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flw .........
КАЗКА ПРО МАКСИМА

Посіяв Максим пшеницю. Пшениця добре за
родила. Максим покосив її і позвозив у клуню. 
При кінці всі колосочки зібрав граблями, а зерна 
віником. Залишилося тільки одне зернятко, і йо
го разом знайшли миша і горобець.

ГЬробець каже:
— Я перший побачив зернятко!
А мишка:
— Ні, не ти, а я перша!
Сварилися, сварилися, нарешті пішли суди

тися.
Суддя ніяк не міг розсудити і послав їх до 

царів: мишу до лева, а горобця до орла. Лев ка
же:

— Авжеж, миша перша побачила зерно. ГЬро
бець літає вгорі, а миша нишпорить по землі. 
Тут і судити нема чого.

Орел повинен був із цим погодитися, але саме 
тоді він дуже ворогував із левом і думав:

— Підожди, — я тобі віддячуся. Підіймуся ви
соко вгору і впаду тобі просто на голову. Не ми
нути тобі лиха.

Злетів орел угору, заховався ген за сині хмари, 
та лев здогадався і сів на скелі біля своєї підзем
ної палати. Орел зненацька як упаде на нього, а 
він — шусть під скелю. Орел ударився об камінь і 

5



поламав собі крила.
На той час ішов Максим із рушницею і поба

чив, що лежить орел із перебитими крилами.
— Треба його добити, — міркує собі, — нехай 

не мучиться бідолаха.
Тільки націлився, як орел почав благати:
— Не вбивай мене, чоловіче добрий, я тобі 

прислужуся. Візьми мене з собою і щодня давай 
живу гуску: як загояться мої крила, я тобі неаби
як віддячуся.

Максим згодився і взяв орла до себе. Цілий рік 
давав йому щодня живу гуску. Перевів усі гуси, 
далі почав купувати. Майже все своє добро вит
ратив на їжу орлові.

Минув рік, орел і каже:
— Вже мої крила погоїлися, зміцніли, і пір'я 

відросло. Настав час послужити тобі. Сідай на 
мене.

Максим сів. Прилетіли вниз, у ліс. А там сім 
велетенських дубів, усі з одного кореня. Орел по
ставив Максима під найбільшим дубом та й ка
же до нього:

Прив'яжи себе якнайміцніше, щоб я мимо
волі не поніс тебе вгору. Розіб'ю всі дуби, тільки 
твій залишиться цілий.

Максим прив’язав себе мотузками як- 
найкріпше, і орел почав швидко-швидко 
підійматися, аж врешті зник з очей. А потім як 
упаде з висоти — загули вітри, здійнялася буря, 
геть поламало дуби і стерло їх на полову. Зали
шився лиш один, той, що до нього був прив'яза
ний Максим.
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— Це подяка за твою ласку до мене, — каже 
орел. — Відтепер ти стаєш велетнем, і ніяка сила 
не переможе тебе.

Орел знявся і зник у хмарах, а Максим почув, 
що по його жилах тече якась незвичайна сила. 
Розправив плечі, щоби розірвати мотузки — і 
висмикнув дуба з корінням.

— А що як я повештаюся по світі і спробую 
знайти людей, дужчих від себе, — подумав собі.

Пішов Максим. Уже в чужий край зайшов. Ди
виться, стоїть дуже вбога хатина, а в ній сидить 
чоловік у драній одежі й плаче.

— Чого ти плачеш? — питає Максим чоловіка.
— Як мені не плакати? Усе добро, що є у мене,

— це кінь, та й той гине. Внадився до стайні чу
жий віл та все поїдає, що наготую для коня. 
Страшно навіть підійти до нього: візьме на роги
— тут і смерть.

Максим зайшов до стайні. Бачить, віл виїдає 
все з жолоба, а кінь і ворухнутися боїться. Віл 
страшний: голова, як діжа, очі, як добра диня, а 
роги, як коли, стирчать із лоба... Подивився 
Максим та як схопить вола за роги — так і пере
кинув через тин. Усі кістки потрощив.

Йде далі. Бачить: хлібороб оре. Шкапа ледве- 
ледве ноги волочить.

— Помагай Біг! — гукає. — А чи багато за день 
виореш, земляче?

— Де там багато! Ореш, ореш, а й упруга за 
день не виореш.

Максим відв’язав конячку, запрягся сам і 
швидко зорав із чоловіком цілісіньке поле.
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Попрощався й пішов. Іде — бачить, дідок везе 
тачку з камінням. Крехтить дідусь, не може. 
Узяв Максим тягар на плечі, відніс, куди було 
треба, та й помандрував собі далі. Дійшов до 
річки, прямує берегом та думає:

— Вже смеркається — де ж я буду ночувати?
Аж зирк — по тім боці стоїть хата.
— Добре було б там переночувати, та ба — як 

річку перейти?
Роздивляється навкруги, бачить, величезний 

дуб стоїть. Смикнув за стовбур і видер його з 
корінням. Перекинув дерево через річку і, мов 
по мості, перейшов по ньому на другий берег.

В хаті на лаві сиділа баба й пряла ведмежу 
шерсть.

— Помагай-бі, бабусю!
— Спасибі, синку!
— А чи не можна у вас переночувати?
— Ласкаво просимо. Незабаром сини мої по

вернуться, то разом і повечеряємо.
Недовго довелося ждати синів.
Прийшов перший — сім живих оленів привів. 

Другий — сім убитих ведмедів. Третій — сім ве
личезних осетрів приволік.

Мати розпалила в печі, зварила цілого осетра, 
засмажила цілого ведмедя. Подала на стіл вече
рю.

Коли миски спорожніли, Максим каже:
— Мені, бабусю, ще їсти хочеться.
Старший син підморгнув матері, й вона зва

рила ще одного осетра і спекла ще одного ведме
дя.
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Брати здивовано перезирнулися, коли поба
чили, як Максим взявся до їди і все поїв.

— А що, сини мої,— звернулася стара, — гостя 
свого ви погодували, тепер покажіть йому свої 
іграшки.

Всі четверо сіли по кутках, а Максима посади
ли посередині. Взяли два двосотнарові тягарі й 
почали їх кидати один одному через плече. Ки
дають та регочуться, мов діти.

Максим почекав, поки вони втомляться, а тоді 
взяв тягарі та й почав перекидати їх з руки на 
РУКУ-

ІЬсподарі тільки ахнули з дива.
Полягали спати і скоро захропіли. Від того 

хропіння захиталися двері, задрижали вікна, за
рухалися стіни.

Від такого гуку Максим не міг заснути. Довго 
перевертався з боку на бік, а тоді як зітхне! 
Зірвалася з хати стеля й покрівля — мало не 
впали всім на голову, та Максим встиг скочити 
на ноги, підперти їх плечима і поставити на своє 
місце.

Брати і бабуся спали так міцно, що нічого не 
почули. Лише вранці довідалися від Максима 
про нічну пригоду.

— ГЬй, синку! — каже бабуся. — Велика у тебе 
сила! Не вештайся ти по чужих світах, не роз
трачуй її даремно, а йди до тих людей, між яки
ми родився, та обороняй їх від лиходіїв, що не 
дають їм розвивати орлині крила!

Бабуня поклала руку на плечі Максима і щиро 
подивилася йому у вічі.
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Послухав Максим бабусиної поради, вернувся 
в рідний край і став допомагати своєму народові 
звільнитися від ворога, що гнобив його. А коли 
Максимові хто говорив про кращі землі, багатші 
міста, відповідав:

— З цієї землі я взяв свою силу і тільки їй 
віддам усю міць своєї душі й тіла.
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БЛИЗНЯТА

Одна дуже вбога жінка народила двох синів- 
близнят. Якось уночі, коли діти спали в колисці, 
вона задумалася над їх долею і зажурилася.

Жінка сиділа у тяжкій задумі, як раптом біля 
неї з'явилася людська тінь і запитала:

— Чого ти хочеш просити у Долі для своїх 
дітей?

Мати здригнулася... Піянула на тінь, що стоя
ла непорушно, і промовила до неї:

— Це ти питаєш?
—Я!
—Хто ж ти?
— Я негайно виконую всі бажання.
— Я хочу, щоб вони жили краще від мене, — 

сказала мати. — Щоб не знали бідності й нуж
денного життя, щоб були щасливими.

—А ще чого хочеш?
— Щоб давали іншим те, чого вони не мають: 

сумним — радощі, заплаканим — сміх, скорбот
ним — утіху, немічним — здоров'я, а всім разом 
— щастя.

— Чи хочеш, щоб твої сини принесли це суча
сним людям, чи прийдешнім ПОКОЛІННЯМ?

— Навіщо дбати про прийдешніх людей? Не
хай сучасним дадуть се! — відповіла мати, а 
потім подумала та й каже:
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— Дай одному щастя для сучасних, а другому 
для майбутніх!

Тоді тінь перетворилася в жінку, і мати поба
чила, що перед нею стоїть сама Доля.

Доля вклала в душу одного хлопчика ро
зуміння людських пристрастей і подарувала йо
му три яблучка: одне скляне, друге золоте, а 
третє цілком звичайне, таке, як ще в раю росло.

Другому синові Доля вклала в душу глибоку 
допитливість і подарувала йому маленьку земну 
кулю з горами, морями і блакитним небом, 
засіяним зорями.

І сказала Доля:
— Завдяки цим подарункам твої діти стануть 

такими, як ти побажала.
Після цих слів Доля стала тінню і зникла.
Діти підростали.
Перший змалечку був балакучим, веселим, 

допитливим, його завжди можна було бачити се
ред людей, бо він не любив самотності.

Другий був мовчазним, спокійним, замисле
ним. Любив цілими днями сидіти на березі мо
ря, милуватися далекими горами, купати погляд 
у небесній блакиті. Тихими літніми ночами він 
задивлявся на зорі.

Обидва брати берегли свої дарунки, як зіницю 
ока.

Коли хлопці виросли, то той, що був допитли
вим, помандрував по світу, а веселий збудував 
собі палату, та не просту, а таку, якої ще ніде на 
світі не було.
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Палата мала всього три кути. Стіни були з 
різних матеріалів: одна з каменю, друга з цегли, 
а третя з мармуру. На фронтоні вряд стояли ве
ликі фігури різних звірів і птахів. Вікон було ба
гато, і всі вони були різними, одне було малень
ке, друге — велике, третє — кругле, четверте 
п'ятикутне; одне широке і низьке, друге високе й 
вузьке, і кожне помальоване іншою фарбою. Th й 
стояли не вряд, а одне вище, друге нижче, в од
ному місці їх зібралося кілька, а там виглядало 
одне самотою.

Палата мала високий шпиль, і на тому шпилі 
стояв витесаний з дерева чоловічок, що безпере
станку день і ніч рухався: то кланявся на всі чо
тири сторони, то крутився на одній нозі, то тан
цював, або кумедно перекидався, обертався, за
дирав ноги вгору, кидався головою вниз, вима
хував руками, точнісінько, як та дитяча забавка
— лялька, коли її потягнути за мотузочок, почи
нає перекидатися.

