІІІІІІ 
fJІ!СІІИЙ "ІJСС'І'ИН і ШЩЇІІ ііоІ'U 1111 ІШtЮ JtЇJ,CIIIЇ. 

'І't•ІШІІ, -- Ш'ІЖе, ··- nіІІ у теfіР., Я'К 113Й)ІИТ, 
"" щ~<•Ішн: що ~вtшtш, те 11 робитиме! 

ІІу~етмt.н>tн провів діда до псч~рІІ і нобшІ
гоr.чоnиІІ його на нрощшшн. 

Н~рІІуRІ~Я дід ДО 'ІОР'СІІ, '1'11 JII«Jt'l• йому і 1'.'111-
HVTit HR ЙОГО (~ОUЇ(!ІІО, ХО 11 у [JHGHa\ ОЧС.'іі ІІО:ІИLШ'І'І,. 
Т'а nжсж не нотурІІ'rІ> і •юрt'оІІі, щоб І'Уfіhти хр11-
•·.тіnнсІ.ИУ 7\)'Wy. lk ЩО-ДІJІІ брІЩІІІІ, Jlt' ІІСС IIO'I':V 
'нн·•шпн1 ТtnІ.нІІ до·rо{НШУІІ<'Н дід до чор·а·н, :.шраа 
і ІІОЧУВ (.~("11ДtЧІІІШіt С'ІШІО ІІСІЮ~ІЮ, ТUИ j :ш.труСІІUСІt 
і :.шстогшш fіідu:шшний. 

- ll(o ТИ, 1\ирИ.'ІО, :JO М.ІІUІО ЩШбИВ! -
о:ІІІ~ІП('П 'ІО))Т. 

-·- Те, що fi: ТІІ а друr11ми роlіиІІ, ·-· шшн• 
ді;t (а с·нмоІ\tу нш,тн, •юрта: доfіро fiym.t душu у 
І".ОВЇЙІІИІШ). JLШJИTI), ·- 1\UШt•, ШІUН, 'fH JIH і 
UОШШ ІІЇіі::ІоІШСІ'fІ,! 

Не довго ді;t бнаіншs а •юртом:, та ні•ю1·н 
fіу.!ю п1раан і щt:на·•·и. ~'анн відІ.~У au ()уну, 'l'H 
іі шщін у нс•Іеру. ).J.ороnІІо ро:шшщн їй, на ЧО:\ІУ 
ІЮ ІІН ІІОГ()Дl~:ІІІ(.'І, а ІJycTt'.ill•llltlitІM, оfіІІІШ ()Д:Ч)Н,У, 
нрішю нрит~·~ІИІt до с:срtщ, аш аоr.шіJш нсбш·~•. а 
1·uм ci1t нn чор1·а і ІІUJІИІІун, JІІ\ ІШ нри:шх, у Сі'І. 

Vlll. 

~'(ШІІІй ДЇJ( ІІШС fіун у )\оші. 1\о!\ІУ Ht~ СІШШС, 
щн ІІjн ~··юра Ішсчсрі ІШЇХаІІ іа Сuн1·их Гір, ніхто 
ІtірІІ не iil\tc; тн НІ\ і ІІuніритІ., щuб yu щщу ІІі•• 
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ІJ~J!сбігти Т[>ИІІІ1ТІо ~ІІІоПІо! Чш·о nll<t! не ПИ]ЮбJІІШ 
дід на ті:'.І ІЮІІЮ! Ht·• (ІІІ ІІ<J•ІуJш, що nін роанааушш, 
'fOfi СНааtШИ, ЩО fірt.•нш: :ш ЦЇJІЇС.~іш,ниіі 'І'И)ИДСІІІt 
11е переr.пухаJшб. І'аа дід ааспорІШСІ• і 11 аUІІJШД 
пішов, що нuїдс у Внхчисщн:lЙ: і самому нрим
сІ.ному xnнoui у ні чи н.нюнс.!. І щоб ни JtYMOJtи? 
ІІОЇХНІJ Ті\ И ІІJШНІуu, та ЩС Й добре ІІИJШJШ; дід 
:JІІUТІЮ JІaJІo<~h, у HJCOІ'n<~J. Мщ~на .. 'ІН ІJ'ІИDL'І•: 
"ТИ," ІШШt~, "XHIIt.~, ІІОН.іЙІ101'0 IIOJ)Ta\ 11JІt'l\ІЇІІІІИН 1 
Сі)'t'·УІ!МІІІІt'ІоІі'ИЙ~ ШІ'rt'JІИЦІоІША, HIIHXt''\IC.'.ItШ1f.i, І';І
с:ІШ~~ЇІІ t:ІІІІ. ТІШІ'.'І'і) тнfіі 'ІОJІ'І"іІІ у )І\ИІІЇ'І'1'' А Uуо~ю, 
ІІН' нnrмнчnтІ. січовими ІШ тотщн:J.І\У орду. то 
nід тан і вріжстьrк у r;зму гуІL!иню; а Н<ІІІі, sш 
почують ~юрта, то врозТІч; а Дlr'\ 1 почне нрІІШИ'І'І• 
Т:.-tти.р, Jtl\ JІошнииу : тнн голови і ва~штІ.сн, н н: 
груші yu осс11и. 'Іотири рони дід буu нурішшм 
OTt\MRIIOM, а "fU,\1 1 JІН: llpИЙUJЛt\ 110р~1, o·r UЇІІ j t.'"J";tll 
nрощатис.:ь. llc ХО"fЇJІИ бу;ТІИ ІІУІ.Ші\Тl• СЇЧОUИІШ, 
тnн дід ім і ЮІЖс: 

- aorтanrnб, товариші, тан обіІщuсн uід••мі 
щJщtІІ1ТИ(~:s.: тprfin, бnчитс, додсрисnтr. нn:1DJti,J<OІ'O 
(.'.110011. 

- lЦо аа :JYX нuш 1\ирило, -- сміютr.t•п 
~шпорmІ-сні: - не лобоїтІ-.t.'JІ і ЧІJртn по:~шІТІ• у 
друІІШИ. 

-·- Еге, - нш-нс дід: - n не noбorocJ. і ІШ 
•юрту IJOЇXUTio. 

Та сів пn •юрта та й чнурпуп у Cnnтi Гори; 
УJІ оШд.шо добу і там оnІІпищ~•·· J {иuитм:п, нш 
ТОІ"О raitUOlJOIIIIJI ТШШ (~ІНШ, Щ.\ІІС :J ЦЇJІОІ'О СІJЇТа 
Пo;miTl\.JlИCLo ГСМОІІСІоНЇ Tuapj, Т~\ Й UICJ)ИJlИ і ГОрИ і 
.аіс.~. Сноро побнчин їх чорт, ·rюt і :ш·rрусиІJсJ, і 
ГШНШУ ІНШіСИН і ХІJЇСТ onyc.:TИU, ПОЧУВ CDOG JІИХО. 
Ноїхашни до ті<:ї меші, ню ДІІJІЬІІІ ІШ •юрту іХаТІ• 
не мстнш, дід :тjа та й нншс: 

- ІІ_РUІІЩЙ, чорте, ІІС ІІО~ІИІІаіІ JIIIXOM; СJІІІ
сибі тобІ аа ні р11у сJІущбу 1 

Ті~•м~и дiJt дш·оnuршіі ес cnono, та1с JdiiJ• і 
nсрсш.шунсІ. у птnхn. Нн 2ис :шнрлшtс •·емонсІ.нс 
гайпорошш тn :щШмс·rм:и, наче хма1раІ аш cuшtc , .. 
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нак!JиJІо: На.'ІетіJІИ на чорта, - дід і не сха
менувсь, не оснів р)'ІШ піднять -·· яерехреститьсн, 
роззявить рота, щuб Богомоnа аnспіоать, як 
вони вже й nowapnnnи Труt·ина на шматочки. 
Де те u біса і мясо ділось: тіпьни пірн попетіпо 
за вітром. Жално дідові •юрта, тю< жапно І 
'Ган теnер вже не до ІІоІ·о; друга думна у ntдa 
ЩО ·ru ~Одаркою J\ЇG'Гьси: 'ІН поми.•ІуDІІВ 11 г ... ,_ 
nодь 'І 'J'іJІЬІІИ nерес'І'УІІИВ дід чер<·а ріо•Іак, а 
388 нущіІІ ІІІІЗустрІ•І UJ\IIJШII. У ІІІІЇ'ГШ\Х, у 
стьожнnх, ше до вінпл. Тшс і нину.п::н:J, аш шию 
дідові. 

-- Cnacит•mn мій! - an•·nnocиJІa Одарип: 
1'оснодL ми;~юс<•рдниІІ nомипушш мсnс грішну ... 
Тсбсж тІпьни й шдаІІn, міІ! І'оJІубс, ин Ііи.•ІИІІІІ 
tІосицІ з н•Ііn І 

Ще 11]1RІЦ.І С1'1\JІІІ: :rана Ііі..ІШ, ТВ ПОRІІОDИДІІ, 
о чи сяють, JІІС aupi с:сред темної ночи, зуби {і.;~нtщuть. 
ІІІС llln! І'UІІубsІта на сонцІ нід синім небом. 'J'uн і 
туnитьсJІ до діда і ц!пус йоrо, і милус, і хреститься 
і йоrо хрестить. Дід стоІТІ., НІ< уІ<опвний, себе 
не тямить І очам своїм віри ІШ йме; дапі УІШD 
на нолІ<ш, простяг догори руни, та нрі~ сп~оози 
Й ІІ)JОМІІВИІІ: 

-· Ноже милий, нний же ти до нас мило
стивий! 

-- Ходім же ІІШИJt•Іе до пусте . .пuпина, - ІШИі:С 
Оzщрнn: - иін тебе шдс ~ caмi(~iш.ttoro ран ну. 

Дід, nзsшшисr. з Одарною за руни, пішли /11) 
пу.,тсm.ІІИІІа. ВІІіІІІІІЛИ у цсрІІоuну; ДИІІШІТЬсИ -
UІІІе \ IIR.fiOII СТОІТІ• 110 ссредИІІі, і ДВ8 В\ІЩН JICIIIRTI• 

~:aj~H~~~:~~;-.~ri~~;!•.ШIJ.I"И, JШ ТСПС)lС(ІІ~И IJOПCJIOCI•, 

- 3до)JОВ був, Нирr1.11о,- снриннуu пустель
ІІИІІ, зу:щріuши діда: - ян тебе Пог милунnо 
па 3апорожиІі? 

-- t:.naвa Богу, пан-отчен~ону,- наже д.ід: -
молитвами вашими, - та спасибі і понНtвому 
•юрту: добре спуи<ив, діннопін сип. 
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Дід одсІІужив три моnсбні: архистратигу Ми
хаіпу, Єrорю побідоиосцю І Нинапаю чудотворцю, 
а там пустепьнин поставив молодих перед І-rапой, 
та й обкру1·ив. 

- Тепер, -- ка>І<е, - нехай вам Господь 
ПОМВІ'ВЄ; будьте ЩИСІІИDі і ДОВГОІІЇТІІ\, ТВ НС забу
DRЙТС, tцо Вог миnосерд11ий 11е шt те, 1цоб грішили, 
11 1111 те, щnб каяпиеь ~· •1•іх11хІ 

·- Твн, пан-о1·чс.ща.иу, тан. - 1\RJШ.~ Jtiд. -
()т ЧОрТИ Т8.1( JlC.' ДІl.ІІИ ІІШШЛТИСL 1'р)'"ГІІНУ; poaip
B8~1t: бiдoJІttUJІror·u 11;1 111матни, тіnьии JІЇJJJІ ІІо.'1етіло 
аа вітром! ... 

Нн СТІ~<Ін rІрощатись, ОдІІрІІІІ три•ІІ ВІІІІони
••ІІсь ІІуст~т.пиковІ до асмІІі, tш рідному батькові .. 
1 дід хотІн iiyn пон.понитись, так шия ніии не 
гнетьсн. У сJ•ювинІв визи, ІІІ< у nnn.,a: вони 
одІІn~ІУ тіш.ни 11ory й ШІаІІиюп.r.ІІ до аем.nІ. От 
дід ухопив себе обома руками "" осмедеп•·· ТІІ 
ПП СИ,ПУ ЩІІ'ІІУІІ ТJ'О"И СІІОЮ І"ОІІОІІУ. 

ІХ. 

Подянуnnnши добре пrстсІІLПИІСОВі, дід з мо
.10ДОЮ >І<ішшю пішов іІІ 13ерсці. Граше/і у йш·о 
бу.1щ до чорта: пшшісjнм<ий черес туго набити'Іt 
д;УІІІІ'fами, - тан що схотіІІ, те й зробив. Вибрав 
11111 •·обі rnpнe місце над річкоІО, де теперечш< 
ІІUІІСLКИЙ сад, і 1101\ТЯВИІІ ваишу "ату IIU ДІІ\ 
rІо.понини. Нанупив собі Ішnін, овс"І., нонt~й, 
і аn>Ісиn собі з Одаркою. ОдаJща дуи<е бу.~а 
1Ц8СJІИІШ :Ja діДОМ, - ДЇИСДа.nа СИІІQ ОШСJІИТJ,, 
І\Ї>Іщnпа і вну11а, і nмcp.na з доброю с.паІІою. 

- ОТ нам і вінець. DибачОJRтс, JІо,тІи не ло 
еману; ро:ш:шунав, що чув од діда: Ію.~и він 
брехав, то й л брешу. 
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- А що t.'ТНЛ(')СІ•, ··- crІJtt;.t.1нt хпзлtlшt, про-
1tиршочи о•rи; Uo ношІ C1'aJ1Іtii ро:нщаущш, rюrш тn 
CП3JIIt, ТО npoHHIICTI•CJI і 311011 cnyxn, - Jl\0 СТ3.'1Щ'І• 
з тим хuостином? 

- Е. ІІОМИІІИЙТе, ЯН ;JІШJIIt ТОЙ ХІІОС'fИН: 
ОДІ.JИТ3.іІІІ :J ІСОріІІеМ. ).{іЛ ЛІ( ВН-І:е Не ДОГ.!ІЛДОІJСЛ, 
тан і міснн того ІІС анайШОІІ, де uін pk. 

-- То ТОН(!. • Д ТО ІІІШСh ЧУЮІО1 МСІТЩ)Ї iiUI'O 
на .'1ихu: шіІІІ(а тз а хuостинnм? 

Хаанйна І'JІЯІІУJІа 1111 1\t(.'lle, мнн хuтіJШ днні
JЩ'І'ИСЬ, ЧІt ІІОІЮ 11(.'. 1ІУЛІШ Й Мt.ІІІЇ. 

ІІо;J.нкуваиши дідоuі а:а ЙОІ'ІJ ПІрнс C1ПшtiJtШIIIJ!• 
ми ІІU.ІІJН'адп ·а~П;-JТИ, н на щ•у•·иn ю~ш. уршща, 
33 чш:м, :JІІОU ;tjtip:tJIИC-1• 1 Ще Поfіа,ІІШШJІИ ТІШІІІІШ 
і рн!іt'ЇХН.ІІИСJ., ІІа НіШ-І ІІЇЧJІі. 

JЦofi ІІt.~ ро3ВЇ!f.ПШ'І• 11~ сиіту ·а·е, JІН І'ажутr., 
фннта(:'І'ИЧІІl~ о110'S1дnшш ДІдугана, 11 снисав Нш·о 
Д.ІІЯ МUЇХ :J,C.'MJIН:l<Ї8. 1-IІLWL\ ЧУНСІІШ yнpaiHt'htШ 
upnЛO, IIIІІ'IJL'L'RJI Г8}1П1ІИМ ІІ()JІУЛРНІІИМ (.'UІІЦСМ, Ha
UlDI.I 1111 Д)'І\1И ІН\СЇНJ-ІЛ ІlОС.':JЇЇ ТП чар. JІн ІШІСІ·ІИПІІ 
~ріє па ІІИUЇ і (~J(JinДПC'I'Ьt'H у JCUI1И і СШtрТІ-І, 'rШС 
і шню, те ІІШ~ішш, :JаІІnRІІІИ у серце й думІіу, 
ЩJі(: С.:ІОНССІІИl\1 НШШС.~О!tt, і СІШЩtШ:ТІ,СІІ у ІШJJОДІІЇ 
с.шuнідnшш й лс(сщщ. 
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Не в добрий час. 
Мt•.ш .. ·. ІЩ.~ МНJІсньним у:ш;Іи у ~\Нір: то пони 

tiyB ХоІІОІІІІ'І'І;UМ, Ut~CC.ТJ.C fiy.1o Mtmi Ша.t'І''І'Н: ІНШі ГО
Д)'ШІЛQ rіуfі.ІІШШМИ, а ~ ІНіНИЧеМ fiy.110 Іtі.Іаіt'ЇІІJ,JЩН 
ДСНІ• Г})аСМНt'І•: IIU ltJ1YШ1X деремо l'О}ЮtіЦЇІІ, ~· :НН.'ІН 
нобииасмш·•·; JІ тінню, а панич у.,tу•ш; Нt.'ІЮ.ІІН тш' 
у•ІИСТ1ІТh, що аш ІІЇДСЩ)ІІИШ; та і н нонt.~й, Gу.:ю, НІ і 
t~'l'ШICMO fНГаТJ,, 1'0 :.щupOUO JІУПИП Мене IIU ІІПІШІНІХ 
нуt·ою. Панич, снш.:ибі йому, ]t.уже МСІІt..~ ,ІІЮfінн і 
іШІJl)'ШШ !. } ІН ШС ІІідрщ~.ТlИ, ТО ІШІІИЧН ОДІІс;.•,·tи 
у IIШu.rty, а :МСІІС UiwtaJIИ у СТ(J.І1Лрі. J}yJІ Jl і U 1'ІаІ
'ІНХ, тн й там не лonru на<..~идівсь; тuна морона а 
'1'11:\111 ІІИТІШJ\ІИ: ДО JIHUЇ НЇ ДUТО{Ш'ІІСІНеН, ТНН ІЮІШ 
f.ііt·ощІ во.'Іщ·іш. і ІІІІЇJШСТJ.сн! Тшьt..:и бу.но В онди
шсш 't'JIOXИ, НН ІІЇ)\~111 1ЮІІСЙ ІІОЧИСТИ1'1•. Не :ша.'Н1 
ВНН.', нудИ ::"1'1СІІС ІІХІІУТІ•, Н НtШЮХІІ 1 CJJat:Иfii ЇМ, і 
eтamt ІІJJОХИТІ•, Щоб UЇДЦU~ІИ l\IPIIC Шl BUIIIOIIIIIIO; 
тан отто щш і пи та: 

)J.аІІИ.'11і0 1 'ІИ МUСШ охоту ІЮІІСЙ 'ІИt:ТИ.ТІ.? 

- Нн,- ю.нну,- не :мати! Уснний •ш.rюнін 
1\Н\С охоту JЮНСЙ 'ШСТИТЬ І ... 

- lірсшсш, -- наtнс нан, - л перший не 
МАЮ ОХОТИ 1\ОІІСЙ 'ІИСТИТЬ. 

l\·tmкc він шутнуnан, бо лк на мене, то ціJІі
(~інм<ий би л.rш. чистин нонсй. Буо~ю, ІІіному не 
даМ і ОДІІОІ'() НО-І ІН ІШ'ІИС'І'ИТІ,, CUM усіХ HИCHJ.)t.~fiy; 
U ІШІІЮХИ, еІН\СИfіі ЇМ, ІІЇІШJІИ :.Ja (~С Ш\ МСІІС ІІС 
<.:t·рдшшсr.. ХотіJш буJш, щоб н аа xu<:JJ)eй1'C>JH-t 
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ЇЗДИВ, TUI~ JШа, ЛН IIOIJC:J.iШ ІІfіШО ДО ц~р1:шr, 
иучор }{митро і гу1шун: "дср>ки у нраву руну," 
u JІ JIІIOt~J. нuнсрпув у ~~tіну, та й ІІЩ)(~uсрнуJІН 
бри•псу і JtY'Н\C та ни ~аби.ли наню. . . Тан а того 
часу тілr.ни шис І\ОІІСА чиетиu, аш 11они не 
вернуосн :.J ІШ-ю.ни панич і не дuucJIOt~I. :М:СІІі 
nс~ти його у 1\и\в. Раз щ>иІІшоn ІІіІі на ІСОІІюшню 
та 11 JІаже: 

- Чи не хо•ІеШ, ДанилІ\о, їхнти у Ниl"и? 

- Чом ІІL~ хuтітh! - нажу. 

л мол тітка І"щшина ХfІДи.л:а у 1\иru., 'J'O fiyJю 
ІІН по•ше ро:нш:.~унаТJ, про т1 цсрнuи :ю~ютом 

ннритіІ, про ш.·-•Ісри, про ){ніпро, що нсшРн~ )tope 
роали.nося, 1'о, :Jдш;тм:.л, і нонсй би ШJ1СИІІуи тt\ 
Іrомандрунuu у Ниї11. Пошили мені сиитну, J,а.тти 
й іюві чоботи і ІІІШІну, і ЗRспі.пи ІШ~"Іаt'ІіІ\І1Тh 
нuаон і пару нонс.•й. Hn.nnгoлиn я ноаон, та Н 
думаю cofii: •Іи ще й, u1·ршtимо у тоt\ l\иїu"l Uo 
НН ШИОУ 113 СНіТі, ІІЇНОJІИ ){CJ-Ii tiC ДОІJОДИJЮСІ• 
виї::.,цип .. іа Саnи:нr.ць. 

Нн ушс :-tібрались їхн·1·и, трохи бу.аи мене не 
:юс.:таншtи. J Ірийшов до нuш1. ІІ[ШШКІЧИН Сnирщ~ 
Хро.аонич, та й наже: 

Чи вс Давиш<у Іюсиластс ~ nа>ІИ'ІСМ 1 
- )..(аІJИJН-:у, - одназує пан, - а що? 

- Та uін, - наше, - де небуд•• ІІС")JСІІl'}НІС 
ПШІИЧU, у ЙОГО Й МОИ ЄЙ 1101\рUдуп.; 1'И. ЩО НОІІСЙ І 
- шашrу з І"ОJЮRИ нкрадуть, і о буцсrарщо за
пруть, та ще й винарють; хібаж ви не знаєте, -
наже, - що він навіки дурний 1 . .. 

Н слухаю та мовчу, а nан мене й пита: 

- Чи справді ти таниІІ дурниІІ, пи Сuирид 
Xvonouи•І каже 1 

- Не ;знаю, - шнну, - ті.ІІJ.ІПІ>Н і ;J того 
не будеш ро"умІшм, що у Сuирида Хршюuи•ш 
душе fіuгацмю 1"ОІ"О рu"уму. 
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- Бачиш, - наже лан, - не азнв його 
нат; нехай же побачить світу, ·ro він ше поро
аумпішаєІ 

Ну, не бісовоrож тобі сина й син, дінвопьси;ий 
прина~чин! . . . ЯниІІ йому гаспед шщав отсе 
назатІ.І.. . Ян би мовча.ло чортове опудаJІО, то 
нічоrісіпьноб і не буJІо; бодай· йому оттак на
пророчипи ІІUІ'JІУ I'MepTL, JІН ІІіІІ моні, ІІС В дnбрІІЙ 
'ІІ~С., IHШJIUJ)O'mR усе ТС JlИXO! . .. 

н., UІІ'іха.nи ми од С.авиІІСІ'\Ь і ІІІІТИ верстов, 
JІН -- Ног його 3На, uід чш·о - :-~nерН)'.ЛИ Itolli 
"дороги, та на-зш1 нуди й ааІІе3JІИ. Може·шuшч 
і спав, а R - ТІШ ІІі, хuч :шприслrти: сижу cu!il 
,·а думаю, ЯІd то 'І'ІІМ у НиіпІ Іtернви та 11счери; 
І<оли разом бсркиnь, ТІІІІ і бебехну.nись у рівчпн. 
Лілплпи воаон, шшич ро~сердипсн, грима, щuб 
пu дорогу виіадив; диоJІюсJ., шк нема тісї й 
дороги: кругом степ та рівчани. Довгенько ТІШН 
поІюїадипи, ще раз ІІерсверІІуnись, пони на
трапипи ІІІ\ !u.nнx, і приіхали у 11ревепике село. 
Тіпьки одІІрн· n нонсІІ, а панич І гуннуа: 

- Піди лишень, ДаІІИJІКО, на базар та нупи 
до чаю бублюdв.. Та глиди, не ~аблудись; ось 
бач, - КВ)Ке, - у нашому трахтирю нові ворота 
під повІткою. 

- Бачу,- кажу, та й пішов. 
Ну, та й базар же у тому cenl! Таний май· 

дан - :1 ШІШІ С>шиІІІ.цt і ве<'Ь Іsнритий ІІарuдом; 
\loro там 11е бу .по: і сиотини і cтaprtiu, ще й нartan 
n бо1·ами рuаташуІІаисІІ. 1\ynиn 11 ІІJІаку бублиніи, 
rІри•Іепив до поиса тЬ й пішов у трахтир; коли 
3Ирк, -- ан< всдутІ. В<•.дмедів. .Пюде І<ру•·ом обсту
пи.ли, ЛИИЛЛТLСЯ; і Я ДHRJJIOCL, Т8 ТОН 38ДИВИВСJІ, 
що й аибуІІ, де 11аш трах1·ир. Став згадувuтІ. -
мені й адаJшсь, що мои вупична ІІі.шла у праву 
pyr~y; от 11 і потяг - йшо11t йшов, та й а се.Jш 
виІІІІюв. Rернувсн, пішов дру1·ою иуличн01о, 
здається - от-от неда•Іечко, та й ЗІІОІІ ІІІ\ бц3арі 
опиІІивсь. Тим то, думаю, багацько 11 люду того 
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пn t·ім Unanri, щп хтnб нуди пr nшon, то тnн йnІ'О 
і ІІІІІН'~~t· ІШ маіінан. ;Jнов ІІ01'НГ, у('с t'f",Т'IO обіНшш:. 
одюІ будиІІон IН'lНt1Jr :юш:ім ІІіІІІІ ~- і ворота 
тавін\ ні;t Іюні·пщю, тан бі.нн норjт те стоtтJ, ні:t, 
u бі.·ш наших того дінншІІ.Jt·r.ІюІ'о uо:ш не буJю. 
Оттаn но;щ.тю трохи не до вс'Іnра: тп nиtiлv а еспи, 
ТІІ iHIOR Н3 баапрі ОІІИІ-ІІОСІ., та Ш·Нr. 3 іНШН'ІСl\1 
стрівся. 

- Що ти тут робиш'? ІШ1'аt.:. 1 І tІшt• 
думаu, що тt·Uc чорти нхоІІШІа.І! 

-· l\J(i)J\(.'(Ї, ЩШtу, j llXUIIlt.:tи, Іі'ШНІІЇ 
ІІС'-"1tр11НІІІ,ІJИ ІІ)І))JІТУШІТІо! ЛІІІІХt'Мt:ІоІ\:1 ШИІ\у,-
мнрн u.щщ.·•••1 

- Сс тс6с, JШШt~ ІНІІІlІ''• ;typrш 1'ІІоІІ 
гn.LoRa нодиJш! Та ще нною ІІронІЮІІІ •ю :\•іt"І'('ІІНУ 
хо~иш: ле тuш1 шаннн 'l 

-- }Ін, 1\1'? - ножу: - ни го.nоні·! 

- А ІІОДИІІlН'І.! 

ан НІШІНУ, - чорт-мn, тіаhни чуб і на..т~шшu ... 
ІПо аа біс, думню! 

А бублиніu нупип? - сннтан пшшч. 

Нупин, - ню-н:у. 

- .ЦсІІ< ІІОІІИ? 
- OcJ,, - нащ:у. 

Но.пи :шрн, шн тj,щ,ни оnин мотуаон тс.тІЇІІі\СТІ,
r.я Ui.rш IIOJІcu. l\taбyтJ), нн щщинищ·н нп нсдмt·нін, 
бісоuі ЦИПlІ1'13Та (u ТНМ 'іХ ДО ЧОрТа UCIIITH.JIOCI•) і 
бубJІИНИ обтроЩИ.іlИ, і ІШНІНУ ЗІІJШИ. ДоtіНІJІИ ДО 
нюного трахтирю, )J.ИНJІюсь, - а;н ес той <:амиіі 
бу:ю-ІІІuІ;, дt' ніа сто'ітІ.І 1 востанилаж його нечиста 
МНТИ, Що() 'ІЩJ'І'НlШ ІІОСТШнt.1Нl Г( 1\0 ГОрИ НОІ'UМИ J ••• 

1\унип мені ІІаВІРІ шапну, та не анаю uшс, 
ІШ ниу rо.шшу tї й пuшито, --- осJІИJш-препеJІИНа; 
тіл~ни трюхш~, то вони, 6іt·шш тuарюна, т::~н тобі 
й хурІ-Ше аш до t·aмicilll•HUI'U роти.; моронu мені 
fіу.Іш а нrю.І Ну, тан ото нони МСІІе 1юди.по, 
j ІЮІІЇ одrtоЧІ-ІJШ; ааврі1·, і но'іХН.-!111 nшс ло стовбо-
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IIO!'IfY 111.!1JІХу, )ІіНЧаJ:ами ІІООбІЮІІ~'ІНІІІОМУ• Що{і 
••щ·ом, 111\ :н1ернуп. 10оні а НО)ЮІ'И, не 1;н-аrш .'LЄ' 
ІН~ІН.'Ії:ИJtатм.·н та шую1тІ, тогu ШJІJІХу. Мабутt. 
щot.'J) ро:.Jумнс uиІ'ащшо!... І Це раа нсрсночу~ 
uа.ни. та Н Іюїхшm вtне по намлному ш:Інху. 
fiH ЇМ JIC обрИ,Ц,110 ЙUI'U Й ])ОбИТІ,! ІІОШ\б'ИІІІІІІО 
НаМіІІІІJІ ДріfіщІ-;tріfІНо, IIL'.IIa'IC I'OpUXOM UIH",'IiiiiO. 

СоН('ЧВо ІІШt~ ІНІСОЧtШІоІ\0 t':ТОІШО, JIH 'МИ НІІЇХ:.І.'ІІt 
но t.',Іюбідии. ІНu Іtн ri"f бшй Двіпра, ІІІНJТН ~·nмш·u 
1-\иїІш. Мій };щщ.• милиН І. Ht~ :JІІаt.:ш, 11:.1 шо 
Н JНШfІ'І'М.'.Я, чи на )~ІІіnро •нt Ш'І 1\иївІ. llo 
осій горі, тн Н І'ЩН1 Jlt' абишш, Tid.H і ІІИІІ]НtнШ.-lо 
нсрt{JНІМJІ; н давінинн аж но t~нмісінhІЮІ'о ІІсба, 
ІІІ.'. :.JH::tlo 1\іІі'С.', ХТО Й :tбудув;,ш П 'І'ННУ ПИt'UІ>у. 

J іу,:ю СС у І..'дМС llOЛOПOjЩJI, НН )\ІІЇІІ(Ю рn;ЩЮІ
,(~.Н ІІl'J)(~тів ІН\ ніс.•ім щшншршни. 1\шш тnнс іі 
:'\otopc.•, то ие;;1инсІ. (.!Іюдс нnнtутu, що i\topc 
ІІЇН ТОГО 1'3НС.' Нl~ЛИНС, ІНО СІЮТИШ\ ІІС 11~; 3 'ЙlІІ'О 
води.) Не ду;не й l'ШІJІИ<~J., :шраа пuс'f.<ШШJИ 
UO:IOH а ніІІЬМ11 Щl IIU})OM і ІJЇДЧШІИJІИ. ДОІJГl'ІІЬІШ 
тани тна·ну.JtИ JютсмшІи нuрuм нобі~ш Ucpcra, та 
fia'IH1'1) 1 ЩО DllOДOUiiC )J,ІІЇВ)>З НЇЛН ІІС ПерСНJІИВУ'fІ•, 
НТ ІНІІІИ аа UССЛа, TU Й ІІСрСХОІІИJJИ('.І• на ТОЙ бін. 
Ну, та Н І'<Ір~ш у тому Ниїuі, Ішси.ІІу :шс:ши 
сс.·рдt'ІІІІІі н:оні, н;н аасюн_шиеt.. . . В;нс нн ни
бичушши(_~J. 118 ріUІІ<', ТШ\ T]>Ollii\И ОД.І\~ІХЗJІИ j 
ІюбіІ'JІИ ІІідтюнн(_•м. TjJн.r.;и ~·їхшш на містuн, 
ню йде nід башту, u МО<'JШШ• і t-yJш: 

-- Ей ти, xnxшt, J'ДІ. шш·ом! 

Тш·ну an нішн:и, тнрушнu, -- ні•ю1·о 11с uаію. 
Нн шшuщш Ію вей, і ~абуu нuаагнуадуuuп. • н мо
сІШ.!ІІ. знай 1·ри:ма: 

- Шап>м, иан<у тобі І 

- ТнруннітІJ, - нашу, ~ r·щ~нuда с.JІушЄіа, 
МоШе nони IJUC ІІОrJІУХUЮ'ГІ,; баЧ~tТС, ІІС ІІО:JШ"ІІУ:JJ\У
JІаІІі ШІІІіІ 

А мuсІон:н. :'ІІСІН.~ ІJщшцсю, нu;ШНt'Ю! 
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- Нуздай, - наже, - беамоаниІІ xuxo.01, 
нуздай! 

Гемонсьна шаnна иасуну.пась на очи, нічогі· 
сіньно не бачу, а ~осна.ль тан і трощить пали
цею! -. . Та внІс панич, спасибі йому, оборонив. 
Тільки вихоnИJІИГ-І" <\піn башти, я. й ІІіднпrt 
ШН.[JНу, • • J )П1'Р.1J:КИ! .• , ЯН ГJІJШУІt, n·ш :ІrtTpyr:ИB
CJІ; ·•·нн мені .й бnиcllyJш у UЇ'ІИ н~ч~рг.hна лавра, 
Ш .. ')І В ВШ10ТJ, Ш·J( (.'.Jic.;; ;щщнн·.ь Мені, lІСLІНЧС 1111 
неІ\\ ХІ ·ІюGачиu. 'І'уте•rни нсдалсчно иід 11еї 11 
На lШН'І'Ирі (.'.ТШІИ. 

1Ін. другий ненІ,, на 1\fиІ<олuн, ІІіІшаи ми <J 
Jlati.И'It'M у .ШІНІ'tУ. 1-Іу, та й до Шt·юн тнм ·rих 
•J.ортівІ Нуни н1 глннь, снрі:н. ІІU мурах н:а-
1\lаJІhUІІНІІі; :МІІИ<е і U С-"-МОМУ ІІеІf,tІі ІН.'Мі\ ЇХ еТЇЛІ,
НИІ... Усе еJ:<аЛRТІ.ен до уt·uдниніп, а ті їм дУJІі 
Іюнаау ють. Нн ttіtдаuони.:ш у всі давони (та И 
адороuuш t'удутІ., ~дастJ.ен, А ти :.J ними •·удеш), 
СТаЛИ МИ}ШІІС llilXOДИTh, ДИН.!ІІОСІJ - ЇJІУТІ• ІШІІІІ 
;:J НИТИЦНМИ, U JJJICЧi ІІСНаЧе СUІІJШШИІШМИ IIU
IIUHpИDaHi. 

- Що (.'С :JU JІІОДС? - ПИ1'310 ПШІІі[JU, 

Cr, - ·наше, - І'снt·lНІJШ. 
- ll!om IJOIIO 1'Ю\С -- tсІІера.аи? 
-· Найt'ПІ.рші, - ІЩ)Нс. 

~~ tй.•(НІІС ПОбt\ІІІШ ТИХ І'СІІСlJU•ІІЇІІ, fіодніі ІІС 
дuвr.тюсь у друге їх і бачить І. . . ) ~о~;ташн.·J. 
МСІІЇ ОН ІІИХ 113 І'UІJЇХИ, і Tl'llt'IJCЧHИ ІЮІІИ Мt'ІІі 
Ще ('JШ1'1o('JI!. )J,OIII'('III.HU ТіlІіИ .1\НІ H[)Ot.'.TOH.JIИ 
ІН\ бнfіИІІМLЮ; ІІШІИЧ Yt.'C ІІОl'JІНДУG На JiaiiiiO[IOH, 
Н МСІІі 1'НН і НОр1'И1'1• у l{t.')HIOH; Н3JІЇ, НН ІІрОЙіШІО 
Чlii\ШJIU ТUІШ Нарnду, і МИ УІІЇЙШJШ, liUTC'II\ИJ.,. 
Нн І'ЛІІІІУП н, tцо там діGтм:н, тu й себе :Jабун: 
і на tшнщ_~тнсі СІШ1'і, і ct;pt:н. 110 етінах свнтj, 
од ІІИ:JУ юи до еамtсіІІІ>ІЮІ'u нер ху. . Ilc счуuсь, 
нн і по цn}н'.J,них ІІрат дійшов. Іду eoUi 'І'U ucc 
шунаю, де ті нс•ІС!JІІ. 1\щш тjJІІJІШ Jцо JІШ\tіршн·L 
нсрехрсститьсн, u мt:нс xтucu t.~a руну хнв! 
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Оаириувшись - аж tенерап, увесь у ~иньому 
і біJІІ СОНІІШІІИКИ ІІа ПІІечах; ДИВІІІОСЬ -- Ще 
teнepan, за другу руну хапа, та й tІоВе/111 3 
ц~риви. 

- Будьте JІасиані,- кажу, - В1tоед.іть ли
ІІІСІІІ• 110 аtене І моІ·о паки•Іа, бо я з ним рааоаІ 
ІІ)ІИЙWОВ. 

- Л x·ro тІІІй панич 1 сІІитапи. 
- Ннін Опеисандроnич, нзжу. 
ОІNt·ан· рnамов~ІJІЮ а ••ими, тк й ниЯшо~tи на 

Оаtбищ.щь; нови рп:юм нн ~1атопиТІ• меш~ по поти
,1ІШtі І Не ЗІІRІU шш~, ян і ГOJJU11n МОJІ ІЩержаJНtt~І. 
11:1 n.nc•Іax; u:.tИІlІІувсь, аж то 'І'J.teтiit tенсрн.11. ·r~~!•r 
у синьому;. ДІІК н від йоt·о драла, одбіt· " 11111 
гонів тк 11 t!ТRІІ. Стою собі ·ra 11 думаю: щоІі 11і11 
TUI(C С1\Ш.ІІШ, ЯІ\ tіИ ЙОl'О (~ІІИ'І'аТh, 3R ЩU )Іt.Ш~ 
ІІДариu1... Не янаю uшс.•, щІJб він тнн:t.~ іІиrа
д~в f, . • J Ін .:нін•Іиш.tсr. с•Іушбu, по•ІІІШІ мир1ше 
НИХОДИТJ, i~J ЦС))ІШИ, КОГО ltC СІІИТаЮ: 

- Чи не бачиJІИ мш·о нанича? 
Усі мовчать, неначе у пих поІsен JI01' ШJди; 

Іштріщитьсn тіJн.ни на тебе, та й іJІС да.ш,ш, 
буцІМ ІІЄ ЙОГО Й ПИТаЮТь. ЧІІ UОІІИ дУf>ІІі, 'ІИ 
Ім ноаШt'оІІа-Щ_апо? • • • Ншtи чую, XTOL'.J• •·унн : 
,,).tНІІИJJИО, JJ.aJІИJ.llCOI'• 03ИІJІІУІІСІ•, ащ IІalllt'l. 

-· Чом тебе, - ІІИ'Пt, - не бу.но н цернІІі? 
-- Е, •юм; СИІІіЯ tснера~І, -- нашу, - - ·rи.ІСоІ·u 

Да1J MCili ІІUТИ.!ІИШНИН8 1 ЩО Й Досі C.JIYXёliO 'IMC.:ІilJ! 
Ти б, -- нnи-сс, - ще у нінтор :..sа.ІІЇ;:J! 

-- Та п, - няиіу, - шуш:ш нс•Іt.'JПІ ••• 

- ІІС11С}JИ ІІС J) Іtе[>І\Ні, -· ІШШС, l:t JJЇ;t 
:Jt')І,пею; зnнтрu ~у дИ нjдемо; тіJІМШ r·.тщи, ІІU 
одстаttи.й, а ·а·о JІJ( :.Jаб.ІІудишсн, ·ru uше :.шідті.Jш 
Й ІІС ІІИЙДО.Ш. 

- Сс, - на1ну, - й 'l'Ї'ГІ\U l~орнина мені 
НШ.ІU,ІІО, 

ТШ~ U'І'Т!І IIU друГІІіІ д<'Ш• і ІІіШJІІІ МІІ у Ті 
1ІС11t.'})И: ofiiftІJJ.!IIt ІІU:Ш )ІУ)НІМ, ДС ЧО[ПИ ІШl\Н\JІЬО-
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о;.ші, тu й. с.·тн.;'}и с.·ходи1·1. 110 с.·хід.цнх. Нщю;(~· 
СИ,ІШ, оІІСДІІІ ІІ)ЮДt'рСІІІС.'Л, ТШ\ J1 HCPШYL'.U :ш ІІа

НJ.І•Шt ІІІ( С.'JІЇІІИЙ 3[1 ІІСШfЩІІ1'НрІІ. ~1XOJLИMO у 
11t'tJ1Юit, ННС ДИIІJiltl(~f, -- C.~1'0'i1'1J fіі,тш ЩІС]>СЙ С.'ИІІііі 
tеІІСJ>Н.ІІ; О'Г, думаю, UДЩJJ-tТl, uбо ІІі)ОНСС..чІf', - 1'Н 
Щf1б :f.tш·o JІІС ш•.lіуд•• ум&І~lОСТИШtТJ,, ІІІ\.;ІоІІІШt.'.Jl 
ІІІІМУ, TU 1\ 1ШІІ<,У: 

- БупtJЙ'І'~ :щщtuні, І'ОСІ1ОД:;І L~.1ІyЖiStt, а ІІОІІt.~
діІШОМ! 

Тн а плну Н оиІІус.~тиІІ щtни•tсну І юду; 'І~уни, 
С·ЮдІІ, ХіІІ-ХіП, і 1ІХІJШ1Щ'.І• :ш 1I)'J1Cy, itYML'Ш Що 
JIНJIII 11t'Щ\; ТіJІІJІШ t'МШШун, а 'ГОН МСІІС ::tt.\ руну. 

- 1\О.ТВ}ІІур, IJC11CTyG, - :f.ТI.II}liJI ІІіfЇМіІІІ) 
Та СС.! 11, - наису, - Н:шшІІШ а СашІ-

ІІtЩІа. 

lірсшс.~ш, - ншнс.~, 'І'И хо'І"іІІ ху<~тиу :t 
JiliWt'IIЇ ІІИТЛГТІ1! ••• 

- 'і'ю ІЩ 1'1101'0 бU'І'ІаШІ! - ШІШУ: - Jl Й ІІС 
:JШШ, ЩО IJ 'І't'бС Й ХУL~ТІШ G 11 li!1JII(.~lli! 

-- А ·rут де.• 111..~ u:шuс.~ь с.·иній І'с.•ІІt•ршІ, -- Ї)І, 
('ін•І, ДО IIC.~J,()I'O G ДЇJІО, - ХЩІ Mt.'IIC :ш І·ШМЇІJ, 'J'a 1\ 
UИІІЇІІ Шl ДІІ.ЇІJ, ДС 'мot.:HHJIJ• (.'1.'0ЇТІ• :J Ш1JІИЦСЮ. 

- ULJlaMИ, - 1\UJKC, - 1'il ОДUСДИ ЙОІ'О У 
IJHt'1'J,, 

Y:JJШ Мt!ІІС моt.~ншн. ан рушш та Н ІНJІІЇІІ. Н 
йому 1\Ш·Н:)-', Щоб ІІЇІІ r.ІСІІС нус.~Т~Ш ДО ІШІІІІ'Ш, t\ 
ltШСІШJІІІ МСІІС -ШТОІІХ~І, 'fl1 Й ІJИІІШ :ш. tІНОІІИ. 