Люди приходили до палати й не могли нади
вуватися з такого чуда. Цілий день стояла юрба
— оглядали будівлю і весело реготали. Тут усе бу
ло дивовижно кумедне, смішливе, а особливо де
рев’яний чоловічок, що безугавно вертівся і пе
рекидався на шпилі.

І як би не було сумно у людини на душі, а як 
прийде, подивиться на ту палату, так усе забуває 
і починає реготати. І всі, хто приходив до пала
ти, були веселі, задоволені, й немовби щасливі. 
Усі славили господаря.
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А як хто не був утішений з цього, то господар 
запрошував його до покоїв. Звідти вже ніхто не 
виходив сумним або розчарованим.

Там було на що подивитися! Ні одна кімната 
не була подібна до другої: одна, як гарбуз, друга, 
як дзвіниця, третя, як бублик, четверта, як 
огірок, п'ята, як барабан, шоста, як зірка, сьома, 
як печера, восьма, як барильце, дев'ята, як мис
ка, десята, як комета, — словом, усіх і не перебе
реш.

А щодо прикрас у покоях, так тут уже у всіх 
очі розбігалися: малюнки були на стелях, а 
фіранки пишалися на стінах; столи висіли на 
ланцюгах; замість ослонів та стільців — гойдал
ки; постелі лежали просто на підлогах. І все те 
було розкішне, з золота та срібла, з оксамиту й 
шовку.

По кімнатах ходили собачки на задніх лапках, 
одягнені, як люди — в штанцях і чумарочках, а 
котики в спідничках і капелюшках танцювали 
на окремих столиках.

Різні заморські мавпи, великі й маленькі, 
сиділи на вікнах і кожного перекривляли так, 
що можна було зі сміху вмерти.

Були кімнати, засаджені деревами й квітами. 
Там літали і співали дивовижні пташки. Навіть 
були кімнати, заповнені водою, і в них плавали 
великі риби.

Словом, було на що подивитися і чим потіши
тися.

Ще забув розповісти про слуг! Було їх тут ба
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гато. І коли господар, або хто інший кликав слу
гу, то той не просто підходив до нього, а летів ко
лесом, мов вітер, і враз ставав перед ним на 
рівні ноги і слухав. Потім кланявся і так само, як 
вихор, колесом вертався.

Слава про дивну палату пішла між людьми і 
докотилася аж до найвіддаленіших куточків 
держави. З усієї країни з'їжджалися люди, і кож
ного божого дня натовпи цікавих стояли біля па
лати, оглядали її, сміялися і веселилися.

ГЬсподар був до всіх ласкавим, радо вітав при
булих, сам усе показував і розповідав, весело 
сміявся і веселив інших.

Усі були задоволені, поверталися додому з 
легкістю на душі.

Якщо господар зауважував, що натовп змен
шується, то додавав до палати щось нове, а сам 
ішов на базари, на ярмарки і скрізь розповідав 
про свою чудову споруду й запрошував оглянути 
її. І знову людей прибувало, і знову всі сміялися і 
веселилися. Ціла країна мала втіху — всі були 
завжди веселими, раділи і сміялися.

Th це ще не все. Найдивнішим дивом у тій па
латі були три кімнати, куди входили тільки ті, 
які нічим не могли втішитися, ніколи не сміяли
ся й не раділи.

У кожній кімнаті, на золотому ланцюжку 
висіло яблучко. Більше там не було нічого.

В одній кімнаті яблучко було скляне, в другій 
— золоте, а в третій — звичайне, таке 
самісіньке, як росло в раю.
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У ті кімнати господар водив тільки тих сумних 
та тужливих, що не знаходили для себе втіхи у 
всій палаті. Він вів їх сюди і лукаво посміхався, 
бо не було ще випадку, щоб хтось з них, глянув
ши хоч на одне яблучко, не очманів і не вийшов 
з палати без міри веселий і задоволений.

Тут бували наймудріші люди: міністри, посли, 
генерали, урядовці, судді...

Хто тільки не гляне на скляне яблучко, одразу 
всі його сумні думки розвіюються, і він 
веселішає. Хоч яким буде мовчазним і стрима
ним, одразу стає говірким, а все, що має на умі, 
то вже на язиці. Найобережніший одразу стає 
відважним — саме море йому по коліна!

Бувало, що скляне яблучко не міняло людину, 
тоді господар показував йому золоте. Хто поди
виться на золоте яблучко, відразу усі його ба
жання здійснюються: хоче мати палату — уже її 
має; хоче сади чудові — прошу! Хоче коней пруд
ких — є і коні!

Дуже рідко, але бували й такі, що нічого не ба
жали. Тоді господар вів їх у третю кімнату, де 
висіло звичайне яблучко, таке ж, як росло в раю. 
Воно мало чари непереможні: хто лиш на нього 
гляне, так одурманюється, що забуває про все 
на світі. Той запах був надзвичайно приємний, 
мов солодкі чари, і принадний, як східні раї.

Таким чином усі люди в країні знаходили собі 
радощі, утіхи й повне задоволення. Всі приходи
ли в палату, були щасливі й жили так весело й 
безжурно, що не помітили, як зістарілися.
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А тим часом сусідній цар крок за кроком за
хоплював їх землю, а як заволодів усією країною, 
спалив чудернацьку палату й порозкидав 
чарівні яблучка. ГЬсподар палати помер з горя. 
Тоді люди зрозуміли, що вони опинилися у 
тяжкій неволі. Це сталося тому, що, насолоджу
ючись власним життям, вони зовсім перестали 
думати і дбати про свою державу. Тепер їх землі, 
сади й будинки належали чужому цареві та його 
людям, а вони всі стали рабами. Щастя батьків 
несло за собою нещастя дітям.

Менший брат мандрував по світу. Глибоко в 
його душі була закладена допитливість. Він хотів 
знати все на світі, усе зрозуміти — як світ білий 
побудований, для чого в ньому живуть люди, чо
му горить сонце і світять зорі, чому люди так 
різняться між собою: одні малі, інші великі; одні 
дурні, інші розумні; одні вродливі, інші негарні; 
одні моторні, інші мляві; одні чесні, інші 
злодійкуваті; одні бідні, інші заможні.

Він ходив по світу і до всього приглядався, усе 
хотів зрозуміти.

Бачив царства великі й вільні, бачив 
невільницькі країни, бачив моря, океани й за
хмарені гори. І чим довше мандрував, тим кра
ще пізнавав людське життя і з більшою 
цікавістю йшов усе вперед і вперед.

Так обійшов довкола всю землю й повернувся 
в рідну країну. На той час він був уже сивим 
Дідом.

Побачив свій поневолений народ і чужинців, 
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що панували на його землі. Проходячи країною, 
бачив поруйнованими колись пишні міста, зубо
жілими колись багаті села, завмерлою колись 
кипучою життям країну.

А в одному селі почув, як старий дід роз
повідав своєму внукові казочку:

— Десь далеко захований такий барабан, що 
коли у нього бити, то вискакують озброєні коза
ки. Скільки разів вдарити, стільки й козаків бу
де.

Є млинок, який треба лиш покрутити, то за
раз же буде те, чого тобі бракує: бідному — ба
гатство, дурному — розум, нещасному — щастя, 
поганому — врода, слабому — здоров'я, сліпому 
— зір, глухому — слух, німому — мова.

А ще є така шабля, як візьмеш її у руки, то вже 
нікого і нічого не будеш боятися.

Хто знайде ті речі, той визволиться з неволі і 
врятує увесь народ. Знайти їх може лише той, 
хто має в своїх руках маленьку роблену земну 
кулю.

— А як же він відшукає ті речі? — запитав 
внук.

— Коли буде мати, — каже дідо, — двох чор
них, що літають-оглядають, двох сірих, що гри- 
зуть-шукають і двох рудих, що нюшать-прино- 
сять, тоді все здобуде.

От другий брат і подумав:
— Для дітей казка-забавка, а для мудрого — 

загадка. Треба її розгадати.
І розгадав, бо він був мудрий, і надумав таке: 
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дістав двох голісіньких воронят, двох малих 
сірих щурів і двох собак. Вигодував їх, приру
чив, навчив розуміти людську мову й сам на
вчився їх мови. Коли вони виросли, то щодня 
посилав двох воронів на схід і на захід.

Повернувся мудрий брат на свою батьківщину 
й побачив руїни палати, а від людей почув роз
повідь про їх колишні веселі часи. Він зрозумів, 
що безжурне життя стало причиною поневолен
ня його народу.

Однак мудрий брат знав, що все змінюється, і 
після сліз повинен бути сміх, після суму — ра
дощі, після бідності — багатство, після нещастя 
— щастя, після зими — весна, після рабства — 
воля. Вирішив, що все зробить для того, щоб по
вернути волю своєму народові, й чекав слушно
го часу.

Ворони щодня поверталися й розповідали йо
му, що діється на білому світі, тож він знав усе. 
Одного разу повернувся ворон із заходу і повідо
мив:

— У Британському царстві є млинок, що дає 
кожному те, що йому бракує.

Мудрий брат відправив туди щурів. Ті побігли 
у Британське царство, прогризли діри в усіх бу
динках, повернулися й доповіли:

— Той млинок є в британського короля, він 
тримає його у себе й нікому навіть у руки не дає.

Мудрий брат наказав собакам негайно бігти у 
Британське царство і принести млинок.

Собаки побігли, а ворон летів попереду і пока
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зував дорогу. Коли опинилися під вікном палати 
британського володаря, один пес гавкнув, та так 
голосно, що король налякався і випустив з рук 
млинок. Другий ярчук ускочив і на льоту підхо
пив млинок. Обидва щасливо повернулися до 
свого пана. Мудрий брат похвалив їх і забрав 
чарівний млинок.

Наступного дня прилетів ворон зі сходу і 
приніс таку новину:

— У Китайському царстві є барабан, що як у 
нього бити, то вискакують озброєні козаки.

Щури побігли у Китайське царство, прогризли 
діри у всіх будинках, повернулися й доповіли:

— Чарівний барабан є в одного мандарина. 
Багато було охочих вкрасти його, та всі загину
ли, бо він охороняється барабанником, який у 
небезпечний час ударами викликає козаків. Ко
заки вбивають сміливців, і барабанник повертає 
барабан мандарину. Тепер усі бояться навіть 
підступити до барабана.

Послав мудрий брат собак. Вони бігли, а ворон 
летів попереду — дорогу показував. Як тільки 
вони вскочили в покої китайського мандарина, 
один собака вкусив барабанника, а другий вхо
пив барабан, і вони щасливо повернулися до 
свого пана. Той похвалив їх і забрав чарівний ба
рабан.

Минув час. Якось посеред океану над білим 
каменем зустрілися два ворони. Коли вони по
вернулися до свого пана, то розповіли йому таку 
новину:
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— Посеред океану на білому камені лежить 
шабля. Вона має таку силу, що як візьмеш її у ру
ки, то вже нікого й нічого не будеш боятися. Але 
це дуже далеко.

Послав мудрий брат щурів. Щури добігли до 
океану і повернулися — бояться. Послав він со
бак. Ті кинулися у воду, пропливли трохи і повер
нулися — бояться.

— Туди, — кажуть, — і кораблі не пливуть, і 
хмари не ходять.

Тоді мудрий брат сам пішов. Узяв черпак і за
ходився переливати воду з океану на берег. По
бачив це океанський цар, виплив і здивовано 
питає:

— Навіщо ти се робиш, чоловіче?
— Хочу всю воду вичерпати та й дійти до сере

дини океану, де на білому камені лежить шабля, 
що проти всіх і всього відвагу дає, — спокійно 
відповів мудрий брат.

Ще більше здивувався океанський цар і знову 
запитує:

— Знаю я, що ти дуже цікавий і що не відсту
пиш від свого. Ось тобі човник з вітрилом. Мої 
вітри донесуть тебе до білого каменя.

Мудрий брат подякував, скочив у човник, на
п’яв вітрило, і океанські вітри донесли його аж 
до білого каменя. Там він прип’яв чарівну шаб
лю, повернувся до своїх вірних слуг і промовив:

— Настав час визволяти рідний край.
Поставив мудрий брат чарівний млинок на 

найвищому шпилі й дивиться: вітер дме, мли
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нок крутить.
Нараз все змінилося: сліпі стали зрячими, 

глухі — чуйними, німі — мовними, погані — 
вродливими, бідні — багатими, нещасні — щас
ливими, а дурні — розумними.

Усі підвели голови і побачили, що в країні па
нують чужинці, користають з їх багатства, воль
ностей і них самих. Кинулися усі до зброї, щоб 
вигнати ворогів, та немає чим. Чужинецький 
цар замкнувся зі своїм військом у великій фор
теці й звідти, маючи зброю, керує країною.

Тоді мудрий брат ударив у барабан і наказав 
першому козакові, що звідти вискочив:

— Бий тривогу, а те військо, що з'явиться, ве
ди проти царя і його слуг, що сховалися у ве
ликій фортеці.

Віддав наказ, а сам дивиться.
Почали з'являтися полки за полками: і кінні, і 

піші.
Усі йдуть до фортеці, оточують її і під не

впинні звуки барабанної тривоги входять в са
ди, що довкола мурів.

Коли військо зайняло сади, все раптом стих
ло. Замовк барабан, не чути шуму битви.

Почекав мудрий брат день, почекав другий, 
на третій посилає своїх вірних слуг у розвідку.

Вони облітали, повернулися і розповідають:
— З яблуні твого брата виросли три яблуневі 

сади: один скляний, другий золотий, третій зви
чайний, такий, як був у раю. І\сті та дрімучі ті 
сади.
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Щури побігли, прогризли діри в гущавині, по
вернулися та й кажуть:

— Сидить твоє військо у тих садах: у скляному 
пустує, у золотому мріє, у райському спочиває.

Собаки побігли, принесли чарівний барабан і 
кажуть:

— Якщо сам не виведеш своє військо з тих 
садів, то воно звідти самохідь не вийде.

Узяв мудрий брат барабан, вийняв із піхви 
чарівну шаблю, сховав за пазуху зроблену земну 
кулю і пішов.

Іде через скляний сад. Раптом без причини 
захотілося йому співати й сміятися, та він рубо
нув шаблею направо й наліво, порубав, викорчу
вав сад і пішов далі.

Проходить чере золотий сад, захотілося йому 
мріяти й химерити без причини, та він рубонув 
шаблею направо й наліво, порубав, викорчував 
сад і пішов далі.

А в третьому саду запаморочили його солодкі 
пахощі. Він сів під пишним деревом, смакуючи 
райські овочі, довкола нього все заснуло, і він 
теж задрімав, забувши про свою шаблю й бара
бан і про те, куди йде. Спить і сниться йому сон: 
що говорить до нього його маленька земля, по
дарована Долею, а в тій землі гори, вкриті хмар
ками, шумлять моря, а в озерах віддзеркалю
ються срібні зорі. І каже земля:

— Побував ти у всіх країнах і пізнав усі наро
ди. То чи щастя людей у мізерних забавах і при
страсних задоволеннях? Встань, збуди своє 
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військо, бо вороги, що засіли у фортеці, знову го
туються, щоб накласти кайдани на цілу країну.

Прокинувся мудрий брат, вирубав, викорчу
вав шаблею сад, що одурманив його, а тоді уда
рив у барабан, та так гучно, що все військо про
кинулося від мрій і пустощів і рушило в наступ 
на фортецю. Відібрали зброю і клейноди, а чу
жинців порубали.

Коли ж мудрий брат вийшов привітати 
військо і щасливий народ з перемогою, усі поба
чили, як він змінився за останню ніч. Замість 
сивини — золоті кучері, замість похиленої ста
речої постаті — прекрасний юнак.

І став народ вільним на віки вічні!
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А ж -м—

ПЕРЕСТИГЛИЙ ОВОЧ

А

Було це в часи жорстокі і криваві, сумні й 
тяжкі для всього народу.

Один індус мав у своєму садку дерево 
життєвих радощів, що родило тільки раз за своє 
життя і то лиш один овоч.

Весь народ чекав на цей овоч, як на Бога з не
ба, як на джерело щастя, як на початок нового 
життя.

І от дерево розцвіло, зав'язалося, овоч почав 
рости, наливатися... Дозрів і став прозорий, мов 
кришталь. Удень виблискував веселими кольо
рами й барвами, наче діамант, а вночі світився, 
як місяць. Дивні життєдайні пахощі розливали
ся від нього по всій країні. Зачувши ті пахощі, 
люди посходилися з цілої країни — багаті й 
бідні, старі й молоді, здорові й слабі...

Усі хотіли купити хоч шматочок того овоча, 
щоб заспокоїти свої болі, прогнати смуток і жалі, 
почути в душі радощі життя.

— Він дозрів, він дозрів для всіх нас! — гукали 
вони.

— Дай нам! Поділи на нас усіх!
— Нехай хворий стане здоровим, сумний — 

веселим!
— Нехай настане щастя в нашому нещасному 

краю!
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Та індус усіх прогнав. Він був недалекогляд
ним і сліпим. Йому здавалося, що овоч ще не 
зовсім виріс і не дозрів.

Посилав слуг на базар довідатись, скільки за
платять за овоч.

— Дають сім верблюдів.
Весело сміявся:
— Ідіть іще завтра!
Приходили, повідомляли:
— Дають сім слонів.
Весело сміявся:
— Підіть іще завтра!
Приходили, відповідали:
— Дають табун коней...
— Ідіть знову!
І ось прийшли слуги і сказали:
— Уже нічого не дають!
Індус злісно розреготався...
Та коли ближче придивився до овоча, поба

чив, що той потускнів, зморщився, поменшав, 
кудись зникло його сяйво, вже не було чути па
хощів.

Тзді, стурбований, сказав собі:
— Тепер бачу, що він більше не ростиме, що 

вже дозрів. Зірву його й понесу до самого раджі 
пресвітлого.

Коли ж виліз на драбину і приглянувся до ово
ча зблизька, з жахом побачив, що він уже пере
стиг...

Як тільки взяв його до рук, овоч луснув і роз
лився брудом.

І від його смороду тікали люди світ за очі.
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БРЕХАЙЛО ТА ПО МАГАЙЛО

Іде селом Брехайло, іде, підскакує, сюди й ту
ди позирає, де б кращу роботу собі знайти. А ро
бота його не легка: щоб за спасибі можна було 
поїсти, попити та ще й збрехати. Коли зирк — 
жінки редьку ріжуть. Воно як тут і було.

Шур, шур — наблизилося близесенько, вершу 
роззявило, губами заплямкало, очима заблима
ло, носом засопіло, та й почало так:

— А чи немає, люди добрі, чого-небудь у вас 
попоїсти? От уже три дні, як нічогісінько не їв.

— Зараз дам йому з'їсти, що ГЬсподь послав.
Брехайло як наївся, то й нумо так:
—А що се ви робите?
— Як бачите, редьку ріжемо, — відповіли йому 

жінки.
— Е-е-е! Так отеє у вас така редька? Хіба ж се 

редька? Чорт зна що, а не редька! Плюнути та 
розтерти! От у нас у Москві — от так редька! Тре
ба дрючка підкладати, кіньми з землі вивертати. 
От то так редька! То вже справжня редька!

Почули таке жінки, та й зареготали, а далі на 
таку нахабну брехню і розгнівалися, бо всяку 
брехню вважали за велике злочинство, тож тут 
же Брехайла зв'язали і в холодну посадили.

— От тобі, — кажуть, — московська редька! 
Сиди ж тут! Посидиш, і брехати покинеш!
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Тільки впоралися з ним, коли суне Помагайло. 
Побачили жінки чужого чоловіка й кажуть собі:

— А давай от у цього москаля запитаємо, чи 
правда воно, чи брехня з тієї нісенітниці мос
ковської?

Питають:
—А звідкіля, чоловіче, Бог несе?
— Московський!
— А чи росте у вас, у Москві, така й така вели

ка редька?
— Ой, люди добрі, — ледве каже Помагайло, — 

я й балакати не можу й тільки-тільки на ногах 
держуся, бо ось третій день, як і крихітки хліба 
не було у мене в роті.

Зараз його нагодували, а тоді Помагайло й ка
же:

— А, хазяюшки, сказати вам по правді, цього 
не скажу, бо того діла не знаю. А от як колись я 
йшов по Москві, так бачив своїми очима — бо
дай мені повилазили, коли брешу, — бачив, як 
семеро чоловік плавало по річці на одному 
редьквяному листі.

— Дивно, дивно, — кажуть жінки. — Ще й бо
житься, ще й заприсягається. Мабуть, правда, 
що по чужих краях дива ще не перевелися. Коли 
так, то треба відпустити того. Порадились от 
так, згодилися й сказали відпустити.

Вийшли разом Брехайло та Помагайло за ца
рину, обнялися собі, як рідні брати, і пішли, ве
селенько співаючи, до села, то Брехайло пішов 
попереду, а Помагайло залишився трішки відпо
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чити. Іде Брехайло селом, орлом дивиться. Зирк 
- зирк — бачить, жінки капусту ріжуть. Скорчи
лось, зморщилось та й підбігає:

— А чи не дасте, люди добрі, чого попоїсти? 
П'ятий день вже, як нічого не їв.

— От бідолаха, — кажуть жінки, — так, ма
буть, їсти хоче, що й „добрий день, Боже помо
жи” забув сказати. Тфеба чоловіка нагодувати!