-· ІІусті1'І•, -- ІШJНу, -- JІ не ХІ.)ІІУ а Ш1l'tИ 
I'YJ111Tb.,, 

Не нусІш діJшо.пм·.м:иИ сиІІ, ще й .•Іtннн~а ;tан. 
Jlto 1'У'Г ІШ L~ІІЇ'І'Ї робИ'fJ,?.. Y'l'ilt ІШ ІІ1'ЇН, ;tyJ\ШIO, 
:t ІІОбЇІ"ТИ М(Ш(ІІО, 11 Jl ltYiiCC ІІ})УltІСИЙ;- JШІІІІУІІt~J, 
1'1\ ІІа 111'ЇІШ'Ш, 6jiJCy, а тут ])ЇІІ'ІШ\; fl ІІ.ІІИГ, а І'СМШІ· 
CJ.JШ ІШІІШ11. 8JK ДО <~UMЇC.'ЇIIIJtiOI'U рота 1'ШС МСІІі it 
ШІСНО1ІИ.1Іа, JІСІШ'ІС 81JЮШОМ Mt'IIC ІІUНИІІу,ІJО; ІІОІ(И 
C'I'JII' - ; :МОІ:ІШШо ІШІ'ІІtШ; :ш ІJ)'fi, 'l'a 'fШ( і U бу
ЦСІ'Uj)ІІІІІ 11JШUЇU. 
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- Ош.мітr,, - ш1ш·r, - pr11rrnптa, тя nшti ... 
нуіі1·с, бо ні 11 І11'і нnчrш. 

УІІrJІИ меш.~ n fіуцсгпршо; JtИІІ~ІЮСh - 1']Ш 
МОСНЯ.11і І~ дурІІJІ Г})ОІОТІ•, і IIUJIOЛY ЧИМ3lІо ТИНИ 
аібрnлос..·r.; Д('ЯІtі 11 хатj с..·идятІ .. , а цругі іззn 
риштош1tІНН ХІtЖо nиn.rштм.·н, ІІСІІНЧС нnини іа:ш 
1't'11C1'. Сижу tt п; шщ~fі і обіднтІt пора, їети 
ХО"ІІ.'1'1•СJІ, Q)li WHY}J:.I llil -rнfii 'І'рЇЩИ'І'J,, ТШ\ llC 
НИІІVІ.'ІШІО'І'І• і ІІЇ'Іоrі.rіНМ·Ш Mt!lli ІІІ' ІШШУ'І'Іо, ТН 
1t аін·аюшш с.~·•·шю, матері Іх rik І :1]\щ::І.М'ІІ, о·r:
~ан би у:-11111 'І'Н Й IIC.'IJt'.UCpll)'U ;ІіЛJЮ,ТJМ~І•НУ Uу
ІІСГІІрНІОJ 

- А Jlto, t.~ниташ, чи ;r,onгo МІ"Пі ту-
тс•ІІСИ rидіть? 

- Пони ш.~ нинуст.ятr,,- ол.tшауютt. мщ·.щмі. 

Л ІЮ.ІlИИ( DИПУt.1'ЛТІо? -· ІІИТШU. 
- Топі, ли nипус1'JІ'rь, - Ш'І)І<утr., n спмі 

J1r.rочутм·я. 

Пач, ироди, ще А непнуютLІ 

- Поt~тріuай·rс, - кажу, - л нn nпс nани
ЧеІІі пон<п.Іrюсь І 
А nони pt;,ro•ry·r·r.cn, аж аа Іииnоти xnnшoтt.cn. 

ДосnдІІо меш cтfl.no. 

- Не смjйтс('П, - HO)Ity: - JІН })ШJссрдите 
М(І'Нс, то 11 вам· і 1tінна повибивnю! 

- !Іо~робуй, - ІІDІН~ТІо, - ТО МН Tcfie 3011-
шемо 1 пщ ІІІІРИ нипемо. 

]Це СІІJ>8ІІДі, думаю собі, 3DІІІІ<уп,: П ОЛИ І!, 
u їх no чорта. tІі•юго Іюбитr., терпи J_~nниJto. 
Одпон: :·шаnшоuея лобрн t •юп:tшін, одt~і 11 мен('. 
11 HYTOJ( ТО. Й І'ШJІ(~: 

- Мовчи, •ш.:юnічс: тутс"ІН'И силою нічого 
не нд.і«:ш, н пілошди стnршш·u. 

t:тnв мене ро:шитуна·rJ,, вілніJІR 11 і :ш що 
Ш)t~tщиJrи. Гоаназаи йому усе, ян /І.Ї.НJtОJІL("М\Іtй 
прина3ЧІІН, 11е 11 добрий час, напроро•rин мені 
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сидіт•• u буцегарні: от - н.tжу - мене й 110-
садnли. 

- Ну сільнісь, ~- нан(е, - я тебе наnчу, 
що робить, щоб швидче випустили. 

- Навчіть, будьте паснаві, - кажу, - я 
3а вас Богу ПОМОЛІОСЬ І 

-- Нк nрийде, - наже, -- t.-тарший, ти спита, 
чи ту1'ечки. дuірнин грапа Нишкевича, то ти й 
обі:шиrь, от тебе ~араа і нину<~ять. 

Дав )tсні, "'шеибІ йому, іІ щматон xJJilla. Н11 
другий ДСШ•, 1'іJІЬМ:И JHU нрnІ<ИНУ.ІІИ<~Ь, МОСlШJІЬ 
і тина меІІі у руни мітJІу. 

- Dимt~ти, - І<а>І<с, рештаІІсІ.ну. 

ІЦоб тому руни ноuідсихали, - ·· нажу, - -
хто й местиме вату буце•·щшю І І ! .. хай но но 
ва•• ІШ радіс·rь :шnапитьснІ 

- Мсти, нажут1. тобі, - · гуннув мuсналь, -
у нас такий ави•Іай, щоб рештuнти мс.n.и. 

- Наплювать мені, - иажу, -- на наші 
3ВИ1ІаУ! 

А тут той •юJшвін, що мене навчав, і иаже: 

- І-.:е лищснь мітлу, я вимету. 

- Ну, трівай же, мугир, - каже москаль, 
оддаючи чолонікові міт.пу, - хіба Госпоnь не 
приведе, 11 вжеб ми тебе знатиn пpoxnnporтиJtи І ... 

- І батмю uаш Jtисий - ІШН(у, - не дішде 
сьогn І 

Ноли тут дnері рип, - .лі~е ІJШІсr. тонста тn 
чероона нина, а О'ІИ :-~е.псні, JІІ( плншш1, тан і бли
щать. 1\ІО<.'!ШJІі ІЮВИІІИНЗЛИС1), ]JCIIlT311TII ІІОІІС1'3.JІИ, 
і н ye1·an, - anpnn дш·аnансн, щfl (:е мабутІ. 
стnрший. 
· - Тутечни, - сnитаn, --· доірнин грапu 
Иишнеиичu? 
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- Хnли)Іt <~юди, - Jщшс, -· rcn.rш ·r11. 
fl"prЙIIIJ\11 •Іrрr:І <:іІ!И і :VІІiflllf,llll 11 д\ІУІ':V ХП'Г)'. 

"І1,ШІ.ІІІ0(~1. 1 CTOHTit 1Ю,ІШШШ1 а ІІІЇ(~ТJ, МІІ(.'ІШ.І1ЇJІ, ІЮ 1'('
рс.~д\НІЇ на помщ·ті прос.·.пане рндеІІце, н лер1ш•ІіІІ 
рj:юи - і на дпа поаи не :.шtіrреш. · 

-- JJRГО14ИСЬ 1 - наже МСІІі C.~TИJ)IIIIfn, ПОН'3:JУ· 
ю•Іи нn ряденце. 

- аа 11Іщu? -- нажу. 
ІІе rашн:ш7 - ка ше.~: аа тt~, що rtc 

І~.!I)'~~Gf: •• ~~~HІ~~~ii'OMit 'l ІІСрtХ1)І'І'Ті'І'І•СJІ! - ІШ
;ну: - ~· ние ~· r.опиш.цJІх І 11(1 'І)'.!ІИ прn тm·о 
CliOll01'tl3; ТЇ~ІІ•І~И Й 6 ОТТСІt\ ДЇJШОJJЬrJ,.JШііІІІJІІІС3n•ІИН, 
ЩО 3RПJ"ЮТЩШU A-JCHe у ІІШНУ ГШ~ПІ'J\С.'І•НУ бyrt('
I'II(ШIU. 

-· Е, ТЗН' ти lltC, - ІН12ІШ, -- C:YПІI01'ШJJIJITM~fl 
і uдбріхунnтІ.сл '/ ... 

- Та n.ін, uюuc б.nnrupoдi&, - Ішш·с 1'o1t мо-
с.ша.пь, пtо ІІСІtоnиn мене мести, хотів rцс.~ 
ІІТЇRО'ГИ І ... 

- І вішш намірно<·н поІІибиоnтІ.І - ""''ес 
другий, 

Далі Всі 30ГQDUpИJill: 
- Грубіннствував, не слухаnсп І 
- Jfнговись, МІ'ооись, -· гримнун старшиН: 

- от 11 тебе, сяний, -r:шиІІІ 
-І битьно твШ JІНсиІІ,- нажу,- не ді>Іще 

cJ.ot·o, щоб и ліг І ... 
Ли аатупuтить )JCe та заиричитJJ: 
- ПерІТЬ його, шшдіть І 
СхnпиJІи мене, бернищ. тю< те жабу 1111 рл

деІІцс, і розп:щтапи. . . Я кричу: "хто в Боr·а 
иірує, рятуйте!" а во1ш з обох боиІо шмагають. 
Вше 11 й просиnси й мnJІИося, тан тІ.пьии 11 ''У""': 
"ІІеремінітr. церtса•Іі,"~ та ,,дуисче бийтеІ'' Hr,; 
ltuгo иа соітl дуис•Jе й бить І. . . хоч сто •юрті о 
приоеди, та й тіб дуж•Іе не били. НіІІсчили 
м1ше, нівечили бісовІ ширuіди, ПОІШ не ІІИІІеf"'u 
з меІІС духу r. . Лн IIHit' ЩJОНU.11І.ІІИ.ІІИt~І .. , Hltllt'.!IИ 
МСІІС .:J fiyHt'Гnp1Іi ТН Й ПХІІУ.JІИ. ПіІІІUВ Н, .lle).t,.Hi 

Н Стороже•nо, Таори ІІ 
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дибаю, а тут ще анахемсьиn )ta.pa водить ПО'І&.ІІа. 
Не анаю, JІJC: би J-1 й ІШ нвцтирю в·rpntІИU, но.ІtІtб 
не побачив наших коней, яи ве.ІІИ наповатьі тан: 
от·rо вже а ними й л прийшон. Тіnьни вгпедіu 
меІІе uаиич, ну мс11е . .лаятJ •. 

--Та не гримайте, -кажу, - хоч ви; ось 
водивіться лишень, щn мені булоІ 

І'овнnаав Іtому, та як nоказав, ТІШ ІІіІІ ШІС 
а.ПJІRЗВСЯ. 

- fl 1 -·- JШ2ІШ, c:І.QJ'Q ЇМ IIU IIUДaJpyro; JIH 
DOJIИ UCMjJJИ.IIИ(:J, MUI'ІJ •rnnoІІiH;J fiИTh f 

:J" ІІШІІІІУ ТП R C\yцr,rnpHIO. 
-- Гл•літь, - ка>Ісу: -~ ин станути о11с· ІШ

моьлять, щоб казапи, що uи доірІІИJС l'J)t\Ш:\ Ниш
trеви•Іа, тn, крий 13nnc:t~, не Нішdть, 11 тu й щtм ще 
буде теж саме, щn й мсІІі. 

Не аабаривсн панич, нриіхнu тu й Іссшсе: 
Чом ти не cк;:L3U.U, що 1'И мііі чоо~шuін:, 11 

иигодаи nиогоr:ь дніринка? 
--- Е, чом І - кажу: - тспсрички й 11 шнс 

:НШ.ІU, чом І 
- Там тебе, - шwсе, - дурпn одуриІJИ І 
- Може й одурищ1, - ІСаису: - та11 не ба-

•·:щьІІоис треба мати розуму, щоб вибить чоJІрвінаІ 
Бог а ними! ... Ні•ю•·осіньноб не було,- каису, 
- ли би не діяимьський принаачикІ... ТІІ й 
30.]1.118](88. 

lІанич Іадив жаJю•атьсн і до найстаршо•·о, 
та ьже хоч до чорта ~ ро•·ами їд•·· 11 не винопу
ІІР.ШІ TOI'U, ЩО Тобі ІІСИІl&JІИ. . . У ВСЧері JШ 
НОГІІСМ МеІІе ЬСЬОІ'О :JBIII\JIИJIO, 30 ОСЇХ муріВ, Що 
ба•Іик у JІВІІрі, ІІо:J.ІІітаmІrь чорти, тан і пізути 
ме ІІІ у ні чи; 1'аІ< ще не тан •10рти, як ті сині 
rсн"JІІІ.JІИ, особпиво отта товстоІІИІШ мацапура, 
тан tІад дуu1ею а дсрначем і стоіть, та знай гука: 
,.п~гонись, JІJІГOUИt'L І" На четвертий де11ь .r1едві 
оnамятуІІІІDrJІ, в;ке думаJІИ, що вмру. Тан отто, 
нажу, RІІ одужан трош11и, і приІІшов )\0 панича: 

- Тінаймu звідсіля, - кажу: - а то як 
тутечки ІІОЖІІвсмо ще юшіІ час, 1~ tІе доведеться 
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нам і Савинuі ІІОбачи1·ь; nони, ті сині tеІІерап:и, 
пас з С'uіту nJ-иенутІ.! 

Мабут}, і ПШІИ'І ~JIJП(HЯ('It, бо ТОГОН\ JtHЯ " 
ноЇХО.JІИ; та па нрепt~.лину с.·ипу нибралис11 i:J 
1\иїuа: ІІіЯІІ НС ДОІІИТ3ШІІСR, де 1'11 ДОрОГll у 
Савиньці; 'l'U uже пани .. r с·гав powllитyoaтJ,, нуди 
uиІхать на ІІtЧJСпі;:~, так сна:шли. Ну, ти. й JІс..~
І'І'tІЬНn)ІС аіТХ1Іу11, ЯК 11СрС':ХОІІИ.ІІИСЬ ІІЯ. ТОЙ біІі 
Нн1пра; ШІ< 1'ри•t1 персхрш''І'ИІІСR! 

Опнак, JІ думна, tцо, 11н втtн.'ltІ :J НиJtш, 1'11 

вже і .чtsxu ut'іминуJІИ, ши бачу ІІі. ТаІ\а 
CJIЇTIШ.Jll\ ІJШ: біда, ОД НІШі НСХІ:LЙ НuІ' нбнроНИТІ• 
YCHHOI'(J tШJIІ)Ri.hїL: ІіtШеЙ llON)JHJIИ, CJ'I' ЩО! •J'н 
JІte JІН: j rrnиpa.nи, сміх та fi "І'Ї.:ІМі'И t Привів 11 
ДО IIOJIU/tRЗR ІІНІІUІШТЬ НОІШЙ, ДИR.П:ЮСL: ІІСМіІ 
цебра, 11і'JИМ В HUJ>И'rП ІІН.'ГJІІ'ІІТh RfJЛИ; Н. ІtИІ'ШJ 
C1'UJ'I'I• бі,'ІЯ HOJ10ДJШJI Та і НЮІСе: 

- Не .tІишекь мені нuней, nодершу, пони ТІІ 
~бігаєш ~а uідром. 

R йому, ШІ доброму чо•Іонікоаі, і wддав ІЮНеІІ, 
а сам мерщій за підром, швидеІІьио й повернувсь, 
диtтюсь -нема ІІі нигана, ні ноней! Метнунеn 
с:юn.и, туди, шумию анахємськоrо харци3n, ро:Jnи
'І'УІU пюпей, - 11ема. Ніхто й не бачив, неначе 
'ІU!''І'И ЙОГО BXOllИ.лtf!, , , Я СІІор1Ш ДО ШІНИ•Іа: 

- Біда, - нан<у: - ноІІей покрали! 
- ОттаноУ ще! - 11аще nанич, ударившись 

рунами об попи. -Ну, щож ми теоеречим будемо 
робитt.? 
-А щu,- нажу,- робить! ПосидІ.те ту

·rе•ши, 11 n збі1·аю у Савиньпі аа кіньми. 
- Дурний! - 11аже: - до СанинеІtь бі..аьш, 

.НН СТО UЄрСТОВ; IIOKU ЛОВЄДСШ І(ОНСЙ, ТО :JIIOU у 
тебе їх nонродутr •. Я,- tсаж~. ·--підводу найму. 

Тан отто на тій підооді і додому ІІрІtїхащt. 
Ян нобачив 11 ноші GаІІИІІЬІ\Ї, то аж зашtаиав а 
радощів. Та вжсж і сердився на мене пан, - не 
так аа те, що мене виларипи в буце1·арні, 1111 за 
т~, що ноней понраnи. 

11• 
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- Як би - r;аису, - Іх і 1\С вкрааи, KOJJИ 
Свирид Хроаович не u добриІІ час ••апророчІш. 
Усінс,- Іtажу,- ї;щить у І\иін, і 1·!тна ТорпнІІІІ 
ходила, а ІІіІ<омунt нінкоі кривди не буао, а мене 
і били, і Jюней rюнради, шаrшу з гоJІови вирали 1 ... 
1-Іу, СОМі ПОДУМІ\ЙТС,- ШІИtу,- ПИ ТВІ<И 3 НІИНОІ'О 
ІІОЛОІІЇІСа ІІІЗІІІtу НІСраСТИ ,. 

'l'о.н чnго nше нu.ннні iJj 1шзаи, ан ні :.шuіряв, 
111~ Иl\tt' uіри та й не йме. 'l'u нщ•мн, що вn11и ІІІ\ІІИ, 
а баІ'ІІ'І'U .це чоrо й ан шtwoгn бра·rн 11с аиаютІ .. ; 11у, 
ІІН Т&КИ Й C.LOl"O Не :JІШ'rЬ, ЩО а~ ICUJIИ '10JІ(ІПі·н 
1ІШІJJОр011ИТІ• 'J'OGЇ, ТВ ІІІС ІІС D ДtІбриf.' ЧН.С, ТО 
ШНе ЩО Ні ))UfiИ, JlH Ні t'Tt!Jit.'ШИCL, О. 'I'UH Ct\MC 
зn1(JТІ.с:н, 111~ вnпн .,·обі ІН.\брt!хшіu 1. . . І чuм би 
ЙОМу, ДЇJIUU~IЬCJ.J(OMY ІІ[JИІ\U:JІІИ1Су, ІН.~ CHU3aTh, ІЦu() 
•tорТИ ПІІХІІПШІИ оnиХ НО'І'ЩІУПІR, і ІІІU(Ї еІІ8J\ИJІІІ<:І• 
" дСJІКЗ•Іами onn rаш~•ІІСt.Ка буІІ<'І'ІІ!JШІІ Не 
ОJІИІІ бИ ДOUJJИII 'I"'IODill СКІІ3ЗІІ /!ому 30 ее 
JІс;н.ше спасибlІ 
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Скарб. 
J іvн t.·н(іі •шн,шін та )JCЇJIШt.. RуJПІ nmш ,'ІІІЩt.~ 

3tl~toЯШ~IIhHi, ~'('.laUI'U 11 іх ,ЦОUОJІЇ: і ІЮ.11Я, і ('І;:nТІІІІ
J,И, і XYJ~otiи, і ха1"н ІІрuстора а садо•шом і 
лсноnnю. Поr.л:ш ім t•ul'ІIOДІ.J ІШ uтіху одІШІ'О 
тіnм·ш r.инно, - 1ІашJІуссм ~шши. Та нжсж і 
1113НУR3.ЛИ і ПCl'1',YIIDJIИ 'оо ІІІ{ '1'01'0 ОДИІІ'ШНа! ІІе 
тан fіnтмю, nн ма.ти. І що то u;ие аа ма'ГJІ бу.чn t 
міш матіJіІШми - шшдивоRИ)КУ ~•ати І Ошu 
ІІаІJ,ІІУ(.:J• буu чима;rиR Jtахо.ТІОІі, n ІJ.ОІНt ще uоаи.Іщ
СJІ з ним, JІJ( а мnнеІІLноrо дитІtІшою. HyJIO 
власними рунами rодус й:о•·о, .а він, 1'CJit.шeнr., 
·•·j,'ІІ•НИ І'JІИ1'а тn, яи той пуцьвіриноп, :JІIOD рот 
po33.RD.ЛIOG. Усю аіму 11 осінь а хити ІІс шшу
с·•·ита.: "Не ХОДИ, СНІІНу 1 1(8Н(С: ХОJІОДІІО, ЗМЄІ)аJІШІІ, 
·rat n~c, Н[)ИЙ Во нее, :шнед:унсаєш, то JІ й умру, 
не Jtl)І<JІy, поки ти И: олужасш.~~. JІрийде несна 
або лІто, - :-шоn ІШ нусtса. "Не ходи, СНІІНУ: 
JL}"ШIIO, СОІІНе ІШПСЧС I'OJIOHH\', I'OJIODЗ бОJІЇТИМС." 
J.~і.пісіньниtt рін 11с дас:т1. A(jl\ty пороІ·н персс1'У
нити, Хіба у 1tСДЇJІІО ІІОUСДС ДО ЦСрІШІt, TU :ш 
ШІМ і не мшш·rм:ІІ, 1'att обома рунами За ііш·u 
іі дсрІкитьсл, щоб хто ІІс то що ІІІ1'0ВХІІУІt, " 11 
ІІс до1·ор1шувrнб. Деио.ли, НІ< обридне іІому. 
СТОЛТИ, То ТІІНИІІ І'аJІас ПІдІйМе на ВСІО I!CJЩUY, 
буціАІ 3 ·яuru •юрt'ЛІШ .нина дере. "Ходім, мщ\tо, 
долnму, хшІІнІ: УІ\ТИ хuчу І" То мати і иедс 
ЙUІ'О ДОДОМу, JIC ДЇШДUВІІІІН~Ь J\ЇІІІ!ІІ СJІуШбИ і 
G~ІШ'Оt',"ІОПСІІЇН. Л JIH 1\,'НЩС Hoi'(J (.'ІІН1'ІІ, 1'0 ('.HMU 
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J стеле, і ро:JДІІІ'ас і хрсс1'И'fЬ, і ще И ІШТtіа співає, 
неІІаЧt~ пал. гпд.овичком. Часом батJ.ио, дИВJІІІчись 
на ее tородстпо, стане гримати на )Нінку і похва~ 
.•ятись, що він Пшшусп віддастІ. у ІІІІІоnу до 
nява аш у друге ct•Jю, тан нуди І ... і пс нанш ... 
'І'аІШ а JІеІ добра і IIORipІiR ІКЇІІІ<а, it ІІІ< ДЇЙJ[е 
)Li.no ДО УІ JlaBJIYCII, 'J'O JlH СІШШt~ІІН t.'.ТШН~: і О 1 1И· 
RИТрЇІЩІТJ,, і ааІІЇІІИ'І'UС.'JІ, j :ш ІІіШ ХІІШН:'І'М'JІ; НрlІЙ 
13о)нс, що ІІИJюfі.rшt:r... Нuш.ун\ пом, що й: МЇ)ІС 
)Щ1'Ї[)JІМИ ІІіНЩИRНRИЖV бу.тtа М3ТИ. 

Доріс Паипусь nn nаруІ!ка. Тш< ЙОІ'О ІІІІІ'ІШ'ІІІ 
'І'іІ rtpaПf!I')J(O, Т31\И0 C'faB Г.ТlадІ\ИЙ Т~\ Ollt.'HHYШl'I'Иit J 
JlиHil WИpOl\H 'І'И OД)'TJLYDІI.'CH, JIH у .. ГUІ'О t'аоІшrуtіз. 
а J>УКІІ біJІі тн ІІішш, JІН у ІШІІІІU'ІІШ. Та ол чnrоб 
І~Іf IIOWCJIXIIYTI• '/ :Jроду, ІІС 1'U 11\Іtіі НіІІ або косу 
у рукаХ ІІUДt'\)ІІШІІ, ІІе U:JJIIII'II Й аа JІСІП8Ту, Щоб 
І>)\ГрСбТИ ІШЇІ' ОД IIOJJOI'U, або :щ UІІІИІ<, Щоб І'ИМСС1'11 
хnту. Бу110 c·ruj>Ий і спше дuІ<а3уІІnтІ, жінці: 
-На яиу радІСТЬ ми ІІОІ'О DНІ'О;Jуошди? fІкнй 

~ ЙtJI'O Х83П1Н бvде? Що 3 ІІИМ СТR1Іе'І'І•СІІ, JJ1( 
1\ІИ номремо? ... ~ Останеться ttiн НІ\ culтi, моu 
СJІіІІИЙ без ІІUDОдатарЯ І 

- Е, чоJшві,шt - одна;ш.~· я<jнна: - ян: Но1· 
АІИ~ІОССJІДІІИЙ ПОШ~ІС ЙОМУ ЩВСТІІ, ТО бе• Пас 
1-н:итиме ще лучче, лн: ТСП('\)И'ІН:И І 

Уже ПапJІ:vсеві минув доацятий, uжеб ніп 
і на вечірни1tf пішов, так мати не ІІусна. 

- Не ходи 'l'уд.и, синку, - наже: - на нс
•оірпицнх 3біраються самі шшиці та роабишаки; 
·rам тебе обідять, nіну тобі :обашш1'!.. ІІо•ІешІй 
трошки, 11 сама :онайд,У тобі діu•ІиІІу, саму шtй
нращу на uсьому свІті, t•uмy роботнщу; uоІІІІ 
буде тебе і годувать, І зоДJІІ'ать, і догпядать, ян 
рщна ма·rи. 

Тан не Прио/в же ЇЙ J3UІ' і ШІІСІІИТИ СІІІІІІ. 
Раз у ночі розuередувавш. І Іав.пусІ., ІІН на ис:иоі't 
кричи1·ь: "Меду та й медуІ" У старих ІІВ 'І'У 
пору не бу>ю меду. ІЦо тут шо світі робити? ... 
УМ'ЗJШ МRТИ, llltHИ!I)o'JH1 ІШ t•t.•бe f.."КИТИІІУ• lle 
t'ХІІТі,·ш G~·дІІ'і'ІІ ІШіі.:\ІІІ 1аІіУ, і СН:\Ш М~1'11У~ІИ.СЬ. IIU 
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tit•.rty шушt'1'УІ 1·or·o .і\ІrJІу. А ІІН той чаt' -rннн 
ІІіДІШ,1Шt'Іо фуІ'U, ЩtJ ІІС ТО ЩО у ІІО 1ІЇ, Н U J,LeШo 
щ~ пuUачи.наСі сuіту floщor·o. J>j•·а"нн (~ердсшнн. 
r.i r·~ща од хати J'o хати (У IIOl'ІJ Ji G, ·rн ІШ:Н\е немtt: 
ш· хочетr.сн ус.~тшн\тt. ), та JtJ-юt:L ун<с uипроси.пн 
у нuпа. ан один сціJІІJІІИІ(ОН обіщапn бузіnнп 
Іюднруш•·rи. Трохи 1-1~ i10MepaJan, '1'11 TDІQ-t при
ш~с·.·ш, і ШІІЖ?. • • Павлvrеві вже И(~ до MP:tY: 
ИОt'НУВ МІІІІСССІІЬКИІІ. ІІію;' ЙОГО і ІІС розб)'рКаGUІ: 
Та!\ •Icpc:J 'J'ОЙ·'І'о мс.•;t :щнсдушашн JІt•.боа·н, тн 1 
UMt'IJ•ІШ, :Ja ІШІІІ ІІІ'.ІЇJ\ j f\~1ТІ>ІІ0 ІЮІ'И IIJIU{~'I'JIІ', 
а ІІШІІ ІІаШІУІ~І~ і llt! І'.Х,;)Мt.ІІІУІН:JІ, ІІВ :юс:Т;}ІІС'І• 
НР.VІ',ІІИМ t:ироТІІJО. 

ІЦож я ним <:таІюсь? Правду назапа матп: 
Ни Бт· м.иJІоссрдІІИЙ ІІОШJІ~ йому ЩІІL'ТН, то бса 
f'іать:ка і бса Мt\'І'С[)И щи·rимс нtс ~ІУЧ.'!С, JlІ\ ЗІ.\ ~х. 
У пnнНtниніu -·-· ~шісно, 111' у :.шмшшшх ха:.JиІніu
був НИЙМИТ і ШІЙМИЧНІІ. ІlІІЙМИ'f -- ІІІІрубон ІЦ(! 
молодий, працьовитий, ІІС питущиІt, а наІtми•ша 
теІІІ чеоІюго роду, ос'rаJІась Ііідною сиротою, і по
ніІіІІИІІЯ принлпа 11 до себе, лк р_Ідну дитипу. 
3а П'ІІІШУ<"ем і їм добре HtИJІU<'i•; бупо чим-ІІебудr. 
йому уІ·одЮ1'І•, то стара І дякус, і грошей rм дис, 
і добр)' оцсжу, а часом за ІІиймита скотину у 
поле виже11е, а ~а наІІми•шу хату вимете І 110дн 
нриtrесс. Отож, ІІИ умира.пn с1·ара, то б.nnІ'ос~Іо
ни.па наймита :1 ІІаЙМИІJІ<ою побрtІТИt~ь, наділJІJІН 
їх худобою і ние руни їм цілунш-Іа та проси.rш, 
щоб uопи не обінtаJІИ П ІJавлусн, ,цог.:пядалиб 
Іtm·o І бупи ІІому ріщшм батьном і матірю, а он<е 
нона ни тім світі буде блаr·апr Гос11ода, щоб ІІіІІ 
мююссрдІІиІt по спав Iat усяного щастя і тапану. 

0ТОШ ПЇ<.'JІН CMt~JJTИ . І"ГU)JИХ, ІШЙМИ1' ІІШСНИUІ~JІ 
а ІшІімичною і стаJІн собі господарюІІатІІ. Щас1'JІ, 
JJJ\ І'О})()Х а :.ІішІш, тnн і сиnпеться на нашоt·о 
! ІаИJІ;УсЯ; і уртнаІІ у йоІ'ІІ лу•Ічий, н.н у дру1·их, 
І ІЮрІD НЄМИ ЛЛОИИХ. НануІІИJІИ BOJDD І ПОСJІUІІИ 
ніJІька хур у Нрим :111 сіл."ю, 1111 Діп аа рибо••· 
Іюстрої.nи ШІІІІОН іа Jшвною, та й t·одують скриню 
НІІрбовuшuщи, "" сtшню 1·uрохом. Hpy1·oat у 
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t'y~iцin то.~іІІ ДUПІІТ/о СІІОТІІІІу, :t у Пок.лусJІ, JIK 
ІІа е.міх, хнч би один тоfіІ ніJІ іадох. 

Роа ш.t.ймит nittмaв у сuдо'ІІ()' рuйtш, 1·nи а 
1'01"0 ІЩІІОІ'О ро:.роJ.ЛОСІо НОІІОДІІН :1 Т!JИЦJІТІо. }-lai\
Mif'JHH ДОІ'.Іt.нднла І lanJiycн, ян рідна мати: і годус 
його, і го,rюву йоху :шис, і розч~w~. і одигас й 
ро,д.нгас, і c·reJІe, ·rан йому у nічи й дивитьсн, 
J!умну ІІо•·u ІІ!дrадує, fio Памусь аа вве<~· дсІІь 
і nари а 1І01'Н ІІС ІІУСТИТІ•; ХОЧ б11 ЧаСОМ 'IOI'U і 
СХОТІВ, RЖ~ І"' ІІUІІJ?.ОСИТЬ: RІШІ'Іо ЙОМУ і ~оlЮВІІ 
ІІШІШО ВИІКІІВИТІІ. І'іJІЬИИ йому Й роботи, ЩО 
І(Ї"ісіІІЬІІИЙ ДСНЬ іСТІ, (а JIOIIIIU ЗДорОВО) TU СІІИ'f/,, 
ПуJш нрuни•шться П]}аІІці -- sapaa наймичІш і 
rтавитh ІІ"JІ<•д ЙОІ'О душшо >ІшрсІІУ курку, nбо 
Ш.І•Шу, Міо ІІІJІІІІЇсіІІЬКУ М3НЇ'Г(JУ ІІUрСНИк1R а 
("MCТt,HfiJO; їt~·r•· ••сборак. аж яо уши.мн. Jlнщить. 
llc ucni.лa нзйми•JJШ його утерти, а и.іІІ вже tt 
унш1всл сnати. ІІоснить на nериІІІ, JJ.iзe на пІ•І 
ноенати ще у ••росі. ІІообІдnr:, і з11оu куни; 
ИОJІИ ::tiMOIO, ТО :JIIOIJ )' li})Or.Ь, а ICUJIИ піТОМ, ТО 
нийдс у (~адш..:, Jt.нжс нід грушею, а часом, rJІn
нувши yt·opy, трошки й розсердиться: .,БІсоuі 
груші І нробубонить: яні CJІi.ni, і над самісіІІJ.ІІОІО 
голоною ви~ять, а ІІі однаж то не впаде у :рот." 
І щоб то дриtонуть 11огою та штовхнуть об щвиу І 
то і ІІОсІіnаnись би, так, нан<уж, йому важко І по
норухнутись. Лежить, nежить, та й засне. Поnо
JІуднус- і 31/oq, іде у комору спати, І снить вже 
аш до захід сош.ІJІ. Розбудить його ІІаймичин 
нсчер.в:ти, нагод).'Є, 3дійме свитину, чоботи, пu ... 
Іt.падс на пери ну, а~. він тілмtи вже сам засне. 
Лучавось, наймит uсрнетьсл 3 no.nл і ІІаnідnвтІ.сл 
до Пав.лусн, а тому it гonouy важно дерн<ати 
на n .. 'leчax. 

- А чи не смюшуш1б, 11анс Павnс, nюnьни? 
- спита& наймит. 

- Смикнув би, - nробеш.ио•Іе ПІІ.в.nусь, 
ТІІІ< .~Юо!ІЬКІІ іІС 31181\ду. 

- Та ось же вона бі.ля вас ШІ .лавці І 
- Тан хтuж іі набє? 

168 



- Та ншшш наtіІІ'І'і.І, JІШ її ШІJ\t j ІІаfіІІІІ, 
ПІІ їхан у пари11у. <trшc бі•ш '"'" і І'ІІрнuу ІІо
:JОжинІ 

Tu ІJИНJ>t'ІІІс ІШІ'ІІІU, розІш.литІ. ~по.rtм(у і yt~'ГJIO
l\IИTJ, ЙОМУ у р0'1'1 ТО НЇІІ_ і CMOJ(IIC. 

13у.•о приіІлутr. до ІІандусsх парубни, ,.., Я 
шtашн.JІJІЮТЬ norn, щоt'і Іttюн :.а· ниМи Jra иечrрІІині. 

11<• 11іду І - щюІІубuІІИ1'І• 'І'ІІ 1t о•rи аа
ШІющитІ •. 

- Чом? - ІІИТІІЮ1'J,, 
- Да.пеио. tІи ГІи исчсрниці аtіІ])йJІИt.'І• {іі,ІІІІ 

MUGi XUT11 1 '1'0 )ЮЖЄtі і ІІЇІІІUJІ, 
Е, ІІІІІІС Паuле! наи<у1'J, Иu~оу ащруб:ки: -

JU( ()и 'І'И ІІОбІІLІИU IIRWifX ДіR•Ш'І', 'ГО ІІС HR:JaB б1t, 
ШО 1\ПоіІСНОІ 

- На•іин, дuuo.:li баІJИВ. o~ИІJUG'fЬCJI lІнu-
.лусь. 

- ДеІІ~ ТИ ЇХ бІІ'ІИD? ТИИІ іа ХІІ'І'И ІІіІЮJІІІ 
110(~11 111! DИТІШСШ J 

·- 'J•uн IIOJIИJI< СІІІІТhС.ІІ, щоб IJOJIИ. ІІОН83И-
JІИСЬІ 1011 обридпи!. одшш<с Jlaн.•ycJ,, ТІ\ Іі 
IICJ>CHЄ)JIJЄTiol'l1 на дрУІ'ИЙ бін. 

Засміються ІІарубІІІІ, та 11 ІІЇІІУТІ• иід ИІІІ'ІІ, 
Раз, ІІа 3С.ІІt'ІІГ свято, 3ібралос•~ нарубОJ.(ТІю 

шунаТІt снарба. Уаяпи а собою заr.ту11и, .ТІuнuти, 
І о·оріло~ки пс ~ІІбуди, та й пішли у степ.. Іду1'о. 
біпп ПавІtусеІю\ хати, o·r один ІJарубоІf і ІІU)J<І': 

- Знаете що, хлопці! Віаьмемо з собuю ІІа 
щастя Павла JІсишя (тnпс ІІрипожипи йому ІІрі
;~вищс), то ви-ес певно знайтtемо сн:арб: uiJІ таниіі 
ЩUСJІИВИЙ, ЩО ТйІ<оі·о і ІІа 14С..~І)ОМУ сuіті ІІС :.JIIUI,).tt.~ILI! 

ПідіІІuши нnрубки до віоша (~;ішю бу•ю од•tи
нсІІе), дннпяться, а ПаІtІІусь ро3ПJІатався ІІU ІІС
рині і хропе на нею хату. 

- ІІаІІс іІаІшс, а на11е ПавІІеІ - t-укнупи 
tшрубки. - Ходім пишеш. 3 нами скарбу шуІІапt! 

- Не пілуІ - одрі:нш Павлусь. 
- Ходім боІ - ІlJІОСЯТІ. парубки, анІ шш-

ІІJІWтьс.u. - Ми тебе 1'ШС :J ІІ<'J)ИІІОІО 110. рунuх і 
ІІІНІСІ:~і\tо; ІІС Тt.'б~ Ш.І:\1 1'pcfit1, tl 'J'IЩI'CJ ll{ti(.'~Tll. 
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Пн ТИ ::t ІІа.МІ-1 будеш, ТО МОН<с• f->fJI' даСТЬ, і :ншіt
нr.МО t.'НІ:І.рб. 

- Et·e І .• JШ Uог щн:.ТJ,, то Я у uійІІU ІНШІІС І. -
одназаn І la.u.~•ycь: - нr піду І 

- Ложидuйся;н, пони тобі Bor у иінно шш· 
Ін .. •, а ми ІІідемо шунати. 

;JарсІ·ота.лись, 'la й rJiш.rrи с..:обі, ;.шспівавш11 
чумшш. 

Х<ЩИJІИ, ходиJІи но ~-тспу аж 11<> 11ечщш. ІІІу
напи, рстнстува.!ІИ мо•·и.аи, u.o всього пригпннуиа
~•иси, і нtчогІсіпмю не ашtАнши. Рnаназуютt • 
. Іrюдс, що часпм r.нарfіи і t•rtми nиJІН::JЯТЬ па верх 
аt.~м.ні, нсрснинувшисn у яну-нс..~буд•• ІІНІюет~.о~ у 
ГТіІJЮІ'u шoJtyдиuoro ціца, _асіо у миршаuенин.·
нозепн, або у дОХJІV нішну. Нuму нщ~.:ТJІ, тuU 
і піюrа сннрб. Тнн, 'иажуж~, до всьu•·u· ІІрИІ'JІJІ,ц.а
.нисr., і ІІіЧОІ'о не побачили. Вже н<~р1"аючисІ., JШ 
с·мернJІоt•.ь, нсда.nсчно ол CP.тtn, ДШІJІJІ'fм:н --· 
,'Н..'ШИТІо НрН:Й ДОрОГИ ДО)('.ПИЙ Хорт. М~буТU ЩШІІО 
іі Ї~ІДОХ,- ІОН ПЩІЮ ДП ЙОГО Ї бJJИ:JЬІ-Щ ІІіДМ"УІІИТJІ. 
От n;щн Ішрубuн ; ншіа.•: 

- СJаухайтс. x,1JOJІHj: пізJ.мемо ('М>Го хорта.,_ та 
ІІІНурнем .lleaшrui n .хату; нехай ес бунс тuй 
t.'І->а\Jб, що J.Jor· йому у н:інно ШШІіС. 

Іарубнам ШІДОбШІШ.~J, СН 11111~і1дНН; ОТ ІІОІІИ 
ІІідrшли того хорта нн. дрючон та й rюнtv·Jш. ІІі
лійшон:Іі.tи 'J'ИXt."IUJJIO до І raнJtyerпoї хатн, ро~ма
ха.тtи хорта, та й: шпурнули н ніннu, а оін нн 
nсбехне1"І)ся oG номіст! тан і брн:шув, і ~шдаr...:снjІJ, 
j лн шор rю Всій ха"Іі ро:н·ипаш:н дуна1·ам:иІ 

- ТрІвай, не рушІ - занрнчали па рубни: 
- t~e наш сиарб, ес наші гроші ... 

- Брехня і -- нажс Павлу сІ): - ее мШ 
<'~<арб, .:е мені IJor у uіюІо юшнуn! А що? Нш 
ПАМ наан.в - не nірили? 

J lарубни не сJtухають його та тоtшпятьсн 11 
хату, а тут ни той галас де не нзяJІись ш:tймит і:І 
паймичІюю, убіr.тtи n хяту, ::.а роrа1І та ::ш маноt·ін, 
ни штурхнути одІ-ІО1'u, другогu, тан вони U уІ·аму
п~щиСJ,. 
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- Вудь. nІІсІШІІ, - нnІІІуть ш1рубни, -- хо•І 
11\0 Небу дІ• ДАІ\ :ш ТІ', ЩО ІІ!J"'ІССШІ ТUОЄМУ ХІ13НЇІІІJІІі 
І'НИjІбІ 

Наймит нипув Ім ІdJІЬІ<а дуІш·rін, та й на>І<с: 
- Нате uам за ІІ\181\10, n ее ІІаUІі гроші, бо 

r.ами тани ро:осуцітІ.: хтоб іх у "У"'У хату внипун, 
JІН: би не еnм JJor того схотів: 

'J'~l ССЄ ІСШІtУІПt, IIO:Jбipau Ш:\ЙМИТ гарненІ,Нn 
nунnти і схuшш іх у ~;шришо. 

Оттаиий то бук щпс'.ІІИІІИВ шша J ІtшоІІус.ь! 
С.наааио: лк ному Бог дilc~Th щаt~ти, ·ru ш.~ трсUн 
йому й рідtІоі мвтсри, не треба І r.нарбу шуноти: 
СІІМ СКИ{Jб ЙОГО UІІІLЙДС. А друІ"О)ІУ ИСбор:ШоІІі 1111 
Ііt•:.ІДUJШІ, )' 1'СІІІ СІІМС ІІЇШІО, у· 1\0'fJIC BICИHYRI'JI 
~~шtрб, у.ІІЇ:.Jс :J.ІІuдій і uсТUІІІІІU соро•ш:у витягне; 
ІІС ІІОрОбИТЬ ДСІІЬ, ТО ІНІ друІ'ИЙ і ЇС'fИ НЇ'ІОГО. 