Зараз же дали йому їсти й пити. Як же наївся 
й напився Брехайло, то й нумо знов:

— А що це ви робите?
— Капусту ріжемо, як бачите, — відповіли 

жінки.
— Капусту?! Та хіба ж це капуста? Тьфу на неї 

та й годі! Отже ж якби не бачив, що ріжете, то й 
не повірив би, що це капуста. От у нас, у Москві, 
так там цибуля та й та більша. А вже що капуста, 
то одно слово капуста: сім тисяч москалів, коли 
хочете, однією головкою наїдаються, аж кача
ються.

І тут не повірили й образилися такою несу- 
світньою, ніколи в них нечуваною брехнею: за 
таке злочинство посадили Брехайла в холодну. 
Зараз же після цього йде, ледве чвалаючи, По- 
магайло рятувати свого товариша. Жінки й пи
тають його:

— А відкіля, чоловіче, Бог несе?
— Московський!
— О, це добре! А скажіть, будьте ласкаві, чи 

буває у вас у Москві така то й от така капуста?
— Е, люди добрі! Ви б наперед голодному чо-
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ловікові дали чого-небудь попоїсти!
Наївся Помагайло та й каже:
— Ну, хазяюшки, я про таке не чув і такого не 

бачив. То, мабуть, брехня. А ось де правда, так 
правда. Коли брешу, подумаєте, то нехай мені 
язик усохне. Як ішов я по Москві, так бачив, що 
сім хат одним капустяним листком укриті. Се 
так свята правдонька.

Здивувалися жінки, подивилися одна на одну, 
пойняли й тут віри, бо ж чоловік божиться, за
присягається. Треба, кажуть, того відпустити, 
коли так. Відпустили. Пішли собі далі, обнявши
ся, Брехайло з Помагайлом.

Прийшли знов до іншого села. Помагайло, як і 
треба, лишився відпочити, а Брехайло пішов у 
село. Піянув сюди - туди, навколо. Бачить, люди 
церкву будують. Підходить і навіть „Боже помо
жи” не каже, а просто:

— А чи немає люди добрі, чого-небудь у вас 
попоїсти? Ось уже тиждень минає, як і крихітки 
в роті не було.

Зараз же дали йому їсти й пити. Як наївся 
Брехайло, то так собі веселенько почав:

— А що це ви будуєте?
— Церкву Богу, — кажуть люди.
— Ъо-тю-тю! Так оце у вас така церква буде?! 

Ай-ай-ай! От так церква! Сором, та й годі! А я ду
мав, що це хлівець на свині. От у нас у Москві, от 
там церкви! Справжні церкви! Такі церкви, що 
як кури повилазять на хрест, то аж з неба зірки 
видзьобують. От то так церкви!
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— Се вже він верзе, чорт його батька зна що, 
та ще й не кривиться. Так не можна: таку знева
гу та нісенітницю вигадувати. Поки суд та діло, 
закувати його в колодку тай держати в холодній.

Так і зробили. Тільки що впоралися з ним, ко
ли ось лізе й Помагайло. Побачили люди чужого 
чоловіка й питають у його:

— А звідкіля, чоловіче?
— Московський!
— А чи єсть у вас, у Москві, такі й отакі церк

ви, як ми чули?
— Хіба ж я можу все докладно розказати, коли 

вже тиждень минув, як я й шматка хліба не ба
чив. Такий скрізь тут у вас лихий народ.

Зараз нагодували його, чим Бог дав, а тоді По
магайло каже:

— Ні, ребята, я сього діла не знаю.А ось як 
ішов я по Москві одного разу, то бодай мені руки 
й ноги відсохли, коли брешу, бачив, як півень тя
гав у зубах півмісяця. Я погнався за ним, щоб 
одняти. Думка, бачите, була у мене, що тоді не 
треба було б світла купувати. Тільки він, клятий, 
знявся з землі та й полетів аж на небо й сів собі 
на другій половині місяця. От се так правда, бо 
сам бачив.

— Ну, се вже й ти брешеш, — кажуть українці. 
— Беріть, дядьки, й сього!

Помагайло став репетувати та від них подався 
до начальства, а люди за ним. Як почуло мос
ковське начальство, то аж за боки взялося: так 
регочеться, так регочеться, а далі й каже:
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— Ну й ловко ж дурять наші хахлів! — а тоді 
знову до українців:

— Ну, сих не смійте чіпати, як хто їх зачепить, 
то велике лихо тому буде. Зараз же випустіть 
обох!

Почухали, почухали люди потилиці, але що ж 
поробиш? Звісно, начальство: супроти нього й 
закону немає, що хоче, те й робить. Мусили ви
пустити обох.

Тоді Брехайло з Помагайлом засміялися, об
нялися собі любенько та й помандрували до дру
гого села... От так і досі вони ходять по нашій ве
ликій Україні та, нічого не роблячи, брехнею 
своєю і ситі й обуті, ще й гроші по кишенях 
бряжчать, і начальство їх любить і заступається 
раз-у-раз за них, а наші українці тільки поти
лиці чухають та й годі.

Чи не траплялися вони й вам, люди добрі? Ой, 
кому вони тільки не траплялися, любі земля- 
ченьки!
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ЛИХВАР

(Індійська леґенда — за Кіплінгом)

Одного разу найбільший із богів Шіва зі своєю 
дружиною Парваті пішов провідати свого сина, 
великого бога Гкнеха зі слоновою головою.

Вони увійшли до нього в храм. Це бачив один 
лихвар. Він був хитрий, жадібний і з усього хотів 
мати зиск. Непомітно, як злодій, зайшов і собі до 
храму та сховався за колонами, надіючись 
підслухати розмову богів.

І ось чує, Парваті говорить до свого чоловіка 
Шіви, найбільшого з богів:

— Бачили ми у садку біля храму бідного стар
ця. Він худий, напівголий, і в його мисочці всьо
го жменька рису та кілька дрібних монет. Це вся 
його милостиня за день, а тим часом він уже со
рок літ молиться перед храмом, прославляє на
ше ім'я, посилає гарячі прохання до престола ве
ликих богів. Коли ми, боги, будемо так байдуже 
ставитися до наших прихильників і справжніх 
слуг, то що подумають про нас віруючі? Вони 
почнуть на нас ремствувати і зневіряться в бо
гах.

— Добре, — сказав Шіва, — я подбаю про ньо
го.

Тоді звернувся до свого сина Ганеха, що 
надійшов на цей час:
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— Сину мій! Тут під твоїм храмом уже сорок 
років убогий старець прославляє наше ім'я, за
силає до престола великих богів свої гарячі мо
литви. Чим ти його нагородиш?

— Коли на це твоя воля, тату, — відповів вели
кий Ганех зі слоновою головою, — то не мине й 
трьох днів, як цей бідняк стане багачем. Він от
римає тисячу червінців.

Усе те чув лихвар, що причаївся в сутінках за 
колонами. Тихенько й непомітно вийшовши з 
храму, він присів біля старця й почав таку 
бесіду:

— Дорогий мій брате! Я бачу, що ти дуже по
рядна і чесна людина, хоч і бідний. Я здавна до 
тебе приглядаюся і дуже поважаю тебе за твою 
побожність, тож хочу тобі допомогти. Я дам тобі 
в нагороду п'ять червінців, а за те ти віддаси 
мені всю свою милостиню, що збереш протягом 
трьох днів.

Бідний дуже здивувався й відповів:
— Не знаю, який тобі з того може бути зиск. Я 

й через два місяці не зберу милостині на п'ять 
червінців. Тй, мабуть, не при своєму розумі.

Увечері бідак розповів про це своїй жінці, а та 
й каже:

— Повір мені, друже, що лихвар не випустить 
із рук своєї користі. І коли він дає тобі п'ять 
червінців, значить, чує якусь наживу. Не треба 
згоджуватися. Нехай наша доля зостається в ру
ках божих.

Та лихвар був упертий і лукавий. Другого дня 
він знову прийшов до старця і протягом цілого 
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дня торгувався з ним, потрохи збільшуючи суму. 
Спершу давав десять червінців, потім двадцять, 
далі вже й сто.

Старець не погоджувався.
Знаючи, що боги вірні своєму слову, хитрий 

лихвар зважився дати старцеві п'ятсот 
червінців, маючи надію, що сам дістане від ньо
го тисячу.

Коли увечері старець розповів це жінці, вона 
змінила своє рішення і порадила погодитися.

Лихвар одразу ж дав старцеві підписати роз
писку, що той віддає йому всю милостиню, яку 
отримає протягом трьох днів. Як тільки бідний 
підписав, лихвар дав йому п'ятсот червінців.

Ось уже прийшов і третій день, а старець, 
крім звичайної вбогої милостині, ще нічого не 
одержав.

Лихвар почав хвилюватися, боячись втратити 
свої п'ятсот червінців. Тож знову зайшов крадь
кома до храму з надією якось довідатися, що собі 
гадають боги і яким чином вони дадуть бідному 
обіцяну нагороду.

Він знову заховався за колонами й чекав. Рап
том на підлозі розсунулися кам'яні плити а тоді 
ще швидше зсунулися знову та так прищемили 
йому п'яту, що він не міг рушити з місця.

Саме в цей час лихвар почув чиїсь кроки. То 
між колонами в півтемряві храму ходили боги. 
Згодом почув голоси:

— Сину мій! Чи пам'ятаєш, що я тобі казав 
про того побожного старця? Я знову бачу його в 
садку з убогою милостинею. Чи ти нагородив йо- 
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го, як обіцяв мені?
— Так, тату, нагородив! Половину тієї нагоро

ди він уже одержав, а другу половину ми приму
симо заплатити того ж самого жадібного глитая, 
бо я держу його за п'яту і без викупу не відпущу.
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ЗВІРИНЕЦЬ НА КОРАБЛІ

Плив по морю корабель. Був великий, але 
брудний, занедбаний, розхитаний, що аж 
скрипів на ходу. І мав той корабель одну мету: 
збагачувати господаря і всіх його слуг. На ко
раблі містився великий звіринець, і далеко на
вкруги стояв у повітрі від нього сморід, бо чисти
ли й чепурили корабель тільки тоді, коли він на
ближався до якого міста, коли готувалися пока
зувати звірів, збирати гроші...

Окрім бруду, на кораблі був ще й великий без
лад: клітки зі звірами стояли без ніякої системи. 
Біля левів — коні, біля ведмедів — воли, біля 
вовків — свині та овечки, біля орлів — зайці. Хи
жаки дратувалися, бачачи біля себе поживу, а 
останні потерпали. І через те на кораблі були 
безперестанні погрози й страхи, дикий рик, 
жалібний писк або вереск... Та й житло у всіх 
звірів було дуже різне та безглузде. Коні, олені 
ледве поверталися в тісних клітках, тоді як гієни 
й шакали бігали по своіх великих наввипередки. 
На кораблі було багато мавп різних порід і країв, 
від найбільшої горили до найменшої мартишки. 
Усі вони містилися по темних закутках біля кро
ликів, гусей та всякої дрібноти, що нею годували 
хижих звірів. Та над усіма тут був один, що як 
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цар кохався у розкошах. Був то великий кроко
дил — священна особа для всіх. Він містився у 
басейні, зробленому для нього посеред корабля. 
Басейн був завжди повний річкової води, а на 
дні лежав пісок і глей, в якому росли різні росли
ни.

ГЬсподар, капітан, матроси, звірі й птахи — усі 
боялися крокодила, усі йому служили, бо вірили, 
що він дає згоду й лад на кораблі, безпечну подо
рож, що він рятує від бур і тайфунів, від підвод
них скель, від холери, чуми й наглої смерті...

Тому для нього призначалися маленькі мавпи, 
вівці, свині, кролики, всяка птиця і дрібна тва
рина. Від крокодилової ненажерливості й люди 
мали якусь поживу: коли йому кидали в пащу 
вівцю, то спершу стригли, білували, свиню пат
рали, гуску скубали — ось матросам і зоставали
ся всякі обрізки, вовна, щетина, пір'ячко... Вони 
йтому були раді.

Так корабель плавав по великому морю, спи
няючись у містах, і цікаві люди приходили на 
нього, оглядали звірів і платили за це гроші. Але 
доля сліпа й вередлива, а ще більше того — жор
стока. Тепер корабель плив морем, і жах повис 
над ним: люди метушилися, звірі ревіли, птахи 
жалібно пищали...

Що ж страшного трапилося?
Не стало прісної води, а спека стояла нестерп

на. Звірі від спраги не їли. Люди розгубилися, і 
всім тільки одне тільки приходило на думку: на
брати прісної води з басейну і напоїти звірів.
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Та всі жахалися тієї думки, бо ж священна осо
ба, крокодил, зараз же помститься й погубить 
усіх.

На кораблі почалися сварки: одні матроси ки
нулися до ставка брати воду, а господар з інши
ми перепинив їм дорогу. Починалася бійка... В 
цей час несподівано налетів вітер, поорав рівну 
поверхню води й почав хитати кораблем та ки
дати його по хвилях. Було не до сварок; матроси 
почали збирати вітрила, а керманичі взялися за 
стерно. Заревіла буря, заревіли разом із нею 
звірі... Матроси знову кинулися одні до басейну, 
а інші перепиняли їм дорогу. Зчинився бунт на 
кораблі. Бунт людей і бунт звірів. Люди билися, 
а звірі, мов несамовиті, ревіли, скаженіли, гриз
ли, рвали, шматували свої старі клітки...

І раптом усі вискочили на волю. Це була для 
них повна несподіванка, тож всі враз притихли 
й спокійно стояли біля кліток, ніби винувато ог
лядаючись на всі боки.

Люди поховалися в каюти, в кубрики. Слони 
першими поважно підійшли до ставка й почали 
пити, але священна особа кинулася на них і од
ного поранила. Тоді розлючений слон хапнув хо
ботом священну особу і в одну мить викинув її в 
море. Коли слони напилися і відійшли від 
басейну, туди почали збігатися всі інші звірі. А 
як і вони вдовольнилися, то кинулися до свиней, 
овець, кроликів та іншої дрібноти, ламали їх 
клітки, а самих жерли. Рятуючись від хижаків, і 
дрібнота повискакувала з кліток. Корабель був у 
повній владі звірів.
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Вони понапивалися, понаїдалися й розійшли
ся по всіх закутках.

Вітер рвав, корабель скрипів і наближався до 
берега.

Коли звірі побачили вдалині берег, то засуму
вали, згадавши колишню волю... І не тільки во
лю, а й землю, степи, ліси і гори. Кораблем кида
ло по хвилях все дужче 1 дужче, усе ближче і 
ближче він наближався до берега.

Слони зібралися докупи, стали в тісне коло, 
думаючи якусь думку, і всі дружно хитали голо
вами.

Леви походжали окремо з гордовитою 
свідомістю, що вони хоч і не на волі, але ж і не в 
клітках.

Ведмеді поглядали на далекий берег і ро
зуміли, що воля для них — то темний ліс. Сірі во
ли круторогі, дикі коні, олені нюхали ароматні 
пахощі свіжих трав, що доносилися з берега й 
радили між собою якусь раду. Вовки, гієни, ша
кали теж розуміли, що вони ще не на волі, але ж 
через свою жадобу жерли овець, свиней і навіть 
не дивилися на берег.

Лише мавпи різних порід і країв, як і завжди, 
зоставалися безжурними. їх тут було найбільше, 
і всі вони з вереском, галасом і кривлянням 
розбігалися по всьому кораблі, розлізалися по 
щоглах.

Високі щогли, реї, ванти, трапи здалися їм де
ревами, справжнім зеленим лісом, волею.

Там угорі вони кривлялися, перекидалися, 
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сварилися, галасували, дико верещали, повиса
ли на хвостах головами донизу...

І чим далі, тим більше було крику, тим мавпи 
ставали сміливішими й нарешті опанували всім 
кораблем.

Колись із своїх кліток вони бачили, як матро
си поралися біля вітрил, як кермували стерном. 
Тепер вони самі взялися за це: порозпускали всі 
вітрила, рвали їх, шматували. Чіплялися за 
стерно й тягли його у різні боки.

І від удару могутньої хвилі об стерно переки
далися в повітрі й падали в море. Зривалися з 
щогли й тонули.

Та дурні мавпи всіх порід і країв того не 
помічали. На місце одних наскакували інші й 
робили те ж саме.

А тим часом вітер став повертати й подув уже 
з берега.

Птахи, сидячи у своїх клітках, порозправляли 
крила, пообчищали на них пір’я, потім зробили 
спробу — раз, двічі махнули ними, а тоді й по
летіли. Вони перші попрощалися зі смердючим 
кораблем.

Піднялися високо в небо й лише там сказали: 
—Тепер нам воля!

Слони перестали хитати головами, насторо
жилися. Потім найбільший з них високо підняв 
хобот, подержав його так довго, а потім за- 
трубів. І коли всі інші теж так зробили, він 
підійшов до краю корабля, глянув на далекий бе
рег, переступив через борт і звалився просто в 
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море. За ним так само зробив по черзі кожний 
слон, і всі вервечкою попливли до берега.

Сірі воли круторогі збилися в купу, дивилися 
на берег і радили раду. Довго радили, потім дико 
ревли, а там — і собі гуртом кинулися у море. 
Борсалися, мов у відчаї, штовхалися, один одно
го доганяли й перепиняли, один на одного нала
зили, сідаючи верхи...

І через цю їх безглуздість чимало потонуло, 
поки воляча громада допливла до берега.

За ними попливли дикі коні, олені, верблюди, 
тури...

Розумні леви, хитрі лисиці дивилися на берег і 
думали: „Коли вже видно берег, то незабаром ми 
будемо коло нього, так завжди бувало”. На цьому 
заспокоїлися і чекали.

Тільки мавпи різних порід і з різних країв ні 
про що не думали, а гойдалися собі на щоглах. А 
тим часом вітер сильнішав. Розпущені мавпами 
вітрила гнали корабель у відкрите море.

Уже й берег сховався, а корабель кидало ще 
дужче. Люди зі своїх криївок побачили, що кора
бель гине. Це додало їм сміливості, й вони поча
ли виходити на палубу. Одні з відчаю перед ви
димою смертю кинулися до щогол, щоб упоряд
кувати вітрила, а інші до стерна, щоб скерувати 
корабель. Та мавпи в одну мить їх зім'яли, стер
ли, подряпали й скинули. Матроси вернулися 
ледве живі.

Корабель кидало, наче тріску, і порятунку не 
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було, та дурні Мавпи того не розуміли — кривля
лися й верещали.

Тоді матроси пішли на хитрощі: повивертали 
кожухи наверх вовною, закрили обличчя воло
хатою машкарою, щоб обдурити мавп. Відтак 
знову кинулися на щогли й до стерна. Спочатку 
мавпи їх не чіпали, думаючи, що то свої, а далі 
по рухах і по ділах впізнали й розірвали на 
шматки.

А корабель скрипів, тріщав, гудів і стогнав. І 
ось нараз ним так ударило об підводну скелю, 
що він розбився на кілька частин. Усі звірі, що 
зосталися на кораблі, розумні й дурні, і всі люди 
потонули з ним у морських глибинах.
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А .. А

СИРІТКА

л

Канарка-мати покинула своїх дітей. Не хотіла 
виховувати їх у неволі.

Коли господар те помітив і витяг із клітки 
гніздо, там було троє мертвих пташенят, а чет
верте ще ворушилося. Він хотів усіх викинути, 
та мені жаль стало ще живенького, і я взяв його 
до себе.

Поклав його у вату, зігрів своїм диханням. 
Потім почав годувати.

Воно, маленьке, як горіх, і ще голісіньке, без
звучно і з великим трудом роззявляло ротик : не 
мало сили.

Згодом почало цвірінькати і обростати жов
тим пір'ячком.

Коли тепер я підходив до нього й кликав: 
„Сирітко”! — воно зараз же відзивалося: „Цінь- 
цінь”!

І роззявляло широко ротик.
Я був емігрантом, був одинокий, і Сирітка ме

не помалу радувала й тішила.
Вона росла й помітно вбиралася у ясно-жовте 

пір'ячко.
От уже й літає по кімнаті.
Весела, бадьора, утішна, повна життя.
Струнка, уся жовта, а голівка сіра з чорним 

чубиком, неначе коронована.
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Мені, самотньому, було любо з цією істотою.
Цілий день вона в клопотах, усе якусь роботу 

собі знайде: або ниточку з занавіски тягне, або 
стінку довбає, або нишпорить по різних заку
точках...

І в тому все її життя.
Дивлячись на неї, я думав: „Бідна, бідна! їй не 

зазнаєш волі у своєму житті! Не відчуєш розкоші 
гарячого сонця і холоднуватих лісів! Тїзій рідний 
край далеко-далеко, де цвіте вічно весна. Th його 
не побачиш... А, може, й я не побачу вже сво
го?..”

Коли я виходив із дому, і, повертаючись, не 
бачив у кімнаті своєї пташини, гукав:

— Сирітко! Де ти?
Зараз же чув:
—Тінь, тінь!
І голодна пташка вилітала або з-під стола, або 

з-під ліжка, сідала на мою долоню або на рамено 
й вимагала їсти.

Так усе літо ми жили, як добрі приятелі, й 
тішилися обопільною дружбою.