ІЦаеJІИDІІ ІІИ1'ІШ до с.\Іср·rи не uuipвa.nacь ·ІІІІ
nJІусеві. Найшшtсь і дІuчИІtа, що, як той снорб, 
сІІма до йо•·о .пицю~ась. lloc.nau ІІому Господь і 
діточок, ПfІНірних, с.лухнлн:их, праЦІ•І.ШИ:'l'ИХ, ІШ 
таких, ян він пудофет, а у матір, бо жіtІtІа у 
ЙОІ"О б)'JІІІ ІІСІІСИПуща \'ОСІІОДИ\111, J ВіКу ЙОМУ 
ТІШИ 'ІИМ8JІО ІІрОТЯІ: ГОСПОДЬ: ДО біJІОГО BUJIOCil 
доспався. Спав, спав, аJ-к пони на uiщr не 
:Jш:~~в. 

ll{o тtще ІІа світі щасти 7 спитав би я у дуже 
письменІІих. 1 Іаетсньно чуєш, .люде кажуть: 
(І'ГоІІ щас . .nивий. ГJІИІІеш на того щаспиоого, а оІ11 
тобі понааус на друt·ш·о, u сам ЖаJtусться 1111 свою 
ІІCJ\OJtto. 3оuуть щас.пиuими і тих, щu yncct. свій 
ІІІІ< tІічuІ"о ІІС дб11ють, ян мій Пав.nусІ.. Но1· ї>t 
усе дає. а вони ІІу.цнть(~JІ світом, не зtНІЮТJ,, ІІІо у 
\\ИХ С і 'ІОГО іМ треба. :Jo\lyТL і СJ<уІШІ"О ЩИ('ШІ
ІІИМ,. бо у nого баt·ацьио t1Jошей; а віІІ неборан 
уиесь свій оіи стереже тих грошей, пк рлбtю на 
JІаІІІtЮІ'у, пі.ю<оі нористи s них не :мас, і rоJІОДІІИtІ: 
і хu.nодний ще гірш ОА ш<оt·о-исбудь бідо.nахи. 
Ні, паноuс, по моєму той '1'ільни щасJпtвий, X1'u 
другому не :srшидує, а zuнcyt J)uІ'a аа т~, що ІtіІІ 
і1tІМ,У Jl()(',riЗH, ТОЙ, 1<01'0 l'ІІІ'ІЮ;~ІІ іі~І~ІІ'О(\ТJІ)ОИН 
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пn доІІрі дinn, що рnоrсиІІуШІСІ• ІІОЇІИ по спіту, 
1111 роаромаr.І. пшеІІИЦІІ ІІа цобрс виораній ниві. 
Нш·одує вошІ і ПІІХарІІ і його суt,ідіІІ, попаде од 
ІІеУ сиибІш і старцеІІі в торбу. Не той тІ.л"'ш 
JІщс..·ливий, uto сам нnтріскастьсл і Ііиспитьсл, n 
той, що 11 цру1·ого ІІІІrоцус і 3аrпш;о Утh, бо у 
ТОІІОІ'ІІ і душа бу де ІІС І'ОЛОДІШ, 

O·rcCHC. ТАІС аш·nо:JЦИВ ПОМ :.J ІІИСJJМеІІ(~hІШ, ЩОб 
СL\МИ ()jІ,І'ИДКПJІ, 'ІН МіЙ lІав.~у<·І, ('ІІІJІІОД\ ЩОСJІИІІИЙ, 
ЧІІ MOtlte 'fRН:ИМ 1'Ї,ІІІ.НИ llpORRйoiiИ ЙQl'O 3З8Иr'JІИІІЇ 
JІІ<>де. І'mщіть ж~. щоб не було 110 ІІрІІКа~ці: 
XIIIIJIИ"fL ШИІІШІ.]) ПЯНИІ\Ю, 11 ДО'ІІ<И t'.ШН:Ї Щ:\ ЙОГО 
Jte ••iw~ar.тt,~ =•••••илувтР. tІt;Іс..":'І"Ю мnrt• II;ІиJayc.tr, а 
ніхто/і не. сХо'І'іІІ бу·r~~ ІІавлу•·.,м. 
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Три сестри. 
( :1 n дІІ і 11 р nпс'' н 11 на а 11 11.) 

Вуо собі дар, і М!ІВ то1-І 11"1' одного ·rіJІLІШ 
сина. Нн uиpir. пар"""" 1 прІІйІІІ>ІR нора 1-lor·o ІІ«'
нитr., от цар 1 посшш roнrrtn по вr.ьому rщрr.·rІІ)' 
пошунатr. ІІR\Іевич<·ІІі н~вІr.ти. lІоіхали І'ошн; 
два рони проІІештоІ:ІИСJ•, бо царство було дуже 
JІCJ1И)(f!, та й mtaAш.lJи ЧJИ сестри, onrш н одну, 
та такі •·nрні, що нращих на всt.о:му сиіті не 
:шайти. lІоіхоІв цар іа царr.rш•rем подиnитІ.с11 
на тих сестер;' rпя:нупи, -. спрр.нді, ян: одна, Ію 
:1118& ІІ&реВИЧ, ЯІ<У :J ІІИХ І брІІТИ :1<1 r.<•бе. ОТ 
цар ІІому й нан<е: 

- СиІ·ІУ МЇ'И, y(~j КОІІИ ОД1ШНЩЮ ГАрlІі, Tl'H 
nибіраІІ собі ту, нотра білм11 у приголі r.тпне 
ТІІ\ІЄМУ 1\DрСТІІУ. 

Став цnренич лрис.'1ухуuатt.сн, 1цо вони мі~н 
собшu І!_озJСазують; от рн:J 'ІУС - t-тарша ІШШL': 

-·- Ян би ttПІ)СDИ•І uдрунсився :ш мш~ю, ·ro 
яб іІому оцftим окрІІЙ•ІИІЮМ ~·ее ІІоІ"о ttllicr.rю 
ІІІІгодувала! 

- А я, - иaJ-Jcc t·ередуща, - отсією МИІJиою, 
що пряду,- усеб lloro RійСJ.ІШ зодяrл.аІ 

- А я, - ІШН<е меІІша, - ІJОдиJІаб йому 
ДD8lІ8ЦЯ:ТJ, СНІІЇU ДО 11ОЯСR П ::ІJІО1Ї, а nд ІІМН.'Н 
n срібл.\1 

Рошшаа11 парсІtич бятt.ну, щn нo•ryn од ct~CТt'}), 
ІІТ I!RJІ ІІому 11 КUІІіе: 
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- Бери MCIIUI)', бо ОД ТЮ<ИХ r.инjн tJyдe Н(\· 
,ІІИІ-Са слаnа ТШн:му ЦRJH'TDY. 

Внсе старша СС('Тра ду~нt.ла, що цирrни:ч буде 
П свnтати, ян нрийш.ли етарости і nо('.натала.-1 
меншу. Рuзсе}ЩИJІаt'Ь старша й середу ща, та й 
СТЗЛИ ІШ-:-JІІй·ЩО RИГЗЦУШtТh і ІІйІ'ОНОрІЬННТЬ ІШ 
меншу: 

Вшш, - нан~уп. ІЩ))(:ВІі.чу. - НіНЧt'.МІІа, 
ІІUІШ тufii НР. nnзн::нtятJ. rиніu родить, н ДшшІІІtІІТІ. 
иош~нят nривеnс! 

0JtiШH, Що НЖС ('t'I'T}JИ а ;.ІJІ:tЩЮЩЇІІ 11~ ІНІІ'3· 
нунал~• на меншу, н 1\ІІfJ('ІІИЧ :1 ІІt-Ю одружш·н:н. 

П1rля всrіJІJНІ ннр тн.• J\НІІІ'о жив. От царt•нич 
став царем, н мс.~ІІННІ <~Рt~тра царицею. /І(ИІІутt. 
вони собі у HJH.'Нt':'·;шJ.;i1t дружб1 рін, др~тий, а 
nітон l.Ju1· не д1н;. От (~е<"три знов ноtнtJІИ ннбрjху
нати. tш мсІІІІІу, тан цар роасердии<.·н ІШ Нt'Ї тн 
tt ншис: 
~ Нн бачу, ти мt.•не оfімаІіила: обtщнла :М4!ІІі 

лнананfтть t.•иіІін Jюдип), та й доrі й одного JH' 
lЮди.тш. 

- І luL'Тpiuaй, - uдназуt: мсншн сестра; -~ 
н тобі рожу разом доананnтІ, синів, до 11онсu 
U :JJIOTi, а од ІІОН{'Н Н сріблі І 

Минуtt Щ(' рін, а ді'Гочuн усе т~ни Но•· ІН' 
дnt: 01' цар. і ааr .. чао меншу Сестру аж на ІїраН 
свого цар<"І'на ін морю, і ::.велів, щоб вона по 
nого не приї:щшш і .111н~тіu не поси.на.на, аш пони 
не роди~ дван~щJІть еиніІІ до пояrа в з.лоті, 11 
од. нонса н сріблі. )І\иuс uоІ-ІU t.~uбi там над морс/\'1 
ІІt" лн цариця, а JШ ПJЮСПІ мущична: у неве.11ичній 
ХЗТЦі, ТЇJІЬНИ Й Дt\8 ЇЙ ЦRр ДО ІІО('JІУГИ ОДІ-ЮГО 
110JІОВЇІ\а 'І'З стnру бабу. І JIOHY Іtс мину.rщ, m: 
П туди зас.па.;Іи, родиJІЗ нова дванuцнть синіи до 
пояса в шю1j, а од пояеа о. сріблі. Haпkc~J.JІa .;;щет 
до царя, тu fi наже тому 1Іоловін:оuj, що nри 
ній жиnе: 

- Одве:ш отсей лист до ц.uрн, і ро:шюни, що 
Mt>Hi. ti rшму 11ot· nослав, тu r.ляди: щоб ::.1 тобою 
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НЇ t'1'H,'IOCJ,, ІІЇ ДО НОП) ІІе ~аf:іди і JІЇНо!\Іу tІро (:С 
ІІе ро;mазуІ\. 

ІІоїхаn чшюніІ·;j •.~І.~- Іttшь, дРУІ'ІtЙ; ни трr.тНі 
ІІІ\ уншваритІ. ,rщщ,_ u ту:•·ечни бn'-ІИТJ,: нрnй J~ороІ'Н 
хnтна стоатІ.; тан чо.!шшн у ту ха·rну, дИАJІ1'м·н 

шк 1·ам наІJИІІИНі сестр11, ,:·,·нрш8 n середуща. lli
:Jнa.n.и й нош-І •шnouiш:t, anpaa ІІочаетуиа.ТJи ііоr·н, 
нnro;tyнa:rи, ро:шитую1'І) 11pn (:~C'rpy_, пш: 'IOJJOHi н 
11і•шrн ім Не нажс. От DOIIll й t~тн.=мt у.•rс.•.ІЩІ'І'І• 
Чfln(')Bil-<a, ЩО(і DЇІІ ~.ШІІОЧVІШІІ V 1Ш Х. • 

СІІОЧИІ!<'ІІІ у Ішс·, ~-- н.,·)н~-тr., - а ::аuтри 
р~tнсш.нu нuілеш. 

ЧuJшkік ба•rит:ь, шо ~щ< щиро Aot·u ІІ()()І'Нl'І•, 
НГСЩИВСL, бо JIY)RC 'J'iHCH і ІІ'!'ОМИІН.:Ь. )І ІІІJ 1Іі, JIH 

UЇН :Jacнyu, CCC'f[.)H UИПІІ'.ІІИ :J CYIIHJ.I сеt~Т)>ИН .JІИС1' 
ДО ц.арн, Та 1'1 СІІІtJІИ,ТІИ, а ЩlМЇСЦЬ ЙОГО НІ\ПИСа.тІJІ 
друr·ий, буцім мшіша сесТ)ІR дас аністну царю, що 
llpИUCJIU ЙОМу АВRІІШЩТІ• НОІІІtЩЯТ. 

) {ущс роаrсрДИВСІІ НЩІ, ЛІІ nро•rитаа ТОЙ JІИС'І', 
що сестри ІІиnисапи, порвав його на ІІtматки, " 
чо.'Іовіка звСJІів 3 двору ІІИІ'І-tатІ., і на очи до себе 
не nу<:тив. Вернувся •ronoвili до ~•ешно ї сестри 1 
розказав їй усе, 1111 ІіуІrо. От norta зараз і доrадn
:шсь, що ее мабутr. її сестри обмінrши лист; зараз 
подумапа, погадашІ, що Ій vобить, та й вигадала. 
IJ{e як жи~Іа воІІ8 з царем, і сестри на неї наг.о
ьорrовали І набріхували, 11ар дав Ій перстІш. тu 
й каже: ,.Лк спітна тебе JІме .nихо черса тио їх 
~~естер, то пришлеш мені отсей перстнп,, о1· л 
зoton до тебе нрихишосяl"- От вон8 узоrла ·roil 
ІJ(~рстінь, ::~аховапа 11 морnбО'-ІН:у, та написаюrІи 
удруге лист,' зно11 nocnan8 того чоnоІІіІ<а дu царн. 

--Тільки вже,- каже йому,- r·педи, нриА 
НонІе, щоб тебе не спітиапо, - tli до оюго не аа
Іади; а як приідеш до царя, то оддаси йому отсеІІ 
nи ст і сю норобочну. 

Зlоов поrхан •юповін до царя. Тільии стиu 
доІанІати до тієї будови, де ІКИІІуть сестри, аноu 
.•оинув дощ, іш а відра. Однак, як вже не липо, 
обминув uіІІ ту будову. Іде дальш, 8 тут ян 
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нцUінштІ. друга хмара а rpo~toм, а U.rшсІ-шuною, 
JIH УІІН\RЩШ'І'І• ГІJС1Н :J нурJІ 1Іt\ JІі1ЦС, U тут ДИUИТІ»І.:Н 
сердешний: чо . .понін - с-ruїтІ. нрай дороп1 ІІе
вслична ха1'ІШ; от нін ;J но і ІЛ, та й став під стріхою. 
Но.шІ пихuдип, а хатня етара бабусн і :н:шрошуt.: 
·його н хату оtісушитr.с.н і спо•шп~. А 'ІUJІОнін 
і думає собі: .. ні 1юго мені бонтІ.сн старої;'• тн 
й унійшон у хату. А ся бабусп буда не хто, 
нн няю,на старшої еестри, а.Jtюща, пре;шюща 
баба; ВОНЗ)И ТО ІІИЙдужче U t.:«.~рдИ,Ш\СЬ На МСІІШУ 
t~ш.•.тру за те, tцо ;юміншnа старІІІі й буt·и царИІ~шо. 
H:11'HJtYШІJH\ СТЗ]М НІ'ІІ ЧО~ІОВіnа, учщ.•.тувr .. ла 1 
ІІОJІІ)ЖИ.JІіІ С-ІІНТІf, а СЗJШІ, ІІИТJІІ'ШИ 3 r.уІІІ\И ~!ИСТ 

тн норо(')о•нrу, .мерщій no t~et·.п~p. Виняли І~СІ..'-'І'ІJИ 
а норобn•Іни нсрс..·.тінь, а нnмit~ltl· hot·o поnонш.•ш 
)\ІІіІШІДІlJІТІ• МИІІІL'ІШТ 1 'fH Й ЮlІІИt'.ІtJІИ ДО Цо.ІрtІ 
.rrиет, буцім ол мt•Ішюї сестри. пtu ш.>щl. ІІоси.,з 
Ц3рю мишенят, що дітни його, ношс•шта, на
дови.пи йому ш.-\ ГО\':ТИІІL~І\І.. !Іони чu:Іоuін с:нан, 
(·.тарn ашньна ::.nернулщ:h додому і :шuu ехонали 
лиет і норобо•rну у сунну. ГІронинувся ураrщі 
чоло він, оrлсді11 сунну, - ба(ІИтІ., що усе тан, 
ІІІ\ і було, ПОДJ11\)'ЩШ fii'Y ::1:1. X.JІiб-t..~jJJh 'І'Н Й ІІОЇХШІ 
ДО 11аря. )!)'іНС ро3ЛІОТУІJНІІСJІ цар, ЯН ІІро(ІИПШ 
ТОЙ JІИСТ TU I'JIJШYB На МИІІІСІІНТj ~Шprta 1'UlШ 
aReJІiU ТОМУ t(ОЛОПЇНОВі, ЩО ІlрИНЇ~ ГОС1'ИНt'ЦJ•, OД'IC
L'icl'rh голо оу, u. царицю нитури'І'(J ;.~ соого нарt':ТІШ, 

щоб і духу П не було. fІн дійшла сн вістна ао 
меншоУ сестри, u'l' uuнa й стала дyl\tH1'J• тu гщщп., 
що їй на сnіті рuбитt. ~ цванацнтІ,ма синами? 
аоt..·тавила собі uдrюro старtІJсІІьнul·о, а одинющт1. 
понесла ін морю, та сіnши а дітшtми на <.'В('ЛЮ, 
tipHO IUI:l\IC )КеМ'ІУНПІИ~И СШ•О:JQМИ і ТЗН МОJlИТМШ 
до морн: 

- Морс широне, морс глибоr;с! Прийми до 
ссСіс моїх діточон, безталанвих сІtріточон, і будІ, 
їм рідним батьном та рідною матrрю. 

Три дні н~lанаJІа цариця; на 1Істuертий Іtро
нинуJІось морс і почуJІо матір. Стрсн•нуJюсr. 
фидлми, ніщш.110 дш·ори Ш;tу І'риuу і пor~ШJlO 
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нита·рибу :l;.tUpa·r•, діточон. Вирну.;ш tlt'IJL'І' 
НН))ИЦеЮ НИТ-))Иба, ІtИІСИІІу,11а IIU 0СІJСІ' J\Ш1'ЧІ1ІІЇ 
J-І<L')ІЧІужні с.'JІьоаи. а діточон ухоtш.тtа і понеrшt 
у нришта.нсІІиіt буJtинон, ан< ІШ ·t.'U)Ie д11о. 

;}ібраnа МСІІШQ С.~Сt."ТJ1И (.'ІЮ} СJІЬО:ІИ, Та УОJІІИ11111 
t."ТApiJIЄllbliOI'O rИІІИ, і ІІЇШ~lU :J Іtар<.'ТІШ СUЇ1' :ш 
оtrима. Іде та U. ін~, притомиJІасJ. с.~срдевнш, u:нш 
і :шпас, шо 3 coбuto yaJІna, з'i'Jra; uд 2'Курби і 
fiea харчі о не c.~TПJJO А JІOlto}J~V: ІІЇЧІ1М І'одунап. 
сино. o·r ьона t~і.ІІn щt моrиіі1. ІІ.·І;І'-Іс.~ і ·rt\1\ ло 
СТСПу llliOMUIІJIJlG: 

Степу мій широкий, "'rІшу мій ІІРО"'І'ІІ)1ИііІ 
ІІtшйМІІ до ceGe щ'.1'ІІТІП.ого мщ-о r.иІІІІ, і Ііудt• 
й11му ріДІІИМ батьнІІм ТІІ рідною м"-rірю І 

:ІDІІ(JУТИІІСJІ ПРJІОД 1\ІІ}ІИЦСЮ ЇГ]ІСІ\1•, ІІЇДІІJІІІfJІ 
ДО llefia L~'І'ОІІ(і lllf:ty, RХШІИU ЦRрСВИ'Іn і HCJMЧRIJ '!J' 
3СІІениІІ t•uli, де пасетr.<'ІІ нсчсниІt буІ· .. ІІ, JІе 11 
Ішбан ry.rшc, що зубом оре, nухом ant.~iІшt:, а 
ХІшr.то•І а::н·рj(іас. 3ocтn,:~tat~J. царипл (~ер••д t..'1't.ШY 
fЩШІJ\1 одна. Однан ІІС нuнидtt її ГосподІ•: ІІідійде 
до неї цина н:о:-tа, от пона иадоїтr. мшtо•ІІШ. 1'а й 
ІІОІJ(..їJ,сІІ; понuпітnютІ .. до ІІе'і лрохuи, хuхі·t'ШІ, 
і ШШСt~уТІ. JIG'IOH. 

Не тnн шнид1ю u tІІіті діс't'І•СЯ, ни ІІшидtю 
н .. ан:~t нажетм:я. ДоnІ·о бJІунапа МеІШШ t.~естра 
но t·тсtшх. Раз •аує -- щос11 пnаац неї туІІотитt.; 
oaиt)ІІyJJa(~L, 8И< бUЧИТІ• - ЇДС ІШ J~Oбpo•ty Н:ОІІЮ 
Uш·а·rир і uсдс аа собою ІІс•ІеНОІ"О бyraJI і ш:tбана, 
ЩО аубОМ OlJC, ІІУХОМ: СЇС 1 а ХНОt."ТОМ 3Ю'рібаG. 
Цариця МJІІІRШІ<'І> та xori.~a буnа схошІ1'І,сІІ " 
транищо, а баt'І1ТИJJ іІі І на же: 

- І-Іс ховайся, Моя матіtІно ріднuн, о;, t.•нot·u 
сина, що степ uипестуuа11 тобі на радісп. 1'а 1111 
ІІідмuгуІ 

1'а ее нансу•tи, розкрюс жуnаІІ, а aunoтi •·рудІІ 
ІІСІІ&ЧС СОІІНС ЗUбJІИЩаJІИ, 

- Сину мій мипий, си11у )till любий! - .. 
t'ІІ(ІИІШуІІn мІІти.- НtсиІІ нес ·rи хuроший-нрехоро
ший, і ХТОШ: тебе ІІRДЇJІИD ІШІІСl\1 1 брОІІСІU і СНМІ1 
ДИІІU!t1И, ЩО ІІСДСІІІ? •• ! 

12 С'І'О(ІОЖОППО, ТDОІІИ 11 
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-- Симн ,ЩІШМІІ -- o;o>aayt; ІtаJН.·tшч, --· на
Jtі,ІІИН меш.· ШфС11СІІИЙ мій батмю --· C1't.'l1. а 1111MJ1 
ІІі 11 ІЮІ'О JIC ()удРМО х;~Jіба ІІ}Юt'-ИТІ•, Н ЩС ft ~1 RL't~J, 
t•ніт наrодує:м. Тt•псрt•чни, -- нан-ее, -- мон :ма
тінно, буде ному тебе доІ"..'Іедітt) і засПОІЮЇТІ •. 

Се ІНННУ'ІИ, ПоеаДИІі ЇЇ ІІа HOJIH і IIOMЧRU. Над 
ш~·Іір nшt•, нн ;юнсім носутені.по, доїхали вони до 
широної рі•н-ш і :JШІU\ІУШlЛИ. І la щtуrий дшІh 
lІроНИІІ)'.НИСh, ДИU.ІШТМ:Л -- IIU ТОЙ бін рі\ІfШ 
lІИСОІіі-Прt'ВИСUІ;і I'O)HJ і CHt~.11i ВУ.рИ'І'і ,ІJit~Or.t. 
llctн~nia царсuи\1 на той бін млтtр. обtнш місцl', 
тн 1t •бУдУ'""' nrJІикий т11 ,·арни!І GудиноІ( і 
ш-:риu ЙОІ'<.І •·о.їtуrіиними Щ1ИJш.ми. Tиl\1'1tH.'-U~1, 
нокп uін Uунуяавсu., ннfіан наоран ауtіом. ІlНL~іІш 
11ухом і аш·.нороnив хщн~том. Нн r>нr урщ~ш1 
ПШСІІИЦЮ, НЩ1t":RИ'І UliiiYCTИR у ЦЩtиІІУ П\.''ІСІІОПІ 

fiyi':.IH; Д.С ІІіІІ ПрnЙДС, 'l'ft!И ШІІСІІИШІ t'.fiMЗ у НUІІИ 
c.·t,':IЗJlYtтucн И мu.тюти1'иен, і нієтuсн, j ·" аанра"и 
:.н1t.~ИШ1GTI1t."ll. 

їІ\ищ~ мсншн сестра а ц~tреиичем у ІІреис
дИІіОМУ бю~нтствj: а даnеtшх ирuїн їдутu дu них 
Н~'Іщі нувуннп. пшеницю; а прийдутІ• бідІ-Іі, то й 
JЩJI0!\-1 ЇХ НЩtЇ.ПJІЮТІ •• 

Pua їду·r•· Іюбі.rш днору 1..:унці :s н:рамом, ни
І:,:Інп)сн, - Ю·І( ГарНИЙ бу/~ШІОИ СТОЇТІ• Ш\ I'O)Ji, 
вщ>нтий го.r~убиними нриJшма, а о <.~адо 1 tну наеуп)
t'Н ~~~'Іений буr·нй та І\Uбнн. що аубом opt•, нухоІ\t 
('Ї«;, ё-1 X:JIOeToM :lВІ'рібаG. ДуЖt• ІЮІІИ JJ,ИBYIШJIИt.:J., 
JtІШЛJІЧИСЬ ІІИ Ті ДИНа, а далі :J~ЙUШИ IJOHJIOIIИTЬeJI 
іі ха:.лїнuм. Царипн й наре9ич JJаснано їх 
нриншrи і t.:та.•Іи їх рознитувать, нуни uшш 
їдут~:.. От ш·н1и їм і нансуть: 

-- Всаемо ми нрам велиному царю, що ошс
нинсн був на меншій t~сс.."Трі та й nрогнив її а 
t•ноІ·о цuрства <Ja те, що tюна аа:м:jt·ць дванацити 
синіu приоеJІа йuму двннацлть ношенят; а теnе· 
речнн -- кяжуть, - той цар оженинеn на стар
н~ій t'Ct~Tpi, Т3Н НUІІН ЙuМу ОД.ІІИМ U1Ср3.Й'ІИІЮМ усе 
HIЙt'hHO І"()дус. 
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ІІt1Ч)!ІІІІІИ ct• нпрt•rнtч, і cтnu у матери про· 
('IITM'JJ, Що() UUIIU ІІ\'t'1'и.'1Н ЙОІ'О а НУШ\ІІМИ ІJОfіа-
11ИТІ,еН а баТІ)Н:ОМ. • • 

rдІ• -- наше йому МUТИ, - Та Нін:uму ІІС 
наши, що ти царсuич, а то нн старша мон сестра 

доніщи;·rм·н, то вона тебе а світа ажене. 
J J~рrрядивсн царевич у npucтy од<"нину, сіо 

1111 t~Іюгн :конд, та tt поІхнu а нупнями до батьн:н. 
ІІриїха.ли нymti но царн ·rн іі t~таJш йому ровиа~~-
Ішть, яні їм ноие.пось дина Ішt'іачИ1'J,, щю ncчcнot·u 
t'іугая і нрu набюш, і 11 Іпюму І1ІJІІюму будишсу 
жиuс мнти 3 ('ИІІUІ\t. Нн почут• про ес с·•·щлІІа 
rcc·rpн, а3рна доІ'1Щt~JІас.ь, що t~t· мабут1.. її Мt~НІШ\ 
t:сстрІІ а нарt~uичt•м живутJ, у ·1·ім r.іудинну, та ti 
t~Т~ШН lli'lMOBЛHTh І\3}>Я, щоб ІІіІІ аібраu: (.'IIOG BiЙ
rhiiO Та НДНJШ JІІ.~~ІСІЮГО буt'UЛ- Й KHбUJIIl. l{ap 
не хотjн fіув П ноt:Jrухать, а uщщ ян нриt•.іна.пасL 
по йuгu: .,І;~и, та й іІ~и·' - а но на оvудуиала 
царем, JІН t•ама xuтiJru, -- тан. І•ар і :нн~.:Іін зо 
JІ(:btJГo снш·о цар<:тва аібратІ, uійсьн:о, а t..:ушtів 
аостоnив у себе, щоб бу.•u ному nроІІN,ти. Нн 
почув п,npe-uи't, що бо1't.Н:о ~бірається на них 
нійною, поїхаи до етспу, сош·о нареченого бnтьна, 
тн й гуt-шув до йоrн моподецьним понриком: 

-- Стеnу мій ШИJ>UІ<Ий, стеnу мій просторий! 
оборони мене і мою матінну OJt ;нотогu норnІ':.І, 
етаршої t~сетрн, і не донусти tшм ааrинутІ, у 
('ІfJHTt:тui! ... 

Не бійтесн, -·· аш·ун <~Tt•n, -не дійде до 
KU(: те нійсино та й ІІаЗад не ІJернстьrн: ІlofijJti(: 
аелеtш трава ш~ снjгом, а нkтнами 1 

Нн: aiбpзJІtJCL нійсLНО, ('Н:'<І цар йщ·о шmiu t 
1щрицю, старшу сес1·ру, :.J сuбою уанв. Пони 
:йшли своїм царс.:тnом, у исьuму fіуи достатоJ.;, 
а нн уuійнши у ,·тен, тан аробидuсь пvенелина 
ancyxn, нopettaJlHCI• ае:млн, нем:І ні виші, ні ІІD
аопою: ІІітер t•уде, а ІІЇГ В~:ІJІИТІ) Чо.JІОВЇКН, ІІЇСІЮМ 
очи :шсинає, на ;нодсй напав голод, хороба, 
і uce нійсьно цареuс :Л'І·'ІІІудu і uнрило шшс 
fіі.ІІИмн ністІШ:'ІІН; тіт.ни й вернувел цар і:1 

17!J 



rщрипею, cтapruoro с~строrо, тn а ІІН)fИ нi.nr.rш 
прис.qужшшІв. Роа<'<'\ІДИІІСІІ пар та tt с-тшr 
:mнть старшу сестру. 

- Се - ІІИН<С, - МСІІС Бог ПOIIUjJIUІ ~~~ Те, 
що дав мені JІеJrинс царство, n J1 xuтin ще й •rуи-сс 
~nгорбатІ.І 

А СТІІрша сестrа йому 11 однааус: 
І-111 те. тобі Бог дав не.nИІш нщ>стuо, щоб 

ти рнfіиІІ, що схо•tсш. 3rину.тш сщ1ю нН\сJ.но, 
Н~бери 1\РУІ'~; ІШ ДUЙІІІJІИ СТСП3МИ, ДtJТf,1ШIIt'Тtfll 
tJІ'ІІШМІІ, І в~r. тани /іу,(" rю ·r·uocмy. 

Нuш·о старша ., .. ·.,тра уr·оuорюІІІІJІІІ цари і 
І'.Н)Н.•fі,'ІІ\ :М.Opl(Uy, RЖ ПnНИ ІІ(ІІ ІІС :Jl'OДИLIC.L ТН 
ннtіран :JІІОІІ liЇЙCUJtO,. та 113.ПDІ'ОДИІІІІІИ 6НАДШШ. і 
11ЩШИ, І IIOIIJIИU })і•ш:аии nобувати llt!Чf.'IIUJ'O Uyl'ШI' 
тn набІlІШ. 

JІн до11Jдшшсь менша cet"тpn, ІІtu нnр ІІ.'ІШІС 
ДО 1ІИХ Ї3 DЇЙСLІШМ, і КИЖС ІЩреПН'ІУ: 

- Сину мій .мипий, rину мій пюбий І Ідr. до 
морн r·.:ІибоноІ·n, fІсхай ІJОПU мс11і uсрІІс м·оІх 
шо/іих синів, щоб бу.:rо но:wу оборонить не~ца<·.~иву 
матір. О:Jr,ми --· иаи(е, - отсе ІІамиr.то, матчині 
('JІМКІИ, Tl.l JIIC UИІІ.П.ИНСІІІ ІШ ССрСДИІІУ MOIJII, j 
НИ ІІІ• ЇХ у вод~·, ТО ВОІІИ тебе Й ІІО'ІУІОТЬ І 

].{оїхао пареви•І до моря, 3JІіа а коня і пустиn 
йш·u nистись, а сам зробив собі човен та 1\ no
rr.nиІІ. ДОШІИDІІІИ 1\0 Сt•рСДИІІИ, ІJИІІЯR 3 · ИИІІІСІІІ 
111\MИCTtJ і ІШІІУН у Mopt~. Ни НИІІуІJ, тnн MO(JC 
і :J3l'pRnu, ІІОІЮТИJШСІ~ фИ.іІЛ аа фИJІеІО, і ПeprJt 
царt'uи•ІеМ вирну.тtА нит-рибн, а ІШ тій ІШТ-рІ,бі 
t~TOJITI» ОДИІШЦІІТJ, брнтjн ДО 110JICA 11 ::1.1 НІТі, а ОД 
IIІJJit'H Н СрібJІЇ. 

--- Хто ('.е до ІШС о:Jищн:тьсJt? - nи·raaoтJ,, 
- Матчині сJн.оаиr -- одназус нарени•t. 
- А ти ж хто таtшn? -- нитають. 
- Л JІідtrиІІ ваш брат, - Ішжс царсnи•r: --

мnтусн в:Іс 3oue до себе, оборинитЬ їі од пютоr·о 
onpura, старшої сестри. Сідайте у човен та ІІО<'ІІЇ
ІІІfІНтс, бо Шftt• ІІЛ))СІІС оіЯ:сьно нrдnаеко! 

llot·i;t:\.1111 fіраТІІ у 11011(!11 1'Н Й ()аІШJІИІ.'1• ДО МО])Н: 
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- \\•оре широне, морс гпибоІ<с І спасибі тоІіі, 
ЩО eTUJIO ІШ.М CИJJOTRM :Ja баТІJІ·Щ, )1ЇДІЮІ'О j :Ш. 
матір рідну І 

ІІідІІЯЛПt'І. виt'UI<D филл, неначе нскрами роа
сипаnосІ. перед брнтІІми, тn й викинуJІа ім а кит
риби піро. Узяли те піро брnти, та 11 попли:ш 
Д.О берега. fІрИ'-ІН .. "1ИПІІІИСІо 1 ЛН. ПОІІИХОДИJІІІ ;1 
ЧОІІІШ., СТНJ>ІІІИіf брат 'ГЇ,1ІІ.Н'И (~ІІИ(~ІІУІІ J~O t:11tJГ(I 
НОШІ, T;tH ІІіІІ і ('ТПН ПРред НИМ, НН УNОПаНJІЙ. 
Вш·мнІШ)'ІІ '~тnршнй брат 3 гриnи о.:.,инаІtН1'І, 
воnоt~іиь. Tt-\ й П)'СТИU 3~\ ui·rpoм; Jtн нус·а·ш•, ·•·ан 
3 ТИХ BOJlOCiiiJJ Ї (.~ТН.!ІО ОДИІІІІЦJІ'І'І• НШШЙ, ТаІШХ 
ше, JlH і )' С.."'І'ЩlІІІоІ·о С'іJШТа. Иu(•і;щ.'1І' б})t\ТИ, та 
И ІІОМ.ЧІІ~Іиса. дu М:R1'еJ1И. Стрі.поt мuти r.пolX. синін 
ІШ IIUJJO:.JЇ, :1 ІІІНІМ RНоПОНИоТІИt'І' 1й ДО aeмnj, ТН. Й 
ІШШУ'ГІ•: 

- Матінво наша ріnиалІ ПородишІ ссІІ ІІІІс. 
n зnuті,. n t:J1ili.nl, а до:&і собі з нами не nобутІ І 

А мати uдназус: 
-Сини моі ми.nії, сини моі .шобії: МатчнІш 

долн nитш: а 'іі ді·rш.1ми; тепереш.ки, ІІН nи керну~ 
~ІИСІ• ЛО мене, ТО Й J10:IIO МОЮ D собою ІІрИІІL'С,ТІИ!. , • 
Тепс})Р.ИЬІСИ буnе ному мене обоJ>ОІІИТІ., аасношttтr. 
і ШІ стnро<..'Ті літ нтіши1·ь І. 

І(аа~;;:·~~Іас=~:их~:~А~т~:~~~іІ!Г~ІЬгj~:о~~~t~~~~~~~~(J:~ 
б)'дИІІн:у, nнс бnсІать: n.'IІtUc ujttcJ,Jш, тан байданами 
Ttl 1ІОШІQМИ і ИН'рИJІИ pittнy; а IIUПCt>CJ1y, 8 :lШІО· 
тому 1шрабшо плиІІе сам нар іа норицею 
старшою сестрою. Як cтaJtO збш<жатІ.ся те 
оійсмш, мати й наJ-н:с своїм синам: 

- ДіТО'ІІfИ МО і МИ.ТІіЇ, Д.ЇТО'ІН'ІІ )!ОЇ JllOfii! 
ІаІтt. :Іо царя, nаІІІоІ·о батьвn, т11 1t аааивnІІте 
йоJ·о но м~не обідати, а щоб війсмю з старшою 
<~Ct~T)IOIO :ш ТИt.'JІЧУ ГОІІЇІІ ;JПіЛ<'И OДЇL'JIOR. Тн 
гnе~~іть -- иаиtс, - ин б~·дстt~ запрошуиать нuрн, 
то 1іс нажітr. йому, пtо 11111 ІШІІІ бптмю, а ви ііоІ'о 
діти! ' 

Пс.J(•ідяли брати у чо11с11 і nопли.,tи па:Jуt•трі 11 
нійrІ.ну. Нн ІІорінІІІІ~Н1t'І• а цнрt'nим нnputi.1L"M, 1'0 
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іі гунІІу.тнІ ІШ :1f'1'<':\1апів. щоfі ви:1па.пи дn них 
нщш. Вийшон ;,u і;ратін н.-.р, тu И пита: 

А •юго нам \І:І. l\Н~ІІС требн 'І 
А брати tt наІІ<)"І''•: 
-~ Нсш.на шнш1 ~апрошуG тебе до есбс обі

дати, а щоfі тиоG нійсьrю r~ царинею - етаршоJІ) 
С('('ТІJою одіс:~ан авіден :Ja тиснчу гоніІІ! 

Цар диинтмн на братів і думас собі: шеа 
то щас.'ІИВа мати. що мнс тнних СИІІіпІ Хоч би 
м&ті J)u•· оннопІ тоІюr·н шн~тш І А t~тupшu t~et"Тp:-t 
піина.лn, JЦо ее Ного сини, та й нажс йому ти
хrн~Ію: 

аащюІІІуі1 fіратіІІ ІШ еиій нnpnf'e.Jih у І'О('Ті І 

:ІІІІІ(ЮІ'ИІІ ЇХ П:tр ІІа І'НіН ЮtfJЗt'f,ТJh, Не H3ДH
НI1Tht~fl на них. таJ{ Ію ни rtoмv м:иJІі та JІIOGi; 
t~t>pl\e flатм<іщ·.инс. pit'"І'J, йому нОдшю. 1 Іш:туt: j 
ІJГ()ЩІ:\G Ца-t.р б(JHTJII, Н С'fЩНІІН t~t•eтpll ІШ ІІ)'ХО 
ЙОМУ ШОНО'ГИТJ,: 

ІІоfіиі\ fipnтiІJ, н щ• ноІіс:ш, то ІюІІи пилу .. 
ща'І'J, ~'('І' тиш: иійt·.мш І 

І tap j с.:.нуха'ГІ, її не хочt.~, n вона сінаr:ту,ел 
ДО ЙОГО, 'J'U IIR нухо f1ому Т,VрЧИТІ•: 

-~- І Іоrіий, - шнку тобі, ~ u JIH не nобсш, то JІ 
ft нііkмш тuot·o не стану годунать, а мои <'естра 
ІН~ fivдe йоt·о ~юдлrатr. (бо іі С("JНЩуща .а ними 
(')yJra), ТО TliO& НЇЙ('J)ІШ бt"а XJiifia і~ О!tf'ЖИ ПОС'.ГІИЗНе 
іі нрощщсІ 

:\uмие,:mн<'Н цар, л.уман, дума11 та 11 нюне: 
-- І-і у, роби ::J братами, що с..·.ама :шнсш, а н 

)!)'І\"! ('JЮГ.Ї ІІа ІІИХ НІ.~ іJідНіму. . 
•J ан ото пони брати баnи.ТJИl'І· Ja цирем, t•·rapшa 

('t•етр.а і_ :шсJІі.нн. щоб у їх •ющІі нроби.1lІ·І діvну 
пt й :JaTJШVJШ чонm,І, а ін тому чону ІІрИDJІ:Jалиfі 
під човІtо:\1 .. мотуаон. Подлнуuа.'ІИ fірuти цар.н :ш 
x .. 'lifi-ei.•ІJ,, та й JІuсjди.'1И у tІUUСІІ. Тільни що uд
Jr.IJШJИ rонін 3 дnoG, а t•.таршл сеетра смиН" :щ 
ІІЇJ)ЙОІН(у, ЧtJII JIH ІІЇJ![ТНІІ)'UСН, tJЩta і аабуJІМШТі~Ш 
у •rоІІен; тан tiot·o і rtuTftl'.ТJ.O нn дІю. Не душе злн
нnmt!·І· брити, fio ІШІНН',ІІИ 1101 ~юрі: вхс.нtиди стар-
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ІІІОГО брата 3 ЧОІІІІU, ·ra іі ІІОШІШІІ1. Па•ІІt1'1• старша 
сестра, nю нічого не ндjнш.І, і гукІІ~\.'Нt дu кійсьна: 

-· Стріляйте а JІ~'І;;н! JJн їх не нонбищн:тt•, 
1'0 СШ'•ІІt :JГИІІС1'С.~! 

ІlоІ.~ИІІаnисІ, нn бJ>a1·iu І.~1'J)Ї.'!И, ІІсна•ш хм~чюю 
їх ІJІ,рИJІІf. Однан 1 t·мн·о не а.'l.JІшшись брати: 
ІІЇ)НІУЛИ Та Й BHJtliYJIИ ШІС ІІа ·rii\1 боні, {)j,'ІЯ. l\t;\T11Jt·· 
Іюгп буnинН)'. ТіJІЬІШ що роа1·а:ш.•ш брати, ,.,, 
t~Тарша СССТрН ХU'І'ЇJШ ЇХ ПОТСlПІІТІ•• H()Jlll Дl:ill.llll'fh
(.~JI ІІідшІІШАf: пnt')CDc нint•J,r;o, ;::1:1• и а .11уніu 
4:тріnяють, од 'l'llX с.·1·рї.-. ( t'.<-'•••,,~ :шщн.~1.щ~ь. 

- ІІу, ·rснсJ•с.~чІш, - нажf' мати, діто•Іюt 
1\t()Ї ,ІІЮfіЇІ 1 ДЇТО'ІІСИ МОІ МИ:і.Н, рЯТУЙ'fС C.~Cfit~, IJП'ryitт~. 
Й МСІІЄ, НеХай 88М ІJОІ' 1\Q:\ШІ'НІ: у ІІJШОоМу ДЇ.ІІЇ; 
ті.пьнп гпедіть, нн t•.тшн.• ІІоІ·иііать цар, ваш 
батько, ·ro uирnтуйтс.~ Uш·о і приведіть до :и.енt~! 

Нu•ІШІИ UuроІІ'итм-:п fірати; ст~tрши:А L"'J'}Ji.лл а 
,!ІУШtj Ші ІІОІІ}'J-Ш·Іе у ПЯТJt 11уд ('Т[)ЇJІОІО, 'ГU неначе 
ІІОІ'ІШМ ІШJІИТЬ RiitCЬKO, ~ ОДИІJНЦJІ'І'J, (іратін ІІШУJ>
,:ІJІЮТІ:. Н:QМЇІІНЯМИ 11уд у ДІІ8ЦІІ'Гh; JШ Tti}IOXI-JC ІЮ 
lіайдаиу, то тан нін :1 .JІЮдІ.ми трісн:ами й: рuас,І
н.тІетм.·н. Однан як брати 11е борони.шtс.·J,, '••н·о не 
робио~ш, а війсм-со yt•c б.шшитьrл, бо Іtслиис бу.:ю, 
тн ще it •·нм ПНІ> нопе}>сду nедс. Н.а'ІУ'ГІ· бр:~'ГІ·І, 
ll(fl ШІШ ЇМ С.~НМИМ НС оборОІІИТJ,('.Н, 0'1' НUІІИ УХОrІИ.ІІІІ 
ніро ;J нит-риби, ІІtО .морс їм шщарува.ао, нн маХ:
нутІ! рна, 11Дj)Yl'C 1 - Tt\H ~ r.IU}JJI ~ IIUHO'Jlf,'lИeJ, 
фиJП, одна не.тrин.н, а друrа ще бІ.JІЬUШ, а ту·•· 
ЩС ІІІ< дмуХНс Ві'Г•J'• Та/І У<'і бІІЙДНІ<И а ІІіІІ<:ЬJ;ІІ'І 
ІІороанос.·.и.110 і нопе}>свертуu~ошо доПJ})И ІШІ~~•м.и. 
)J.ИШІЯТІ>СІІ бра1'И: і ЦІІріD НарабеЛЬ ПОХИJІИ;ІО ІІа 
бін, от-от фюІR нсрснсрнс, тан вони снuріш у 
ноду, ухоІІИJІИ той ІшрабеJІь і винесли на llepct·. 
У:щпи брати ІІUРJІ і с~стер, старшу й ссрсдущу, 
'fl\ й· ІЮВСJІИ ДО МИТСрІІ у будИІІОІІ. J:ІИЙШJШ М!lТИ 
до царл на аустрі•t а хпібом-сілшо; тіпьшІ нар 
іІа 11аі сІюгnлІІув, аараа і піанав. 

-- Віцкj.ІІІІ --- t~пити.н, -- ти ушІ.Jtаш.?. . . 'Ін 
'І'Іt ·rут ха:шй1ен, чи н ниймах? 

А царинн, :\оІ~Ішщ t~сстра, йому й однаауе:;: 
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- · іНиuу ('ІІМН сuбі у сно~;му буд.шшу, а 1\ІtJ
}'1\ш cІtttnми, що ІІU]JО1\JІJІИ тобі до поН('U и :мотj, ~' 
од пояса 11 срЮ.пі! 

ТИНt - ІШЖС lltІlJ, -· ПИСИJІU nu МСІІС ~ІИС'І', 
ЩО IIIJИHCJla )fСІІЇ ДBaJIRitRTJ, НОШЄІІ1ІТ, ЩС if ДНН
ІШЦЛТЬ МИШСІІІlТ llpИC~18liR 118 ГОt'ТИНСІ\Ь? 