Настала холодна осінь.
Вільні птахи відлітали в теплі краї.
Сирітка все сиділа на вікні, пильно пригляда

лася до них, проводила їх сумним поглядом...
Уже не з такою дитячою вірою сідала мені на 

долоню, а сторожко, обережно.
Сонце сховалося у хмари, падали дощі.
Засумувала.
— Сирітко! Де ти?
— Цінь-цінь!
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— Де твоя воля?
— Цінь-цінь!
— Лети ж, лети до мене, моя кришечко, моя 

дитинко люба!.. Не хочеш? Уже боїшся мене?..
Упали сніги. Морози заволокли візерунками 

вікна.
Сирітка сидить на вікні й сумно дивиться на 

біле зимове вбрання, якого ще не бачила...
Якось одного разу через відчинені двері вона 

вилетіла на мороз.
їй одразу стало весело, радісно. Сіла на перше 

дерево й перелітала з гілки на гілку.
Я вискочив за нею.
— Сирітко! Де ти?
— Цінь-цінь!
Кликав, кликав. Вона відзивалася, проте не 

летіла до мене.
— Сирітко! Де твоя воля?
Нічого вже не відповіла, з усією енергією по

летіла ген-ген... У цю ж мить звідусіль налетіла 
ціла зграя горобців й кинулася на неї. Так поча
ли клювати, що жовте пір'ячко летіло за 
вітром...

Це була її перша зустріч з братами.
Вернула назад і сховалася між гілками голого 

дерева.
— Сирітко, де ти?
Тйхо.
— Де твоя воля?
Тйхо.
— Ходи до мене, моя дитинко, бо загинеш на 

морозі!..
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Наблизився вечір. Я поліз на дерево, щоб її 
піймати. Вона здіймалася все вище й вище...

Надійшла холодна, морозна ніч.
Уже нічого не міг зробити й лишив свою вихо

ванку на власну її волю.
Ледве розвиднілося, а я був уже під деревом.
Придивився й побачив: моя пташка сидить 

високо на гілці.
— Сирітко, це ти?
Тйхо.
Хотів вилізти на дерево. Воно хитнулося всіма 

гілками й жовтеньке замерзле тільце, як грудоч
ка, упало додолу...

Підняв його й поклав на долоню.
— Сирітко, це ти?
Тйхо.
— Це твоя воля?
Тйхо...
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КОМАРИК ТА МУШКА

Жили собі Комарик — німецький чударик та 
Мушка — гессенська пустушка.

Половою піч топили, в горіховій лушпині 
куліш варили. Сала не купували, хліба позича
ли, а водичку даром брали.

Так жили-поживали, весело співали...
Якось сів комар на дубочку, схилив головочку. 

Де взялися буйні вітри — дуба похилили, Кома
ра звалили.

Упав Комар на помості, побив, поломив ребра 
й кості!..

Прилетіла Мушка мала та й плакати гірко ста
ла...

А шершень почув та й питає:
— І чого се ти, Мушко-політушко, так гірко 

плачеш?
Як же мені не плакати, коли
Дуб на дуба похилився
І Комарик мій забився?
— Ну, то я почну в дуду грати!
Полетів і почав гудіти щосили. Почув це 

Півник та й каже до нього:
— Чого це ти, Шершню, в дуду граєш?
— Як же мені не грати, коли
Дуб на дуба похилився,
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Упав Комар та й забився. 
Прилетіла Мушка мала 
Та й плакати гірко стала...
— То я почну співати!
І розкукурікався на все горло. А Цуцик і питає:
— Чого це ти, Півнику, розспівався?
— Як же мені не співати, коли 
Дуб на дуба похилився 
Упав Комар та й забився, 
Прилетіла Мушка мала
Th й плакати гірко стала... 
Шершень в дуду заіграв...
— То й я почну гавкати!
І почала Собачка брехати на весь голос без 

упину. А тополя молоденька, що тут росла, й го
ворить до Цуцика:

— Цуцику! Чого це ти розгавкався?
— Як же мені не гавкати, коли 
Дуб на дуба похилився, 
Упав Комар та й забився, 
Прилетіла Мушка мала
Та й плакати гірко стала... 
Шершень в дуду заіграв, 
Кукурікать Півник став...
— То й я розгойдаюсь!
І почала Тополя хитатися з такою силою, що й 

листя з неї посипалось.
А Дівчинка несе молоко в глечику та й ди

вується:
— Чого це ти, Тополе, так розхиталася?
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— Як же мені не хитатися, коли
Дуб на дуба похилився, 
Упав Комар та й забився.
Прилетіла Мушка мала
Та й плакати гірко стала. 
Шершень в дуду заіграв. 
Кукурікать Півник став, 
А собачка розбрехалась...
— Ну, то й я розіб'ю свій глечик!.. І кинула 

Дівчинка з усієї сили глечиком об землю.
Свинка побачила, похитала головою та й ка

же:
— А чого це ти, Дівчинко, глечика розбила?
— Як же мені не розбити, коли
Дуб на дуба похилився 
Упав Комар та й забився. 
Прилетіла Мушка мала 
Та й плакати гірко стала. 
Шершень в дуду заіграв, 
Кукурікать півник став, 
А собачка розбрехалась, 
А Тополя розхиталась...
— То й я почну моркву їсти!..
Побігла Свинка на город і давай моркву їсти. А 

Кізячок, що тут лежав, і питає:
— Чого це ти, Свинко, моркву риєш?..
— Як же мені не рити, коли 
Дуб на дуба похилився, 
Упав Комар та й забився. 
Прилетіла Мушка мала
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Та й плакати гірко стала. 
Шершень в дуду заіграв, 
Кукурікать Півник став, 
А Собачка розбрехалась, 
А Тополя розхиталась. 
Піечик Дівчинка розбила...
— То й я розгорюсь великим і ясним полум'ям! 
І закурив і зачадив Кізячок з усієї сили.
А Реп'яшок, що біля нього ріс, і питає:
— Чого це ти, Кізячку, так розгорівся?
— Як же мені не горіти, коли 
Дуб на дуба похилився, 
Упав Комар та й забився. 
Прилетіла Мушка мала
Та й плакати гірко стала. 
Шершень в дуду заіграв, 
Кукурікать Півник став, 
А Собачка розбрехалась, 
А Тополя розхиталась. 
Піечик Дівчинка розбила, 
Свинка моркву всю порила...
— То й я почну до всіх чіплятися!
І почав Реп'яшок до всіх приставати.
А Котик його умовляє:
— Ну, й чого це ти, Реп'яшку, до всіх 

чіпляєшся?
— Як же мені не чіплятися, коли
Дуб на дуба похилився, 
Упав Комар та й забився. 
Прилетіла Мушка мала
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Та й плакати гірко стала. 
Шершень в дуду заіграв, 
Кукурікать Півник став, 
А Собачка розбрехалась, 
АТзполя розхиталась. 
Піечик Дівчинка розбила, 
Свинка моркву всю порила, 
А Кізячок розгорівся...
— То й я вхоплю шматок сала! 
Поліз Котик у комору і вкрав сало. 
А Хата й звертається до нього:
— А нащо це ти, Котику, вхопив сало?
— Як же мені не хапати, коли 
Дуб на дуба похилився, 
Упав Комар та й забився, 
Прилетіла Мушка мала
Та й плакати гірко стала. 
Шершень в дуду заіграв, 
Кукурікать Півник став, 
А Собачка розбрехалась, 
А Тополя розхиталась. 
Піечик Дівчинка розбила, 
Свинка моркву всю порила, 
А Кізячок розгорівся, 
А Реп'яшок причепився...
— То й я почну танцювати!
І почала Хата так вистрибувати, що аж піч за

валилася. А ГЬсподар, що спав на печі, й бубо
нить спросоння:

— А чого це ти, Хатко, так розтанцювалася?
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— Як же мені не танцювати, коли 
Дуб на дуба похилився,
Упав Комар та й забився.
Прилетіла Мушка мала. 
Та й плакати гірко стала.
Шершень в дуду заіграв, 
Кукурікать Півник став, 
А Собачка розбрехалась, 
А тополя розхиталась, 
Глечик Дівчинка розбила, 
Свинка моркву всю порила, 
А кізячок розгорівся, 
А Реп'яшок причепився. 
Покрав Котик усе сало...
— ГЬ! То мені пора вставати!
От протер ГЬсподар очі й побіг швиденько до 

Струмочка, щоб умитися. А Струмочок до нього 
й говорить:

— Чого це ти, ІЬсподарю, так пізно та сквапно 
умиваєшся?

— Як же мені сквапливо не умиватися, коли 
все господарство моє гине, бо

Дуб на дуба похилився, 
Упав Комар та й забився.
Прилетіла Мушка мала,
Та й плакати гірко стала, 
Шершень в дуду заіграв, 
Кукурікать Півник став.
А Собачка розбрехалась,
А Тополя розхиталась,
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Глечик Дівчинка розбила,
Свинка моркву всю порила.

А Кізячок розгорівся,
А Реп'яшок причепився.
Покрав Котик усе сало,
Танцювати Хата стала.
— Он як! — каже Струмочок. — Ну, так і я 

розіллюся!
І розлився Струмочок великими водами, і в 

тому розливі потонули всі: і ГЬсподар, і Хатка, і 
Котик, і Реп'яшок, і Кізячок, 1 Свинка, і Дівчин
ка, і Тополя, і Собачка, і Півник, і Шершень, і 
Мушка, і Комарик — усіх, як і не бувало!
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МАРІЙКА

Була у матері рідна дочка й пасербиця. Рідну 
дочку вона дуже любила, а нерідну й бачити не 
могла, бо вона, Марійка, була далеко краща від її 
Іклини.

Добра Марійка не знала про свою красу і не 
могла пояснити собі, чому мачуха так злиться, 
як тільки вона попаде їй на очі! Дівчина все ро
била: прибирала в хаті, варила, шила, пряла, 
ткала, давала корові траву, напувала її, до'іла, а 
Іклина тільки чепурилася і нічогісінько не роби
ла, неначе їй щодня було свято. Марійка працю
вала охоче і терпляче, наче овечка, терпіла лай
ку і прокльони мачухи і сестри. Ik це не допома
гало.

З дня на день обидві вони ставали лютіші, бо 
чим далі, тим Марійка робилася кращою, а Ік- 
лина від люті поганішою. Подумала її мати: „Чо
го я буду терпіти в своєму домі гарну пасербицю, 
коли моя рідна дочка таки зовсім негарна? 
Прийдуть парубки сватати, Марійка їм сподо
бається, вони й не захочуть Іклини”.

Від того часу мачуха з дочкою шукали нагоди, 
як би позбутися бідної Марійки. Мучили її голо
дом, били її, а дівчина все терпіла та з дня на 
день ставала все кращою.
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Одного разу, а було це саме серед зими, забаг- 
лося Пілині фіалок:

— Піди, Марійко, принеси мені з лісу пучок 
фіалок. Я хочу заткнути квітки за пояс і чути їх 
пахощі.

— Боже правий! Що ти надумала, сестрице 
мила? Я ніколи не чула, щоб фіалки росли поміж 
снігом! — відповіла сердешна дівчина.