-- Ні, - oztкnayc МСІ1Ша (~CCTJ>D, -- ІІе t1 (:(' 
тобі писа.ла, не 11 й мишенят Іtа І'Ut':'l'ИІІс.•ць носи
.нн.~ш, а сJІитай - ІСіlШt~, у мо\'х •~еt·.тщ•, мошс 
ІІОНИ :ІІІШІfІ'Іt1 ХТО ltO T~(je 11Иt'1111 1 X'l'() Й Поr.ИоlіШ! 

Гпянук ІНІ (І аш t•сстер, питrн:, u ІІОІІИ дрижать, 
щmаче трясця Іх чтсс, устромипи u•ои 11 ~еМ.'ІІu 
І 1'.'1111111 ІІС llpO&I08:1RTJ •. 

- Е, ІІІ( GtLчy - маже НЩJ, ·rан t~e шt 
мені тзне ,;аихо шtроби,rш: а мuїм JІюбим JlOДl)Y~H
JІ(НJ\1 і ~ мuiМ:tt дітн:ими роа.ТІучи.ІІН, LJCfJC3 нur. 
:ІІн·уби.u я і два мої нiJ:I:t~J.нa?. • • r·Іut~'ІlJjІшnтcш., 
ІІсх11n буде нnтооаі 11u аасІІуаі І. 

llpІtІJJIOJatl ІХ НО}) ІСОt'.НМИ ЛО НОІІЛЧИХ XlJOt.:'J'ЇІJ, 
'1'11 іі нустин у чисте ІІОJІс. Помчапи їх ноІІі . . 
де ІщарютІ)сІІ. с.·естри l"О.ТJОІІою, там моІ'ИJІа, nc 
:ІІЩО)І - там доJІИІІа. Д"JІі ~uбрав цар 
ЦRJІИІІЮ а СИІШ)ІИ, ТО А IIOЇXRD у СDОЄ IIO)IC'fiiO, 
а IIC'ICJIOI'O буга.tІ Й НабаЮ.\ llyt.:THII у С'fСП, ТШ\ 
ІІОІІИ ЙОІttу НадбRJ1И сТі.!ІЬНИ ХоІІЇба, ЩО 30 HCI•OI'tJ 
СНЇТ)' 11рИі3J\ІІЛИ нуnці нупуиатІ, тоІ\ ХJІіб. ;j 
"l'oro •tacy Іtаре.ие щчм."І'Du ще пoбi.!IJ.Iuano і (J(jua·н
тiJoo, бо с·•·ен і ~юрс с1·uли !!ому родичами. 
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ГАРКУІUА. 
ДfІІИІІ1'Н1ІІІІ КВрТИІІІІ~ 'ЧІ 0 0~ ДіІІХ • 

. '1111\R,ЦІЇ: 

,llpoxo)t (:І~Мf'ІІонич ІІ)'Т)';&, <"О1'ІІИІ;, \'Т.арніі •ю~Іоuіа;~ 
ІІані )(нpyf'n. іnішш itCJІ"n, по lH-l\ty р. 
t•;ІЛІІ, MOJIOIUIН\ ЇЇ (~CC1'}Ja. 
І(uТt~~ИІІВ, н.-1Іuншиця, ('Тара баба. 
:ХІІСjЩt, д>І<ура t:втrшніn. 
ХоІІ)'ІІасиіі, обиватеJІІ~ і (~у.<·іан сотІшніІt. 

~~:~~ } uбина-rспі, т·рохи r.ш~юдші ЩL снтшІІШ. 
l'llplt)'IIIU, О1'ШІШІІ ро:tбійІІИНіІ<. 
ІІ6ух, йnr·n джур». 

У••ш• } 
)JO~If'JIO с·rарІІІІІІІІІ у роабіііІІИІОіІІ. 
ІІвку•ш 

1-нІІ \ ІІJ•---2-нІІ J рІNІ ........,.. 

)~нupoui Jtюдс.со1'ІІИІШ, ноашш, народ, рuабійншш; 
діІІ•Іа'І'а і нu~а1JШІ. 





ДІЯ ПЕРВА. 

(0бс1'НІІооа: ('1ІЗ:н.нн СІІ'І'ШttШХ\І; 11 Н)''l'І\У ліжко :! 
ІІШІОІ'ОМ; нv~'І'О::\І д.шшни І даИІ' .. ІJtt;и, Іtpю.;plf.'rl 
ніt.~ТІtІІІІИ:\ІИ Чt.~х~шми. І-Іа t:ТіІШХ ІJИ('И'І'І, Uршш і 
бt\ндура. ІІш.~t.~ІИ~J\ИІІі дut•pi у дtnочу, а Ю1,Іtі ІШдІю 
ЩС Й друГі JІІІ~рі 11 СЇІІІІ. ll11 ІІраnіІІ t'I'CIJ'OIIЇ 
СІ1ШІL11Ї - Bj1:JtCJ, Н IIU ,!ІЇІІ1Jt ДІІері J1 ІІІІН''Іі' 
Со'І'ІІИl\а. В діRоЧЇЙ дівчата М.О1't\ІОТІ• ІІИТНИ іі 
ІІ()JІДУ1'Ь, (:0ТНИ1JИХВ, СМУТІІЮІ,. СИДИТІ1 бі,":ІR (~'fІJ,!I~a, 
~ХИJІИНШИ rо.~оІІу иа руну. І'ошн СТІ>Ї'І'Ь бі,ІІJІІІеї.) 

ВИХОД 1-ИН. 

Сотничиха і Гам. 

І'.'\ Jl Jl, Та t'оді тобі, мое ссрдсньно, cyмyuuтt. 
і нбиватьси І Нн 'І' ани: •Іс1·осрnІІІ мІс>щь, ІІІ< 
ОДJ>У)І<И.Л3СL, ~ Й ДОСі усе 11JІН 11СІІІ, - 0 11И ІІС 
ІІІІСІіХ&ЮТІ• І І Іорuб UІІІС тобі 11 ЩJИШШІІу'rt •• 

с () т 11 и чи х л. І ІрИІІИІШУТЬ ДО ('ІЮGЇ 
ІІеuоm, до бридноrо Сотнинn, до ltoro ot'opyжttot'o 
tшxwtнn?l... Чи 1'И :.sнuf:Ш, що :'ttift ш.•люfі 
Те~реЧІСИ МСІІі .ЩС І'ИДЧІІІІ С1'ИІІ, JЩ до \ІІШОбу '/ • • • 
ГА .11 fl, Не тин< 11срва одруІкиmІt'ІІ 3 стuрим, 
·ra Й ШИU)о'1'Ь НШ ІІЩС.ЛИПО, IICJШ'le а МШІОДИМИ. 

А но.ли шн'-~ uін тшсий: тобі І"ІtдкиА, нащо йш .. ·ш 
аа ІІого? 

1: (І 1' 1111 11 И Х Л. • ХібШІІ ТІ! ІІС ~HUGІU, Що 
іШ~ІІе M:.І1'~'('Jl ПрИІІСUШІИШ.І? 
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І' і\ .Jl JІ. :J11uю; ·пrиt. ;щш·о спричшtасr,, а та'І 
тан щ.нидеІІЬІіО ·aruдиJІat·t.. J1 пшс подvма.ча, чи 
ІІС причаруплп тебе чим сІІраnді ІШІІ СотJІин .. 

1: О ТВ И ЧИ Х А. JІихо мсІІ~ тпжке :JІ'о
ДИJІо 1 ОсІ. cnyxatt.: а11t•ршу матусn меІІе RJ\.tnRЛSІШ1, 

~;~~~~~~~~· ~~~n~к~;~"~;•~·~~~ ~~~-pr~~-;~~~r;nм~0;~rot~~71~Y~~; 
C[tltl.НIШICio, О:ШЯ.'lа MClfC, бИШІ, &1 11 ВСС-'І'ШШ ІІС 
:tІ'fЩИ,ІІ:Іt:ь; та uшс ІІІ-і мнту,·н (:IШ:Ji-l.!l~t, що воша 

fііДН3, і С1'ШІН 1tlt!ll~ ІЮ))ИТЬ 1 IUU ІІіІtіЙМRЮ 11 іі 
оr.татнJй шr.штнн Х.ТІіба, тоді н1 а~1вязашни o•rr1, 
ІІОНОJШ.'ІОН'Ь 1\ЮТЇЙ !ІІОїІі ДUJІЇ І. )ІуЧЧt\ .ІН'>ІІRТЬ 
,\' <:ирій ~СМІІі, аІІіщ >tШ1'І• а нсш<~бо., І (llnaчr.) 

І' А .lJ Jl. 1-JjдІШ llt'IIM\3 :~ryбИJIU t'.ІШІО :1ИТИІІУ ! ... 
Нnна 11У)Ш.Ш1, ЩО д.nя nin:n1101'0 (~I~J'Htll ті.ІІЬІШ іі 
rрсба. що t:plli;na,. ащюта ,.., уfі))ання. 

t:O'l' 11 И •І ИХ А. Н од 1'е!ІР., Гшнu, нінtоди 
не таЇ.JІRСJ,, С.JІух~Я, 11 ·t·o(jj рuанажу, ІІШ найгірш 
·•·очить At,oc; cc.•ptte й не дне )нті rпnн:ою ні 11 деш., 
ІІі п ІІОLІЇ, 
ГА .JJ 11. РШІlUІИСИ, моG еr1щеньно, ро:шаш 

с.·Ішt: горе: ти ;JІІаєІІІ, що ніхто тебе тюt не любІІТJ., 
Jll( JI. 

(; 11 'І' 11 И Ч и Х А. аа ні.1ь1ш ДІІіІІ д<> м<ІІ'" 
ІІІJІІобу, раа ІІіІІІJІа 11 у ліс носvмуоатJ. та ноІІ.1Ш
натІ.. Uy.no IUC patto, - сонечІ(n тільни-що вюю
типось Ї::J38 ГОрИ, j Jl, :JSМ:ИСJІИRІІІІ1СЬ, t'.ХИЛИПІНИ 
roJtoвy, йшла с.~обі. Но:Іи разом щосІ• ::tаnоІІоті.1Іо. 
Оаирнулаеь, дІt1І.1Іюс.:J, - t~·rоять ІІерсно мною д1ш 
но:.аани верхи, Ht'H8Чt~ ::1 аемлі Іtирос~лJІ. Той, ІПо 
їхан пonepeJtY, сиаін на біліІ\І иоІІЮ, 11 червоному 
)Ку11ані. 1.'анш'О гаjншrо, мо"ГО(НІUІ~о нозана-1 мені 
\JЄ ДОВОДИ/ІОСЬ ІІЇІtОJ\И Й ба•ІИ'ГІ>. /1\уІІІІІІ 11~ .ЙоМу 
був ІІRССЬ у ЗОJJОті, броНЯ бJІИЩИ"ІІ СІІМОЦОІТІІИ!\1 
ІШМіИІІJ·1М; а .fl TЇJlLICИ Й бИ 1ІИJНt Й:Оl'О •topHj О'ІИ, 
що сІяпи нсцачс аорІ сеJ.І~д темної но•Іи. Сщщt' 
~IOG 311ТОІСО'ГЇJІО, В І'іJУдЯХ СІІС).Іt•Л дух, R· Я ~'ТОІLІ\11 ···
і нес пи його диии.чиr.І., )ІОІІ nричнрщtяІ-tа . І 
l\0381C, :І)'ІІИІІИRІІІИ НПНІІ, ••t•t,•){( J.!І18ИИСІІ ІІИ МСІІ<', 

ДІІШ уrМІХІІ)'ОСЬ 'ГІІ і\ ШІІІW: "3дOJ.IOUa буІІІІ1 МОЯ 
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top,'IJ.1 1ПIO! С:МІГСЩІІіJ, JIJ~ fj1J1Іy, ;Jij.tІІJ,TIO ДІШ ('011ЦfІ 
І>Нзом. Ht~ анаю, JІІа• Н HJH'Щt"!. ·~ J!o 
~·м~рТИ ІШ :шбХJ\У ЙОІ'О ІЮІ'JІНДу, ЙОГU уr"ІЇШІШ! 
.)ПЩ 'IU))11UI'O 11Yt't1, JIH ЖСМЧУ)ЮІІ.~ IIRMИt'TO, aa
r;JIИIItRJIИ зуби:, :J ОЧСИ liOCifJIШIИ('l• ИСНрИ і ВСЮ 
мене аапалиnи; йо•·о голос і тенr.ренмtи чую. 
Мені стало стрu.uшо, і 11, мов неt~амuпита, побіГJИІ 
у ГУЩИНу Та R СХОІШ.ІНН.~І.. :J, 1'Щ'В 'ІаСУ :К03t\Іі 
Ш.' UИХОДИ'І'І• ", мене :1 ГtJ,тtfiRИ; ТІJІLІ\И ЙО1'0 UJtiiOІ'O 
й fia••Y~ ті.n:r-.ки ~_ро його одІюІ'О і дум.аю, і raдnto! 

r А .11 11. ДtНІІІUб щш:ІІШJШС~І·!. о Тан 0'1' 
ВОІІО ІІtО: 'J't~f'ie Щ}И 1Ш)ЮRd.ЛІf ІІОрІІЇ ОЧИS... 11 
ЩІ(ІШІ ІІІІИІІІ!ду :іfНЬНУ ІUСІІТуХу, ·ro 11111111 І'ІІРІІПІІТІ• 
'І'РІі• НІІДИЦЄЮ і JІІ>"ібG Ті ЧІІІJИ. (Хоче fiТR,) 
СОТ НИ 'І Jt Х -" (ЮІ''ІІІІСУG). ПоС'І'ріUІоІі! •·і 

чари, сі м~·ни Mt·шj мойtІМУ •~ерцю; ВОІІИ тіт.ни 
МСІІС jl Д<'ІJІКУТІо 1 і ІІТЇІІІАІОТЬ НІ! сні·rі І 

ІНІХОН 2-ИН. 

ТінІ і Нuтерина. 

Н А Т Е І' lf ІІІ\ (прнrлндуІІІЧН<'І• до СотІІН• 
••нхн). Все пла•Іе та uбинавтьсІJІ. , • ЧоІ"оІІІ 
тобі ще бра кус, мо11 ІІаІІі кохаІІа ~1 . • . Пап Сотпин 
тебе щобить, душіІІ собі не чує; ти- в багатt:тоі, 
u рu::шоші, ин JН·Ібош. .. на u н.пеrі; І'.JІНtн. на себе, ·-· 
иш·І н ІІерпах; и. яхонтах, u шмари.t·дах, Іl>е:-Jеті. 
н оксамиті!. YDC('J .. сніт іахuди, то Щ.::Іt'JІИІІіщої 
ІІИІІЇ Jle Іtоба\ІИШ. Усі 1'Обі 3UОИДУІО'І'І), Н Tl1. 

с.: 11 ·r НИ ЧИ ХА (ІІерехошІІІІG). А я ".,. 
UІtдyto найбіднійІuіІІ хуторннuі. 3 ми.лим і u 
про<.:тій хатинці бvnnб щаспнвіщаІ 
НА Т }<; Р И Н Л. Роашшні, мои пані 11охана ! 

Се тобі так адає1·ься; ІІК бачу, не коштова.ла 11\І' 
ТІІ ІіриuІ; боа цо<.:татку і " ми.лим ну~но жить 
ІНІ СВЇ'їі. Поt-їорИСRНі СВОЇЙ долі, ІІОJІЮбИ ll&lla 
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t:отш•rш. Ннnго щ~ тобі •ю.-:tоnіна '1... І Ін в на 
RriO І'убу, Nt:i НОІ'О ІІОШШШЮТІ•, ш•( ЙОІ'ІІ finЯTЬI~fl ! ... 

1: О Т 11 lf 11 11 Х Л (•• дщ•ощшо). Л н ІІоІ"о, 
а·иднш·о·fі)JИЛІЮІ'О, ~~~~~Ішtншо І nirІ ІІСІШ1Іе rробан 
ТО 11ИТІ• Mot; (~С[)ІІЄ f 
НА Т J; [' И 11 А. Ох, M!IR nапі ІЮХRШІ! 110-

nnJІacl» бИ 'І'И ДІ)УІ'ОМу '-ІОЛОІІіШJІІЇ, - ІІе ~та.nаб 
т:ш нирпу •·пу·rи І ... 

J' Л ,11 11 (ІІ~І•~хоптов). Голі тобі, ~''fІІJІН 
ІІU(ШU'І'УХёІ f ТНОЇ Bo11t.ЩRJIJJII ЩС tірШ :.JШ.:.\ІУ1'И,'ІІІ 
ІШІІЮ. 

(OJ11 ІІІШІТУІІІШИН 'І)'ТІІО ''ОІІОР. (:ОТНDU,) 
Xncд.O!JC І нсха1іі ншшй r.ід.паютr,, Til щnr. ГОІІІІІІХ 
і XO[J1'111 1111 ІІІІІUJ)И lІ!І~біра.'ІІІІ 

Н Л Т І~ І' И 11 А. СотІІИІ<, Сотнш<! . . l'uдi 
lІ.ІІШШТІ•, MUJI ІН)ІІЇ МОХ8ШІІ ПаН С.оТНІіІ\ дуте..~ 
(:~HJ>H'fl•CH, JIH )'І',ІІРДИТJ, ТВО'і ('JІІJО;Ш, f JЩ 1111(.', 
111дшшсних, ~rшш с..:поє eeprte. 

(; 0 'J' Jl ИН (~u ІІRІІІТУІІКU•ІІІ), )J.обрс ІІІІ-
І'ОДО11аТІ• ІІарод і Ноааніи, 1110 пjбрЛ,'!"ІИСІ• На IIOJIIU
П3flll/l. Та щоб бу:ю чим шн·оду11ать шпдеІІ 
Небеха, 1 \у11п і Хору11жоrо, бо 11 ІІоІІи тсш 
ІІ[>ИІДуТІо, 

n и х о .п; :1- и й. 
Ті)Н і Сотпин. 

(; 0 1' JJ И )0, Доб[>ИД~ІJІ,, ~lnfl І<[>Л.1ІС'ІІЮ, MOJI 
.1ІЛJІС'ІІ<О! (0[ІНІ'JІІІДНІУGТІ•І'ІІ,) }'<'С T:IIOI>J< 0:1-
ІІ.JІаНПІШ І і rшr.ПJІД 1'ой И\Р. поХМ)']JИЙ. 'Іоt·он' 
ТОбі T))r.fia? ЧUI'U бЯ.ШRGІІІ '1 t:иаи-си TЇJJ(,HJ.I, 1.'..'11)11() 
П}ЮМОІt -- і все нп а 11еба посин.петм.·п І 

(;О Т 11 Jf Ч 11 Х Л (ч)·:ш). Н блишю смсрТІІ, 
олІІІІ с~І<·ртн І 

(; 0 Т Jl И 1\ (~ІІІІІТІоІ•П). Ну, СІШ>І<ЇТІо Т:lНІІ 
IIR. МИ~1ОС"rЬ, ЯН ЙОІ'О IIU ('ІІjТі 111'1-\ДШ:ІІІ, 'IOI'U ІJОСОМ 
башшоть І'uрні моJЮДІІЦі •?. 'Ін" тобіш тпни, 
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NJoft. Іrр;.І;н .. ~Іню, fіашатr. тіс1 сr.tерти"І ToUi ті.~LШ1 
шитІ. тн Uш·)о· дкиуватt., щu І1ІJСJІаu тolij Таt.НОІ'н 
•Іолоніна~ ян л1. Hr дуже н моо~tодий, ІlрЯІJJ~а, 
:штеJІ\ десять мшюдих аа no.tн~ аатнну!. . . Ниог11 
тобі ще треба? (Г.ер""'''" 11 ошен.) '!им щ• 
IIOJJH? ... 

r. О Т НИ ЧИ ХА. Чом ІІ<е ти 11е nішон ІШ 
ІІЇЙІІУ7 

f. О Т НИ К. · Чом?. . . І бе" мейс баrапмю 
JI)'JЩiR ЯНІІЙШJІОСЬ! Та ЩО "fiiM і !ІОбІІТL ШІ ті і\ 
11\ЙНЇ? 01' 1 JIH би буJШ JІИЦІІJ>Ї, 'I'Ufi Jl (~ЇІІ ШІ t.~IIUI'O 
ІІІІШІШ 1 ПІ И ІІо'іХІІІІ IIU ТУJ)НИр.,. 

1: о 'І' Н 11 ЧИХ А (nepexonmoІ). Не даnснніі 
ш1їхшІ: ~арая би ІІRнnго привс:шн додому. 

(; 0 Т Н И К. ІJрсХІІІІ! Нб IIIIIIOJIOIIIIU ЧОJІО .. 
ві на я ДІІИЦІІТІ• JІицаріu, 11риuін би їх до тсб<•, 
·га й <Шазаu: ,,1\JІШІJІйтосt., бісощt І fiмu·rн, моїі\ 
жіНцІ, ШШі Mt~pyci, ОТ ·rашІ" (ХІІІІІІО ШІ 118НІр 
Нотерин_у І ІшІ·иноо 11 до ull· t.:отничнхи.) 
КА ТЕ РИ НА (ІІІu'"ІІіно). 3МИJІуйсJJ, ІІаІІс 

СотнИІІУ., схаменись І Я ний R nидаІ'? и - стІІрІІ 
баба! (Про ооІіе) Гля11ь, який бравий- і стаІ'ої 
баби 11е anюcnoct.! (ао АІІІІІТУІІкuмн чу1'ІІО nо
ІtецьвІ pora.) 

СО Т НИ Н. От І nони-тоиариші абірuютьсн! 
(ІСаТt!рНІІІ) Наготуй нам '"'іданни, тn щоб біnмн 
fiy.rю настойон, зwпін:анон, ншІиоон ·- і nолинtю
нuї, Ї МЯТНОЇ, і ИурдИМОІІОВОЇ, Ї Н8J1Г8ІІЇВН:И. , 
КАТЕ РИ В А. Чую, пане Сотнику. 

(Виходить о Гвnею.) 

ВИХОД 4-Ий. 

ТІж, Нущ., Бебех і ХоруннсиІІ (u б!ІоІІі, з фузіямн, 
ПИL'ТОJІЯМИ 1 иинжаnами). 

Н~ Ц L БЕБЕХ 1 ХО І'~'·JІЖІІІІ 
(ри~ом). ВеJІИко-іменитому па11у Сотошву і 
найnренрасніщій ІІаІІі Марусі добрш·о адороюІ 
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j ІJСЯІЮГО б.:nш·nдriiCTKiJI fіШЮН:.Мо і tiИ3ЄIIItfi0 
Н.ЩШЛС)ІОСU! , , • 

С 0 ТНИ Іі (rBIIODIIO ІІрОТJІІ'УG ДО ІІИХ руну), 
;.Jлорові бу.ІІИ, ПRІІИ-ТОІІRрИІІІЇt ІІ}>ОСИJ\10 сідати, 
щоб yrc добре <·іда.nо. ()ІІсТІІТІо('ІІ і сІдвюта .. ) 
(:J.оІ'ОДІІіІ зnпроrив 11 оас до с.~сбс ІШ. tloJIIOJІ&lШJI -
тане, що J11' rві1·-с.~оннн, то ще тшюrо у нашому 
Н:рО.Ю НС буШІ.JІО. ан Rr.CЇ ОІ~О.:ІИНЇ aifipnR HR 
oбnauy НО:JШrЇІІ і НЗі)ОД, IIJIOt~TH, ПІІС:ПО.ЛИ'fС 
рушс.~ІІІІJІ: Ht~IO M01U (ірОІІІtІ рШ:ЩОН ОХОТІІИJШМ, 
Щ~ІІЇХ TeHtT DИС'J'tІ'-ІИ'І'І, ШJ ~Ні MИJd, 

1r )' Ц L , П І•: Іі І' Х 1 Х О 1' :t 11 JIC И П. 
Oro-ro-1·o І ... 

t: О 1' 11 И І' (nrprxoш•ю•)· Та •·~ ще не веr, 
н от щu: t~І.оrолн.н ~ rшми nу не попювать і ІІt~іt
ІІ(JСІСJШеІІіща МОІІ н~іІІІш, ІШІtі Моруся І. . 
Н У Ц І, , БЕ БЕ Х і Х О І' У Н Ж И 11 

(ІІес<•JІо). Пані МаруснІ Ай, шше СоТІІИІІ)'І 
отп1н ни гадай І 

(:О Т НИИ. Brjx ІІС.д1Іtедів і всІІрі о ви.nущимо, 
нсіХ новніu, ~Іисиць витравимо. 

Б 1! Б 1! Х. l'.nяш.! а чи дав11ож ти, ІІРІІС 
СотІІННУ, нерестаІІ бонтьсн ведмедів і непрів? 

СО Т 11 И И. Та n 11 ••орта не зщІиаюСJ,, ян 
no •юго nрtшадс! (l'отують •в11у~пу; НвтериІІu 
і дІІІЧОТІt аоетиааtютІ. ~тІ.JІ І с:ташлJОТІ. блщр.о, 
ТІІріІІІІИ, ІІ.J\ІІШКИ 1\ 'ІВрКИ.) 

Б Е Б Е Х. Ну, І';ІRJ.ІИ)Н, шше сотІІИІtу І n 
nиte тобі сьогодни догояtу : всіх uецмсдів і венріІІ 
прнмісіньио на тебе НИПJ>У! Роби :J ними, ІПо 
('ОМ ШІВGШ І ... 

(:О Т 11 И Н (•·коr,о), Чи ти не ~дурів? І 
Лцшеш н І'ТОІІТнму б .n11 ІІаІІі Мару•·1. . . Ти ще 
ЇЇ до С.~М~.J>!И псре~ІJПШЄІІІІ 

Н У Ц L. Не бій сІ., пане СотІІнну: 11 сим 
!іуду біJІІІ шші Марусі, в<·іх всдмсціtІ і веІІJ>іІІ 
ІІrрсстреюІю І (ПоквауG 1111 рушхІНІ\Ю.) Br.ix 
ТОНИ ).10 ІЩІІОІ'О! (Ці.1)'G руку ІІUІІІ ~ІаруІ•І.) Не 

uіІІсь, "'"' ЩJ)'JI<'UO І 
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Х О Р )'НІНИ А. Та годі вам, ІІанн-товари
ші, із пустого н пороншс переливать І Ведмеді 
j вепрі нам не стрнuші; а от, поспухайте, яис 
,f'ІИХО 118С ЧСІ-СЗ: 6 иід ЧОГО :ІаМИГJІИТИСЬ і ПОТИЛИЦЮ 
ночухать, особ.пивс тому, у Jсого, ян у іl(идп, 
І'JJОШей і тана гарна нсінна; ще паІІі Маруся І 

СОТІІИИ(швидко); ЯнстамmІхо? Пс•ІИШІ 
тuОі в І!_ОТ і сіJІІа у nічи І. . . . 
БЕБЕХ. Чи не 103рзІш'І 
К )' Ц І о. ІІндіж, хвороба '1 
Х О І' У· 11 Ж И 11. ПршІ СІоОГО,ЦІ\11 ,\\іІі L'.ІІ<ІІШ 

~~ С1'ІІрСІJ~уба nав мені :шie·r•ty, що до ІІШ~ мшщруr. 
у ,-.,.,тІ ГаJ:ІКУПІІІ, o·r що І 
· )' С І. ГnJІН:VІІШ? . . • Гаркуша? 

СО Т 11 И JC, НесподІване пихо, 1сари Uuж11! 
Що теш•.речни 1\удсмо робИ1'L, ІІВІІИ·1'ОDuриші? 

Н )' Ц L. Hanc•co нуцо~ІУ до анІІІІІІ, тю< і 
Гарнуші до пані Марусі: 11 сам Ії оборошо ... 
Б'ЕБЕХ І ХОР)'}[)КJІИ. loJIOUИ наші 

ноІюн<имо аа па ню Марусю І 
СО Т НИК. Спасибі вам, пани-тонариші ... 

Нехай нас милvс і хранитІ. Господь од таког11 
ІІорогаІ Хіба "яи ІІС чули, ЯКИЙ І'С ІІаJІИRОДR 
Гаркуша? .•. 

В ЕВЕ Х. Де ще той ГapJ.>vwa, а 'І'И вже, 
пане Сотнику, і ніс ІюхнюпшІ. Не"бійІ'Іо: Гаркуша 
Іtс яний-небудь дурень - t'ОJІови під ІІоnесо не 
ІІідсунс. Мапо у тебе ·roro люду, - ноаакіо? ... 
Ти й ми не сиді·rиме.м., аrорнувши РУ'ІКИ: сидя.чо•·о, 
НІ\ж_у1·r.. Татаре беруть! 

Х О ·р )' Н Ж И и. Нехай тільки суиетм'"• 
·ro ми йоrо на першій осиці провітрим! 

К )' Ц Ь. Се йому пс .~ Литuипами даснать І ... 
fl ЙОІ'О OIUIH І ... 
БЕ В Е Х. Ударь JІихом об аемІІІD, юшс 

СотиинуІ Бач, сt<іJІЬtШ у теІіе :~аступниt<іІІІ д<• 
ще той· :у біса й Гаркуша, а ·rи uи1е й з.nпнансь І ... 

СО Т НИ К. І не думав nвнатись І Ян до 
ЧUІ'О Припаде, ТО Я ЙОГО ІІа ШМаТІСИ ІІОШарпаю, -
я.к )ІИШ в ступі задав11ю! • • • Вже 11 його не 
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помипую І. . . Випємож, nани-товаришІ, й посиІ
даємо; пора вже й ІІа полJОвания. 

х о р ~ н не и о. Розумне CoJJOUO І СJrухать 
l'lljiHOI 

ІС ~ Ц Ь. Давноб тю; І 
СО Т Н И и. По частуй >Ке нас, крапеч ко моя, 

ручнооою, щоб запіканна пnсо.•Іодшала. (Сот· 
ІІИ'ІИХІІ ЧUL'Тf8 І RII8RRIIТhCIЯo) 

ІС )І Ц Ь (uІІШІuа І ПВІІЬRО динпт~о~ш 110 t:uтuн· 
'ІВХJ). О, та JІІІІІЖ сІUІШнаІ Отта11 1\и А до 
смерти усе пин то ІІН тебе диuнвсяб, моя ируJІеІІо І 
Х О Р ~ Н Ж И R. ІІссеJІсб ІІІИТТR 1\упо ... 
(ІІвmоJІІІІІ ПО '18РІ\Іо rІДІІІОТІо 011 сті&) 
СО ТИ И И. Ну, паІІи··rоІІариші, виnвмо n .. 

другій: по першІІІ не <'ІІі дають І (Щt> ІІІІІТЬ І 
ідІІТЬ. СоТИИ'ІИХВ 'n!lll " ІІІІМИ сндн1·ь, ехипивш•вь 
110 pyny. JUвчата nриrпуа·уютІ .. ) 

И ~ Ц Ь. Що с.е •а мара 'І'ІUІа l'aJ)Kyшn? 
роаиажІть, будr.те лашаw. Нрианаться, 11 11ро 
йоІ'(} не ба1·ато дечо•·о й чув ... 

:В Е :В Е Х. Тим то таний і смілий І 
Х о Р ~ Н не И И. Е, не взяв ІІо•·о ... ,.,.. -

Гарнуша з біса авваятий коаакІ Він а Січи; 
роикаауrоть, що раз, у бенкеті, круг.nяючи горІ.п
ну, по.nаявся вfн а курінним отаманом, та ЯІІ 
ааТОJІИВ ЙОГО ПО DИCity МІПШЙJІИІtОМ 1 ТВК ВЇІІ і 
дуба дав. От Гаркуша, щоб не мотаться 1111 
шибениці, 11бо не крутиТІ•СІІ на ІІІІ.ІІЇ, і дав а Січи 
дропака, t·a й не один, а пІдмовив а собою ще 
ю.nьни січовинів, таних же харщtаів, ян І сам, 
та й етапи ріаать та грабувать народ хрещений, -
не так nростих, ян нашого брата, та ще й ба1·атоrо. 
3початну розбивав піп бі.nя ДніІІра, а тепсречпи 
і по Десн1, та й до нас непрошений поверта. 
Ян пос.пухаєш, що про його вигадують, так 
ІІОJІосся доІ·ори підіІІмається: його й нупя не 
fiepe, бu він ХІІрантсрнин, і ·rаиий зuоровий, що 
карбованцn згиtІа ІІа доJІоІІі, ш!стерню о мпинІ 
адержув; на 11се здатІІий: :о пистоля нупею .nетючу 
ІІТИЦЮ ·бє, ДOCKOHa.JiliiiO грас На бандурі, СПЇВІІ, 
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вJрші номпонуG; іІІІr мошщиІІ, а таtсиІІ :а ІІrн·о 
коuарЛІОГёt, що нn JJІ~Y дівчину або :мо.лодицю ІІС 
шщине оІ<ом, то пш іі й при•tарус до себе ... 

СО Т НИ н. Брехня, три••і орехня! гидниІІ
ііридкиІІ, більш здався на чорта, лк 1111 чonouit<n: 
а •·.плне на ного, то 11е11ачс ПОJІОМН)t опапитr, 1 

r. Е Б І! Х. Таких 1'0 жіночни наші ІІІІюбтtтІ.: 
Що!і CJJIIIИM ПОГІІЯДОМ Іі СІІІШИВ І 
XOI1 1VRЖИit. Л щсиА •·мі;Іиіі, м:tт~рі 

йorn новіньна! 'lи ••:'."И, нну ІІІІІ штунсріtо 
викинув u Ut'l'pi '/. . . J'оа•·•·rщ"вrя за щось /ІІІ 
Bii\C.LIIOBOI'O IIИI:Itj)lf, TU у деНЬ RИТЯІ' ЙОГО 33Н 
JJC1JИ, j tшн.~ ша. ·гретіі\ дшrh знайшпи й.orn в Jtici: 
ІІиси·r•, 1111 t.:ущсу, uniдpoииtt, ян uая.ча ·гушнн. 
Л 11 МІ',оІ>іІІі - ТОІ< Ще JІУЧ'ІС: ІІрОСТО, ІІрИІХІ\11 
у двір ДІJ І'ОТІІИІСО і ОДІІІМаrав ЙОГО ИаН•ІуІШМІІ: 
.,суд.и, .. ншкtо, ,,по нрnнді і хабарів пс бсриІн 
Н 1V Ц L. йому до nсІ.ОІ'О J~JІ" є!. . Ян 

Ного лосі само1"0 не ІJuчеІІи.пи на шибениці? 
Х О Р 1V Н ЖИВ. йому сuм біс пootnrn, -

од його не втечеш і не сховаєшся І .. 
СОТ 11 И ІС (('коро). Брехня, три•Іі брсхІшІ 

То все ВИІ'8JІІСИ старих баб1в І 
ВЕБ ЕХ. Ша.іІь tю•ана! ІІішоu би ІШ 

uiiiІty, поtсапвея, то 11 Бог би його ІІОМИJtував і 
нарицн Іtoжanyunna; а ·ro ІІроІІаде ІІі за спасибі, 
бо яt: нахопиться на ІІого Нуць або Сотнии, то 
11ропадс, ян собана tta ярмарн:у І. • • (СІІІІеrьоя.) 

СО ТНИ ІС. Тільки б менt йоt•о анаІІтн, 
11 там вже запив би я йому щ1 шнуру не одну 

roв':ra1;r./:&~~~lo~~~~~ ЛоВІІТЬ ВОВИ, та РІКС ЯІ< 
ІС )' Ц L (НІІОІНІІО 11 ШKІIRDIW). ІlаІІИ-'1'0-

ВІІрИІUі, об на-зна-чім ~абапашшись, і досі '"' 
випиш1 ацоровя пані Ма~;>усі. (1Vстав.) 3дорошІ•І
ІЮ наrнuі ІІРУ•Ісuої, паш Марусі! 

В С L Ra адорови І. • . Го<tови ••аші Іш-
,•tмкимо аа нашу ируJtеву, пані Марусю! (Пють.) 
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в и х од :; -н n. 
Тіш і Х11едір. 

Х В В ДІ І' (~аеІІІІВВШИСL, ІJOДUG JJИtOТ Сотни• 
ку). Нкийсо. нозак, непа•ое сі•юuин, у строка
Тоl\ІУ )Н~'ПRІІj, ІІа 1ІерООІІОМУ J<OHIO. , ТЄG. , , На 
І'Т)ЮІШ'І'ОМу, убЇІ' у двір, ТИЦЬ МСІІі у руни 1'10 
ниду.тtну: .,BiJu~••A;· шшсс, "Со·r1шнові", Та й с•Іс3t 
СОТ 11 И 11 (JІІІІІІ'mІJІ)'" ннt•о.мо). Dосиом 

Ш\11C1J8'1'QHC, і ЛКСІСh '~JtHO ПЩ\ІШСІНЮ: J tu ШІСІ ... 
"""" ІІрохоІJІІ. (РоавlртуG І 'ІИТRІ•; JtаІІІ " ІІІІІЮ'ІІІ 
ІІІІІІУ~ІІІІ ІІИ~о.но а pyu.) ІІрошов п, нещаt·.ІІиІІИІІ, 
шшІ ни щюrнш, а х.vдобою, ~ )ІОнною! .. , (3а· 
ІСІІИІІtн; ~·• .. ,•~ ІtуІшми 1 Jшнче.) 

·н с: І (ІІ~JІМІІІІошшнt·о.). Воо· ~ щбою, ІІІtІІс 
Сt~тпину І . . . lllo ee_yn нисо.мо 'І . . • ШдІdJІІІ nо по 'І 

х о І' :v 11 ш и n (ІІІдІІінuG Іоиеьмо). от по
ба••имо. (І'оІооеJш 'ІИТІІ): "Ваr.ь-шшс llpoxope! 
ДuuідИІІИСЬ МИ, ЩО у ВІІСЬ-ПВНІ\ ДО 0/Орта НСЯІІО/'0 
добра: персгіІших ropi.noк, сма•ших на.nивов, 
:оашианок і дубовая скриньпа, та ще 11 не но
JІожпn. І ще довіда.nисІ., що у вась-пана, старо! 
собаки, молода і дуисе •·арна JК!нна, - сІІдить 
у світІІиці, sш нташеч1са в н.літці. ІІроІзшаючи 
•оереа тутеІІІІІ/0 utсо.nицю, аапсрну І до тебе в t·о~-тІ 
:о товариством і щоб ти, старс онуда.nо, шщобавсІІ 
пані Сотни'Іисі, шtрІІжу тебе в червону шщtочну 
і •юбі1'ІСИ, ЯІІИХ ТИ ароду ІІС баЧИІІ, ІІКі Й ІІС 
t'./ІИ.ЛИІ'l• тобі. ПрихиJІьниіІ до ·rсбе Тарас Гuр
нуша.н 

Б Е І> Е Х. Соба на! 
І[)' Ц Ь. Погано, ТетшюІ 
С 0 Т 11 И ЧИ ХА. llpo ІШУ ес ШUІІО'ІІІУ 

•оuбітни пише Гар_к~ша? 
Х 0 І' )' Н іК И И. :Jдсрс ІІШУІ>У ~ І'ІJІІОІІ/1 

:J ніг: от nІш шапочна і •10бітки. 
В І! Б Е Х. А ти 11шс а.пяшtшн,ь, мust шшІ 

ноханая, 1\У)ШJІІІ, що ''ІІJШАді шщобастьси тобі 
ІЩ/1 С•JТІІІІІ•: (CllliLTio\'11.) 

198 



f. 0 Т IJ ИН (ІШD'ІР). Jlpnn:ш 11, ІІNІІПСо!І\ІПИІі. 
11J)ОШШ! !JІІТ):ЙТе, ІШІІИ-ТІШЩШІІІЇ, ІЮ JHIЙ'I't.• 
:НІІ'ИІІУТІ• СИJ.)ОТІJ. , 

n 1~ G •~ Х. ІJи tlt' сором тобі, пане Сотни І"'. 
хтшатІ., мои ста ри баба? Тіш.ни що храбривсіІ, 
11 тснсречни й сnиниш. Чого 1'И :тлнавсн? 

:,~~~~~~~~С~~;ІМСІІ(І~~\~І~а ~e~t.~~Jt;~~~~~ riaн::~~~~~OI~~~t.~ 
ait:rш.:oи<'h донупи. ІІідс.м fІо>Іу """""1"'1\ми. і 
ІІt": t.~hornЛІІ.R, 'І'ІІН ;шr•··'ІнІ ЩJИІн•немо І'nрнушу дn 
П.:.Н-Іі l\fapyrj, Jlli НУНИІШ 110 ,,ШІІПОЖNу. 

1\~I~J, І ХОІ'~'НЖІІ1і. Тюі,1'ІІНІ. 
IIIJИll(.'.дL~MO Ирtща 1. аиатJІо ІJИІ'НДНН: :шраа 
tаию ю fiyиanoro J;озана! ... 

1: О Т НИК (eиtaluoe). JІн пш, .,... й танІ 
'І'іо~н .. ни, паІІи-товаришj, JШ би нам ·r·шr Гnрнушу 
Ht•pr11ИIШ1J,, Щоб ІІС дуН<С ДQ ЙОГU о.Jб,!ІИ:ІИТЩ~t.?,,, 

Х () І' JV Н Ж 11 И (ІІUІІНUІІ U чuрnи). ІІИІІGМОШ, 
шши-то11ариші, щоб иаші дома не журиJІИСЬ І 

В С 1 (шоть). На погибсш, харІІиау, прочварі! 
СОТ 11 ИН. l\удиж нам, пани-тоuприші, 

простувать? 
n Е Б Е х. На ГустиИСLІСИЙ ··ай; побілл його 

йде м.г.ниІІсм-сий шллх, а по дорозі наберемо utc 
1Ш:JUИiD, і Titl(f. ВіЙСЬКО 1~Иt.~Та1ІИМО, ЩО Й Н)JИМ
(~J,КОГО ХВ ІІа ЗВОІОВ8J1Иб J 

С,О ТНИ І' (ІІІІJІиunв u чарки). Випвмтн, 
паtІи-топарНшj, тn- помопивІІІИСІІ Воrоні - і 
11 дорогу!. . • ТіJІьни, будьте nасквві, обороняй'!:<' 
Mf.me; а ин пійма•:мо, то .tl 3адам nам тшсий беннст, 
11111 й небу буде н<арко І 

Н 1: І. Голови наші ноnожим за ·rебе, пnш." 
Сотни ну І. . . (llю·rL). 

СО Т Н 11 Н (ТJІОІІІІІІІ пnІІиІІ, хоче оІІІІЯТІо 
t:отничиху). 1\рощай, моJІ нраJІС•ІІІU, nрощиІі, 
•·ердеІІьно MOG І (І:отtІИ'ІІІХІІ ••дппхув І:отникІІ І 
HIIXOJQI_TІ, ~~~11 етопу; веІ JІ(!ТИЮТL.) 

Н ~ Ц Ь (Іti"YG руку у І:отІtн•ш~~:и). Н<ІІІ• 
ІІpt.~J,pш•.JІiЩttJI liJ)YJІCHU •• • 
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IJ ll Б І<: Х (оДІІОДВТІо І>УІІR). l'оді тобі yми:s
•·~tThCll, нори. u дupory І 

1:0 ТНИ Н (внпввwи чорну копквпиj. В 
дорогу, .н дороІ'у, пани-товаркІПі І То lt задu~І 
же я дІнвопьському сину чосу І буде він зrадуватІ. 
Сотника GутуmІІ ІІГаІІnю, пистоnі, мушнетІ 
(ІІяuнІt хвnитьея.) Мені тільh-и. . . до чо•·о 
нрипаде. . . (ХІІr.дІІ•• ІІ)'ІІЬ І DeCiex ОДІІnuоть 
fА'т-.; :аІІNtІІ)'НІ"І1. йому ~u. uoJa., ІІНt~,'О~lІ, 
DfUIUIOП. lll)'lll.fiT; ПOIIИDBDUIIIt.l•, ІІJІИ'ІІ'JІІJІЮІОТІ• 
uшІІJІю 11" П_ІІВвоrо ІІоку. ХоJІуmввІt. чаоту& 
с:оn'ІІНІШ.) ВСJІИІШЙ ІШ t'ІІЇ'І'і 'IOoJl(Ів\R Сотнии 
ВутувІ. . (ОІІІііош ІСІІ.,...рвиу, цІnув, t арhщо 
туnить до ••ІІІІІІ; дума.,, що вона Cuтuи'lll:w.) 
ІІрощай, мо11 нрu01r.чно, прощай, моє ссрденьноІ ... 
Тьфу І. . (UnюG І ORJIIIX)'8.) БідІоМа ІІИІІІСЬІШ, 
ІІіднІли вона u"JIJІucн? І Гnяди мені, ДОІ'JШДІІЙ 
паню, як окu сво•·о І а І<оЛИ теє ... крий Боже І ..• 
тu я тебt., чорто'Ву иочсргу, живІ,ем в а~м,;пю 
закопаю!... Чуєш? ... 
НА Т Е РИ Н А (вваевько КІІВВПЮ'ІВСЬ). Чую, 

пане Сотнину І (Про и.ІІе) Хоч би тебе мер·ruоІ'О 
<'Ішріш в :JCMjliO занопnпи І 

ВС І (виходи•)· Прощайте! прощайте! 
(ВІtХОДЯТІо; дІ'ІЧОТВ ІІрRІІ\раЮТЬ О C'fOIIY•) 

ВИХОД 6-Ий. 