— Тй ще смієш сваритися, негіднице, жабо,ко
ли я наказую тобі? Якщо ти не підеш у ліс і не 
принесеш мені фіалок, то я вб'ю тебе!

Тут і мачуха нагримала, схопила Марійку, ви
кинула її геть на мороз ще й двері зачинила за 
нею.

Гірко плачучи, пішла дівчина в ліс. Сніг лежав 
глибокий, ніде не було видно й слідів людських. 
Довго блукала сердешна, змерзла, зголодніла і 
вже молила Бога, аби він узяв її з цього світу. 
Раптом запримітила вдалині вогонь, пішла на 
його блиск і вийшла на верх гори. На горі палало 
велике вогнище, а навкруги нього на дванадця
ти каменях сиділо дванадцять чоловіків: три 
старі із сивими бородами, три трохи молодші, 
ще три середніх літ, нарешті три молоденькі й 
гарні. Усі мовчки дивилися на вогонь. Це було 
дванадцять Місяців. Січень сидів найвище, во
лосся і борода у нього були білі, мов сніг, у руках 
він тримав булаву, як ознаку влади. Якийсь час 
Марійка стояла здивована, а далі отямилася, на
близилася і попросила:

— Люди добрі! Дозвольте мені обігрітися біля
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вогню, я вся тремчу від холоду!
Місяць Січень кивнув головою і спитав:
— Як же ти, дівчино, сюди зайшла 1 чого шу

каєш?
— Я шукаю фіалок, — відповіла Марійка.
— Тепер не час шукати фіалок! Скрізь сніг ле

жить, — сказав Січень.
— Я сама це добре знаю, — відповіла сумно 

Марійка. — Та моя мачуха і сестра ГЬлина нака
зали мені принести лісових фіалок. Як не прине
су, то вони вб'ють мене. Панове пастухи! Молю 
вас, скажіть, чи не могла би я десь тут знайти 
фіалок?

Тоді Січень підвівся з каменя, підійшов до 
наймолодшого місяця, передав йому булаву і 
сказав:

— Братику Березню, сядь на моє місце.
Березень сів вище від усіх і махнув булавою 

над вогнем: в той же момент вогонь запалав 
сильніше, сніг почав танути, на гілках з'явилися 
бруньки, під деревами зазеленіла трава, квіти 
пустили пагінці. І ось настала навкруги весна. 
Поміж кущами зацвіли фіалки. їх було так бага
то, ніби хто розіслав блакитний килим.

— Швидше рви! — сказав Місяць Березень 
Марійці.

Вона радісно набрала великий букет, подяку
вала дванадцятьом місяцям і поспішила додому.

Як же здивувалися Галина й мачуха, коли по
бачили, що Марійка йде з букетом фіалок. 
Відчинили їй двері. Вона ввійшла, і пахощі роз
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лилися по всій хаті.
— Де ти їх набрала? — спитала Галина серди

то.
— На високій горі. Там їх багато росте під ку

щами.
Галина взяла квіти, заквітчалася, нюхала са

ма й давала нюхати матері, а до сестри ні разу й 
не промовила: „Нюхай і ти!”

Після того Галина й мачуха вигнали Марійку 
по суниці.

Пасербиця знову прийшла до Місяців і вони 
так же щиро її привітали.

Довідавшись, в чому справа, Січень встав із 
каменя, підійшов до Місяця, що сидів навпроти 
нього, віддав йому булаву й сказав:

— Братику Липню, сядь на моє місце.
Прекрасний Липень сів вище від усіх і махнув 

булавою поверх вогню. В ту ж мить полум'я 
піднялося високо, сніг швидко розтанув, земля 
одяглася в зелену траву, дерева в листя, пташки 
почали свої співи, різні квіти прикрасили ліс. 
Настало літо. У траві замелькали білі зірочки, 
ніби їх навмисне насіяли. Швидко на очах білі 
зіроньки перетворилися в суниці, і в ту ж хвили
ну ягідки дозріли.

Не встигла Марійка й оглянутися, як їх багато- 
багато розсипалося по землі, немов хто скропив 
її кров'ю.

Марійка набрала суниць, подякувала й 
віднесла їх Галині.

Th їла ягоди й матері давала поласувати, та ні 
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разу не сказала Марійці: „Покуштуй і ти, сестри
це!”

Утретє забажалося Галині червоних яблучок, і 
вона послала за ними Марійку.

Глибокими лісами знову прийшла небога до 
Місяців.

Цього разу Січень передав свою владу братові 
Жовтню. Жовтень сів на перше місце, махнув 
булавою над вогнищем — огонь запалав яск
равіше, сніг пропав, природа швидко набрала 
сумного осіннього вигляду. Листя падало з дерев 
одне за одним, а свіжий вітер гонив його по 
сухій пожовклій траві. Марійка вже не бачила 
розквітлих квітів, зате знайшла яблуню з соко
витими плодами. Струсила її — упало одне чер
воне яблуко, струсила ще — упало друге.

—Тепер швидше додому! — сказав Жовтень.
Здивувалася Галина, здивувалася й мачуха, 

коли Марійка принесла додому два яблучка:
— Де ти зірвала яблука?
— На високій горі, там ще багато їх зосталося.
— Чому ж ти не принесла більше? — скрикну

ла з люттю Галина. — Мабуть, сама поїла доро
гою?

— Ах, мила сестрице! Я ні одного яблучка не 
спробувала. Я струсила раз — упало одне яблуч
ко, струсила ще — упало друге. А більше трусити 
мені не дозволили, наказали додому йти.

— А щоб тебе громи побили, — кляла Марійку 
Галина і хотіла її побити. Сердешна заплакала і 
втекла в другу кімнату. Галина стала їсти яблуко, 
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і воно видалося їй надзвичайно смачним. З'їла 
та й каже матері:

— Дай-но мою шубу, піду я сама до лісу, бо ця 
негідниця, мабуть, знову все з'їсть по дорозі. Я 
струшу всі яблука, чи там вони дозволять мені, 
чи ні!

Одягла шубу, хустку на голову і пішла з дому.
Сніг лежав глибокий, ніде не видно було слідів 

людської ноги. Довго вона блукала, нарешті 
прийшла до місяців. Не спитавши дозволу, Гали
на просто підійшла до вогнища і почала гріти 
руки.

— Чого ти шукаєш? По що сюди прийшла? — 
суворо спитав Січень.

— А тобі яке діло, старий дурню? Нащо тобі 
знати, куди я йду? — відповіла Галина й повер
нулася в ліс.

Січень наморщив чоло і підняв булаву над го
ловою.

В цю хвилю вогонь став горіти слабше, небо 
захмарилося, сніг посипав такими пластами, 
немов хто з перини витрушував пір'я. По лісі за
свистів різкий, холодний і пронизливий вітер. 
На один крок перед собою Галина вже нічого не 
бачила. Вона в'язла в снігу, проклинала Марійку 
і почувала, що поволі замерзає.

Дожидаючи дочку, мати дивилася у вікно, 
вибігала за ворота; години минали одна по 
другій, а Гклини не було.

Мабуть, яблука так їй сподобалися, що вона 
ніяк не може їх покинути, — подумала мати.— 
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Піду й я та сама подивлюся.
Одягла шубу і пішла шукати дочку.
А між тим час минав та й минав. Марійка на

готувала страви, упоралася з коровою, а мачуха 
й Галина не поверталися.

— Де ж вони ходять так довго? — подумала 
Марійка і сіла прясти. Уже й попряла, уже й на
дворі смерклося, а іхусе нема.

— Ах, Боже мій! Що з ними трапилося? — ска
зала добра дівчина. Подивилася у вікно — небо 
світилося зорями, земля блищала снігом, а з лю
дей нікого не було видно.

Другого дня ждала їх Марійка на сніданок, 
ждала на обід, та даремно — вони обидві замерз
ли у лісі.
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ZSSSSSSESSS5

ОЧІ ЗАВИДЮЩІ, РУКИ 

ЗАГРЕБУЩІ, НІС ЗА ВІТРОМ

Жив на світі чоловік. Жив собі, нічим не кло
потався та все витрачав батькову спадщину. А 
як уже нічого ні в коморі, ні в хаті не зосталося, і 
почав він з голоду пухнути, аж тоді задумався.

Став думати-гадати, як би йому розбагатіти. 
Думав-думав та й каже своїм синам (а в нього бу
ло аж три парубки, що злазили з печі хіба по
поїсти).

— А що, діточки, як я візьму горбу та піду по 
милостиню? Може ми й розбагатіємо?

Сини й відповідають:
— Ай справді буде добре! Ви ж, тату, не такі 

ще старі, щоб нездужали торби носити. Ідіть з 
Божою поміччю, то всім нам добре стане. І самі 
не будете голодні, і нас прогодуєте, бо ми ж ваші 
діти.

Взяв батько торбу та й пішов. Не хотілось йо
му жебрати в своєму селі, то він подався в 
сусіднє. Іде через лісок і зустрічає чоловіка. Про
стий собі чоловік, а тільки очі у нього якісь про
никливі й горять, мов вогники.

Поздоровкались.
Чоловік питає:
— Чи далеко, дядьку, мандруєш?
— Та йду по милостиню, бо я бідний... Людям
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Бог дає багатство, а мені — дітей.
— А що ж би ти хотів мати?
— Та багатство.
— Яке ж багатство? Ну, скажімо, корову хо

чеш?
— А нащо мені корова? Її треба пасти та доїти, 

а в мене в хаті самі парубки.
— Ну, а коней хочеш?
— Ik й коней треба годувати та стерегти, а ми 

до того не звикли.
— Ну, то може тобі дати овечок отару?
— А що я з ними робитиму? Адже їх треба до

глядати, стерегти...
— Ну, то я дам тобі ниву родючу.
— Ой, не давай, чоловіче добрий, бо у мене не

ма чим її виорати та й мороки коло неї не оббе
решся, нехай Бог милує!

Тоді чоловік із проникливими очима поглянув 
суворо на бідного та й каже:

— Тепер я бачу, що тобі ніяке багатство не по
собить. Для того треба насамперед робити, тре
ба мати розум здоровий, а ще й очі завидющі, 
руки загребущі та й ніс держати за вітром... Ну, 
прощай!

І чоловік пішов своєю дорогою.
Бідний став тай думає:
— Що воно таке? Каже, що все може дати, а 

багатства попросив у нього, так не дав! іуг щось 
не теє... Вернусь додому та розповім дітям.

Приходить до хати голодний, з порожньою 
торбою й про все розповідає синам.

— Ех, тату, тату! — каже старший. — Які бо ви 
недогадливі! Попросили б того чоловіка, щоб дав 
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мені очі завидющі, може б і справді я розбагатів.
А середущий каже:
— А мені, щоб дав руки загребущі, то й я роз

багатів би.
— А мені, — каже менший, — хоч би ніс за 

вітром.
Другого дня знову йде бідний по милостиню, 

знову зустрічає в ліску тогож чоловіка.
Привітався та й каже:
— Чоловіче добрий! Старший мій син про

сить, щоб ти дав йому очі завидющі, а середущо
му дай руки загребущі, а меншому хоч ніс за 
вітром!