Сотни•шха і Гали. 

1: О Т ВИ ЧИ ХА (СІоизао). ПоІхаnи І ••• 
Другим часом виІзд мого непюба звесе.пив би 
мене, а тене}>еньки, сама не знаю від; чого, мепі 
1'ак сумно І . . . БідІІе мое серце тоІtотить, RІІ 11е 
ННСІ<ОЧИТЬ З Груд~Й ... Що ТО 80110 МеНі ВіЩуЄ? •.. 
Певно не радість: на мою допю дос1·апось тіnьки 
•·оре та с.пьоаи. (Опвче.) 
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J'" ~\ -.!І Jf. 1 1сн~щн ТІІ fіоЇІШ~JІ, мщ; t..~tipдeHhlif.l? 
хібаж ІІС ба'ІИ.!ІЯ, (~кі."ІМtJ.І народу :Jібра.лоси? нк 
1·аки ire оборони1'І•СЯ nід того Г11ркуwи? 

СО Т НИ ЧИ ХА (6оаако). І сама не :шаю, 
ІІіД ЧОГО, -- 3ДD&ТJ,сЯ, ІІСІІИЧС ЯКе JІИХО МСІ-Іе 
r.піткав сьогодня І 

І' А .JI Н (веееао), Не смутнуіІ, мцн Jlа~'Тівкu; 
щоб рОШІІІ>ШІТЬ Ті!ІІС, Н ТОбі ЗRСlІіnаю (І!пlDRU): 

НО'І'ИJ1ИСЯ U():JИ :1 І'UРИ T~k U ДО.ПИНі СТІ.UІИ, 
Нохопися, то!іошися, ·ru шке персс1'НJІИ {Ьіо). 

НоХ.8JLисн, .пюбиJІ.JІСJІ, 1110 мати ІШ шtana, 
А TCllrptl ІЮ:dІІІWJІ\СІІ, ІШ ТІ\ ЧUJІІІП ХМНрІІ (Ьім). 

011 у нu.ni l"''"'e uшІІІІЛ - •шму не 'Іереwнл 'І 
НохаJrисн, аюбипис11 - ••ому ІІС беремr.я! (Ьі•) 

1\оти.nисІl rю:ои :о гори, no.naмaJlиcь сrшці; 
А НІІІС мені 11е ходити ІІа ri не•rерниці (Ьів). 

011 у ноІІі нюіна, - иn ІІІ матер~tика; 
Там 1\ЇН•Іина щито ІІІаJlа --сама 'Іорнобривка (ЬіІІ). 

Ішов йоаан до})ОГ<ІЮ: "nом:аІ·и.й Біг, нt:енче f ·'· 
Вонаж йому oдr<n:oaJІa: "здоров бувай, серце"(Ьін). 

Л ІШ<сЖ ТІІЯ СJІІІНІІ ІЮ ВСІМ світ\ ~'Та.nа, 
Що діu•rинn І<оза•rенмса сеjщеrІІ.ІШ.,. назва.аа (bis). 

НИХОД 7-Ий. 

'!'інс J !\атерина пбіr·а алннана. 

Н ,\ ТІ~ РИ НА (авхапавІDІІеь). Ох, MrtІi 
JIIIXO І . • . ТіІІІоІІИ що пан СоТІІНК с·.ховапся а 
ІІіfkІ,ІЮ:\\1 :ш l"f)py, Д,І1nіІ10С.,, U)l( аан t'НJ\Y ЇдуТJ• 
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щщ ноаюш -- с.·ічоuиrш, 1111 що? Той, що п 
чсрІJuному 1ttушші, на бі.ному но шо, таІС' і нростуt: 
t.'tоДИ у буДІІІІОJ(; ЙОМУ 1\И)KY'fJ": JICMU ІІИ,НjJІ ДОl\1і1 1 
Н НЇІІ, ІІС119 11(' ЙО:WУ ІІО:ІННJІ8Д8.110, іДе СОбі Tfi Й 
Іде. ІІрrнш.•а моп І'о.nовоньІ<а!. . . ІЦо 3о 
мною буде, JІН пан Сотнин довідаєтм"JІ, що беа 
iit~rn 1ІрИЇ;;JДИU МОJІодий ноззм?. . . ІІшr Сотrшн 
Mt!He неnщс.nиІІу а с.:11іта. ;1жене!. 

(311 001111'!/ІІІL'ІМИ· 'І)'ТНtІ); СоТІІНШІ щ•ма дома, 
1 Іс ІІІ!.ІІtшо нІtеого пусКt\ТИ І 
11 Л Т R РИ 11 Л. МііІ J>оше. МИ.J\ІtІІ!... ІІ!І!, 

Іде І . . . ЩО МСІІі 1111 <:ІІЇТЇ роІіИТh?. • • . (До І.:ІІ1'1Ш• 
'ІНХН) СХОІІНЙt'ІІ, MOJI ІНШі J<OX.t\JШ, СХОІІЗЙСЯ! 
(Веде Сuтпн••и~у дв JІІІКка 1 хооІІG 11Ід по:~оrв.) 

С tJ '1' Jl lt Ч И Х Л (RJIIIIII\UJIIHШo)• Н~ ІІУ-
СШ:\ЙТС, ІІС ІІуt~ІШЙ1't"І (3ИJCpИUIIGTitf'll ПOJIUI'UM; 
Нuтерипu і І'ашп ІІІиrать в дІвочу. ГаркушаІ 
ІІfрfІ'Т)'JІІІІ: IIOp)r.) 
НА ТЕ 1' И 11 Л , І',\ Jl Jl 1 Д І 11 ЧЛ 1' Л. 

J-Ісма Со1'ІІИІШ домн, ІІС ІІСJІеІю ІІінш·о нусна·r1.! 

в ll х он 11 - 11 11. 

Ті>І< і І'ІІ)ІІІУІІШ. 

І' J\ І' Н ~ ІІІ Л (уuІІІшовши І ШІИ)ІUІІІ•Шt·І•)• 
J \о.ІІИ ІН.' ІІСЛСtІО, ТО Й. ІІС 11Yt'.J<QЙ1't.'. 

(: () 1' 1-1 И Ч lf Х Л (DИІ'ШІІІ)'ІІІІІИ ШІU 1111.101'11), 
J.Jiнl 1'оІІ самий І 

І',\ І' Н 1!1111 .'\ (ІІr.ІІедІоши t:отшІ•Іиху, ІІІІІ· 
XOjЩTL ЦО иrІ). Не ІІ)ЮГИЇОВЙСП, Mori ПUtti IIOXUIIU, 
ЩО 11, ІІСІІf!ОШСІІИЙ, уnіЙІПОІІ у ТІІОІО СІІ)ТJІИ•ІRу. 
Мt.'ІІі 1.~1-ш:шо~tи, uto ІІіІюs·u 11ема Jtoмa; нолиб ;шаІІt 
ІЦО 'ГИ ОДІШ, 1"0 ІІе 0(.'.MI.І1JtbCJlб Тебе CIJO~IUXI11'1•. 
(1(\11)'6 )I~"R)' )' (;ОТНІІ'ІИХН.) Н~ ІІОІШUДUЙ ІШ МСІІІ' 
·шorn •·шву, шші нохuна! (іІІІО ecl\f!) Tu 11 
,'ІН('І1іі іШ~ нуt•! 

202 



r. О Т НИ Ч 1f Х Л (ВИПІІУЧУС руІ<)'), Чого 
тоlіі Тре6н, ІіОННЧС1... Сотt-ІИІШ ІІСМЗЄ ДОМё1. 

ГА І' Н )'ША. І бrа І!огu обійдемось. )І" 
мсІІе є невелич не ді.ТІо; хотів був цидуло•Іну і~О 
Сотнина написатJ,, тав тенеречни вже не требп: 
л тобі. ро::шажу, мон пані Іюхюrн - а ти його 
:111 Mf"llf' ІІОІІ))ОС.ИІІІ, ТО UOIIO ЩІ.'- Й ltjJilЩl~ ~рUбИТJ,
СЯ. Ті,ТІhІ\И ШН't" не t'е]ЩІ·І~Н на Mt~Jit~, ~шн І'ор.ІІИLJІШ! 
(Ц1JІ)'G 11 РУКТ,·) 
СОТ ПП І ИХ А (емІлІш). fi не rсрн;усь, 

нu:шче. . НІіСЩ THI\ol у ·rсбс ді.:ю до с~)ТІШШl'/ 
Що ІіІІ1'І'РИІІИ І l'ІІJІІ) ІІІіТJ, t•.uбi. 

R И Х О Л: 9 - И й. 

Гариушn і Сотничиха. 

ГЛ Р J1 )' UJ А (ПІДВОДИТЬ СОТІІИ'JИХУ ДО СТОІtу, 
1 rІдuють р1щом). Ось ІШС. Отта~<, "" бачиш, 
а самісіш.иоІ'о м~шиу я - .нруrлий r.ирота JШ. 
сnіті. Я буи ТОДі IIU СІ>ОМОМУ ро ну, ЛИ ОДІЮГО 
]Ш:lУ приУхав до мого опінуна заноршнець; нносJ, 
н йому нодобанся, от він мене і uанв і~ собою 
у Сі 1 І. Оnіиун мій агод.иось, - бачиш, .пш~ш 
fiy.лu тоnі •а•·арбать сирітси<у худобу! ... 

1: ОТ 11 И Ч 11 Х Л (чуJІо). І l>ога не пuбошн·н І 
ГЛ І' Н У ВІ Л. Одна••с Бог засту1шнсн за 

rироту; t~і~ювин етаu мені за J?ідного батьна, 
:lаnорожсм·ш Ci•r аа рід11у ~tат1р, а тuuариші 
буди меІІі рідними братами. Н ниріс ІІR нош, 
n походах; аагартуваnсR на нійні а Татарами, 
ТурнаМ11, На1·аttцямн і не наріиаю нu свою доJtю. 
Провештаошись доо.цлтh цuа рони u Січи, схu
тілось мені наnідатм:л у рідІІий нрай, - ГJІннут11 
ш1 сnій хутірець і нош1онитьсн батьЮвеJ,ній і 
матчиній могиJtьці. При"і:J)Наю -- і щшн? 
Сутнжнини аагарба.пи всю мою худобу і 11е 
ао('ТНнили мt•ні ІІі нришни, ні rющншши. 
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СОТ Н 11 ЧИ Х ,1\, Ден< ти тrпеrечки шиоеш, 
во:заче? 
ГЛ Р Ji У ША (емутпо). Де ТІШПИТІоСН: Н 

.'liey, n полі, пnнін тинІІІО ... 
СО 1' НИ ЧИ ХА (жалібно). Jlишнu ТІІжнr І 
І' Л І' Н У 1,11 А. І Іони на Вираіні лищІрстпу

l:Іали, то Хо'І дcнumt од Jlдxin та Татпр 1 нри
ходиJюсь Hal\1 lll' до 'ІМИlїІ, 'I'JIH Ще UеJІИІЮГ() JНІХ.а 

не fіу.по: :.~нUt~py·rJ., 11'0 :шuйд~ть, та tt ті.:н.ни; 
а теперсчни, я:к поиинули wа6JІю й муuшРт тн 
взяnись :ш ті nір я, тан що й гаІІМати І ""беруть 
все до нитни ~ і хи:гу, t rай, j поле, та К пустn·п. 
110 сні ту оtіідрІІІІо І'о сироту І 

(;(І 1' ПК 'І И ХА. flн 3eMJIJI ІЮОИТЬ 'rRІ<ИХ 
дJШІІінших nюдеі!І Не щурись, нuзачс: 11 по
прошу Сотнина, - він "в. тебе "uступитLсн І ... 
ГА І' КУШ Л (цІnу є PYJIY в Сотuичихи). 

Снnсибі тобі, мол rорnично І 
С.: О Т ПИ ЧИ ХА. Чи не хочеш попоnудну· 

RRTJ>? 
ГА Р КУШ А (палко). ЦілісінJ>ннй день не 

Ів, і Усти хотілось, та. як тебе, моn ирапе, побачив, 
то й про хnіб святий забув. Чимаnо тани по
uештавсь л no світу на своєму в! ну: був за 
Навназом, в Туреччині, в Поnьщі, а таких t·арних 
МОJІОДИЦІ, ІІС ДОВОДИЛОСЬ баЧИтt), .fiK ТИ, МО11 
гор.11ичко, - та певно хоч увесt) світ виходи, 
то не побаІІШllІо •• 
СОТ ІІ И ЧИХ і\ (сором.'ІИuо). Не сміІІсн, 

нu;~аче; щоб ти :::шаи --і л еирота, нн і ти, і мол 
дuлп танамt нещас.:Іиnа 1 о о • 

ГАРНУ Ш Л (живо). Нещаетша І Хтмн 
:шгубин твою долю? 

(;О Т 11 И ЧИ Хі\ (жnпІбuо). l'ідна матусн 

~~~~~с~~~~~~:,е~~ ~~~у~:;~:с~а~а~~то~м' ntолруж. 
Г і\ Р НУ ША. Зnаюн твон допJІ, ~юн 

гuрлич1ю! Не ІІUJНюunтимеш ти а ензим •·о.:•убом, 
не -обіНмt• тt•бt' 1)ука мипоrо; щt біліn твоїй шийді 
ІІНІІІаоІІ~"ГІо, НН :Xo.:Joj~IШ П\;~Іш;а, :ю,rщті ЛШІІІІtН'J.І, 
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Ти в самоцuітах, в нсемчуа!, в грезеті, в оксамитІ, 
а душа твоя поширпаиа, і в бідному твоєму 
еерці, ин в пустпі, оt'і.Л)'ІШені !'ТІни і купа цег~ш, 
авкуреної димом. 

(; 0 Т 11 И ЧИ Х Л (ШІОЧЄ). ІІраnда ТІІОІІ, 
нозаче. Ти кажеш, неначе баЧJJІt noшapna•ry 
мою душу і білне мо• r.ерце. 
ГА І' ІС ~ ПJ А (оrnяДуьтьt•ІІ J, ІІОІІП'ІПRІІІІІ 

І'іІшдУІ•!І)• Одиан, мо11 І'ор~шчшо, ни таки не. 
ІІУІІ<е сумуєте. 3 Со·,щшс, м, у r.ac і бющурІІ с. 
(іІдІІІмn ІіІшдуру.) ІЦ11\і Х<•'' трщшш рошшши1'І• 
твою ту1·у, :ш.,нІвзю тобі nісшо. (llnt•TJIOIOІ< 
ІіІІІІдУ\1)' 0 UИГJІОВВ1 R ДDD( rniDIIIOo) 

Чи я в тебе, мати, пс ТІІон дитина, 
Нсо.nи моя мука тобі 1'ШІеJІ ми nа? 
Ох, мати, мати, ти 1I<DJIIO не маєш: 
Хто прийшов по ссрденьиу, аабуть 3астnІІJІпєш. 
Спитай же ти, доНІО: нотру тепер любить? 
ІЦо він тебе молодую за ~Іюбов осудить! 
А в городі частоиопи, дuа нущиии піжма; 
А хто ,шобить та покине, той не діиtд.с тижнн. 
А в горо~ частоноли, два кущики рути; 

~ ~тr:.о~~;іи~ьа:т~~:~;,н~'в=е к~~':~и м~~~~~~· 
А хто любить та покине, не персйде хати. 
А Н городі ЧВСТОІСОЛИ, два кущики дроку; 
А хто любить та ноюше, той не діжде рону. 
Ой не ходи ко по води, не тунш за мною: 
Ти не будеш мені мужем, я тобі жо·ною. 
Ой не ХОДИ ІСОПО ВОДИ, буде ХВИЛЯ бИТИ, 
Щоб 3 тобо10 пс стояти і пе говорити. 
Ян 11 JІJОбин по прежньому, не буду цуратм·л, 
н., попущу тебе, мила, инufому достатьсн. 

(РоІІІІUІnоІІаенtІ Сотпнчнха пna•Je. Нnтеришо 
І Гіоnв внrавд)'ІDТЬ а дІвочоІІжуранuо еаух•юп •• ) 

СО Т НИ ЧИ Х Л (аІТХІІ)'ВПІИ). Ох, нозаче! 
nн )Ке ти r·арно і )НU.lІібІІо спіІшf:ІІІ: д)-'Ша JШeTb('.JJ, 
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t eprtc н:ровrо оfілиІІАt.тr.rн, n нrrб t•.чyxn.nt1 тебе, 
1\fl CMt!JTИfi CJJVXR.'Ifl .. 

Г Л Р Н У ІІІ Л. Ти шшчrш, мон r·uр~ІИ'ІІЮ? 
ОІ"JІЯtІУЛЗСЬ ІШ СВОЮ ІІtШШ1Ю, Ш:l (.~ІЮ(; JІИХО 1, 
J-Jc журИСJІН(, ІІС СИІІ а ЯUІІИХ ()'-ІЄ Й Ш~М1JУ1"У: 1'11 
rtoчиrratш тj,!JІJJ<(И ншти і не вга,цuсш, що й :~автрн 
буде! (ЦІпуG І:отІІІІчиху, 11 вuн11 ІІого ,lРгtІІr.ко 
І>ДІІИХ)'G.J 

с: СІ 'І' 11 •1 Ч ll Х 1\ (>ІІІІіІІііrш). ІІа мою дrшю 
лщ~тпnиt.'h одні 1\tуни; н fіашаю с.мt.~рти, см.ер·rи 1 ••• 

ГА Р R ~ ША (палко 1\ІІІІІІТІ•РІІ 1111 І:Сn·ІІн• 
чиху). Л rш 3ІІ!lАдстьrи тане СЄІJІІ•, ІІtо ті.пhІш 
до~ш ·•·с.~Гіс.~ СіуІ~t.~ fіитІ.с.'.JІ н І"ІJ~'JJІІХ, тнмі очи, n котрих 
111Jfi~1'1ИIII l'lltHi- ЩЩ,":"І'ІІ"l •. , 

r: О 'r Н 11 ЧИ Х Л (11"1'""""'"'"')· ІІсрrсщш,, 
l\03D'Іe: мені і nec.:t'llo і ,~·rрошнu тt.~Ut~ t".•Іухата •. 
lle nивиr.ь на мене тон ни.ІІhІІU, 1'вої ULнt м«.шс.~ 
CI/RJIJITІ.. (;JвирищІG .1ІІЦ" р)"КІІМІІ.) 
гА р н 1V m А. ПІІ ба•rу, TU Jl ще r·iplll 

p0::8Rtpt.~ДИII 1"11011) fio.lJI'kHy, atOH J'Oi)JIИLIJCU'/ :Jн
('.ПЇПt'ІЮ Щt• ІІШИДІЮЇ, ЧИ ІІС po:Шct't'JIIO 1'('fit• (~j(;)(l! 
(~' І'ТU G І еІІІІІUG) : 

"011 rra дворі метепиrщ. 
Чому t:тnpиJ.i не НfСІІитм.·н? 

(ГІІІІІІ)"ІІІІІ ІrиnрІІІІJІІІG1L"''• 6ІІІІ3ІІІІ ІІІдкІrrкttии І 
ТІІІІІ\111~. t:отtІІІЧИХ;І J1HII'МThf"П, уrІІІХІІGТІ.f.~ІІ. 
ІІІ·1·аас:, •·туща воtша.Іии, І Tf'JR пу(•кnс:ТІ.t•ІІ у ТІІ
ІІt"ІtІ•, - 8'Пf'рІ11)' 1'HXI'IIItKO, 11 ТО.ІІ -- f•МІJІІІІІ.) 

ВИХОД 10-ИЙ. 

Ті~н~ Нат<'рина, Гн.Іr.н, д.іпчотn і л.нороні х.іІонці. 

(В дІоо•ІІІі дІu•ІUТІІ І ХІІОІЩІ ТРІІЦЮІІІТІо І 
РІ'ГІІ'ІУТІо~ІІ.) 

1' А J1 П (ГJІІІДІІІЧИ на l'UJІKYШf І СОТUІІЧІІХ)'), 
От шtра, таІ\ нnpat не СотниновІ рішш! 
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;{І И 1l1\ Т ;\ (о:>~ІІОТІоrJІj. СШІJ>УІІаТІо би 
Сотrшнн а 1'і'J'ною (,нTt'JlИfi(;Jo: ш .. ·хаН fіи c:oGi у 
ДВОХ 'FШIHIOIIUI01! 

Х ,Jl О 11 Ц І. Та 11 ІІШІШШІІ <:адито, Т(>ІІШІІ;;о! 
МнfіутІ. \' Ногн Іt чоботнх •юрти сидн·rr.. (І"rt(ІІС)'ІІІІІ 
u І:отші•Іихоно оІіІІІ~ІІІЮТЬrІІ, ІСJІУ1'ІІТІ•<•ІІ·І 
НА Т" І' И 11,\ (хоче :щr.рІКІІТІо t:отІІи•Інхуj. 

Гtщі, •·nді, ншиу на:w:!. :і•щсім сІШ:JИ.'ІИt'.І•! 
JІ}ЮІІіІЛfІ т~ІІеренhrси моrІ І'СІ.ІШШ>ІІІ·ІШ: Снтrrиr; а 
світа мене ~жеІІt! (.Ловить І:Отшо•оиху, -
•:о"І'ІІИЧИХІІ ) ІІIJt'r)"G'П•t'R 1 J''аІрІІ)'ІЩt OJRropOІІI)'t 
t:O"I'IIH'IHX)'• ll,lltO ЇfІІТІІ!)ІИІІ~', ІІІІІІІІ ІІІІДІІ. t•XOII~IIO• 
.. ТhРІІ І іІІІІШ хо•Іt' (~tt~••••~•~,·и.) PJt-ryй·r·t~ І хтtі 11 
liora вірує- ритуІІтеІ ... ()'тониошІи••·• (:ОтnІІ
'ІН):Іt ІІПДІІ ІtІt. д~иrпин І аакрuвв .пиtt., Jtyuмн. 
І'ІІриушІІ о·ІдІІ 6\:ш 11еІ; х:.ошd І nІвчатu JІеrо
'ІУ'І'І·•·••·) 

Н ,\ Т І' І' И 11 А (еІ'JІдІІтu). ОrrсІІсJІС•ши ІІро
ІШJtи -· тш: нроІІИJІИ! ш:і ~ю·инс:\tо І і еnм пан 
Сотник, JІІ\ ІІО'ІУС, 1цо тут ііса його дінтн.:s., то 
.:l)"СІІс з лщ·ани 1 Г.тtRІІь, ttн її poзнor.Jt.tto! На 
чо.попіна і r.пnнy·rh не хоче, а цо аnnоршнп.я 
ГuрІІСТІоСJІ, - МОНJІИМ рtІДІІОМ ІІрИЛИІІІІ.. (JІІД• 
ходить до :1Ів•шт І ХJІОПІ\ІR.j А ви що тут робите, 
JІропvджі діти? Чи ·rан nи с.11ух~н;те ІtаІІН СотІІм
на?. •• • 1JиМ би НИТУ1JИ1'h HDM І"ЄТІ1 ін: 'IOPTU)I 
ДЇПНОJІLСМ(У М;tНаПуру,- а ІЮІІИ Щ(' IIOXШtJIJIIOTJ•, 
рсгnчутьс..:п, та,ннюютJ,?. От н вас! (ПІдходитt. 
fіJІИ~'І(І!, -- ХJІОПІ,І 1 J,ІІІЧІІТІІ тІІІІІІОТІао) Г.ІІННJ,, 
Jший •·uрмидср підннпи! ус..:е поперt•нида.:ш ... 
Сс мабуп, Іtс :лшороJнсц~.>, u сцм чорт <.~ рогами! 
(ВиходитІ., І'ІІJІІІ u neю.j 

в и х о д 11 - и 11. 

Сотни•rиха і ГарІtуша. 

С: О 1' 11 И ЧИ ХА (енІ6тІ.еJІ). 
МНОЮ 1'1'11/ІОС/1? ЮІ ІІСС8МОНІІ1'8 І. 

ІЦо о·е що 
Тан мені 
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ВЄСt'~ІО ("T&no, ТЮ\ .;І~І'СІІІоІі:О, ІІСІ-ІИ 1Іе ІШ 1~pІt .. 1UX 
М~НС JIOCИJIO! 

1" Ар •• ~ шА (оІІнІІІН~ с:оТІІИ'ІИХ)')· От 
бачиш, мон горJІично! а ти вже на.лnгоn.иJtнсІ. 
nмІратІ.І.. 1\уди>к воІхаu твій Сuтню1? 

(~ О Т Н И ЧИ Х А. Гаркушу ловить. 

І" Л І' Н ~ Ul Л. Помаrай йuмv Бог І. . .Цо-
б/>еб арuбин, JІН би ІІіймІш J\Їnноm.ёІ .. ноІ·о харци:.Jа. 
t.. YІJi}Иitn дш·ори ІІідіЯМаG'fJ,С,:JІ, JIJ[ ІІU(.'.!ІУХНСІІІ, IILU 
Про :ЙОГСІ .ПКЩе p03KO.R)'JO'I'I,; ШІJІtУ'І'І•, ЩО Jtjll а 
ншвих люпей шнуру апирає, макепьних пітон •ra 
сноuороді жарить, rta•rc той шашлик ... 

(; 0 Т U Jl ЧИХ Л (UНТИВІІ уmв), Ох, ІІС 
JЮ~ІІІІ3У й, но~ачt•: стриuшо й мухать. 

І' Л І' Ії ~ША. А тобі non.щи.nor.r., мoJJ 
rорJІично, ба•rитr. l"аJжушу? 

С О 1' Н И ЧИ Х Л. Бог милуnаn. Мені 
;щаєтьс.и, ни би JІ його поба•rиt~ш, тu ол. r.траху 
нмерлаб. 
ГА 1'1> ~ Ш Л. І..іорош. т~бс, lioшt•l А ІІІНС 

Тобі ІШ МИІІУТL ЙОГО рук. 
f. О Т НИ ЧИ ХА (311ІІВІІІІШІІ~ь). lЦо <:С 1"11, 

rю:шче, вигадуєш? 
І" АР 11 ~ША. І"nрнуш" - хитриїі " бі<:ІІ, 

ІІрудкий, ян иуая; а до rарн><х молодиць JІасиІі, 
ІШ ведмідь до меду. Багацr.ко у його і срібJш, 
А ~опота, і драrоціюшt·о наміннн, а тамої жем•І}'
жини, ин ти, моя горличко, певно не має! 

(;О Т НИ ЧИ Х А (пуrанво). Не ~rякай 
мене, козаче: мені 11 тан страшно І 
ГА Р Н ~ ША. 'lor·o тобі боятись, мо11 

r·орпичко? Тr.Ій Сотнии такий завзятий нo
aapmora, - та 11 иійсько n lloro тане вепинс, 
ЩО IICUHO ІШІС ТЄІІСре'ІІІИ Й ІІіЙМІІnІІ Гаркушу. 
(Br.тau t llepcтr.err ~u rшншу.) ІІрощаІІ нІс, мон 
ІІаІІі иохаиаІ сnасибі тобі uн тиою ~Іасиу, - не 
ІІОМИИІІЙ JlllXOM ... 

1: ОТ Jl И Ч.ІІ Х Л (<·ВОJІІІ). І>удиш •·с ти, 
нu:шчс? ГоJШІІL: иі•І ІШ ДRO})l! 

:ІUІІ 



І'" І' н ~· Ul ,,_ Н.•ІІІ М~ІІС Н<•С ОДІІІІ - ЩО 
день, щ,о ніч. 
СОТ НИ 1J И Х1\. А ТарІ<уІІІІІ? 
ГЛ І' Н ~ JU Л (соІІЬтtоІ•ІІІ. Мені ш• І'Т(ШІІІІІИіі 

І'арнуша. fl 11е Сотник: у ~tеІІе немu ІІі <•К>lрбін, 
ІІЇ І'ЗІJІІОІ НdІІКИ. 

І: О Т Н И Ч И Х Л (ІІШJtІІіио~. Х1'о;ІІ ~ІсІІс 
обороІІІІТЬ од Гарнуши? Хіба тобі, нmш'Іс, ~'""" 
не нca.:tL?. . Остащ .. сл. Н ·rсбс. щ• нущу. 
(Gєre 011 руку І'ІІІІІІУШУ•І 

• 1\ 11 ІС ~ ІІІ 1\. Нк тю(, ·н1 мушу нt.~т;tтм·tr; 
fio ІЮ ІІШІЮМУ .ПИЦВрСІ.КОМУ 381-fOHV МИ ПОRІІННЇ 
І'JІRбон"· ІІоронитІ>І (КІІаде ШІІПRу:) Тепере•ІКИ 
Требо, Пр<І RСІІНИІІ СП)'ЧRЙ, буТИ ЩІ І~ІТОВі: СИJ.\11· 
•roгn. кажутІ>, Татари Іісруть. (DИІ'JІІІдуо D uІкuо.І 
Обух! 

ll их од 12- 11 tl. 
Тіж і Обух. 

fl Б ~ х. ІІаІІс-оn~мю•с ... 
ГЛ І' Н ~ JU Л. ГЛІщи, І<ІІІІеІІІІс ро~сідІІунить. 

ОІІівночи треба СІІодіватисх. І'арнуши. 
О S ~ Х (усмІхо&ТЬІ!RІ. Номун; ІІрu ее іі 

;,шать, яи ІІе тобі, паие-отаr.tан:е. 
ГА Р Н ~ІІІ л. На с.~у·ІаІІ ШІбі>Іш1·ь, ниІІаJІИІІІ 

а нисТОJІЯ, і поспішай а кіньми ін сьому uін:ну. 
(ІІокааув IIR DІІШО.І 

О В ~ Х. Буде, ше ~вмів, пане-отамане. 
(Виходить. І 

!і и х од 13- и tl. 
Со'І'ІІИ'ІИХІІ І І'ирІсуши. 

(; 0 Т 11 И 'І И Х Л (заекІІІИІІ• 'І't•ІІСІІІо'ІІШ 1111-
ие•Іеряємо: ти ~а ці,ІІісінr.ний деІіІ· ні 1Юt"С) щ• їн. 
( ІІІдхІщнтІ. ДІІ ІІІІРрrіЦ ) (ш<аІІтс ІІС'Іеj>JІ'І'ь І 

Jj, Оrоро:веашо. Tвupu. J! 
2011 



Г ,\ І' 10 '' ІІІ .\. І Ііі і 11,1 ХіІіііа н;щvр:ш<'ІІ, 
1'і.'ІІ,НН6 :\Іt.'ІІЇ ОТПІІ\ ;tШТІІ а ТОііОЮ V Н,):"іІІ. j\10}1 
J'fti)~111Чiit)! (С:таІІ:ІJІJОТІ, 1111 t•'І'J;J Пt~•lt'JІ)o; І"'ІІJІІІ)'ІІІП 
І с:отІІІІ'ІІtХІІ с•І;J.ІІЮТJ,.) 

(; () Т 11 И 'І Jt Хі\ ('ІІІІ'Т)'О: J'ІІрN)'ІІІ~). ВИІІІІіі 
Ше lln :ІДО(ЮІІІІЧІЮ, Mif\ ;JІotJt:tpю, MOtl обО ІЮ ІЮ! 

І'.\ І' Н )' Ul ,\ (tІG). );уинй ааоршш! ('Ін•·туо: 
t:oTJIH11HXY; 1:01111 :tuТОрІС)'GТМ•ІІ )'t'ТІІ:\111 і t•ТІІІІІІТІt 
••••ІШ)' 1111 РТІ.·І.) :J't•п('.ре'ІІСИ ні•юrо ш.·. бііk.н, мон 
І'ІІJШИrІІш; Я Tt~Gt• 1 OJJ, I.'HMit~iHl•HOl'O 'ІОІ)'І'Н оtіЩJІІНІО. 

f: 0 Т 11 Jl <І И Х t\, ;J 'f<Jбuю Jl ІІі'ЮІ'О ШІ 
t•нjті ш.• Uutщ·•·. . . СМ)J'О,ЦІІJІ н ТШ·їа щnr.111L'H! 

І'.\ І' 11 7У ІІІ А. І 11 '1'<'111, MІJR І'ОрІІІІ'ІІЮ. 
JIJ\ filt ·rан ІЦЩ"(НJІ, ДО (.'.1\ti.'IJTИ!.,, 

1: 11 'r 1111 1J И Х Л (ІІІІІRІІО ВІТХІІУІІІІІН). Ilc 
,"t1UJI С.'І.' }IOJJЯ! .. , 

І'.\ І' НУ JII ,\ (шшн ... н: ДІІІ •шрrш). І>аншю 
тufii, t.tUH I'OJ):IИ'IliO, UД 111Иf.ІСІГО t·c..•ptiH, Щоб 'ГІІЇИ 
ІІіІі TttHHЙ Шt:" був ІІЩ(.','іІІІІИЙ, Ші THUJI І'ЩНШJІ 
ЩЮJ1а, і щоб ІІс..·е 1·с с..~тшнн.·J,, чого ти бнишс..;ш!. . 
ВИІІGМО)ІС 110 ІІUІШііt, :ГО !\!OiltC..~ IIOIJO ТИН: і будt.!·'! 

f: 0 1' 11 И 1J И Х ,\ (111'1'1'"11). І НОДіІІ ІІШС 
щ:t<'ПІ! (І'ІІркvІІІІІ ІІІ")'" І:отtш•ІІІХУ І ПІОТІ• оІ\оо;.) 

І' Л І' Н У ІІІ t\ (ІІ•тtн:). На добJІІНІі•І, мшІ 
І·ор.lІРІІЮ! СноІІИІшй, н аннтра у р~шні ро:.Ю1Шl'ІІІ, 
Що 'Гобі ('llff,ІIO<'Jo. (ЦIJI)'G (;ll'riiJ!'IHX!{ 11 :шб.) 

(;(І Т 11 Jl 'І И Х .\ (~ХИJІНІІІІІИ МО:ІІШ~ JIO I'JI!{• 
;ІrіІІ'nрнушІІ). !І роща й, '"'""'"'! Сrшс111і1 тобі:. 
(І'ІІркушІІ Ідr rш Іш.шrшІІу t:от•••••ш; t:о·rrm•ІІІХІІ 
ІІІНJІІОІКІІ lloro о•ІИМІІ; І'ІІІІІІ ІІИходитr. Іа дІІІочоІ.) 

11 и х о н 11 - 11 й. 

Сотничихи і І'шщ. 

(;(І 'І' 11 И ЧИ Х 1\ (иш.,Іііrш). От і 11i•r ••. 
JІн ІНІ J:ридНХ ІІС..'ІН.',ІІС..!'І'і,.JИ 'І"і ЧНСИ, ІІСІІН 1 1t.' Іlt.'t.' 'І'С 
щщ•1'fІ ~c..·rli ті.·ІІ•НІІ с..:ІІІІJЮС..'J•!, Ніднс мщ; t..'('))Цt..', 

:но 



що воно. "'Н'ІІі піщус'! Н Сіюнn.'нt t'Мt~ртн, n тrnepe•r
Іm ('ХОТІ.'ІЩ'І• Щt• НШ'І'І•. ХО'І 'І'С НШТ'І'.Н ,1 ІІІІШІ: :\Н.'ІН' 

І'Ї()ІІІ t'MC})Tit . .Мt.•р·rІШМ UЇ1JІІІІЙ t~liOHШ. а іІШНИ!'оІ 
нстсрнучн муrт: рu:.шуна :1 :.tИJІимt. 
І' Л ,JJ 11. ІЦо ес 1'И ро:ш:шуr.ш, моє <'е.рдеІІh!Ю 1 

Тана fiyJІu ІІct:cJH.t, ··t тепсрсчt<и atJOІJ аан<урилш:J.'l 
r:o т 11 и чих л (е,.впеІІУІІШІі<·•·>· ти тут, 

ГшнfІ? аластьсн, JІ ІІічого ІІР. розн~t:tуnали. 
( ІІ[ІІІКJІІІД)'6 p)'R)' до <'<'JЩІІ.) СеJЩе JI03JШ"YRAitn ! ... 
ГА Jl Я (ІІН~ІІ.ШІ J\НІ"'ІІ'ІRN. 1111 ~:ІІ'rІІІІ'ІІІХу). 

)Цо ес ;J ·rобо111 Jti(;тм•n, ІЮf: r~pдt'ІІJ,JIO? Ти 
ІН.'ІІНЧ(.~ ,УІІ ()І'ІІі І'Н\1ИШ? 

r: 11 ·r н lf ч ((хА (ІІІІПІІІ: JІ~Іш). Гnшо, JІИІіІШ 
мшоІ (lllillf11n l'nJJIO.) l'tІтyfl '"'"''• І>Ятуй! y·•·•••r>to 
ІІІІІ<'.і.~пІ 

ГА .Л R (nyr;тшuo). Нуаиж НІІМ тimm., )І<JG 

rep~fo"~'Jt и ч и Х л. 1 сама не зшнu І. . f!I( 
би мош•ш, то n самnб од себt! tiir.:ra. Тн нс.еж, 
хоч би на нрай r.піта ::аайшJш, а nre иjд Иoru. не 
н·ri•l\·, бо ніІІ оттут (nрІІПJІІІДуG руку цо еерІ\ІІ). 
ГЛ Jl П. Тенсрu•ши иже я й сама бачу, м"'' 

t'.I'}JДt'.llbHO, U(O СС ОД ОЧСЙ! (ТИМЧUІ'ОМ, p03110HJIII• 
•ш, І'uJІІІ •дІRмu о І:ОТІІІІЧНХІІ убJІПІІНR І JІО<: ln 
ІіІпу кофту. (:ОтІІІІчнхо Ішrв 1111 01Іаск<І.) 

'гЛ .JJJI (••шиашао•ш ІІonur). На дuбраІІіч, 
MOt; ('t.'JЩ('ІІЬІЮ f (;)IIIJIIliMtG ШІJІШІДІІf, ІІНХОДИТІt 
І, :ш•ІНІІІ!G 'ІІІ С•<ІІіОІО 1\PI'!pJ. }ІуоИКІІ ГJІПІО'Еh ТИХО. 
J І:ІJtК)'ІІШ 3 JIP.Jtr.I'OДOM )'ХОДНТІ• 11 ("DП:JI•IIIft, IIJtlt• 
с·:~ухуsтьоІJ, 3ІІИІІНІІG 1111 аuщІщсу дІІrjІІ 11 ІtІщочу 
І ІІІдхо;tНТІ• до ••Ікни, atUXІ:Іf; хуеткои• І liJtt• ІШ 
II<IJIODHII)' І:ОТІІИІШ. ЧІ'jІr." ПНІІ)'ТКf ЧУТІІ<І ІІНІ•ТрІ;а 
~• ІІИето:ІJІ. (:отІпtчнхn ІІJtОКИІІ)'JІІtf·І· І ро:ше:ш 
IIOJІOr; 'І)'ТІІО друrІІіі ІІН<•трІ;І, - CnTIIH'IHXIl 
U(•JІtІП)'І: а n:JJІІІСІІ. І) )'TIIft iJU ЩІІІІТ)'ІІІСІІМИ: "J~UJt• 
ІС)'ІШІ, )"'ІІJtiC)'liiU :•' Jl дІІІоЧІІІ ТМІІ ro~JO('IITb: 
,,І"'орк\'ІІІІІ, І"'ЩtН)'ІІШ! РПТ)'ІІте, хто 11 Goru 
ІІ\р)'G!'') 

211 



н :и х од 1Іі- и й. 

С.отничихн і Гарнуша. 

1' А Р Н )'ІІІ А (nliii'II 11 І'ІІНJІЬНІО), ГарнуІПоt, 
Г<~рнушаІ ... 
СОТ 11 И ЧИ ХА (11к ІІесомоІІнтu, ІІІІ·n; дnJII 

тулнтьr.11 до Гвркушн). Рятуй мене, tю:шчс, 
рnтуй! 

І' А Р :К )'ІІІ А (&ере 110 оІіІ'ремок І:отІІНЧИХ)' 
І не•" ІІП ІІІRН8). ОІіу" ! 

О Б)' Х (:ш лвштушшмк). ІІuнс-отамане І 
(І'DJІІІУІІІІІ ВНr.RІІсуо у DIRRO lltmІIUKIIТRY t:отUНЧНХУ 
І t·ак '"'"'""· Двері u дІьо'ІоІ ТJІЇЩІІТL, poaJinMJIOТL· 
t•JІ І роа•ІишІІОТЬtн; ylilm Гвпп, ко ••ею дІн'ІDТІІ.) 

в и х од 16- и й. 

Гадn і діn•Іата. 

ГА .JI R (пІд6Ігаю'ІR до вІккв). По!хапи, 
ІІОМ'ІОJІИС.Ь, І1К стрілка із дуНІІІ (JIRKRG еоІІІ руан. 
0JRІІІІ•Іt ~ПRД86.) 
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Д І Я Д Р }" ГА. 

(Обстано.ва: .ni-c:; нріа.h дерrоп проt·~rі•Іуєтм~наrі('ІІІ\1•. 
ІіnІІС]>С.ЦІ, :J нраю, бJJI.R дерева. JlCiii&ІTL 1\оnода,
oliporJш RІІНП мохом І ошІеJІRСІ• ІІОІІосм. Нрай 
церева ІІаnає купа хоорщ,-rу, а нругом сидит•· 

кіІІІ.ІІІІ роабіІІпиІdв а ватаrи Гариуши. В rпиІіинІ 
t~тоіть ·rrеІtеличІш хн.тиа, ОТО'ІСІІRR нущами буану 

j ІІІИІШІИІІИ.) 

ВИХОД 1-ИЙ. 

1-иІІ і 2-ий розбійнюси і Упас (сицитІ. під деревом 
на коnіщІ). 

)' .JI А (: (приrnвд)'ІО'ІІИеь). Чоrо ее тан :щ
барищщ наш отаман 1 Нааав, що буде о півн.очі, 
а вже 11 міся·ць сіда, а його немає?. . . Певно 
Ішnюс :ш rсурішсами, і вже, побачите, І<о.пи яка
небудІ• не ааппутаєтьсн в йоrо сіпьця І (СІІІ6ТЬ.,Н.) 
Недаром же наказав обрать сю хатку (nовааус; 
ни xam)'), а мене настанооиІІ пісиичим. 

І • И И РО 3 В І И НИ Н. На все зцав•·u 
моторним наш отаман: роаумниІІ, сміпивий, і 
'!орта ІІе ЗоІІІІКаЄТІоСЯ, душа- ЯН 'ІУІ'УІІНВ ІІУ.ІІЯ; 
не даром проаоаJІИ його в Сі чи nаnиводою, а бісові 
дівчата І жіно•Іии, матері Іх rсоnІньиа, ~биоаtоТІ• 
йоrо :о нантелину І 

2 • И Я Р О 3 В І И 11 И Н. Нераз трашш-
пось нам добре поживиться; а ті.пьни вг.педін 
rаtІІІУ дівчину або моподІщю, то не то що нічого 
не візьме- і нам не даІ''<Ь, а ще 11 своє віддасІ ... 
НРДІІрО)І 1111 1\oro наш 1/омеJІо тан сердитм,я. 



:V ,JI Л (~. 11<• "n '"' 1111 ilnrn Пnмrло еердІІТІо!'fІ, 
а щt те, ІЦо бuрtJІІИ'І'І· с.·иJшю дін•rат aaxunJІtoPaтli, 
Н НН.Ш ІJомс.•,тю .:ІаскВ ДО ІІИХ, JIK муха ДО ІШТОІ\11. 
(СuІ~"ТJоеІІ.) І що то воно, rюдумасш, ин !'.Rіті 
отсі жіпо•tни?. НіІІН од них і не uстере)кешсн: 
I'JІЯttc НІl ·rебс, Уt~міхнетьсJІ, -- так тобі вcceJJO 
стане ІШ І\УІІІі, - :щаr.тJ.сл, оттан би у~лв (оІІ!\Іf.І• 
:xynt.f•JІ ІІР.~ІеІши), та й jJО;J'ІОВПИІІ НіJІно.тІьсr .. ку 
JІичину .... Тr'н 111! не nіл.іи.мш.:·rьсл рукп, жапь 
0IOJI1"0UY нуи,Пу І. . . (ПрІІМ!fХ!fІіТІо('Л І ПJІИІ'JІІІ• 
nreт•····•·) П!оr.ь ,'ЮІІОТИ1'1•. чи ІІІ~ u·rаман? ~ о • 

ІІш, він, та ще й не ощи11І Ш\ передІІіІІ пуцІ 
с~иди1'1• дів••и•ш, н може й мотщи1щ. Та JІН шt.~ 
П\1ИТУІІИJІІІ"'' 11" іІш·о і nІігnрну.пІІ ру•Іе.нLиами І 
(f.uІетr.~ІІ.) ауnшrищн•r., :J,lii\:J.IITJo І (Іде 1\О НИХ 
ІІІ\ :І)'РТ)Іі•r.) 

НИ ХОД 2-Ий. 

YJІRC, Гарн:упш і Сотничиха. 

С: О Т Jl И ЧИ Х Л (Іде ІІоп~ко І ту,.ИТІоrп 
ДІІ ГІІрв,·ши). ІНо ес аа люас? 

J" ,\ 11 Н ~ВІ А. Не юrнаJkІ •• сс мо і. Н "ІІсJІіІІ 
їм 1\Н.~ІІе тутсчни ніл.ои~датJ,, Не. біJkя>н, мо11 
•·ор.rаи•н·ю; 1\ІИ в таному ;.~ахи(~тну, що І"арнуша 
і а соба.\ЧИ:\t щ>сом ІІС.'· анайде 11ас! 

(;ОТ НИ ЧИ ХА. І:JІ8<"ИІіі тобі, ІІоааче, що 
11ИpH1'yataU J\otCIIC. а 'I'OfiOIO Jl ІІЇНІJІ'О Й ІІіЧОГО 
ш.~ боюсь! 

І" л І' н )' ВІ л (ІІОІіІІ'ІИОІІІИ ~· JІІІІ·ІІ). адороn 
був, :VJІnc<·! (До (:U·n•и•rиxtІ.) Се тут<•ншіІІ JІісни
•ІиА ... 

У Jl Л с: (DКІШІІИІІІІІИ~r.). Ноброго здо)ІОІІІІ 
nnнy - отамаІ<у І 
ГЛ І' НУ Jll А. ВиІіа•rаІІ, Ул:11:r: ІШ '"" ІІі•І 

ТІЮJІ хата буде 110111010. • • 'J'prlia CXUUI1Tio ІНІІІі 
СотнІt•ІНХ)' од Гарнуши ! 
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)'.!І,\(; ()'І'ІІІХИGТІоІ'ІІ). МоІІ ха·1·а і 11 ,,.,.,, 
ІІІІІШ-01'ИМ8ІІе, тобі 1-1:1 !ІНС.'JІУІ')'! 

І' А І' н У ш л.. Ходім ш•·· )\I>JL ··щ>JІи•нт, 
•~но•rиш,, :tасни. (J\tt Ynu .. н, ~тихо.) ;Jібратt, 
ІІСЮ ШІІІІУ lltt'l'ct.Гy j ДО)Щt:ДОТІ• "ш·о Щ)ИНа:Jу! 

~ ,11 А (~. Пу де, нн нан(еШ, тнІс-отаманс. 
(І'ІІркуши недІ! І:ІrrІІи•rк"у у хІІтку, u У •ше 

ІДе· ІJІІ рооІІІnвккІв.) · 

в 11 х () ;~ ;; - и !І. 
~',ІШІ.', 1-Іій і 2-Jt_ii ІЮ:ІfііііІІІІІШ. 

~· ,Т) А (~. :=JJІатную нурінnчну нанинуtJ, та ще 
іі •ш-ші Сотн•••шху! ;JдaG'J'M.'JІ мt•ні, 1'Шюї щ .. ~ іі 
Jl(~ 1')JHШIHJIO('IJ. , , УроДИJШt~І. НС(І 'І'ШШ І'аtрІІН •• , 
а ІІС<' ІШ ІШІІІС бс:JІ'ІJ.ІІНІШ І. . Сі{ІІ JNШIIIRrшtciІІ) 
(~TiJMUH ШH.'JiiR аіfіраТІІ ао НУПІ1 IJ.CIO ІШ1'Ш')' 
<.е мn бут_~ недаром? -

І • И 11 І' О 0J І> І А lf lf Н. Щоб •юІ'о не fіу;Іо! 
2 - И Я І' О З Б І Я 11 И Н. У йr>І'ІІ L'оба•шІ1 ні<:! 
У ,11 .'\ 1:. Що будР -- · Те буІ!t'. • ІІЇІІ ЩЮ 

те ао~І! (ІІtІДІІG ІІІf",ТК)' Ішс~••иtqоац 110 тtt•тмt~1)' 
І•и-..у .-ц ШШ1Т)'ІІНІІМ&І ••J•ІСJІИІUІІІtТМ·ІІ е•ІІІІеТІІUІ1И.) 

в и х о н .j - ll 11. 

1-1\ і 2-іі роабіІІІІІІІШ, 'УJІа" і JloMt'JIO (а ІІИМ І<Ї,ІІІоІ<:І 
'ІШІОІІЇІ<R \)О~біІІІІИІОВ). 

11 () а-1 І' ,jl 0 (шuндко~·, О·rамаи ІІеJШУІІt'.f•? 
У Jl ,\ (; (t•ІІІІІіІчнеr.). fн ще 11 ІІС ОДИІІІ ТІІІ<У 

ІІ)JІ18Ї:І Ji')JH.Illf'!, ЩО Hlf би ТІІ J',1ІJIIIYD Ш\ ІІС'і, 'ГО 
11 тебсб t о•Іи рш·ом ІІШІіали. Нн намаJн.оnоІш, 
Mnтcri іі ICODi•lhi{B!, , . 

І О !ІіІ •: Jl О (t•rtщкто). Щаt:тя •Іошшіну! 
МнfіутІ, 11с брt•шутІ •• що (•ам •юрт йому номаrаG ... 
~~н~· ш.• ІШНІІІІе oнoJ\t, -- ·rнн П JltІ сt·бе і причаJJус. 
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11 Jl А Г. (t'нІuочи<ІЬ). А тобі й до<'адно! Тиu 
ХоТЇ8, lltoб ВОНИ lJCЇ ІШІJЇСИ.ІІИСІ• ТОбі ОДІІРМУ ІШ 
шию? 
ПО М Е Jl о. А тоб і не досаІІно! На•І, що 

<•Хоче, те й робить -- lІсначе яиий баша турсцьний; 
n нашому брату -- даусьни! ... 

)" Jl А С (переІІиваsJ. Ян дау<'ІоІІІІ І ... бреХІІІІ ~ 
0'1'ІІМИН 11с боронитr. хоч Bt:ix щt t•.вj·ri до себе 
UрИtШруй, ТЇJІLНИ Ht"' t:ИJIOIU, И ПО ВО.ПЇ, Щнf'і :ІІІШ.І·· 
хмась 11 ·•·ебе. . . (Cidn-hlш.) 

11 О И Е JI О (еердпто). Н• ІЮШІНІ•І<С ді;ю --
1~tІnиІІІІ'J'LСІІ ТОГІl IIOXUIIIfll 110 ВОЛі. НШІІІ М(.~Ій 
пnдобоJ,tШсІ., то й годі. J [а біса менt їУ пи'І'а'І'І~, 
чи я Ій до тuбшои?.. Не GіІІсІ., --· ІШ він тінаІІ 
~ С.і•tи ол шибсІІиці, тn обіщии ІШМ вссеае життя; 
а ТСІІереЧІСИ аабрІШ ІІаС ДО pytc, ІІ(.~ІІНgс ІІИЙМІtТЇR,
орудує нами, ---· що овспиtь, 'Г<' А. poG11, ·га ще 
Й NОВ'ІИ ... 

~ .JI А t:. ОбіОJuись rinьtш·, тан uін тебе 
1111 два .nоиті і ІІовищас, або а •·опони зробить 
<"ІІИстуІІаІ 

11 0 МЕ J1 0. А МИ дурні СІІМИ у !Ірмо ШИЇ 
"/JОтлгуємо і понІрствувмо, - .. неначе кошовому І 
J- С ІІСЛИКІІ ІІИХа, ЩО ОТаМ8/І. . . СІоОІ'ОДІІR ВЇІІ, 
11 знuтра лІ 

)" Jl А t~ Там що? І СьогодІІ В й , . .,ухай йо1·о, 
n :tаІІтра тебе спухатимуть. 

0 0 М Е Jl 0. Та ЛІСИЙ :о ЙОІ"О ОТНМ<ІІІ? YJ.\Иt 
:о себе .nица,РЛ: боронить грабуватІ., і тіль ни того 
позвопив JІІЗВТІ., котр.ий тебе ріже. . . Не треба 
нам таІСого отамана І 

)" JI А С. На всякого не догодиш. Щоб ТІІ 
й бу•Іо, ли би ми устюго різми та грабувапн? ..• 
.ЦаоІІоб розnішапк нас 110 шибеницпх, давиоб 
круткпись 11аші ІІіетни на па~ІRХ. . А 11аш 
отаман розу)ІНіІ норлднус: одбере ув одного 
багатого, а дссл•·ь бідних ІІадіпить, та й ІІа 
ІІя.шу дonJQ пepr.Jtaдe; ;.~u тенс снІ.nмш: мас:мо 
.<І юдей до себе нрихипьних І. . . І що там собі 
ІІС бШІЇІШЙ, а Й Н{JІІО'ІІШ 118М (IOM;ti"HIOTI), -- 11СрЯ3 
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<'ТАJІИ нам у п~линій пригоді, ~1<'1Jfla а 11і?JШНо'і 
Шnи ниаиuпяпи! 

11 ОМ І~ JI О. 'Іорти-fіuтІ.на-:ша що верае.ш ! ... 
I-lt• тобі б "'l:ШТІ• і JJe мені СJІУХІІТЬ!. . . (До роабІІІ· 
ІІІІІЕІо.) А ІІідnожjтJ) лишенt., хпонці,_ npoRt-ltJ•: 
аана.п.имо JІЮJПJНИ ra :Jасніuасмо nkt>ш., 
ІІОlІСС('ЛЇШаС. 

(111О30JЙНИКИ (~IДDIIt1'1• ВУПІІМИ; ОВПІІJІМІІfУfІ> 
ЛІОJІМСИ. :111 .'IIIIUTynHOMH 11)1'1'110 NІШ~ТНИ; J\0 НИХ 
0]1К.ПІІКШО'rІ.С•ІІ.) 

)',]І і\ 1: і 110 !\І R Jl О. Щt• ІНШІіІ 

R ИХ ОН 5-И й. 

'Ії>~< і Ванупа (аа ІІим UІІ1'НГа ро:.бШнииів; де нотрі 
11едуть дівчат. Дівчата nручаються; Іх сшюю 

підганяють). 

ПО !\1 Е .)1 О (ІІrпедІвши дІвчат, 61ЖИТІ. до 
ІІИХ назустрІч), lІереnшочии мо! пюбі! 1 без ва" 
ни.м і світ не милий! . . Відніл я ее узяJІисJ. 1 
(ОбІnмо ДСКОТІІИХ,) 

В Л Н ~ JI А (штовхвючн дІnчвт). Дурні! 
чого ви аляна.:tиСІ>? Не бійтеся, живІсІиьні 
будете! 

~ JI АС. Віциіпл набрали сього зіпnя? 
В А И У JI Л. У лісі лоnуІІиці збіраnи, тан 

ми Іх і аахопипи : веселіще з ними бvде. Вони 
нам зас.nівають і потанцюють. (J(o діnчат) 
Не бійтеся І нан<у вам, не бійтеснІ (ВвводитІ. 
вn середину.) 

У Jl А r.. Ну, гляди, Rаиу,,о, щоб нам не 
рuасердИТІ• отамана. Хібn не ;JtІaєut, що він 
ааfіоронио чіпать <~ю ПОІ'RІІh і душе ('Срдитьен, 
пк його не <~лухаютJ) 1 

11 О М KJI О (У ІІНеу). Напшооотu мені на 
тного отu:манn 1. Н перший його не слухаю! 
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D 1\ Н , ... 11 і\, Сnрпкді! fіороІІИ'ГІо ІІnМ і 110· 
Т;НЩЮН<ІТІ· і а ;(івчати~ш. ту1·у роаі'і~Ітr,! Мн ш• 
н Сі'Ш, ;J ні ІІ ІШІ\І ш• JШІІШІНІіі. 

1'0 ;J Б І В 11 И Hll. ВіІІ щщ ІІС ""ІІІОКИііІ. 
Не ну(:ти:мо, щ.• пуrтимп ціІІ'НІ.тІ. (а боюш•· 
ІШІ(і1Іt~'ІОТІ• ГUt)JJtli)1 , IIJOTI• f"ІІМІ І ЧШ~'І'''ІОТІо дІО1ШТ. 
J{ІІІ•ШТІІ ОД,10ПЛНІОТJ,І•JІ, lt ДШІІ. ПІОТІ,.) 

11 О і\1 '' .1111 (11rro•.1o). ІІиі\тс на :щорuІІн•нш, 
мої нсреnілочни! тшІцюЯТ4', <.'.ІІіuайт~ і Іще 
:JHN'.t'JІHИ·a·cl Гей, муаиІ;и, грпіітеІ А пуп~, 
ХJlОЛЦі: ІІІІ'І~tІІНІtТС! (J 10ІJfiiJIJІ111rИ RІІіЇМІІІОТІ• ЗПІД 
JCt'jtt•ft N~рппю,І. бJІІІД.)'рИ. t'ІШІ.!ІІІІІІ, бубшt, ДNІJСІ 
('Г;ІІІІЩІ (•)Д~tЮТІ1 і J\HU.1fJThNI~ 11 ЩІ)ТІ 11ШИ)ТІо 
R ІШІІ'І'И •• 

11 О \1 І' Jl О І 11 Л Н ~ ,;) ;\, Л нУте .rщ-
шсш.~ ащ·ІІіLшйтс изм ,,Uй аа г::н:м, t·ш1м. r:н:м 
щ·~ІСJ-ІеІІJ,ІШМ, •• " 

11 1: І. Uii аа г~єм, гасм І (І:тІІІІІТІ· ІІІЩІШ1ІІІ 
І ГУJІ'rом о·ІІІІІИЮ11о): 

"Ой аа гас~t, гаєм, •·nсм аелІ!неньним, 
Там орала дін•шнонм<а во.пш>ом чорнt>ІІІJІ<им (biR). 
Ора.11а, орала, не Іtміла rунати, 
Та шншлu ко:заченьнu у сириnочну І'рнти (Ьін). 
І'рає 1щ:шк, •·рас, брооами мupl'.ac: 
Пража йо1·о мати знає, на що він мoprn<; (l>ін). 
Чи на мої во.11и, геН чи ви норuuи, 
Чи ша мо<: fii~'l<' Jшюю, чи на чорні брови (Ьів). 
Rшш: та ко}Юlнt yt:i но:щи:о<ають, -
Ні,тІе ~Т'Jи•нш~ •юрні броuи Іювjн не а.J1ИІrлють" (Ьін). 

У .J1 А (: • 11 О \І Е Л О , В А Н У Jl Л І Д 1-: • 
ПНІ 1'0 J І> І R 11 ИН И. Т" 11 І'НJІІІа>К пісшо! ... 
От сnасибі uuм 1 

11 U М Е .'І 11 (1\ІІ Jфо•шт). Л І ШТ[ НІ :r ""с 
t~ІІЇІНІ •• Грицн"'! 

і\ І Н 11 АТ А (ІІОІ<ІІ~УІfІТІо 1111 01\ІІу). Uтсн 
гарно t~ІІішt, отсн І ... 
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ПО М .. , Jl о. Заспіuа/1, мол псрспіJЮ'ІІЮ, 
ІІотjш Jсозацмtс серце! . .. 

(ДІІІЧПRІІ еорОИИТЬІ"ІІ, ІІДМОІШПGТЬСІІ, R ДІМІ 
еІІІІІІІ): 

.,ОЙ НЄ XOДlf, }'рНІ1ІН, 11:. !І('•,П!НІИЦі, 
Во ІШ. неЧО[)НІfl\JІХ дінІш 'ІЩJіrнІІІні. 
l\o·r1Ja діR'ІИІІа \IQ!H106p.·1Bt.tfl, 
Та •ІаріВНІІ'ІеІІhІІІІ t'.ІІJ>ІІDrд.•tиuкл (Іоін). 

:V '"'І!і•tю J>ІІІЮ зіmІЛ нnпз.пn, 
А в шшеJ\ШОІІ ш•рсІІо.nосІса.nа; 
Прийшов нІвтnрnн, :~ітш :шарИJІа, 
:V ссреду рано Гриня t:ТІ>УЇJІІІ (Ьіо). 

ІІриІІшоІІ че·rІІІ')І, І'рицсІІЬІЮ rюмер, 
ПрийntJШ ІІJІ'І'ІШІUІ, пnхова.чп 1"рІІІtн; 
У суботу рано МВ1'И цо•Іку била: 
"Нащо ти, суно, Гриця отру У ла?" (Ьік) 

--- "Ой мати, мати, )Ка.пь nвш·и ІШ ~шG: 
НСХЗІІ Же )'рИІtеІІLНО ДDОХ ІІе ІЮХІІСІ 
н.,хаІІ не буде ІІІ тій, ні мrні, -
Ht·xall ностанеться сиріІІ зем.1і (Іоік). 

o·r·ce тобі·, Гриню, 11 тан ізробида, 
ІЦ11 •repea тебе мене мати била; 
Orct· тоfІі, Грицю, тинал заrшата: 
а 'ІС>1'ИРСІХ ДОЩОІ< ТСМІІ811 хата І .. ·(Ьі•) 

~ JJ А С. іjасrtінаІІте1ІІ мені, мо і нуріпочни: 
"011 іаійди, аійди, ти, :dршrько 1'1\ пс•rІрнян І" 
анатна ІІісин І ш•начс обrtеиьками ~а серце ханu! 
(Одна а дІвчат онхDJ\НТІ• І ~ІІІ ва): 

.. Ой іаійди, :.~ійдн, ·rrt, зіронЬв:о та вечірнн11, 
011 ІІИІІдІt, ни йди, дів•rиноньио моя нірнан І (Ьі•) 
Не подоба зірІІІ із печора та аіхоnнтн, 
Не нодоба діоці до но~аш1 'І'.І ШІХUДІІТІІ (IJi•). 
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Ой 3ірuш.Jш аійШJІа, усе ІІОJJе та й оснітиш-1, 
А дівчина вийІШ'ІU, ио:-Jаченьна звесепи.nа (hін). 
Ой дівчино моя, та нсдоленr.на тоол, 
Що пе сподобалu тебе родиІІонька )ІОН! (Ьі•) 
Ой не тан: родина, ян меншал сестра: 
-Та не бери, брате, 6<3 щас1'ІІ діІІчшщ apuмit (Ьін) 
Що бе~ щастя ~poc.qa. а беа доJІі уроютаrп: 
Вона тобі, брап·, дружипою не "Удила"я! (Ьі•) 
.ІІуччІ.:'.Ш ·roUi, бро·•·(~, а г.иротнни н::н~міптися, 
А нJж тобі, 1'\рате, 3 сиротою повін•ІаТІісІІ (Ьі•). 
Луччt'ж тобJ, брате, вю:н:ний ни.мінь нідннти, 
А ніж тобі, брате, ~ сиротою нрuншшІти (Ьім). 
- Лу'JЧСШ M4.mi, t'.t't~·•·po, тн І'іJншіі ІJ(J.ІІИІ1 kти, 
А ІІЇщ мені, Сt'С'І'(ю, t~ирн·І'ИІІУ а умQ анести.'' (}}ін) 

У .JІ А t: І Д В Н Н І І' О З Б І И. U И 1\11. 
І:Іші'ибі І ГІІРН" ні<'ІІІІ, дуже гарна: (Знов ро~
ноrІlп. rорІлку, чаt:~Т}'JОТЬ, рf!ГО'Іутм•н; муаиюt 
ГрШОТЬ UІІІЩ.І,КОJ, 11011ИІШІОТІ. ТІІІЩ,ЮПВТ1•, t:•ПІВDЮТЬ, 
1110'1'1• горJ.лиу, ОІПЧІПUІОТJ, .ЦІІt•ІІІТ; t'іІ•JІІС~)''ЙІТІ• 
ПО ИООUJ,hКИ. ГОJІК)'ШН. ІІИХОДИТІ• а ХІІТGИ j 
б.1И3ИТІоІ'И ДО ТUBD\IRL'ТJIH,) 
.ДЕ Jl НІ РО 3 Б І 0 11 ИН И (НІ'JІ.ІІдІпшн). 

Отаман, ота:wuІІІ 

1:1 и х () н 6 - 11 н. 

Тіа; і І'нркушн, нохмуриfі. 

(M)'i:IИIUt tittOUIWJOTb, ІІtрt't"'ГПІОТІ• TQilli,IUBD'I'b; 
ІІеІ••д Гирttушею DfiTHГB po••·тyшtGTLt•tІ. ГІІJ>кушІІ 
nиходи·rІ. на еередниу.) 
гА І' н у Jlf А (llOXM)IJIO 01'11/ЩУG ІІІІТ\11'~'; ДО ІІІ, 

ІІриnІтІІО до JІ.ІПІІUТ)~ По uu.пi, чи 110 невuні дu 
нас попри:ходИJІИ? 

ДІ 8 ЧАТ А (ІННJІlІіно). Не ІЮ ІІШІЇ: нас 
аа хопили в Jйсі і си .. 1ою сюди ·вриurли. 



ГА І' Н ~ Ш А (ГJІidUO ОШІJІUУВШUС~ 1111 BBTU• 
І',)'). Хто ооосмів не поt·лухати ме11е? (~сІ моnчи·rь. 
І ВJІІІУШВ дужче.) Хто ІІОСМЇВ, ІІИТа!!), НС ПОСІІУ· 
хнться мене? Хто їх сюди 11риuів? 
ПО :МЕ .ТІ О (ои .. тупоІОчи). Ми їх сюди 

rrриве.пи І... Не дуже гримай, ІІШІе-отаманr.: 
Сотничиху ро3буриаєш І 
ГА l' Н ~ Ш ,\ (до оnтІІгІf). Ни :ншриепгnJІИСІ• 

t'JІYXHTI,t.'JI МСШ.~ і Мt.Ші ІІОJ\ірt~'ГІЮІІіl'І'Іt; 1\ОJІИ МОЇ 
f'О"'"'І"ЩІШ ному я ме и~ по нутру, нехай той 
ще ~обі ІІЗ nef •ютирі І 
ПО :М Е JI О. Та й 1'И, щшс-u·о·ІІмшос, ЗІІнри

t~нгавск ~· орудоuитt. Ішми 11u нршщі, i:t uШщнн 
8('.ССНС )J(И'J"l'Я І 

1' А 1' И :V ІІІ ;\. А хІбан< я ябрехаn '/ Н"хаіі 
хтu t'J\Шне: щu, н с.·.нршщин ннrо, або суnин ІШ 
ІІонровді 'І. . . (До дІІІчnт.) Іді1'1> l'ofii додому; 
І ~рнуша не uGiжac діuчат і цругим не лає uбj;нлтJ,, 
(Д.IDЧUTU IIШJLKO HJfRIIПIO'ГJ.('Jl l ХО'І)ІТІ• іТІІ.) 
П О :М Е Jl О (ро~тОІІИІІИІІШИ .1' VІІи, ІІс пуеиІІ G 

аІи•шт). Не нущу, не пущу І (J(o товарІІІ•ТDІІ.) 
ІІани-товариші І Чи лово·о Гаркуша буде нами 
орудуПЗТЬ, JШ ІНІЙМlІ'fІІМИ? (RRTRГII ~ІІІ'ОМОИІІІІІ; 
l{ЄROТJII а rоабІІІІІИRІu адерисують діnчвт.) 
ГА І' І ~ ША (•·рІ•ІІо до ІІоиела). 0ІІ'"' 

<JIODO -· і я тебе, ян собану І (Хошното.t•ІІ шо 
ІІНІ'ТОJІЬ.) 
ПОМ Е JIO (тевс ХUІІв•тьt•ІІ '"' ІІІІеТОІІЬ). І 

н мене не порожні руни 1 

(ГUJІKYWU XYTJCO. ВИХОUШОІО 1/Ht'ТOJ/L l~au 1111• 
ш·у І, не цІливuш~ь, <-r~Ілп. ІІоаоело nnдu мертвІІІІ; 
;t.ІОІІJОТО 3 ЛПRОІІ ТіІШІОТJ, І:•J)О3ТІІЧ; роабfRПНІШ 
адІІІмають ШОІІИИ.) 

І' А І' Н ~ША (аоІ<•ову• :ш ш•н•· шоrтшІІ.). 
СоGнні соба•ш й смерть І (ГрІuІш ІІОГІІІІІ\УМ>'ІИ 
Hlt рооІШІошиІн.) ааноІІато.І 

( ~· ЛІІ<• І ІІІІІьІU< JІОабІІІниосІь ІІІдходІІтІ. до 
~бJtToro.) 
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}І .Л А С (дивточн~•· 1111 )'Ііитurо). Та Іі 
хнатсІшоtк 111·раnнІІ у самісіІІІ.ке серце І і не 
стрспеІІувсь, сердсшниІІ! (Виноrqть т\.111.) 

ГА Р Н )' IU Л (DІ•!IIIXHIO'IBt•h). ІІаІІн-тонари
ші І Сотню< Нутуа намірпr.тм:rІ сьогодкл всіх нас 
аnпо;юннтІ., щоб ІІр<шІТJ?ИТЬ на шнбе.ницях І 
(І'оабІНіJики t•OJIІOТhPH.) аа rr треба собоtчому 
І'ИІІУ ІІRВДаТИ ІІОМЯТКОВОІ'О, ЩІІІі ИІІІ і ДО ІІОRИХ 
ІJінинів не :шfіув! 

В(~ І. ІІІ.ІМ)ІТІ<СІRоrо, ІІНМJІ'І'КОВоL·о, щоб 
:щаи, 110 чім rсінш .ТJ.иx.ttl 

•. л І' І( lY ІІІ л. с.аухІtnто•, ІІПІІОИС С'І'ЩШІІІІІЦ! 
СоТНИ}) lly·rya 'l'ttПf})C'li\Н. ІІUІІИІІЄН б~'1'И :J t.'АОЇ!\1 
ні'И:сьІ<()М tl•t м•·.nпнсм·шму шляху, бі~ІJІ ГустиІІ
.:ьноІ'о І'ІІІо. (До ВцушІ.) Ти, Ваиуж>, а снnїм 
anroнnм іди на 1'ой шпнх; JІН t.•тpJІtcwcJІ а Сотни
ном, 1'0 мани його ін: МІ'оіІНІІУ, щоб ttщ·u одоеt.~ти 
од нашuо·n тиршо. (До Nnнcn.) А тн, Y.nnc.,, 
JІ(•рсрJІДИ Г.ВО'іХ но;ІаВ'іІІ у СВИ1'Н:И, ІІlОб ~Щ~ШаJШ('.І, 
аа сот••инооих хуторНІІ, та й (~тань :шсодоtо у 
ІІСрШИИЇ СЬОГО I'Rto; ЯН ПО'ІУGШ, ЩО СОТІІННОІНІ 
обпова, увя:Jавшисн :.JH ВшсуJtою, бпиаитьсн ло 
1'Сбе, 'ГО Й ТИ 3 ІІИМИ :ІМіІШlfШJСЯ, 1'8 Й ДО CR:МOl'O 
СотоmкІІ добіраІtтесь. А .ош оточ11тс ІІо•·о, і 
Т)'РЧіть Аому в ухо, Що nи ~ІІастс, де :Іахоиащ·н 
І ирнуша; та й нрnunдІ.тс no1·o сюди. (RtшyJІI.) 
Тимчасом, ІІІ< Упас аахопитL СотІІИІ<а, ти а 
t~воІм загоном н: •Іортам ІІУїІСІІИ сотниІ-сіоск..нс 
:~~арпацтво І щншрий Упаса. . . 3розумішо, 
нанн-тонnриші? 

~ .Л А С І 11 ЛІС ~ ~І л. :JроаумІ.nи, шшс
отІlман.е; буде так1 НІ< 'І'JІ нажеш. 

І" А І' )( }І Ш Л. ІдітІ. ІІІ<', не :tnбарітІ.сн а 
Сотником І (РоuІІІІtиннн JІоахОАПТLеи.) 
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ви х () 11 7 -111t. 

Г і\ І' В У ІІІ і\ (о;ІИІІ, ~ІІаІІІІ''ІІІІІІІІІІІ·І.). !Зnжо;о, 
ш•етерпучо бути хщнtиаом! а ІШИШИМ ДІІС":\f мt•ІІі 
І'ИДНІЗG і НЗМЇНЮНОІО ІІа/ІRГЗG ІІа душу!. І:\1 
аби тілІJни грабунnп), ріаат11 та ш.~І\ТИ .шодсй; 
деноли поми.·1уr.ш, оUuрониш ІШ!'о, то тан і 
:шшиn~їnтr.., нн І'3дюни!. Мене ...:o;ш·rt 'Іас чен~І 
nбО арнд.ІІишІ нуля, нtіо шнбеницн. Мt•не с.чуха
ІО'І"ІJ, fio Щ~ бОН1'J,('ІІ 1 МеНС Й IIOXiiiOTh, ]ІОJШ ІІІ' 
нuвіщsються, хтu н!. . . Вашнш, - та ІІічut·о ІІе 
Іщіr:ш: не JIOMO)i<e tіабі шщшю, нn.'lи. бнllу с.:на:·ш
·'111!.,, ((:0'І'ІІИ'ІRХU_ DИ,.ОДИТІ• ;) ХаtТІІИ; I~ПІtltYІUtl, 
ПOfiMЧUUJIIH іі.) l-lc.GOI'U! ТІІ Щttpo !Н.'.ІШ ЛІJ,.ЮХQJІН; 
тсnс.рсчна т'Иfі ошнма мtші tt дУUІУ 'І'ІНІЮ, чистую, 
ян росн, що а не.ба шщnf: ; cu'iши·rJ, с.~nіт Боншt'•: 
а 11t'pc;.~ J'U)(I·IНY ТИ t.'HMH ::t.,ПНИ.СШ(.'JІ t"ІІОГН ІШХШІІІJІ 

і проІ<.ІJснеш мене!. . :kадавши нрu сноє щастн, 
будеш ще нещаслмвіщн, ли буJнt. 11е ба 1Іикши 
мене І 'Іт·ощ t•e так ме ІІі тебе н<аJІЬ? . До 
тебе rІІ·рмІ одн.чинІІулосл мое ее] ще І 

ВИХОД 8-ИН. 

Гарнуша і Сотничиха. 

(;ОТ НИ ЧИХ Л. Ти тvт, мій голуі;с? .. 
ПронинуласJ,, диu,ІІЮtІ· -- тСбс нсмu; тзн мені 
t·~нло етрашно, <~мутно. ІПо будr :ю мtюю, Jll\ 
ТИ МСНе ІІОНИІІеІІІ'l 

ГА І' Н ~ Ul Л. Не думай о роnлуці, '"""' 
ми ннупі! 

1: О Т Jl И ЧИ ХА (03HpRIOЧHeL), МіІІ Бшш• 
мшшй, JIH тут а·арно І неначе n раю І І\·Ісві ніно.1ш 
і на думну не сrнща.по, щоб було таке щаетн 
на світі І. . . (ІІІІ"ЬІІО диuитІ.І'ІІ ІІU ГІІрІІушr.) 
t Іоrо;к ти, мій голубt•, таний смутний?. . . Чоа·о 
тш.; :ш:\tИ<'ЛИоt.·н? :мон~е ІІt! ;rюбиш меш.•'? .. 
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ГА Р НУ Ш А. Я тебе нохою, моя ropшt•шu, 
ІD< ще ІІікш·о "" аіну не нохаІІІ (ПрИ1'УЛНt> 
t:отннчнху до ~ерЦІІ.) · Uсь, носJІухай лишеІІІ., 
нну н ::~ндJІЯ тt~бе Сfюмнонунан пісню: 

(Дос-тас Ііондуру, наетроюG І rnlвa): 

"Несепиuсн Іtозаченько, та й не схаменуІtrя, 
Ни ур~аи.~n cepд<'ffh}IO •·нрная Мнруся. 

Ой серденьно дуже. бється, "" їІ побоочу, 
Нн ще а """' рnаііІдуr.я, трохи що "" нпач~·. 

А вжсщ, нщ1и с1·uн иохнти, ароду не уйму<·я, 
Та 11 нuхати ІЩJестати ІІе МОІШІІІ Марусі. 

Тана t·арна, 1·ана повна, що не надИІІ.ІІJОсJТ, 
ЧепуроІая і моторна мидая Маруся! 

Чи та11цює до сирипиці, 1"0 - хоч забощуся -
Нема дівки, молодиці, иращої од Марусі. 

Нб хналив тебе багацьно, та того боюся, 
Що не ;~юбить иозацьиоІ похва;~ьби Маруся! 

А ян станеш похваляти, - я вже не віuьмусл -
Бо де сnів таних узяти, щоб хваJІИТЬ Марусю І 

НІІлиж будеш ти аа мною, ян я полюблюся: 
Моє щастя - по хвальбою буде для Марусі ... " 

С 0 Т Н И Ч И ХА. А МОЄ щастя - ткоє 
ІюхашІя, мій ronyбe І . . . Н твои навіки І 
ГА l' Н )'"ША. І-Іаиіки?... щоб тобі не 

трашшось? щоб ти про мене ні почула? 
СОТНИ ЧИХ Л (сноро). Щоб прn теfіе 

ні пuчуJІаІ 
ГЛ l' Н )'" lll А. Побачимо І. . . А понищu -

обіщай мені, що. п1 усе зробиш, без плачу і Іtе 
rозІштуючи, об чім я тебе ні ІЮПрошу І 
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1: О Т 1111 11 11 Х ;\, ОбіщnІІІ І обіщаю! 
Г ,\ 11 fC :\1 Jll А, С!оОГОJ\ІІИ ТІІ МУІ'ІІІІІ ІІІ'і'Іі)'ТІоІ'ІІ 

дІІ Со·rнищt. 
1: О 'f 11 И Ч lf ХА (пеfІРхоІшІо")· Но Сот-

ншш? llit ІІЇ! ІІОНИ CRIT СОВ ЦЯ: СІ•ОІ'О llt.~ fiyд,t• . 
. !ly•tчc мені uмерти, ніJн пернутисJt до мо1·о 
ІІеІІІІІІіІІІ 
ГЛ 1' 1\ :V ІІІ А, А що ти мені обіщаJІа 'І 
(;О Т 11 И •І И ХА. :.Імипуйсн, ХІІ'І сюшш. 

1шщо мені в~рж_атLСJl до Сотнинн '1 •• 
1' Л І' І~ У Ш л. Cмtrnдml :v•·• будеІІІ шІЗТІІ, 

t\1'\оІІІ'ІІ••ІІШ СІІУХІІЙ, ЩО/! тоІіі І<ШІЗТИМУ· (;ІдІІІІІІІІІ: 
а t•JІOGI руни іш(Іетіuь.) Н•хзІІ оноі•Іі перс·rіш. 
:ІННJІt'ПИТJ.. ІШІІІt" КОХІШІІП. (t.:отІІИІJНХО ХО1ІР. 
~.,,,.,,, ІІ~t••тіш.. І'ІІJІВУІІІІІ ІІІ' і\ІІG ІІ•JІМ'ІІІІ.) 
llorTpiuaA, не Tt'llt'j>!.. • (DІtiiMa6 .а ІІ:ИІІІf"ІІІ 
ІrOJtOfittчІs)·, к.1аде туд•t ПР.JtетJІІt. І іІІІ1ІІtJш Іt.tІю•rн
"о"'.) 

1: О 'І' 11 И 'І Jt Х Л. Ііn"и>І<? 
ГЛ І' Н У ІІІ А. СJю(Іо, а те11еречни Jю:н.ми 

'l'Ї.JІМси отсt•й н.пючин, j JІН пришлю тобі сю 
нороGо•шу, то о~~і~Ішеш, і тоді ус.~е тобі І1ИЯИИТJ•<.'JІ, 
'НІ ГО fi ІШ с.•подша~Ш<.'І•! 

(; 0 1' 1111 'J lf Х .'\ (ОО(Н! КJІВІ'ІИJІ), Ііt•ХІІЙ 
U)'l~(~, мій •·олуGс, JІJc ти наа~rІІІ. 

nих од !>-Ий. 

Гарнушn, Сотни•нtха і Обух (ІІІПІІІ\ІЮ уходитІ. а 
цидупною 11 РУІtі). 

оn '31 х (ІІІjЩОDUЮ'ІИ ЩІДУіІІСУ І'uркушІ). О:І 
Уло.<.~а, пане отаман~. 

І" J\ 1' .. ~· Ul л (ІІІІОЧИТІІDШП, 111\ХОД1111· JIU 
ІІrJІ<'д). LІІТІіин 11 моїх рунах. . . От-от і І!ЮJІІІ 
ІІІ,ІІІІІедуть. (03ираючиеь 1111 І:ОІТІІИЧІІХ)'.) ТрсІіп 
ЇЇ іІ111ИД11С ;шідсі DИІІрОШЩИТJ, ••• 

J& (.'торожепко, Твори 11 
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1: О Т 1111 Ч Jl Х Л (ІІІдходІІ•ш ло І'орвуІІш). 
J І ка "е аністІІІІ 'І . . . нідніІІІІ 1 

ГА І' Н 11 ВІ А. Гу<:и до;щму, ІШІІІ< аа горою І 
Ось що ... 
СОТНИЧИХ А (с•коро). 'Ін не Гщшуша? 
ГА Р Н 11 ВІ А. Одгадала. Дали мені :шkrнv, 

що нін дооjдо.всь, що ти ховаєшся у c.•i)t •·аю :_ 
тр•.ба тобі r\Ісатt. авІдсі! 

(; 0 Т НИ Ч И ХА (о ІІRВОІІ), 1'іІшІІмо, тінаІІ-
мо ! IXanaR аа руку ГІІРКJDІ)'•) Кудиис МИ 
відr.мо~ де схооаємоrь, міП І'ОІІубс.? 

І' Л l' Н 11 ША. ааrпшюіі<:І., моп І'О\)ІІИ'1Ісо-! 
ОІіух UІ\ІІІ'ДС Тt•бс 8 ТаКе МЇ<"ІІ<•, ЩО ІІІХТО НС 
шнійнt~; н JІ ·rим 'ІІ•со~І ~озвідаю, ян Сіи ІІНМ JІуччс 
rtTf'HTи і с~хшш·•·м~н щ~ Гарнуши . 

(: 0 'І' 11 И 01 Н Х Л (оІіІІІИІІЮ'111 ГІІркуш~·). Jlc 
пупLу тебt' t.·nмo•·u І і н nіл:у а тt•Gою... (~J11 
ШІІІІТУ1ІВ11МН •ty•rJIO 1'011)11.) 

О G 11 Х. ІІоспішоІІ, ІШІІС-О1'1Іі<'аІІс! Ноші 
ІІсда.аеко І 
ГА Р Н 11 ВІ А (ОІіуху). Де І<оиі "/ 
О G 11 Х. В urршиІІі бални . 
ГА І')( 11 Ш Л (IІrpt'ДIIG t:ОТІІИЧUХУ Обуху), 

ТінаІІ, 11с •·айсІІІ 
1:0 Т 11 lf Ч 11 Х Л (оІііИИІІ Го\ІІІ)'Шу). ІІро-

ІЩІІІ, міІІ І'ОJІубе!. . Не барнен (Dиходnть.) 

nи х о JJ. to -иn. 
Гарнушn, потім Улас. 11 ~а ІІИМ роабійшши з 
І'оміном, з сміхом, несутL СотпиІш, пощшто1·о 

СUИТІШЮ. 

11 Jl А С (e!IIIJOЧJI(·L). ІІаІІ~·отамане І Ось 
lІОДИUИ('.tІ, :ІИlii('IJJJ, JIIIOI'CJ J~ИLtapJI ІІЇЙМІІJІИ, •• 
ГJІІщи, ш•. :~шшаІіt·ьІ (CttШJІRTL ltoro ІІер•ц 
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ГнрК)'W .. ю І адІІІuuютL а rш1ови о·витк)'• f.отиuк, 
ІІК ІІеРОМІІВИТИ\1 1 1\HBHTh.R НО І'иркушу.) 

ГА І' НУ ІІІ.,\. О, та л ний ~•ее " 1\ш·о .оицnр І 
щшпдивиІІ І'шщиш АндибrJІ! (І'оа61nІІИКИ r:ul· 
ІІІТІоrн.) 

У JJ А t: (ІІІТООХНЮЧИ t:отІІІІНІІ 11 ІІОТІІJІІЩІО). 
1\,пшшйсн. ИрuдіІІ І'ИІІу, нону-отоману \'аркуші! 
І'АРНУША. Л 1111 щu ти М<'ІІІ' шуюІn'І 

ЧUІ'О 'ГОбі Т(JCfiN. '} ftd)1'11HI' ~І ІІР.JІШІІІК)І r.ЛORR Hf 
ІІИІИtШІІ11··• ІЦош ·r11 моR'ІИШ, тспепr.нь? JіШІси! 

С 0 Т JJ И \1 (1'111G IIBBHO.:riW811). ІJІІ!ІС·О'І'ІІ-
МІ:\ІІС, 1шщ~ І'=ч>нуню! aмиn)•ftr.иl (Іt.JІІІІІІІІОТІ·•·•• 
ДІІ 11\r.) 

1' Л І' 11 11 ІІІ А. СтІІрІІІІ дУР<'. ІІІ•! ( :1щік fi11 
І'ІІfіі }!UMII, а ТО у робочу IIU)JY UДJ'ИІНІШІ НОрІІД 
U!' JtiJІa. і чорт-ба1'ІJНU-:.JШ1 ЧUI'U ПІСІ11:111 ПО ЛiCt.tX 
та шукаr.ш НІтра 11 ІІОJІі? І до r.M<')JTИfi мене не 
~JІІИЙІlІОВ, 1\ОЛИб J1 саМ ІІС ДltU 'І'uбі ІІUМО11И! 

е от 11 и 11 (иrнл\6но). амиJІуйсн, нанс-ота
мине t f:c. мене ІШІІJншин Небех 1'11 1\уцr,, Хо
руош<иІІІ... fІн fіи ІІа мене, то сидіи би собі 
ТИХСІІЬІЮ ДUМ3, ІІОІЮJІИUСJІб ТОбі,.. [х 113)11\Й; 
ІЮJІИ хочеш, я тобі жиuцся іх віддам, хо•І шнур~· 
:1 НИХ ДСJ)И; U МеНС, НСІІОВИІІНОГОt ОДПУt~1'И ДО 

дому. . . V мене MOoІlOJta шінна, душі н собі ІІt~ 
чус, -- тrш мене люfіитІ.; пн: ти М(!ІІС :.1 сuіту 
а1кt>неш, то й вот' RMIJC. :ІrІ<и.,tм.~н, пане отаманt•, 
xo•t Ш:Ід ІІсю, нещас·линшо!. (І•uабtАниии 
t•МІЮТІоСІІ.) 

І' Л Р Н ~ІІІ Л. Т:ш у тебt·, у староІ'о дурнн, 
і ЖЇІІНа MШ1088Jl '? . • Та Щt' Й ТНІС тrбе НО ХаІ:, 
uto дуп1і п собІ не чуu! Ну, ~Іі•ю•·о робитІ., треба 
тебе номи,,ІуиатІ), щоб снравд1 ~ жалю не имер.ш.1. 
(Ви \імо G ~ ПИІІІf'ІІІ норобОЧК!/, де П~JІСТ\НJ, •n ХІІ• 
DНІUІІІ, і JIOG 11 (;I)TJIHK)I.) Ніаьми СІО ІІОробочну 
і ніддай твоїй ~кінці; снанш їй, що ес ІІодарунон 
од Гарнуши. Чи чусш? 

t: О ·r Н И Н. Чую, нане Гаркушо, чую І 
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ГА 1' І> ~· Ш А. Тіт.ии І'ЮІДІІ : ІІУР не диuитІ.
СJІ, ЩО ТИМ :.JBXOBal-10; а ТО Jl ІІОДИВJІЮ(~Ь, ЧИ багато 
у TCfi(• І(JІОЧЧJІ R І'ОJНШЇ! 

(; 0 1' lllf Н, }Цоб МСНі ІІОІІІМU.ІШО, ІЮJІИ 
ІІОДИІt:tюt.~Ь! 

І' А 1' 1\ ;\! Ul А. А щоб тобі буJю незавидно, 
11 ft тобі дам намJІ"rІШUО\'О. (До JІО~6ІІІuнвІо.) 
IJpИDJl)h.iTЬ ЙОІ'О, ШІІІИw'fQВИ])ИШЇ, ДО J~I.I])CU8 Ї 
ІIOUJJC на1·одуйте б~І""КІІІОЮ ШІшою!. • . ( l'шsfilll• 
ІІИПИ XIIIIUIOTI• СОТНІПІО.) 

(; 0 'І' 11 И J1 (3 ШІВ•І•м), :ІМИJІУЙСЯ, ПЗІІ" 
l'ІІриушо І... бочонок •оnота ІІИІІ)'ІІУ •н ~:сбс 
дІІМ! Ноnи ХІІ'І~ІІІ, і "dшty віддам І ... (l'о~61ИвІШІІ 
JІ•t'O'l)'TЬCR, 3ІІІІІІІІіt• ІІІІДО.) 
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ДІЯ ТІ'ЕТЯ. 

(;у ДDІІХ ІІІІJІТUИІІХ.) 

НАРТИПА ПЕРПА. 

(Обt~тшюІ:ш: снаш ... нн Сотню•ихи; дucpl в діuuчу 
зачинені.) 

ВИ Х О )1, І - И !І. 

Сuтни•шха і l'нрнуша (у~Іі:шютJ, у ІІіюю). 

(; 0 1' Jl И ЧИ Х Л (ІІІУJШИІІІІ ОІ'ШІДУЮ'ІИ 
с·ІІІТJІИJ1,JО). 3ноn тіи< осоружні стіни, тащ нснсJІЬШІ 
тюрма! О, теперсчни tюна мені ще нестерІJучіН, 
нн перше буJш ... 

ГЛ 11 1\ У Ш Л (перt'ІіИПІІ). Н 1'DОЇЙ ІІШІЇ 
:.JостатJ,СІІ, або понинуть неиелм1у тюрму і 
ІJилстіть а неї, нн пташна а :К;Jітни. 

С () Т 11 И ЧИ Х Л (з цоеощою). Не зрuзумію 
тuo"Lx тлємних річсй; не добро вони щщуютu, 
І'ІІіТІІ'fL МОЮ душу і рВуТІ• MOG серце; ЛН бачу, 
тобі ме11е не ,.ш.ш., ти мене не ,шобиш, понинсш! ... 
(Плаче.) 

1• Л t• НУ Ш.Л. Не нонину, моя горпи[шо, 
ІІС l10НИНУ 1 rtбИ ТИ ТЇJlЬКИ ІІС ОдІ\ура.ІШ.Сh ОД ltlCIIt~; 
і, вони світ сопцл, тебе тіJІЬНИ одну буду нохать. 
1 Іооір ,.ке моему серцю, що тільни бстм.:н 3RЛ.JIJI 
'І'СбІ' ОДНОЇ!... (0ІіІІІНU6 СОТІІИЧИХу,) 

1: U 'J' Jl 0 11 Jl Х .1\ (ТУІІИТІоСR ДО І'ПJШУІІШ), 
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llipю тобі, мій: І'О,ІІуfіе, і fіоюсн Tt'Ue, - caJШl 
J-І~ анаю •юго! ... 

І',\ І' Н У ПІ ,\. Чсреа , . .,,(ИІІУ ТІІ одбереш 
од MNIL' сnій ІІС})СТіІІJ,, і IIOJJИ ;JГОДИШеІІ, ТН 8ИЙД('ІІІ 
в тuВ пtй, що аа •·ородами; тоді нrнс ннушtі 
ІШЇДСМо ДёlJICL..:U, Hfi.JH.'IIO, На нр.ай cR1Ta; ІІіХТО 
liiJO ІІСІе і ІІС IJUЧyC, ІІЇХТU Й ІН.' aafiopUІIII'flo ІІ:НІІUМУ 
щш·.тюІ ... 

1: () Т 11 ll Ч ll Х А (швидко). 1 Іомуш не 
!І:ІlІаа? 

І' Л t• JC )І ІІІ t\. Сама ІІtН)ачиш - tшму. 
ІІрощнй І ІІі•юІ·о r·антtн~•·· (Xo1Jf! іtТІt.) 

1:11 Т 1111 'ІІІ ХА (адержує). Візь•ш й монс 
а (:оrіою. . . н бса тебе умру. . ;JЖШ1І..СJІ! 

І' А І' НУ Ш Л (оюІІаІІІО'ІИ у uІІшо). І Ірuщаіі І 
Н тебе доашдатюtу. (Іd!ТІІИЧИХІІ YJ\rpшy" 
l~ОJШУШу, XIIIШti'rM"II iJII ІіОІ'О )JC)'UUІІ; ІІІJІ ІІИr,ина-
6ТLf!П І ОJКЧВUІІG uІшш. t:отІІИ'ІИХІІ, tJOA1JІ ШІІН, 
ІІІІДІІ 1111 даИІ'ІІИК.) 

ви хон 2- нн. 

СотІІИчиха і І 'шш. 

І',\ .11 Jl (ниходитІ. Іа дІво•Іоі І, ІІІ'ІІЄІІІВШІІ 
(;отІІИ•ІИху, ІІІ)\бІгаG до ІІеІ). ВернуJІІІСІ•! ... і 
НІ\ нсс..~подіuано І їНиІІеІІЬІ<а, аноронснм·ш, :мuн 
нтюнечко ?. . . Щuж ее з нею 1 (ІІрИІ·лnду•ть<·ІІ.) 
}Ін ІІЄ)НИRа, і очсньни ·:шшнощи~1а І. . . Вані 
Marr"ю І ... рідне.:еньна монІ. . . (Тре ІІІ онени.) 

(.О Т 1111 ЧИ Х Л (одкрншно•ш очн). Гашо І 
ГЛ Jl Jl. ДсІК 'fll бynu, МО/І ІІПІШеЧІІО 1 . .. 

Чи номи.пуо•ш тебе Господь?. . . Мій Боже 
ІШІJІИй.І Нн rнс н убинс.шасІ. аа тобою І Хотіm1 
UyJш ншс у ніс біІJИ, щоб тебе Jнtрятунать І .. 
СОТ 1111 Ч 11 ХА (несеJІо). Н бу па, Гашо, 

у раю; бn.чJ1.rш п1м щасливу мою до;rrю; rлннувши 
нn неї, і рnаум мій номутищ.·ь!. Вачиш, я й 
ТСІІt•рс 1 JІ\ІІ, Jlli ІН;t'Ш·ШІііЛі.І. 
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І' Л ,J1 Jl (дивую•rи•r.). Сп раnлі ІІовс.,еліша.1НІ, 
пспuче ту щаслиuу дошо а coбoru щшІІссшІ І 

С О 1' Н И Ч И ХА. А шшсш, Г:шю, хто був 
той ІІоашс, що вчора обороІІив мене од Гарнуши? 

1' А Jl 11. Ні, ІІЄ 311810. 
С 0 Т 11 И Ч И Х А. Той самий, о ІІОТ!ІИМ 

cтpinacn я u JІir.i. . . ІІамятnсш, що л тобі JlО3-
ннаупзпа? 
ГА Jlll {mnидuo). Той СRМІІЙ 'І 

СО 1' 11 И 'І ИХ 1\. ·:ІuбаJІRНШШ<"І• та 11 забущо 
CIJИ1'HTL, пн: Dll Ofi(tJ)CJIIИJIHCJI щ, І'іJРМУІІІИ? 

ГА .Л R. І'ІІриуІІШ rrc буJш; неоіть а '"'''" 
Ш.•ІШІІUЛОХ8.11ИСІ.; МИ lJ)[CC дума.іШ, 'ІИ ІШ t':1:М 

І'щнсуruа 1·сбс ум•rав? · 
t: 0 Т 11 И ЧИХ А {\1 1\О~адою). ІІІІГОЛНИ І 

fІІІ то мош11u, щоб l'ІІриушn був ·ruииіІ чесний 
IIII:!RKI Н у iloro І!рОІІtЩU Ні'ІІСу, ИІІ у рідНОЇ 
МU'ГЄрН ІІЇД ІІ]JИЛОМ; )І іІо~Іу ОДД8JІUСЬ 3 дуШЄІО 
і тілом, а ніІІ ... (од f!8ІІЦІІ) слухай, Гаnю: я його 
JІІОб.ПЮ, і Dill Ме\1] ЗОПРІ<СІІГВОСЬ ЛО СМерТИ ОДНУ 
мене Jfохати ... 

І' А Jl tl. !Цо ее ти виrадусш, МІІІІ nтошечно? ... 
Тинс перед Богом aaІrpиcJira.пacJ. rшхать ОЛІЮІ'О 
СоТІІюса? 

СО Т 11 И ЧИ ХА {перебнuос), Ні, 11 аn-
прися•·апасІ) його :~пенаJиать І . . . ОдІІаJt 11 ще 
тебе пе сnитала, •rи верІІувсІІ мій нелюб? 
ГА Jl 11. Ні, пемu 11 чутки. 
С О Т Н И ЧИ ХА. Дай мені одпrтиrь, щоО 

СоТІІИІС не донідапшrt U(O мене не бу.пu дома. 
1' А JI 11. Ни та11и моисна, щоб Сотнии не 

nопит:шСJ., що ти не ІШЧУІІа.па дома '1 
(; О Т Н Jl Ч И Х А. НехаіІ ДОІІИтастІ.ся, та 

ІІС ТСІІер ••• 
І' А J1 Jl. 1\о.пнж? 
(; 0 Т Н И 11 И Х А, НІС МСІІС тут !ІЄ буде ... 
І' А Jl Jl {\1 JІ/ІКОІІ), !Цо ее ти :~адумаnа, моп 

JITUIIIe'IHU? ЧИ ІІС ХОЧеШ Нас ІІОІСИІІУ'fИ? 
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1: 111' 11 И 11 И Х ,'\, Сrюро пошJІІу ІІІ'О))уІrшу 
t'IO 'ГЮ})МУ і JIOJLC' 11Y 3 MuJM І'О,ІІуfінМ ДІІ,!Іt~JШ, 
дн.ш.•tю, аш нu нраіі ~~ніта І .. 

l' А Jl 11 (ІІшндІІо). Ти хо•ІшІІ понИІІУТІ• 
рідІІи1\ нрuй? ... 

1.:0 Т 11 И Ч 11 Х ,\ (Пr.JII'DII!IOG). Там у мене 
рідІІНЙ ЩІІІЙ, де Мій МІІJІИЙ, ІІU ЙОІ'О І'і'УЛИХ, 
бі.п.к його І'ерцл! 
ГЛ .JI fi (UІOJJ11iito). J Mtoi!C тобі ІЮ ШІ\111• 

ІІОНИНУТ.Ь 1 МеШ.~~ ЩU 1'itH ЩИ))U 'І'еfіс.~ ІЮХU.ІШ'l 
t:O 'І' 11 И ЧИХ А (и ІВВІІ~м). Тебе одну 

мс.•ні шшн.; тан tцnж мені робить, Гапю, кnпи 
11 llttмy щІі\апа вже мое серце? ... 
ГА .л R (шuнДІЮ). 'l'•ш утечемо рІІ:юм; 11 

ІІіду •а тобою ІІІ\ ІІJ>ІІЙ. cui1'111 
(;О Т 11 И 11 И Х J\ (о6ІІ1•шо: І'ашш). С..:t'JЩеІІh

ІШ мо&! Спа<•ибі 'І'обі І . . . ( ~11 шша~·ушсuнн чут11о 
NІJJOI> НІІ~'І'рНІІІІ 1 ХоруІІИІОІ'о.) 

І'.'\ ,JJ Л (прнепухую•tнІ•t.). 1\атсрина, Хо-
руншиН І. Чи 11е нсрнувсІІ Інш Сотнии'1 мошс 
Ji l'ІІрІСуШу ІІ!іі:ІІН.JІИ? 

ВИХОД З-Ий. 

Тіщ, Натери110 і, з 11ерегодом, Хорунжий. 

НАТЕ 1' И 11 і\ (3 ООІІИІІОЮ радІстю). По
мипуuаu ме11е ГосподІ. І Чорти ухопили t:отІІина І 
А Я ВІКС дуМОІІа ТОПИТЬСІІ, - IIR одпоб ВИЙШІІО. 
Нн би вернуоси 1'0 доuідаuся, що немае ІІаІІі 
Марусі, то uіп би мене живцем~ 3емпю 3UІІоповІ ... 
(ІІоІіІl'ІИDШИ СОТІІИ'ІИху.) ІІІЯІІЬ І uідІІіІІЯ ее 
у:шпась? Неначе з неба UІІШІаІ ... 

Х О 1'11' 112ІС И И (убІа·uю•Іи). Усі нропапи 
до одІІОІ'О, і ІІDІІ Со·rхшн проІІаu, ІІІ< собю-са 11 
ІІJІМUІІІІУ І. . . Uдин 11 ... 

С 0 1' 11 И 1f ИХ А (ІІr.ре6ящtG). Чи ІШ СТР,ЇUСІІ 
а І'арІІушею ІЮ3>Ш u черu01юму жуна111? •.. 
1Цоб ще Й uіІІ Не IIOIIUBCb йому 11 JІУІІИІ •. , 



Х 11 І'~· 11 ;І; 1111. ІіІІ>І<УШ тобі, що ш·і ІІро
шши, неі до одІшt·о! І'нрнуша ІІС :тншн.:тJ.с.'JІ •Іер
Іюноr·о 2-нушнш, ІШ.:Іи ('Нмш·о Сnтшtна. ) tнn,·c.~ 
xo•r чщнt~ :-tRні:канни, :юrн.'jJІot у rop,11i нерN·ох.ао. 

1: О Т НИ 'І И ХА (ІІеJІ.,fіИІІІІG). НІ, ІІі, смму 
не бувати І НіІІ 1·аний брnІІий, сміJІий І. Однан 
од еісї иіс:ти rшхш1онупu '!r' мене на душі. 
l.іОЖС МИJІОСе(ЩІU<Й, 3RС.ТУІІИ• ЙОІ'О!. 

J• А Jl я. aar.noІtнikJІ, М:ОJІ IITI(WC11JiO, МtІЖ~ 
ct• 11сс ІІІtбрсхаІІо ••• 

І~,\ 'І' І~ І' И 11 А. 'Іоrож ." 'У''"'""~ дУJ>ІШ 
лшнинnкн·r. "1. . ндшсJн JСJІЮ'П R моїх р~·нах. 
11іду, Ті1 й ІІРИІ'ОJШУ хоч оди11 бочонон ::J ІШІ.1fіо
uанцями, - аа·однтм.'JІ ш1 с·•· .. ріс·•і!. . . (DиходитІ. 
у дІво•Іу.) 

Х О Р ~ Jl Ж И 11 (Р.JІЇІ\ІІОМ "" ІІІІтерииою). 
Хо'І ніннину,- аtіи тіJІІ.ни шuидч:сІ 

11 А 'r Е І' ИН Л (до eclir.). Вибоt•Іай! ТсІІс· 
рс•ІІШ мені ІІL' до тrбt•. . . (UІд•ІИІІJІ днер\ " дІно•ооІ 
1111 J\0\JІ, \ ;J ІІСІІХО" ІІДІ"І'УІІІІІ; ІІІІ;JОД.) 01\ МСІІЇ 
,1ІJ1ІІІСІJІЮ! ншuі. Вебt:'Х, НуІtІ., Хш.·дір. 
(удuрНІІІUНІ'І• ІІІ\ ІШІІИ) і ПІ111 СоТІІНК. . . lЦo(j 11 
ІІJЮІШ.118 1 Hlloltll ІН.' ПUІІ Со·rІІИНІ... (ХОІtУІІИСИіі, 
І:ІІ1'1111ЧІІХО І 1"111111 бІІІШТІо ДО nueJІCII.) 
Х 0 І'~ JJ ))( lf Й (J\ИІІУЮ'ІНІ'І>)• ВШІИ, ІЮІІІІ! 

І 11u11 СотІІИІ<! Отсе ди Ію! 13а'Іу, ГарІСуuш їх 
ІІОМИJІ)'В8ІІІ 

І' А Jl Jl (І:отІІІІ'ІИ~І). Не нuааJщ 11 тобі, МОJІ 
нташечно, що брс.хнн '? 
НА 'f Е І' 11 11 А. Ох, лише•ню! Наш Сотшш, 

нн нсиrиІІИЙ! 

11 J1 х () ц 4 • и н. 
TiJK, Ut.•бt•x, HyJLІ,, Xrteдip і С.отнин. (Охотншш 

rнщут1. Сотнина 11ід руни; иін с.~'І'ОІ'Не.) 

Н 1\ 'f " l' И 1\ і\ (11\ІІІІІТІо ДО С.ІТІІИ•ІІ 1111 
U)t•'rІti'І u х~ІИІJИІІІtІІм). І ;а·rм'іу мій рідний! Ію~ін: 
ше тr(іс U~'.1Ш1' нрншиіt 



БЕ Б І' Х (ІІІ'tІеііиuи). І;рохнн! шшtі тнм 
бу,ІІа'r'l uнчухршш ріан..-~ш. ІІрисuхнс, НІ> ІШ. 
снбаці! (Сuтшш •·ІдІІ І ~•киІСуБ.) 
НУ Ц \, (rфrp; ІІУІСУ І:отІІн•rнхrt). :!;topu•ш 

бу,ІШ, !\ІОН 1\}))'JICIIO! )_\обрr ЩС, ХО 11 Тебе ІІС 
:.шхоІІИJІИ; н тi,'JJ,JШ ;ш н·бс одну й бояut:ь І 

(;(І Т lllf Н (ІІшлІбrtо), 'lopn< п:щашr мсІІі 
,11uuить то1·н І'uрну•••у, бодай йому. 

lt Е Б·Е Х. На c.:.t\Gt• щшн,уй, пане Снт11ину І 
.fІнн ІІСЧІІСТа МаТИ ІІІ'ГtІІІХПJІІ\ тебе В IlOTИJIИHIO'l 
\'xaR t'іи ШШІ MCliC, 3 То IIUIIL').).IIU Тt~бс )' nіву 
J•YHY. От і ІюІ·у.••ки. як нупин ІІа ніjІЙUІtuІІці .. 
НУ Ц Іо, Не буJІО мене там І А """'б ниеіть 

би Гариуші нn uс·ИІй; нб його, СftбА 1ІНГu с.·.и•шІ ... 
СІ) ТНИ Н (aiTXII)'BWH), J 111< ТО UOIIO 

'І.YJtJIO <:талоrн, тан і нt• збагну: юнr tiyu :юнсім 
І ::tрн:ушу піНмав. тн й caмt1ro nШ:wa.•tи, та ще 
1і ОJРІ,Ухри.lи! 

Х 11 І'-:~-· 1111( lllt. ІНс дине~, ІІІ< ІІІ' ІІоІІkн:ІИ! 
:J }'арН~'ІІІНІІИХ (),УІі ІІа Ct'ii t'НЇТ Щ,' lH.'JI'I'ИIOTitt'fl! 

li Е Іі ЕХ І НУ І' J,. ІІічого Іlогн ГІІіІ\101•, 
ншн• Сотвит;у, щ:н:тший ти, цунн.~ щ:н·.'ІИІІиН! 

1: () 1' IJ Jl 1\ (І•СjІ;!ИТО). Л Щоб і ШІМ ТШЮІ'О 
llli.H.'TJI ІН'ИІІШІИ! 1JorтpiІНtit1'C, ВіІІ і Н:І:\1 ;t:.H."I'I• 
ct'fil' у ~шани! (Xo .. дiJt i.Jдlnмnє OJ t:отtІИІШ ІСІ''І'•'•о; 
ІШ]Н)бОЧІШ, 11,0 J.itU ІІІ(tІС.уІІІІІ• ІШДН ІШ IIOMit•T.) 

t: (І Т 11 И •І И Х .\ (швидко ІІІ;tІІіман; КІІ\141· 
бо•rку І ІІІІt<"'УПВю•rи дІІ t:отІІикІІ). Де ти у:нш 
с.ао норuбочні? 

(;(І Т 11 ИН. \'арнуша нристш тобі І'ІН'ТИІІІІІІ. 
1: О Т 11 И 'І И Х Л (алІІшшшн•••·• ІІНІІУІ'КІІ • 

,,~.,, ІІІІJІоfіІІ•ш;v). Гарнуша? 

У t: І (u ишхоаt). \'лрнvша '? І'арнуша нрш,;шн 
113JІЇ ( :uтІІИЧИСі ГО<:ТИНЦН'! 
НУ Ц Іо (<'І'ІІІ\ІІТО). Не Иродового сина еин! 

оt'мі.!ІИUСІ• :шt'UUHШTJ, мою H}J)'JICBY! Т<1 11 і-іщ·о 
на шматюr ношщІІщю І. . . ( Jluмlprн;·rLІ·JІ ІІІJ\ІІІІ11І 
IIUJІOfiO•Ш)'•) 
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1: О Т 11 И ЧИ ХА (швидко). І Іе руш І (До 
ГnJІІ.) ІІідійми І (!111 І"ТОJІОІІу.) Тспере•ІІШ н 
усе зро:~міJІа ... ро:шязао очи. 

ІСУ Ц L (хо•Іе уипт1. коробочпу). Треба 
подиnитьск, що там тане, що він туnи заховав! 

Б Е Г. Е Х І Х О І' У 11 Ш И R. Треба ІІО
нидитhеп, треба шщиниться І 

СО 1' 11 11 1[. Не руште І Гарнунш сиааан, 
ЩU ХТО or.MIJ1ИTJ.t.~JI ІІОДИПИТИ(.~І., ТО U.ЇН ІНЩИІІИТLСЯ. 
І(И (iІii'ЮlUKtl У ')'01'1.) І(.'ТJО'ІЧtІ 11 l'flo'IC,'IlJЇ о о 

ІС ~ Ц L І Х 11 І' У П Ж И R Іu шІкnм од
''тупоІІІ"І'І•)· llcxall ііі біс тіІІ ИоJІuбці І 
БЕ Б І( Х (ХО'ІІІ уан1'1• короІІn•Іку). Я ІІС 

'""щиюсь І'щщуши І · 
С О Т Н 11 Ч И Х А (••о•·оршкув дnt•nry Бе· 

1\rxy). Не 1\ИІІИСІ.о, 11 11 снашоІ 
СОТНИІС, НУЦІ• І ХОРУНШІІR. 

Тnн, тnJ<, - (:ІШ.ІІИ'ГЬ бісову норобочиуІ 
G Е В Е Х. Нехай буде й по вашому; І\ ІШМ 

nшс пора •ІоІ'О-ІІсбудJ" і :шнусить: живіт піцвево ... 
Х О 1' У Н 2К 11 R. Насипу почуJШ розумпс 

rnoool 
С 0 Т НИ 11. ХодіМ НІС у МОЮ СВЇ'ГJІИІІ!О; 

мене пед:ві ноги д:ерн<ут~.о. (НаТІІриІІІ.) ІІодаІІте 

anнt,cl?r. '~ ;:•ю І1l'~Ц"ЬУ · 1 х о І' У 11 ш и R. 
Ходім, шше Со1'1Іину, ходім І 

10 У Ц І• (ІІІJІус JІУКУ І:отІІичихи). Но •oбa•rr~r
шr, мо11 нрупсооІ (І:отІІико оедуТL но Иоrо 
ІІОJІОНИІІу; туди>к /дутІ. Г.еІІех, І[УІ\І• І ХоруІІпсиІІ, 
U J•aтt•JtИJIO ~ ОХОТІІНКО\1 ІШХОЦRТІ.t 11t1ptr.J J,JІІОЧу.) 

ВИХОД 5-И й. 

Сотничиха і Гшнr. 

1: О Т 11 И ЧИ ХА (аІDJІІ6ІІо). ТеІІсре•ІІш n 
зро3уміпа ІІого ІІотошІІі рс•ш. (Шиво.) Jly•rчc 
н апшу н rHt 1'юpr.ri, нjш нідДП}.І c·cfic· рf)аііНtІІиtсу, 

2:ш 



хnрпиr.у. . О, ~.rшл мn_н лолt•! aatJ\o ти мене 
ТfШ JIIOTO 1Шраt:ІІІ~1 

І' і\ .1] 11. Чо1'О>І< ти убиІІаєUІсп, мон пташе•1-
но? . . . Невелине 111<' JІИХО, що Гарнуша прислаІІ 
тобі гостиНІІн; JюJJи ІІе подобоєгJ.t'JІ, ~ ІІониtrеnt; 
а мон<е ·rут І'ІІJНІІ'. намисто І (Хоче uІд•ІинитІ. 
Ісорu6о'Іку.) Не ІІід•ІИІІJН:'І'ІюІ, ~ІІМІ<Н}'Та .•• 

(;О 1' НИ ЧИХ і\ (ІІІUІ"" ІІJШІчнн). Ві•ьми 
кпю•Іин, ·rjш.ни не nдмииuй, ••~ tЩМИШ\Й t 
ГА Jl 11. Чому 'І 
(; 0 Т 8 И ЧИХ і\ '(~ ІІІІІХІІІІ), ТІІМ СИ'ІЯТЬ 

r:адюни, ;,t ІН.~~ UИХОПИТЬСІ( рЇ111t';І JІІНДt~J.ІСО~ ІСрОDі 
і ПОТОІІИ'І'J, М(Ше; ІІИJІС.~ТІІТ!J ТИСЯЧі а3Му•ІІ.'ІІИХ душ 
і віn ються п мт: t•.щщс І 

1' А JI Jl. НеподоІіве ІІИІ'ІЩушн, мои пташе•1но. 
ашнош тебе топит~о в людr.І.ІrіА нроuі '/ ного ти 
otiiJLИJIII ІШ t~UOGMY BiRy, HOro t~HJJИІЩ11JШ"l 

t: О 1' 11 И •1 И Х А. Зате, 1110 н диuилас1. 11 
Лt.~нjї ЙUl'O ОЧИ, чy,nn, . ЯК бЄТІ:tt.~JІ Й'UI'U СІ.~рцс; 
зате, ІІІо J<оха.ла його J до смерти кuха1'И 311-
ІІJІИСJІІ'алаt•ь І 
ГА Jl JJ. ХІбаж ти Гарнушу любида? 

Схаменись, що ти І'оnориш, моя пташе•п-с:о І 
е о т 11 и чих л (схиJІи•ш•ищ. до Г•шІ). 

Гадю, JІ шобила роnбійпина І Гарнуша - той 
<'RМИА нозан, що JІ бачила ЙUІ'О до шдюбу в .п.Іrі, 
а Jtчopn була з ним у раю І 
ГА Л Я (дивую'ІИІ~ь). Ох >~ише•шо! . . . Тан, 

бачу, пе бреха.ли Jподс! 
СО 1' J[ И ЧИ ХА. Не думала А пе гадш1а 

n, щоб він буu роабіАІІином. . Таниіі добрий І ... 
Ну, •·nмa>t< тони поду>tай: 11 бу.1а Іt його рунах; 
щоб схотів, 1'С й 3робив би ао мною, а він чесІІо, 
по JІИІІ8Р,<'ЬІdй, rюваЖЗІІ мене. . . Ні І Гарнуша 
\ІЄ рОЗбІЙІІИН: НСІІ\ІІІ'ЛИВО 1\0JIJI 3ІtерІІуJІа ЙОІ'О 
а Щ>ШІСJІН01'0 нутнІ . . 
ГА ,JIJI (t'НІІрІІ). Ні, ні, він ІІС розбіІіІшн, 

та й Ht.' Іrохшюtй ин розбJіt:І-ІИІШ! ОдімІtнімош, 
)ІОЯ ІІТНІІІt'ЧІЮ, ІЮрОбО 111'У! •• 

е от 11 11 ч 11 х ,\ <•••щ)·"•ш••ш). о;~і•ш,•и. 



ГА ,JJ 11 (оцмнnо коробочку). МіІ! Пшt<<' 
МИЛИЙ, JІНИИ ГО})\ІИЙ ІІерстіНJ,, JIHC ІШМИСТО І ... 
·rшr і c.~JlG І Подиuис.~J, JІІtшеш,, MOJl птаІІІС'ІІЮ! 
(ІІОІШ3У&.) 

СО Т 8 И Ч И Х А (lit'\"' ІІСр~тІІІL І)ІО:JІ'ШІД)'G). 
Нн же л тебе доишдІІJшсь. душі n cnlii щ• ••у,тш ... 
Н дуМаJІА, ІЦО ТИ, JlH ТОЙ ЯНГn,П, llfHIIIC(.~CIII :J 
собою щзспиву дш1ю, проведеш мette у rшН, а 
тІt І.. (:І ШІКЧ<'И оІіІІІнn І'оJІНІ.) 1'11.1ІІО, ссрдею.не~ 
:\Шr.І 'Ш ТИ fi;JЧJI,.IНt 1\()1"() Шl t~HiTi ІІС.'ЩІІС.'JІJ.ШЇЩОГО 
uід )Іене? ... 

1' А Jl Jl (вtщІво на t:tmІИчиху ІІІІІІUІсто). Мііі 
Вонсе ~ШJІИА, JІІШИ< ти гарно у t~ім ІШ)tисті І 

СО Т Н И •І И ХА (3дрвrнувmнnІ.). ХоJІодн~. 
JІН: rадюнаJ ІІЄІіDЧr. ШІМЇІІЮКОІО мене ПJ1ИДUІІИ,110. 
:.Jдіймн, швид•Іе адіІІми, 110110 мене задушит~оІ ... 
Ні, не руш, не JІУІІІ!. . . .І'о3ум 3ІІМопк, серце 
ме11е не сJІухн. Рятуй же мене, І'ашо, рятуй! 
л гину, гину з душею!. . Н шuблю, шобmо 
розбійнина І. . . (Плаче.) Веадольний І од тебе 
одрішюсь і небо і земля; ти нронлятий на сім 
і на тім світі, у тебе нема ні роду, ні uірної 
дружини І . . . Та яиеб пихо мене н! сп\ткаJІо -
я тебе 11е rюкину;- пропаду, або пирнтую тебе! 
Ти мене дожидаєш. . . Іду, Іду І ... 
ГА Л Н (уцершує Сот1rи•rих~). Нуди ее, мол 

пташечно? ... 
СО Т 11 И ЧИ ХА. До його, до Гарнути! 
І' А Jl Jl (диІІую•tнеr.). Чи ти здуріла? 
СО Т НИ ЧИ ХА. Мені треба його бачитr., 

сназать йому одно cnouo І Нажуж тобі: або 
пропаду-, або вирнтую його! Прощай, ГwпоІ 

Г А Jl Jl. Н тебе не ІШІІину, моя пташечно ! 
Ноли погибать, то нропадаймо \ІІ<упі. 

[;ОТ 1111 ЧИХ А (обнІми І'алю). Спасибі 
тобі, мо& ссрдеш.tю, спасибі І (ІІодо 110 ко.11ИІІ 
1 моптьеІІ.J Госnоди милостивий І Ти знаєш, 
Ти ба•rиш, чого ба;кає мон душа; да будет "'" 
ІШД ІШМІІ СІІЯТRІІ 'і'ИОЯ DOJIЛ! (~~TUG І i!CJIC ~1\ 
І')'ІІу І'аtJШІ.) Ходім, Гапю І (ІІІІІИЦІІІІ DІІХІІJ!ІІТІ .. ) 

2:17 



НАРТИНАДРУГА 

ВИХОЛ 6-ИИ. 

(Ліс; В І'ЛИбІІНі ВИДІ<О І<іЛІ>І<ІІ розбіІtІІИІ<іu.) 

І"арнуша і Yo~rnc.:. 

ГЛ І' lC )' Ш Л (DUXИ)'po), 1 до~j ІІСМІ\С ... 
ІІnрІІбІ... Моше 11 ІІС нриІІдс. 

)' Л А С (уемtхuаuчись). ::JІІсІІоІюІІСJІ, ІІІІНс 
отамане: нриІІде І Ннаш до те.бс tlc нриходитt, 
ин: того тобі баиtаІоІюсu '1 ..• 
ГЛ 1' ІС )' ІІІ А. (:л ІІе ІІОХОЖІІ ІІа ТИХ. 

~ Jl А (:. llіІ'дс нравди діти: сл І<раща, та 
ис.ен< та ни баба: і вс:І tшни одним миром мазані: 
на виду тіnьни инші, а серце однакове. 

ГА І' ІС )' Ul А. Не н:шш сього, Уласе: 
сер11е у неі не однако11е; ще ні одна не нрази..1ш 
там мое! души, ян СІІ. • • Вона збудиJІа u моему 
еерці тс.-, чого кжс н 11е сподівався, uопа :1будИJІ а 
і совістІ) мою... Чуt:ш, Уласе, - совість І. . 
f!IC ГЛЯ1ІУ ІІ.Q НСЇ, ТО ІІЄDЇТІ• НУДИ ДЇІШСТЬСR і MOJI 
одва•·а: 11 млію перед дитИІІuю І .. 

)' .JJ Л С. Може BOIIU НИІІІСLІШ ІІЇДLМІІ? Уто. 
ПИТІ.І llpOitJIJITY, щоб І·ІС 1181"~1HHJIR 1 18р на ІЮ38КЇІ' 

r л І' н )' ш А. Вона •ІЗРУ.С K03U'IC серце 
чистою своею душею І. . . (llJІHCJІ)'XRBTheJІ,) 
Щось JІОПОТИТІ,,- 'ІН ІІС DОІІа? (flpBГJIDД)'GТLCR.) 
Пона!. Іди собі, Уласе, і одІІсди ватагу туди, 
тудИ даЛІ,ІІІ, у ліс. ()' Jllll' ІІІДХОДНТІо ДО ІІІІТІІГІІ 
І ••ч•uІІютІ. "ІІ лаштуtІИІІJІИ,) 



ВІІХОД 7-ІІП. 

Гарнуuш, СuТІІІІІНІХіІ і І'и.:ш. (Сuтшtчиха, JЮІІУ
рившш.•J,, ІІіІ'\Х()ДІІТІ.. ]'а,ІІЯ (Н~ТЩ;'І'І,(.'JІ о;ща;ІJІ.) 

І' А І' І> :0' ІІІ,\ (Ідt• "" а~·с·тІ•І І:о1'ІІИ•ІИІ•І). 
І'uр.ІШ•ІІЮ )ІОН 1 Qtш ІІ)JоІ'.ІІННін. п•fit• дошндrнн
'ІИсІ,; Jl ЮНе ІІОіІУ~ШН, ЩО 'ГН :l.ЧJII\tt.ri3Cio ('JIOI'O 
ІЮХШІІІІІ. 'І't•ІН~JН~ЧІіІі ІІіХТСІ ІН' щ~it~i\t(' )' ІШt'. 
1131110ГО Щ3t~1'Н. НіХТО Hf' }Ю~JІУЧИТЬ ІІаС! 

І: ОТ 11 Jl 1111 ХА (t·.,Іmi). Ііо;ш•~<', "" :ш 
тнм JІ ito п·Іїt~ ІІрийІІІ.·ІіА.. С,!Іухай, що л тоШ 
t;ааатиму: н :ншриt~лr::щаt'h нохатt, Іюзюш 'Іt'.сІІUІ'Н, 

юнщря, а не ро3бІtшану, харциаа І. Цуроюt•J, 
тuoro Jюхюшя, но~uчс; н тt•бt• аш•ІІШІШЮ! 
(аІ'"'"' '' шиІ ІІнмиtm• І ''"11" 1111 J\O'IInкy.) 

І' 1\ І' Н )' ІІІ А ("е(щнтn), ПІІt'ТрІІІай! ;_\!'а-
най, що TJt оддаш.1ЛП<'І, :мr.r1i :1 nушсю. а н ІН~ 
агоа~ошt~І,, і :щавсh на тnою НІ):JІ1), Іюни llt! 
;~овjдаєшt.~н, хто л. Ти бу,:Іа НJнtl''І'ІШ 11с щш
ходитІ.: чоrшв тt.~ІІt.~речки нриИш.на до ро~бишони, 
ХtірЦИ3а? 11\об ЙОІ"О ІЩрІtТІ,, ЩНПУНU'ГІо., ЛІ\ 
t.•oбat\y?. /l(а.!ІІ~уй: нсt.• t.~ама 110 сrбе; Тt>Псрt''ІІШ 
н буду ааДJІІІ тебе роабійшшuм, хароtиаuм І. 

(;ОТ 11 И •І И ХА (t•иІІш). Ноаи•оо, ти мене 
ІН.' а.плнnсш; еІІіт меІІі оt·ид: одна (~мертІ. мuн 
шщіJІ й втіха. Н вриИнr,па ('.юди -- або снасти 
твою душу, або нрuпасти; ніщо мене пе аJІЛН:Н(;, 
і ніхто мене не uднерне од мо їх :Jаміріо І 

1' А І' Іі ~ Ш Л. ІЦо о тебе на думой 7 
СО Т 11 И ЧИ Х Л. \Іони нь тво« харІІИ"тоо, 

ІІоНайt.'JІ 11 твоїх тлнших гріхах нс.ред IJoroм і 
JІюльми. і буд•• чесним нозаном, лицарем, лни:м 
1'И мені :щаваnсн і лним тсtіе Гщ·JІоДІ. со:щnв : 
пщі J( твон на ніни нічні!. 

ГА І' Н ~ ША (во•мІхоючиш.). Дуроон JІИТИІІu! 
ти А гама не :JІШЕІІІ, що вt.•раеш!. . . JJ:щшо шне 
стратооо л оондію )Іа МИJІоссрдіt Пошс. Ніяне 
наиніє ІІс нинуnитt. моїх, тпжн:их І'ріхів... 1-Іс 
номон\с бнбі на,циJІН, но.nи бабу t.~JщаиJю І Cunicтu 
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МШІ нотоІІ.JІсІІа в нроuі моїх Uратін; н щюпшниіі, 
ІІ[ЮШІлтий; н роабі«нин і роабНіІІИlіОМ ат:тануеІ., 
JIUHИ ІІJШХН. ІІС :Шсl'С Моt;Ї буНІІоЇ І'UЛUВИ. 

СОТ 11 И ЧИХ А (•оу ло). Бог мшtус roc 
1'01'0 1 у ІЮІ'О ІІС Т.Ш·ННЇЇ І')JЇХИ, Н ТОІ'О, ХТО Щиро 
H361'J,t~H. На НОІ'ОЖ і Надія, ЯН ІІС Шl Його, t'BJt
TOI'O, МИJІОt'.СрД1ІUГО? Не од ЛІ(ЩСЙ ЖС Тобі ДОНШ
ННТІоСІІ то1·u ІІоми.і1уnанннІ... М().lІОЖ тебе, мій 
гопубf", зробися, ЯJС був, чесним 1-\О:.Jнном-січоuи
ном; т.сnсрсчнtІ uійнн: іди битм~•• а Ш'ІІірІІими, 
JІІП.УЙ сІю їх fірнтін, а ІН~ а·уІіи І.. . Боr тебе 
пнми.нуfі і нарипn простмть!. 

ГАР 1\ )'ША (neptбвuuG). 1'оді, ІІ<'JН't'п'"''! 
(.'1.01'0 ІJЇJШJІИ IJ(.'. бунс!. }JCJI<.ЩUfiІH.' ІІИІ'адуrаІІІ 

е о т 11 и ч и х л (ІЩtІХІІОІІІ'!І!Ш). І \шои(і 
твій fiн·t·J,ІIO, твuн мап1 уста.ни а моги.тш, :1 янrод· 
XJHШИTI.'Jif, але'І'ЇІІ до тебе ;] llt':бR, - і RОІІИб ТОбі 
сназали те саме, що й 11 нажу! 

І' Л 1' НУ ПІ Л (чуло), Гоні, наа<у, tосрестаrн., 
нсрсстцш.І (Но (•торОІrу.) Збудила мuю І.'ОІ~іІ.~ТІ•,
і воtш тсш сп ме :н.н·опuри.па J ••• 

(;О Т 11 И ЧИ Х Л. Молю тебе, міІІ гoJІyfit·, 
міІІ- друя<с І (lІtщІІ 11еред і'ІІрІІушею шо ІШІІІІІн.) 
Од<~туnи<~І. од rІюго харннатоа і но1шйел ... 
І 'оснощ. тебе номи.:Іуt! 

І' Л Р НУ П1 Л (ІІІдІІІмІІ (:отІІи•шху). Усташ., 
УС'СЗНL; ОД ТUОЇХ річеJі МОН душа TUI1ИTL.(.'J( 1 НІ\ 
ОJІОНО нn вогні;- твої 6юншшя ста ютІ. моїми! ... 
Не 3ННЮ, що мrні й робитІ.: н :шнриснrн•н·н мuім 
тонnришnм, щu fi(':.J їх ради ні на що не агшнусr.! 
СОТНИЧИХЛ. }J, --ТИ CU:'II ШІ>Н<'JІІ, --

нурна дитина, а нрс:к.аони:ш ·rt.~Uc: - нн ше, 
щоб ти, з душею мінною, ::а твердою uо.псю, та 
11с ;JДОJІНИ умuнип. еноїх товарИшів'? .. 

І' Л Р НУ ІІІ Л (•оуJш). Ти стаJІа мені "" 
JІІІl'UJШ·Хршштс.:Ін, ти обудИJШ н моїй душі <:ИJІу, 
нотру н д;шІю щне етратин. Нt.·х~\Й и<t.' fіудс, 
ян ти rшшсш ... Іду. jду, нуди ;юві..' мене чееrшН 
:JUІІU[>О:JЬИИЙ ~ШИЧЗЙ! •. 
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t: 11 Т 11 11 1111 Х ,\ (ІJІІІІІ•ТІІІ,І 11)'1111 )\Ш'UІІІІ). 
J\liН J)шш.• :ми.ниН! Снаси іінго, І'ШІL~И і llfiJ\Ш,nyB! 
Т11 ба•ІИІІІ, 11\11 ІШЄТМ'JІІ. (f"НJШ)'ІІШ JIOI"IIHtn"ttil 
;J;JJIJIU DUTIII'~'; ІЮ~бІІ\ІІІІІШ ІІІД>ШДІІТІо /\U JIUІ"II•) 

1.! 11 х о )..1. 8- и 11. 

1' А 1' Н !>' ІІІ Л (ДІІ аоо:оІіІІіІІНІІіо). ll аібjШІІ 
IJHC, ШІІІИ-'ПННІ(ІИІІІЇ, lltofi Ht! ІІfі ІІЇМ ІІІфЗДИТЬСІІ. 

1'11 а Іі І И НИ НИ. 1\ажи, rsаІІс-отнмнщ•, 
ІіуІІt"МІІ rпухать. 

І' л r к 1' ш л. С:нюиіть МСІІі, ІІІІІІИ-ТОІІІІJІИІІІі, 
ЛІНІЮ ХОТіJІИб DИ )'МС})'П'І t'MC]JТJO: ЧИ ТНІЮЮ, ІШ 
ІІОІШІІІЮ ЧССІІИМ но:ШН::.:ІІ\-1 1 ЧІ'І 'І'іІІ·.:ОЮ, ІІН ІІі1)1 

нн..пеш::итІ.: мо·rшu•Іись нн шибсІІІІНІІХ і нрутн•нн·ь 
Щl IIИ.JJJIX.'? 
Д t: 11 1\ І 3 1'11 ;J J>JJ.I Н ІІНІ Jl, Ht> ІІ[НЩ· 

ба.ПИ МИ СОбі ІJС('ІІОЇ СМ{')>ТИ, - 1'UH II})U t'C ІІЇ
'101'0 Й ІІИТОТІ• ••• 

1' .1\ І' Н 1' ІІІ Л. Ну, пш 11 вщ• 1111' <"ІІИТUІІ>: 
ІtСб ІІИ Xuтj,JIИ .ІІУЧ'ІС бу'І'И: 'ІИ lt ІІСНJІЇ, 'ІИ U )>L\IO '? 

ДІ!ІІНІ 3 І'О:НіІІІНИНІU. Не до 
JI2.\C рj•І, ІІОІІС-01'ИМ8ИС! 

Д І' 1' Г І І' О ;J Г. І Jt 1111 li И. Не 
ІШС 1111<'8110 11р0 ТОЙ рай! 

1' А 1' Н 1' ІІІ Л. Ну тан, ІШІІИ-ТUІІUjJІІІІІі, хоп. 
liU (~С Д8ЙТС ОДІІОDЇДЬ: 1\01"0 "j' ощ: бі~ІІіІІІt' UXO'ГJ.t 
рі:оать - чи <"ІІОЇХ, чи бусурмепіІІ? 

11 1: 1. І>уtоурмсІІіІІ, бусурмсІІіІІ!. 
ГА 1' Н ~ Ul л. Тю; ході>~ )Не, ШІІш-тшшрпші, 

рі:штJ. GyeyJ>Meнjи, ноІшємосJJ 11 lШІІШХ І'ріхах. 
нрШІJІGМ нроu аа віру ІІІНШО(.',1ШІІІ)·, то J)ш· 
ltІИ~ІО(~СрДІ-ІИЙ IIUC ІІОМИ,.JІуG, а ЩІJШШІ ІІОШШІ)'t! 
(І-шІбІііttНІШ 1\ІІШ•ІІІТІ· І o;JІІJH.tJІ)'І·м·Jr.) 
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, ... -\ 1• lt )'ІІІ;\. Чопш\ ІШ J\ННІ•ІИt'е? Схоті.1ос.·ь 
ІНJІІИСІІУ'І'l• ІІа ІІІИfіС.'ІІИІІІІХ. afio ІІt"Іі.'Іа )Щl,~JJ,? 
А мuшt.~ а.:шна.:Іис.·•· бус..·.у():vІt'ІІЇв'! 

)' Jl Л t:. J-1" a.ІІJІІ<amtt·J.t Не нrрІІІІШІ шш 
:.1 ІШМІІ (іитм·н, а ІІС С.'ІlОJJ,іШІ.ІІИt.'І• ~1И ОД ТСбе, 
ІІШІС·ОТШ\ШІН', 1'31\ИХ рі'ІС.'~;; 1'И ІІІ;\ ІІаС ІШС.'ІШЧІfІІ 1 
JIJШC.'I• ІІПJІОІІО!\1.!. 

І' Л І' Н )' Ul Л. 'ІоМУІІ<. щ• <"ІЮДЇUІІШІrІо'/ \111 
•н~ JІКі-нсбудь буртани, гу.тн.тіпюш, а І~іаюашни; 
Пfl:Ка3ИJІИСІJ 'l'f.tUXИ 1 ПІtrу.lІЛJІИ, і fіуде :1 Нас; 
:.ШОІІ :J(Юб!ІМСІІ:І, ТRНИМИШ' 'Н~С.~ІШМИ 1\0:)RIШM~t, ІІІС 
і Ііу.•оиІ ... 

11,\1\ ')' ~~~\. tІн таи, ТНJі і 'І'іШі ІШJІІІ ТИ 
Uyдci.U :J ІІ.НМИ, ·-- 11 добрИЙ ЧНІ.~! 

)' ,11.:\ t:. Справді, ІШІІІ~ ·ІІ'І'амшІс: нні )ІІІ 
ро~бійнини? Ми с..•іLІшаини, ,,ицарі!... На-
J']JЇІІІШІИ T:lli ПnJtat;MC.'JІI. 

І' Л І' 11 )' Ul Л (до ІНШІІІІІІІІІПІІІ). ІІш·ріІІІІ\.'111 
ft ІІОJШ(:Мt.'ІІ; 'І"і\]( 1 ІІНІІИ-'ГОНЩ)ИІІІЇ. Ї будеМо 1 Іеt.'ІІИ1\tИ 
rі•юишшми... Те нер 11 Турсчч1шу, 11 Туреч•ІИІІУ! 

В t: І. В Туре•J•ІиІІу, ншн~~t)ТаМІ:tІІІ..~, -- 11 
Туре'І'ІИІІУ н~дІІ шн:! <:оІ'.'ІШ~ІІі, соr.Іtщ.•ні! 

' t: О 'r НИ 'І И Х .'\ (011іІІІ•щ І'ІІр•ушу). І н 
нінv :1 ·гобою, мій І'Шtубс, піду ІШ нрнй с.·ніпt!. 
Тшіер ·t-и не роабійнин, и 'lt'"('JII1Й ноаин: tЩНІ'ІJУ('J, 
н:о:шrюм і нору•• :а тобою буну С'іитм·н а б)'L',урме
шtмв! 

І' А І' Н ~· ІІІ Л. ІІостріняіі, """ І"ортt•ІІЮ: 
~Іа J\Opoai ІІОНИ1111Ї11 ()()С.'1'С 'l"t.'(JIIИH~, НЇИ.СНІІ 
ноно.r1еш! 'Гt•нt.•речии у шн.~ :ша1роuажеш1 с1•юш• 
pt.•tyJta: ІІЇ<'1' j мо.!ш:тщt. 3ocтaІtaйt.'Jt дома, і 
НН: ДЇЙДС ДО Tt.•fic 1ІУТІШ, ІІЮ Jl 3Ш'ИІІуD, ІІІ\ 11ССІІИЙ 
но:шн, ТО ІІОМШ'ІИСJ, Шl І")>ЇІІІІІУ МОЮ душу j 110-
JioiiD'I: CJJJ,o:JИ МИЛОЇ -- 1Ю3аІІJ,}СЇ ІІОМИІІКИ! 

(; 0 Т Jl И Ч И Х 1\ (ІШІІ'ІУЧИ). lіуду MOJIИ1"L 
]"нt~ІІЩЩ, ІІtоб ІІіІІ тебе IIOMJІЛYJJ8D, СОХраІІИІІ, і 
ІІtоб JJUM ІІН НіНу }tOПt'JIOCI• ЇІІІСо ІЮбНЧИТІ.СЯ! 

І' 1\ І' Н У ІІІ І\ (!IJIII" t•шшІІІІІШ'ІІ). CщtcJtЩ 
тобі, 1\ІШІ І'ОJ>оІІИ'ІІЮ~ 4.'11і:1(~Ибj! lІроІІЩЙ.) 
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е О Т Jl И 'І И Х Л. Прощаf\ І (Oдntt одноr•І 
ТуJІНТІо ДО І·~рІ\11•/ 

У Л Л С (uем хшо•шеь). А щ_о тснсречни 
сна;нете, наниwмолодці? Лаяли ЖІІІочон, а от 
чого норобИJш с.~л моJюдичІса (покаауG ІІU Сотни .. 
'ІИХу). Усіх р330М IIUDCЛa IIU СП3ССІІІІУ дороІ'У· 

І' Л І' Н У ІІІ Л (цІлуБ ао•мІ"у СотtІичиху І 
пеJІЄДІІG 11 110 JІуки І'апІ). Ех, JІасий шматонІ 
та юне Тt.Н11.')1<' 1ІІШ не до нt~У І. ::Із мною, JІаІІН
тuuщІиІІІі І (ВеІ UHXUДII'rt .. ) 

І' Л Л .fl (nІдІІ"І""У" t:отннчнху.. Нні ••у дні 
t~i JШ3аJШ І шнртус, а у само11.> чн:~МТЯТІt t'JІJ.o:111 
1111 очнх І (;Іаші~R еП)'NШ«:'І'ІоІ•ІІ.) 
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Пояснення до 
другого тому Стороженка.*J 

л. 

ЛІІахта (рос.) (Нallpt-Waclle) - гоаовна вартu, 
карауJІІоІІИ, Р l'ІШИЧИІІЇ J(II)JIYTio: ОДШІХ. 

Либuр ІІІІІИх.•Іір, номорu . 
• 1\Ішхt~мемснИ ІІІЮІt.!ІJІ'І'иіі, )'1ІШШІ(:ТІ.t'.JІ п аІІt.-

uшІr.ІІИІІім :JІІП.ЧіІІІІЮ. 

n. 
Gн6ок, - свищ, звірон ::1 рощши гризунів. 
ІІІІІ\ІІ)'ТІо - боднути (рогами), ІІІТІІRХІІУТИ (ІЮ.п/о-

СІоІ<С: 1>6§t, bodzif). 
nnltJ'CilK - ве.линий ІJОВСІІ i:J ЩОІ".Пами. 
ІіuІІрІІк - аісок в ярі. 
nuшcu - допишtu u стеr1у, зnичнй1ш :Ji стаuно:м, 

або озерцем (рос. стеиноІІ oвpar·r.). 
ІІІІt·ІІИІІ- жвавий, бистрий (про кони). (.,Поїха,qn 

u сиоім ряднаІІі басними нонями, .ш< nвірн. 
1\ от n я р е в с ь н и й , Еп., 11. :і9). 

fіаІІ,УСі- ІІІ!О шшя: іде ruпьоном, адіймnсть<~JJ tш 
диби. (.,Ніш. басус.. . . от-от річну, от-от 
псрешш•rить. н Ш е в ч е и н о). 

Б~ІІоt.иашив - шріт на бенаси 

• •) Поаовеввп, nоробаеві самим Стор~»~ееurсок, annnl\· 
••у••о onuuoк Ст ор., Ромап•уа:оJІі ono•o• Рок. 



J: .. lll\tC'T- Bej1XIfil fЩrнш: НПф1'ШІ, JIOT'fШ\~ Ш')fЛТf, 
nід чернеснuю. 

ІІи(fс"uти<•Н - 11ри11рнrати до одІtої ІІОJ>И І<ОІІеі!, 
:е~т:о~~~ ще Лpyt·~r, або Третю, ІШЛИ ТНШJ(О 

БІІUDІІТІІІ' - СИШІ ІІІОВІІОВО М&ТС[ІЇЯ. 
Г.оrн образи с.вJІтих. 
ІІорuJІІІІО -- муна. 
Брок•• .- панцир, зfірон; таншк упрлш нn ІШІШ 
(Прим: .. ВивешІ йому ноня в ІІІшІІі". Чу
би 11 с І• ни й , Труд,., ІІІ, 2!16). 

ІіІІИа~м••••·r J'ІJ.ІІhСІІІ, ІІttаумс.~н,·. 
Іі)'ІІDТИ у flynonьІ{RX- ба,·а·•·о аа:ншти, •шfірnтис~н 
всnинnrо дnсвіду. 

ІІуrІІй бuJІОТІШ ІІ'ГИІ\ІІ 3 родини •Іапе.пь, ШІИ<УТІ• 
ТШ(ОШ І'УШІJІо, абu UyннJto, 

ІіуаІШІІС, fіуІ,;JНМШІ j)Ї'ІІІС.~ 'f(.'JIJITHU, ІJЇЧІІНІС. 
Іtу•,•·•·аІІШІІ --- арt·ІІІ'І'. 

в. 

R Лnешни - Старий Ніш був зруІінова11ий 
1709. рону, 11 запорожці uсадилисJ, n А.пешнах 
1712. JIUІ<Y (Стор.). 

ІІІІІІІо(Д)ІІІІІРІІ (рос.) Wal<!st•hnepft• - бснас .оісниІІ, 
СJІІJШШ. 

ІІІ'р6Іш ІІ~л!ІІІІ - осташІІІ неділя ІІРJІ~ІІ Ве.пн-
ноднем, І~uітна нсдіJІJІ. 

UeJteMIІІ - буча, аанолот, М('.Т)'ІІІІtn. 
ІІершииІс - їздець. 
ІІ~ІІТИ у ІІtИІІ - у:шти н ш•ошІю (СтuJІ.). 
ІІи6и"Іуннтиен - иидістатr<сІІ, ПІІМІІІ'ІІЮ•ІІІ rюнлм 

(і ІІІДІ'ОІІІІЮЧИ). 
JІикореІІИТИ~L - UИНИІІІИТИСІо. 
DІІтурИТІо - ІІИГІШТИ. 
ІІІочарнrс -- бommra ІІТИІІІІ 3 родини беrшсіо, 

:.вана тинош Оаранчин, або мn.,Іий; (1em. вjд 
ІІів•rар. 

ВІдІІІІ -- 1/<о бочшr (12 niтpin). 
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ІІІцчаІ.:ІІІТН - ІІідбІІТІІ, Іlі;щ.•Іиt~·пt під бс.·рега. 
ІІо~итнt•JІ u ІІИ\1 (рос.·.) - НJІНІ·ІШТИt'.JІ, шшм:;апн·н. 
Нош.ІІИ - 1Шр 1Ім.а а IІJH\UOM ні . .пмюго ІІJ)()дюну. 
11 ТJІН•ІІІІJІDН -- дошІІш TIJH І"'"" 11 нара;. 
UJІ;tn -· ІШJНО (pot.~. шеНJІІ,ІС.' но:шшrни): "ТроХІІ 

ПJІ:Ш ІІС :JІІИХІІу,!ІJН.~І•'' (І\ О 'f ,•J Н р С 11 t.' l• ІС" И Й 1 

І.':н., VI, ~1). 

г. 

І'ІІІІІІДІІІІІІ (JHH' .). ·--· 1\о.'ІОІШ.Ш.\, UOJШUt' JШit't•. 
І'ІІJ•ІІJІІІ - ІІОДЯНІІ ПТЮЩ ~ рuдюш ІІУІІІ\ЇІІ. 
)'ІІ\Ідук -· TRIICIII• у ЩJИ<"ІІІ\1111. • 
Гuрuуша1 --· а uнш•інпааІtя (J).rtopa "УJШІюни•ш, 11 
Мойому )ЮМПІІі ,,)))'ЩТJ,я~В:JИ;ІІlСЦІоІ'' (1:'1"11}1.) • 

. І~ІІИІІТОІІКІІ - ТЗІ-\8 JlУІШІИЦІІ. 
l"~riiOHrhRИtl - •ЮJП'Я1Іиt1, НіНІІШІМ'М<іf1t. 
J"'tІреЦІ• -· Оt~)бІІН СІІО'ГІІ'ІІШ IH'(H'J\ t'ii1TBOIO (Рнм.). 
l"'лaUrT - :ІJlИТОІ".!'ІИІІ, МU'І'сріп 'ГЮlІШ :JО.:Ш1"0М. 
1',11)'1111 НІ•І - І'~ІИбUНН ШЧ, ІІіІІІІЇ 1 1 ("1\ОJІИ l(t~ 

І','ІУІЮ1 ШJ'ІИ ПрІtJІЇТЩ; СОІСЇ.!І." руД Ч 1.~ 11 Н tl 1 

1\н;ши, І, tr):~). 
''Іt)'ТИ тrJІt!ІІЄІІІ - ШІІІJТУІІнти, GuJІttІШТІІ, ІІ.:Ісети 

дурІІИJtj, 
J~OДOIIII 11CtK - ()}\ІІШІіТUІ\, 
І'ш'ІОІІО<ІНіі -- ~•исиИ. 
1'"/'"ІІІІІту іІН ІІІІІНІІ •шІІІт - ІІоІІіІІ\111 (Стор.). 

'орИНІtі'І', At1oniм vP.rпalis. 
І~оJюбнІJІІ ІІІ••· - дун\е буJМИІШ ні 1І :ю а.11иоаr.ш, 

•·ромами і бJІИt'Ішuнnми. 
І·ррщпtшиІі -··· tН.І))'ІеІшй, з матrрії ·rtшІюї :юJШ'fOJ,1, 

або .-ріб.ном. 
І'tооІіІІк -- хробuн. 

д. 

J(ІІІрІІИІС -- C'I'Ot>ІJiH, .t',~I~Ta, ІІаЙМИ1'. , .. 
;(t~Іte•cкu дрібІІИЙ 1'[)11111 11UCJ)'rlo І.:ОІІІІІІШ. 
;(f!]IMR•І --· СТ~Іра МЇТ.'Н1 1 nЇІІИJі fie:J .1ІИСТО 1ШіН. 
;\ЖІІІІ/\Н<)'JІІІХІІ - · UCt"C/IIti!. >1\ШІІІИІі ТНІІСНІ•-
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ДОJt:іІШТІ• ШIJ\IШI,,lll'l'lt ІІО (jj,rюpyt'UJШ Н :J (; ;ш-
Міt"І'І .. J1 с. 

Даус•LоІСІІ I'C'J1., ІН.~ МОШ:ШІ. 
іІІди:шnІІ душе '''І'НриіІ. 
ДІІJІІІ --- ЧЩ''ГJ., YJІ.i.rt. 
J')'fiii("JITI• -- оІtуnи:rи, ІІІ.'j)ЇЩІ-ІПІ, fіИТІ1. 
]'y~rluи;r -· напишш ІІа •l•УІІІІШХ-J~у.т•нх. 

ш. 

Jl~t"II11)'31Шr НІІІІІІІ.,'tІ - ІІІІІУІJОН Іlt~l)t'JI. 
~І~ирurл .,роnшн• Иаu1. 

а. 

ОJаІІІІІІ 3RОІІШІ, урЯЛ, 1"1'1111. 
;JадІІТН ЧО .. )' - НН'ГИ noUpol'O 1Іро•Іу>:аІН\. 
~QІСf~ПШІІИТИNІ :шІtоруІІІJІ'І'ІН~JІ. 
aarrrpo•ropHTII - аа'!'Ш'ІШ'Пt, УПХІІУ'І'И, II'I'JJYTИ'I'It. 
:JІІJІІЩ (JIOI'.)- ІІІІбJІІ. 
~Н«"Т)'ІШТИ - :JаХОІІИТИ, II[JHJIЩIИ'I'It 1111 I'ЩJJ1 110Aty 

D'ІИІІІСу. 

~ІІІІ'Т>'ІІ - (ІЮІJUТІ\ИЙ) рИ~Ш·ШІt, . 
;JаІІІІИрИТП .. JІ - :JНЧС~ИОІІІТИеJІ, І.Ша.ІІt'ІІІ'І'И, 
~16Nrтrнrити•·•· - (JМJІШІ.ТИсь, стурбуuuт••сь. 
~ІІІІД --- (~ІШСІІJІЇІІІІП. 
:JuiЦ (JIOC. CDOJ\1•) -- •бір. 
;JJмшшип - :-.імоuе меІІІІШІІІІІІ ~анuрошцн tшаа 

Січчю. 
;) ,)fИТDИІІНМИ :J lііJІО)'УСИІШМИ. 
;JJІОТ)'ІІКІІ -- срібниіІ ГРІШ. 
~JОЛОТ)' Г]ІUІІОТУ -- Tt~ І'р3АІU'Г;l бу.:ш ШJІІИІ.'і.ІІШ 

:ю.:ютими буиш.tми, шд ·ro1·o зuJI01'0ІU іі :шн~шсь 
(Стор.). 

:Jуб --- ІІа:JІІа ІІЇСІІЇ. 

І. 

ІГJІІ'І\1• -- ІІИХОJІ. 
lu t'~ІЩІІ а І'ІІіuу. 
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і;. 

ІСаІtіИІ\ІІ-оrнищспсіІІЛХ, nбонпднорі, :щмістr. nе•ш. 
І'ІІ~ІІІІttІІ- HO'rt~.J'IOІt. 
Нu;Іf"ІІНР --· (~нарбоnс (ІІ.Т"Іщ~ніста~ дс]тtnвно•·о 

снарбу), Н<'JІІІШDІІе. 
НІІJІІШУР (рос. иарау11) - сторожа, nарта. 
ІіІІІІІІІІІІ ріо. 
І'ІІІШІ'ІІІ'fИ ІІІ1111)UІІІУІІ;І'І'И, ІtІ1ГШІИ'fИ. 
Нарту~- иаwиет. 
НІІТt'рІІШІІІІ ІІОГІІНИЙ, ЛИХИЙ, ГИДИІІЙ. 
I'ІI 111 1 JIIt ((JUt.~.) ruАДШІІШ. 
Н~ - дай, подаІІ. 
Квв•р- >Іако. 
КитицІІ -- иу·rоІс (Ром.). 
НІІІШ ЧІІІJІІІІ а РУ'""""· 
Ніш•JrІІ'ИЇЇ 31ІUJ" ІЮІІІІІІІІІІJІ, (.''l'aJ\111-1111.1.. 
І'.ІІУІІІІ (:'ГtJДt1.1Hl. 
НобІ'ІІІІІІ - нr.рхпн одешn (ІІІІШІ•ru) а боІ'ОJ)(ЩШН.'Ю 

(НЇДJ\01'010). 
JiOJIOДIIR - УJІій, ПСІІЬ. 
1\оJІUДКИ -- диби. 
НоJІНИ - докори ( ?) {норити, донорюпати). 
НоJІІІЧОІІ - рід чарни з нори, або а нсрена. 
Нофтu - юбиа. 
Нрншнu -- ІІонришна, ІІВІІриuшu. 
IIJІJUІ, L'ТJІІІіі ГUНПТИ - KpiaJ, рі~ІСИ ГRІІЛТІІ (НіІІ-

СЬІСООВ нара, дуисе важка). 
НрІмІш (рос. кром11а) - краІІнu. 
Нру•Іu - сrІадистиІІ бе~іг, урвище. 
ІіJІ)'ЧtШJ ПВНИЧІ - ІІОDІЙІІD JІОСТИ\10. 
НJtІОІІа даати - :колувати, дороги шшошити:. 
НJІПІК - гuрбон, копець. 
Нунша -- ІІн.nька. 
ІіуJrик - птах з рuди11и бенасіn. 
НуІІІІ - {1·ут) ВJІаІІицн, арешт. 
І 'УJЩИМОІІ нардамоІІ,саrdn.mоnшn,овоч 3ІІаСіІІІІJІІ\t 

ростиІІи а Ію.nудІІ. А•ії, ушиІІаІІиіt до •·uрішш. 
НуJІІІІКІІ -- нурu11атиu. 
Нутr"ІІ" -- і ІотсмніоІ. 
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.іІ. 

,JioOJIII ((ЮС.) - HpDMIIИIU1, ('ШІ<'П. 
JІшснао (аrірдно) - панеІІ, щ,щсаІІ. 
JІоІІІТУІІКИ - тrатрUJІЬІІЇ І<у.,kи. 
,Jfшшдu - JІуна, с!Іюжатt. (liJ1И3LHO обійстя). 
Летu- 110 оjрушншю лnRніх. поІ'UІН.~І.ких ГрекJн, 
рЇІШ 1111 'І'ІІМ"FЇМ (ІІЇ)\:І~МІІЇМ) І'RЇТЇ (ХТО іі ІІСjJ<>ЇХІІІІ, 
:шІіуІІІІІІ fll"' ~rинувшіеть) . 

• !ІиІІІю - лінія кршости 110 1'РІІІІИІІі, "тnвпешш 
ОІЮІІЇВ, ІСОІІШІШІ ІШШІJІіІІ • 

• JІІІJ,)'ІІUІІ JІЩLіПІІИІІІІ, IIOТJ)OIIT31U. 
оІІІІ11Пt' - удар 11 1\ИЦС . 
.. ТfHf"ll ПІЦП)'rНПТІІ IIЇJ,JI(.~IIL)'IIH'r1tШI. 

м. 

МІЩІІІІУJІІІ - МОІІП<R)Щ, про•ІВИJІП (ТПН ІШ~DПR 
І~оТJІttршІсмсиИ ІІарнуру, за те, 1110 Uc:1 йш·о 
відома ВИІІРУІ<УUІІІІ "Ннсїду''). 

}ІиршuпиІІ - хир>шиІІ, мізерпиІІ. 
;\fІІТ.ШL - ТеПЛО НОД8 Д~ІН MИ'fTJI ГО.ЧUІІИ. 
Мички -- повісмо, )Имут no.!lo<~cл. 
АІІJаоІІіІІНК - ме;кьнин. 
і\ІІІІІІІІНИ - тана t."Тpaua, 1'Їt'ТО а (.'И))ОМ, t.~JІрІШІС, 
АІо..тн•••• - диJІі nuA-to(:тy, диJІИІш ІПЩІОІ"Іt. 
~І)'І'И)І - Пj)ОСТШ~, хам. 

11. 
НоІіІр - бранна. 
ІІUІІRІІ(~ИТІ. --·-- wіс1ІЖ'n, ·tІаnАІссупnти, паа.1астити. 
ІІІІDМІUІІИ -- ІШІІІ'ИД, 1\}"ДИ ПОІІИ,ао, Шl ОL".ІІЇІІ. 
lfUUIIeJІf>liMH - ІІІ\ IIC\)epi:t, 1111 3УСТ)ІЇ'І. 
ІІuлоІІ -- ІшітоІІ, стоІІNІІ• у цериві 11ерм іно

ІІостасом. 

ІІІІ.ZІОІІІІМ -- ІІt~чайно, нш·ло, ІІаrшст.пиво. 
ІІа 1ш.:аах -- у заноронсаtіІІ Uy~1a tшра саншт•~~ 

IIU ІНМЇ, а ІІU~ІЇ ОТ JШЇ: ІІа СТОНбу 11 8})1111111 
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ааІІІІНUІНІІ аа,ІІі:иш:й t'lti·ІC. На тnit 1'0 t.'ІШе і 
t.'Ю·ШШИ, ТаН: ЩО Hillt.'ltl• UИXOIIJITJ.t.'JJ U ПОТІf.ІІИЦІU 
(Стор.). 

JlupH ~- .JIИUІ:J, 'ГёtІІ'ІШІ, Т~ШИіі, щоб MO~KIIU IIU 
nому персноси·rи нt.•дуню•·о, ·rощо. 

JІІІ Tf'JJ,10ГO ~iИHU.IJ)' !1(:.!:!)·1'0 ТрИВШІ. 
llt.~ ІІt-ІІІШНПІСR - JIC ШЩІ1'И, Іі\~ ll)'t.'TJIItll. 
ІІо•JІодоІІІІе -- ІІt•ІІ~юні Р"''· 
lІотрВ - дсбри, ІІІ'ІІ('ОХідНІІІІ ІІіС. 

tl. 
0І1ІНJ\НІІІІ ДорідІІИІІ, t""ШІІІІ111. 
0ДІС84'НJТІІt.•JJ DiJ\'It'III1TIIt.:Я, RЇ.U.ВІІ:НrІ'І·Іt.:tІ, RЇД-

ГІ\ХНуnІСІІ. 

ОдІІU ц~ркшщ11 -"''·~ім мkці, де іі,І'ІІ 1\Іш тсІІС(J 
"''JIO Jluнpuш:ьJ<e (<.тор.). 

Одут")'DІІТНІІ ІІадутиІІ, ШІУХJІИіі. 
ОкрuІІчнІс - ІІJІИІІІка, rкибна (хJІіба). 
ОtІt'ІtІ•КУІІІtтиІt -··· UН'JІСІtмсуватий, 1'uвстиіі. 
Оі•итІшr - еиТІІнн (водна трав11). 
О~ІШІІ ·- беа сідшІ. 
Охота - ІІОJІІоnаншІ, .ІІОІJИ. 

11. 
IIUJ.tiШ .·--· IIOIIIit.''fJ •• 
ІІІІІІ)'ІІІІІНІІ - ІІ<'ЛИІШДІШ бнба, ШІсна. 
ІІRІt•tt~ІІИП -- "І'ШtШІІ1 аоJІотом, або cpifiJІtJAІ. 
JIHXIIJI - ХІІібороб, ріІІhІІНІ<. 
ІІtШЬІІІШІІІt пішюниИ, а мор1.·мюї 11і1ш. 
ІІереаwІ - І'UСТИІІа у сnснра і евенрухи нісJНІ 

ВССЇ.JІШІ В ДОМі МОІІОДОЇ. 
JІереІІорІІТИ~n - пере•Іетися. 
llepoІІit•t•JJ - місце мін< очимІІ, uбо Іtіащтмн. 
JleptШHrlo JIЄDIUIJ - ІЮІІІ'НрИПІІЇІІ. 
Jle'JHJIU - ЦСГJІІІНІІ; IICJ!CIIRJICIIU .IICI"JIU ІІЇІ'JІІІ 

JIOHCC)J-CH. 
ІІІJІПОJІhІІОІ- Щ'ІЩИІІИ ІІUІІІІІІ 1\іІІІ ШІ І'· ІІіІІІІОІІЬ

ІІНі 17:J:J. р. (Стор.). 
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JIIJ'І.~~·І.·IJ,UІC - Gса:Н.'J\Іt'JІІ.ІІИЙ сt','ІJШІІІІ, 1110 іІШt; 
11 чунсШ хнті (номіршш). 

ІІІдтиІсnнn · - ІІідІш<·шш. 
ІJ\j\ТІОІЩеМ - ІІідбіmем (JІСІ'НИМ fiim>І). 
ІІІл - JHtliнa по спашщ, :щовш ;щдш.uї стіни 
міш нечсю, а бонuвою стіною. 

ІІІІІІІІШ (рос.) - ІІЇІІШІ (горіJІІ<а). 
ІІІоТJІІІІІиІІ - вkrрмuиИ. 
ІІпах" ноJІода. 
JІJІИГ - t~нін. 
ІrtшІ·r•ш - пілnашrІ, t·таttнл n."н хуаоUи. 
ІІ011І6fіІІТИ ПОГИJtУІІіІТІt, JІ()Г()})Н)"ІІіІТІ1. 
По жи~шс"ІІХ нjд 1ю.чіІІ.а. 
IIUJIOROIU\ІІ - rюuіш .• , рои.нr-ш ноди. 
llt.tJШJ'- ;J::шka. 
ІІШІІІt.·ІШТН - ПОХ.ІІІІІІНТИ, НОlІЛе('ІШТІІ. 
llotry;rшyтІl -- на.ппr~ати, ІІШЮJЮХати. 
Пo(~тonJrиiJ: nuip - 3аї:щниН дім, а·nст•шrrшщ. 
ПorTOIIJI("I~I· -- ЖОRІІір ІІН ІШ:іТИрі. 
fІОХІІШІІІТИІ.•Jо - ГрОЗИТИ. 
fІОХНІОІІИТНtІо - аасумунаТИ, :JИЇt'-ИТІІ I'U~IUB)'. 
ІІреклшІІtти (рос.) - нахи.чити, нрихилити, 

ІІаІ'ІІУТИ. 

ІІриаІu •ІмuІІІІИІС - .,.,нер І Іриао11і Хутори 
(Стор.). 

JІІШШШЧНК -- уІІраВИТt',ІІl), ei\UIIUM; ТОІJІ"ОІІСЛІ;JІИіі 
ІЮМічнин, :шнідатNІJ,. 

ІІJІІІТН•ІІІНІІ - псрt.'ІЮІШ, щшгода. 
IIJ•OrOJІU (рос.) - t·роші аа наііuм ІІU(ІТоuих 

ІЮІІСЙ. 
ІІJІІІДJІІІТІ. (JЮІ'.) - ІІр<щовшити. 
ІІрuХІІtш•шJШІІІО - ІІромурвочу, нрuuурмuчу. 
ІІ)'І'ІІ -· батіг. 
ІІ;vд -·- 161/ 1 "iJюtp. 
ІІудофет -· ІІсрухавиІІ •ш;юnіІ<. 

1'. 

11t'UIШLШI (•КІШІШ -- liUIICHlJJIIII~jHJІИii ИИІЩ:J. 
11Іtt•t•Jo трухцсм. 
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І•иuІтuuttІІІІІІ - ІJУІІІ1'tJНUІІІШ. 
)108ГОВ~ІRТИІ~JІ - ІІrрІU .. Й pu.a ІІЇС,'1Л ІІО(.~Ту ЇС"ТІІ 

мnсо. 

t•oanupn•ІHTИІ~•• ро<~с'J'авити нut·и. 
t•оспаанІ - баnаІшtш·и, ба,пананинu. 
І'ОТІІИІі -- ІІОІШ З ІШМІІІІІІіЇ ()>01'11). 
І')"uсовиІt - даний 3 руи. 
РядІІІІ - проL'ТираJІо. 

t:. 
(:ІІЙІ"ІІІІ, (.")'ГОК - })ij1 ЛІІ'І'И..ІІUІШ 1 JІJ)обупаи :ШН ,ІJі1' 
тому щt:шн rш УнрзІні шщ {11inporrr, nt~·riм 
помз.ІІу уt:ушtщщ 311 Bont·y (Ром.). 

ta.пoryll - 'ГОІІІ<:ТІ1іі 'IOJIOB!H (ріnІІИІІ). 
CtІJI~'IIU - t:УJІТЗІІ. 
І:nмІІ)І('ІоІІУ пn.пnНІІУ - Cnмapcloltll пз.пюша fiymІ 
там, де тс11ср r. Новомососоосьи (Стор.). 

f:UT)/)111 - бОГ Часу у t:ТЗ)>ОJЩDІІіХ ІІОГІІНСЬІШХ 
Рим.nnн. 

t:uн~туІІ -~ ІІустиІІ дір:ІВІІЙ оріх. 
СерІІUІІОН - ТОІІСССІІМ<а матерІЯ, МуШ.11ЇІІ, ШІ.СJІUІШ 
на нdночс об.пич•Ія, веJІLон. 

І:ертук - сурдут. 
СІ:.ькІt!Іо - добре, t·ара:щ, б:tІІдужс. 
t:иреІі.пn МОJІІСІІУ - струrала морноу. 
(:оропоnо бо••••• - бо'Іна, що містить u собі 

40 відер. 
t:ІІЛС'ІJИТИІ•JІ - ВИВИХІІУ'ГИ ІІJІС•Іе. 
f:IIJIODR - ІІрИ.JІRІІ, іІІСЧІУМС/11', 
С:троІі - JIRBR, ШИІІ. 
СтроннтиІІ - <:орсшатий. 
с:у.пнтн (рос.) -- обіцюоати. 
с:у••пн (рос. сумиа) - торбинІІ. 
Сутnnсuик - нру1·ій • 

.... 
ТІІJІІН - 'l'lit,iurн dasyanth111R Ledeb., 'Пt.ПЬОІі, 
бшш•ша (?). 

"f'RIIIIIOKII -·· І1НІ;ІІІt ІІН:'ІtУJІ. 



Тварюка - ІІо'І'вора. 
"f"JІ6Га - ВЇ3. 
Тру• - зrмдстрпесшш. 
Трюхнути (трухнути) - 'l'fJRcти, тріПІІУТІІ. 
Т)"JІІІути - ІІОІІХІІути, трутити, штоахнути. 

~. 

)'ко.ІІОШКИ1'Н - 3аНО.ІІUТИ, НбИТИ. 
)',ІJеЩUтІ. - :іадобр~•••ш·rи. угошrушlТІІ. 
~Р.Т)'ІІ ·-- ВСТуІІ, ІІХЇJІ, бfн І'ОJІИ. 
)'тІІ - ІН11НІ1'ІШ. 
~ 'ІаttтІ. и у•tнс·•·•ш (Міt~тн), ІШ НіJІLІІІІІІІІJ, в 

JIOJ\iit."altiRT. 

Ф. 

ФоnLІ'Іt -·- по:JJІЇ'І'Шl, жr..і1.итинн. 

:\, 

Ха~ІRІІЩІІІ - І!ИП\ІН~І•КИЙ ТёШеНh. 
ХвршІТерІІНІr - •шріннин. 
Xn:.r:~TOJI (Vo11"Citet·) - ЇДJ'ІИЙ ІІа ІІrредІІЇМ 

XHDCKII. - 1\.О)ІЇ)JІШ. 
ХІІUІІІНJЩ (І'рец.) - ШШЩ (ІІІІJІІ'І•ІШЙ). 
Х.ІUОІ"ТІІ --- нош1рі, або ПІПІІі доt1рі нар'І'и. 
ХохІтtон -·-· нородн дрохаи. 
Хура - фіра, віз. 

ц. 

ЦІвиu - підаинш1, ІІІ..!ШJ. 
ЦуtІКНІІ - тугиtІ. 

'І. 
1 1ІІМНІІ.ЦUІІ'ІНІС --- НJІУШІ 110J,, ІІННУНt)ІІОН'. 
ІJВИр ...:.. ОСІІД, ЩО JIИШIIGTbCJl ІІЇСJШ О'ІІІІІІСІІІІІІ 

(дестипиціІ) І'оріJІки. 
'Іеmоеть - щмеп, щuJ<a. 
11ереаrІде.1ЬИНК 'IUCTI• ХU)Іунt. 
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'І•рІІІ'rІШ - т:нш оrрхпн олrщn. 
ЧєхОJІ -- ІІОН[ЮВt'ЦІ., футt~)JЗ.ІІ. 
ЧИRИІІ 6ІІIIJRU -- оцрубRТІІ ГOJIOUY (Стор.). 
1JНІІІ'ВЛ -- НИІІИШJІ. 
ЧоJІІІСІгуа -- бузьиu, аkт. 
Чоt~ --- сnерб, дати чосу нро11чити HOJ'OCJ •. 
ІJОТІІИ --· ІІШуро•ІОІ< ~ J<y,•Jioi<UM\1 (1 lltвniІ•c), ЩОU 

рnХуUН'ГИ ІІИМИ (~DOI )оfОJІИТІШ. 
Ч!••·,.·••••иіі :.1 ·'•ито•·о за.І'lі:ш .. 
1 1уІІІІН (\1111'.) НІІМОрІІ. 
І.ІуІІІtІІІІДИ(• - уда.ПеНІ•, ІІІІШН. 

ПІ. 

JllatrOІІ - ХОЩtІО, 1101':1 :JH ІІОГОІр. ПORi,'!'JI!IIIII\t 
ходuм. 

ШшІІ.ІІНU -- татарсьна пс•ІЄІІЯ ~ бП)JШІИІІИ. 
ШвІІJІн -- свора, JІНІІви, смик. 
Шепелитиеи -· рухатисJІ. 
ІІІІr·терІІR - припац в МJІИІІі, що І'JІутитr. нам\ш •. 
Шкuрб)'ІІ - L-тuрий, ~tюшешtН •tобіт, шнрІІб. 
ІІІол~диuиІІ - ІІОJІІІІИвиІІ. 
ІJІтрtІП (Strafe) -- ПСІІН, ІШJІО (ГJІОІІІГШІ). 

10. 

Юродrтоо - nypicтt., дуріІІtса. 

н. 

ІІнн'ІаJІІІо - фуаіл, лну мnпи ІІІІи•шри. 
ІІрчуu- собаиа ~ вовчим аубом, МІІG тану 11nтуру. 
щu й од 'ІОрта устrреи<е j відьму :шдавитІ. і 
ХО'І ІІНУ мару 'ІУТТІІМ ІЮЧу<: (Стор.). 



3міст. 

Отоv. 

1. Дорош . . . 3 
2. Ш1щрат ВубІІенко-ШвиnкиІІ 17 
3. Прокіп Іванович . 45 
4. Межигорський nід 79 
5. Мірошини 85 
6. Чортова норчма . 99 
7. Сужена 107 
8. Заноханий чорт 119 
9. fle в добрий час 151 

10. Снарб 165 
11. Три сестри 173 
12. Гарнуща . 187 

Понсненнн 245 



нанпадом ,.УнраТНсьноrо Спова•• виІwпи досІ: 
1. ВІнтор АндрІввсьив8. по :uрІІІІТервстВ8В 

увраІвеьввх аравих партІІ. Берти, 1921. Orop. 24. 
2. В 80·1 ро80оввв емертв Тарвеа Шrв"ІВвu. ЗбІрив. 

Берmв, 1921. Стор. З2. 
З. Ба ндурв ст. ЖаL ЗбІрна оповІдань. БераІн, 1921. 

Стор. З2. 
4. Б о r да н Ле ви в 8. Вевабуnd. JDrepaтypв1 ва

риси. Бер.вІв, 1922. Orop. 84. 
5. ПамІІТІІ Івава ФрІІІІІІL ЗІбрав З. Ну 8 е 8 в. 

БероІІ\и, 1921. Orop. З2. 
Іі. Blиrnp АвдрІввськи8. 8 мвпуаоrо. Рік 1917 

на ПОJІтавІQІІвІ. 2 частини. БераІв, 1021. Orop. 
158+212. 

7. УнраІвеьвв DІтературва мова І араВІІаве. Укра
І нськ а АнадамІ в Наук. Найrоповв1щІ пра-

• ".!рІВ украІнськоrо правопису І Е. Ч в к а n е в к о. 
l1po украІвську пітературку мову. Бер.вІв, 1922. 
Стор. 52. 

8. Іва в Кота нревськв8. Твори. Том І. ЕвеІАL 
З передмовою 8 понсвенннмв Боrдава Лепкого. 

Берmв, 1922. Стор. XVI+208. 
9. Іван Коrпнревськи8. Твори. Том 11. Н~· 

n.авв ПоІІТВвп, Моааапь ЧарІвпив І Ода до внІІвн 
КуравІва. З передJІовою 8 понсневннми Б о r да в а 
Лепкого. БерпІн, 1022. Стор. 112. 

10-12. Дмитро До ро mевко. СаавнвеьввІ свІт 
в Іоrо uввуаому І еучвевому. БерпІн, 1922. З томи. 
48 арк. друку. Енцикаопеn;ін спавнвоанавства. 

1З. Воподвввр Леонтович. Своиввв утІавча. 
БераІв, 1922. Стор. 154. Спомини бувшоrо мІністра 
вевепьнвх справ VкраІнсьІюІ Держави 8 часІв loro 
перебувавви на VкраІв1 1918-1921. р. 

14. Іван Герасимович. Жвтти І вІдвоеввв аа 
РвАв.веиІІ І'враІиІ. БерпІн, 1922. ОІор. 104. 



15. Д-р Степан Томаш ! 

feтoptl. Нариси й етаnі~;:;;:;::=;;;~;;;;;~~~~ 
16-17. Опекса І:;торожеико. ІІар80 

Пров.аатаІІ 1 иmпІ оповІдаJІІІJL БерІІfв, 1922. 
18. Саон о поuу Iropeafll. СтароукраІвська поема а 

ХІІ. ст. в орвtіваm І перекпадах, Ів поясвенннмн 
Богдана Лепкого. БерпІн, 1922. 

19. Тв рас Шевче в ко. Roliaap. З передмовоІD 

Богдана Лепкого. БерпІв, 1922. Стор. 
ХVІ+З12 вмикоІ вІсІмки в два стовбці. Роакtmне 
ІІІІDстроваве видання а копьоровою обгорткою. 

20. Тар вс Ш св ч е в ко. ГІІІІдаиавв. РозкІшне ви
дання а 8-ма вкпвднимв ІІІюстраціямв. Стор. 

100+VIII обр. 
21-22. Тарас Шевченко. ПовІетв (Артвет, Му

авва Іі в..), в перекпадІ ва украІнську мову, пІд 

редакцІвю Б. Ле око го. БерпІн, 1922. 
23. Тар а,с Шевче в ко. Дупв. ВибІр пое1ІІІ. 

Бepllfu, 1922. Стор. 32, 16°. 
24. ДоетоІІво t~cn.. ЗбІрка стаnей, присвячених па

ІІJІТИ Т. Шевченка. БерІІІв, 1922. Стор. 24, 161• 

25. Oeu· ФедьІЮав.. Вибір поеаІй. БерІІІн, 1922. 
Стор. 32, 161• 

26. Дещо про rpoml. Стор. 24, 161• 

27. РІдне СDово. Збірка вовет. І оповІдаиь укрвІн
ських авторІв. БерІІІи, 1922. Стор. 290, 8°. 
З гарно аробІІевоІD обгорткою. 

28. Пав'J. Rynlm. Твори.. Т. І. Чорна І'Іща. 
ВерШи, 1922. Стор. 240. 

29. Пав•. Ну піш. !І'вори. Т. 11 • . ПоеаІІ. БерІІІв,1922 • . 
ЗО. Воподвмир Леонтович. ХровІва ро~ 

І'ре'ІОв. Роман в 6 частинах. БерпІн, 1922 • 

.,\Jkraluke 81owo", Baeh· aad Zelhuap,erlag, Q. ш. ь. И. 
Berlla-SehOaeberg, Bauptatnви 11. 
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