Чоловік засміявся та й питає:
— А більше нічого не просять?
— Більше нічого.
— Розуму не просять?
— Ні, не просять... — відповідає бідний
— Добре, — каже чоловік, — раз у сторіччя, а 

це саме сьогодні, я роздаю всім, хто чого попро
сить.

І пішов своєю дорогою.
Увечері вертається бідний додому й несе по

вну торбу наїдків.
— От, думає, буде радість діткам!
Вступає до хати. А сини позлазили з печі,ме

тушаться, кудись лагодяться, на батька й не гля
нули... Здивувався батько, бо ніколи не бачив іх 
такими моторними.

— Куди се ви, дітки, збираєтесь?
— Підем, тату, у широкий світ, бо ми вже й бо

ки повідлежували на печі.
— У мене, — каже старший, — стали очі зави
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дющі, так би й зажер увесь світ!
— А у мене, — каже середущий, — зробились 

руки загребущі, так би загарбав увесь світ!
— А я маю ніс за вітром, — додав молодший, 

— і чую, що скрізь по світі люди купаються в 
розкошах і багатстві.

— Ну що ж, дітки, ідіть з Богом, коли задумали 
добре діло, тільки батька не забувайте, бо це ж я 
для вас випросив такі скарби.

Повставали сини удосвіта і пішли у світ.
Ідуть дорогою й помічають, що дивні діла ста

ли творитися. Як погляне старший на чужу ху
добу очима завидющими, так усе до нього й 
підходить, і лащиться, і горнеться, хоч за пазуху 
бери. Як простягне до чужого збіжжя руки за
гребущі середущий, так воно й росте й пи
шається, нахиляється до нього, хоч із корінням 
виривай. А найменший кидається по дорозі у всі 
боки, як несамовитий, скрізь усе нюхає, як чут
ний на ніс собака.

Ткк ідуть та ідуть, не мало, не багато, от і каже 
до братів Ніс За Вітром:

— Чую я своїм носом, що по дорозі зустрінуть
ся нам три царства, а в них багато золота, срібла 
й самоцвітних каменів. Буде всім нам пожива 
добра.

Пройшли ще шмат дороги й бачать, що шлях 
розходиться у три сторони. Тут стоїть стовп, а на 
ньому напис: „Хто піде вправо, стане сліпим, хто 
вліво — безруким, а хто просто — безносим”.

Брати думали-гадали, що б воно значило? Ко
му кудою треба йти? Ніяк не могли обміркувати 
того. Тоді Очі Завидющі й каже:
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— Не на те дав мені той чоловік очі завидющі, 
щоб я став сліпим. Піду я вправо.

За ним Руки Загребущі каже:
— Не на те дав мені той чоловік руки загре

бущі, щоб я став безруким. Піду вліво.
А за ним Ніс За Вітром і собі каже:
— Не на те дав мені той чоловік ніс за вітром, 

щоб я став безносим. Піду я просто.
Попрощалися і розійшлися кожен своєю доро

гою. Очі Завидющі пішов направо. Дорога рівна, 
як стріла, а тільки все вгору та вгору. Ткк він дов
го йшов і нарешті побачив, що поперек дороги 
стоїть величезний замок, а дорога веде просто 
до брами. Брама залізна, глуха. Коли він став 
проти неї, сама перед ним розчинилася, і як 
тільки переступив поріг, знову зачинилася.

І опинився він у царстві блиску. Сонце тисяча
ми вогнів відбивалося у всьому, усе блищало 
так, що різало очі, мов ножами. Він прижмурив
ся і тоді побачив, що замки, палати, вежі, будин
ки — все було з блискучої криги, дахи на них 
срібні, а вулиці й доріжки золоті та діамантові. 
То було царство холодних вітрів, бур і морозів. 
Очі Завидющі від нестерпного блиску затулив 
очі руками і так стояв. А як згадав, що скрізь 
незліченне багатство, переміг біль очей, кинувся 
на вулицю й почав виколупувати діаманти, зби
рати на купу золото. Та руки в нього були слабкі, 
а робота нелегка, до того ж блиск так різав очі, 
що він чим далі бачив гірше, а коли зібрав цілу 
купу діамантів, то вже й зовсім осліп, заблудив, 
погубив усі скарби й не знав, що далі робити.

1\т налетів холодний вітер, вхопив Очі Зави
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дющі й перекинув його назад за браму, закоцюб
лого, ледве живого й навіки осліпленого.

Другий брат — Руки Загребущі, — пішов 
наліво. Дорога була рівна, як стріла, тільки все 
спускалася вниз. Довго так ішов він, і ось ба- 
чить:дорогу заступає висока, крута гора, а в ній 
видно високу залізну браму. Як тільки наблизив
ся до неї, брама тихо перед ним відчинилася, і 
не встиг він переступити поріг, як вона знову за 
ним зачинилася.

Руки Загребущі зостався в темряві. Простяг 
руки й почув, що тут є добра пожива. Почав блу
кати у пітьмі навпомацки. Проходив великими й 
малими ходами, і чим далі заглиблювався, тим 
більше впевнювався, що він у підземному 
царстві. Хоч очі й нічого не бачили, зате руки аж 
свербіли, відчуваючи близько великі скарби.

Раптом чує гомін, сміх, галас, веселі пісні. 
Потім гуркіт, дзвін золота й срібла. І, нарешті, 
тоненький голос вигукує:

— Золото складайте в порожній колодязь, 
діаманти розкиньте понад річкою, а сріблом за
сипайте рівчак, щоб зробити місток через нього.

Почалася знову в темряві метушня, сміх і 
жарти, знову загуркотіло, зашуміло, задзвеніло 
золото і срібло.

— Очевидячки, — гадає собі Руки Загребущі, 
— тут царство скарбників землі. Ось коли я роз
багатію!

Тільки враз задзвонило щось у дзвін, а потім 
усе стихло...

І серед мертвої тиші Руки Загребущі чує той 
самий голос: „Слуги мої вірні! Недарма я ваш
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цар, бо маю за всіх вас ніс найчутніший. Чую я, 
що в нашому царстві запахло чимось дуже пога
ним, так, неначе чоловік тут десь поблизу”.Чує 
Руки Загребущі, що по сьому враз сьорбануло 
кілька тисяч носів, а потім крик:

— А справді, погано пахне! Тут, певно, десь 
причаїлася людина!

Знову перший голос каже:
— Треба її винюхати та впіймати.
Руки Загребущі притулився до стіни, стоїть ні 

живий ні мертвий і гадає собі: „Певне, вони не 
бачать, якщо нюхом мене розшукують, ану 
засвічу сірника!”

Освітив сірником усе навкруги й побачив 
дивні дива: перед ним майдан, від якого у всі бо
ки розходяться вулиці попід землю. На майдані 
метушаться тисячі маленьких, як ляльки, чо
ловічків, а посеред майдану на золотому пре
столі в діамантовій короні сидить їх цар і поряд
кує... Мабуть, справді чоловічки далеко не ба
чать і погано чують, бо весь час нюхають 
повітря. Біля царя насипані купи золота, срібла і 
різних самоцвітів.

Враз він нюхнув повітря й каже: „Запахло 
горілим! Шукай праворуч від мене”.

Чоловічки кинулися до Рук Загребущих, але 
тепер він їх не боявся: сміливо ступав через них, 
давив їх і біг до купи золота. Тут біля самого царя 
запалив знову сірника й почав хапати скарби 
своїми руками загребущими.

Цар стрибнув із престола та навтікача і як за
верещить: „Він бере скарби руками! Одгризіть 
йому руки, бо ми всі загинемо!”
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Коли Руки Загребущі набрав повні руки золо
та й самоцвітів і хотів іти до брами, зчинився 
враз галас, вереск! На нього напали тисячі чо
ловічків. Спершу він відбивався ногами, стру
шував їх, але вони обсіли його, як мухи, чіпляли
ся за одежу, волосся, повисли на руках, на бо
роді, на носі. Чує він, що гризуть йому руки. Ось 
уже і кров біжить, та шкода йому випустити на
грабоване добро, щоби скинути чоловічків із се
бе. Чує, що і руки на половину об'їджені, вже 
слабнуть. І хоч які вони були загребущі, а все ж 
мусили кинути скарби. Та відбитися від чо
ловічків він уже не міг; ухопив того, хто в'ївся в 
його руки, вирвав зі своїм тілом, вдарив об зем
лю, а другий вже впився, знову гризе йому руки.

Нарешті Руки Загребущі знесилився й упав. 
Тоді знову стало тихо, і чув він голос царя: „Спа
сибі, мої вірні слуги! Тепер візьміть його і 
віднесіть за браму, бо він засмердить нам усе 
царство”! Так і зробили маленькі підземні чо
ловічки, і Руки Загребущі опинився за брамою 
без рук.

Третій брат, Ніс За Вітром, пішов просто. До
рога була рівна, як стріла. Йшов, йшов і 
підійшов до залізної брами, яка перед ним теж 
відчинилася, і як тільки переступив поріг, зараз 
же за ним зачинилася.

Ніс За Вітром опинився у великому болотяно
му царстві. Тут стояв такий гострий сморід, що 
так і вдарив йому в ніс, як ножем. У смердючому 
багні лазили чоловіки, плескалися, зганяли в 
отари раків, бавилися, їздили верхи на великих 
жабах, ловили гадюк і в'язали їх докупи хвоста
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ми, реготалися... А на дні болота було повно зо
лота, срібла і самоцвітів, якими чоловіки, жар
туючи, шпурляли один в одного.

Ніс За Вітром умлівав від смороду; тільки дих
не своїм чутним носом, так йому в голові й запа
морочиться. Затулив ніс рукою, хоче другою на
брати скарбів, але очі його погано бачать у бо
лоті, а сморід нестерпний залазить йому через 
рот. Затуляє рот, а сморід переходить через вуха. 
Ніс За Вітром скаженіє, танцює коло болота, як 
на розпеченій сковороді. А там на дні золото та 
самоцвіти так і тягнуть до себе. Ухопив глею на 
березі й замазав ніс. Стало легше. Нахилився 
над багнищем і почав звідти похапцем золото 
вигрібати, але зараз же й зомлів від смороду. Ткк 
лежав, спустивши ніс у болото, й не рухався. За
раз же поналазили раки й почали ніс общипува
ти, аж поки не з'їли весь.

А він лежав непритомний і був би там помер, 
та чоловіки вилізли з болота, обнюхали його, од
несли за браму і там покинули...

Коли на свіжому повітрі прийшов до себе, то 
побачив, що лежить за брамою болотяного цар
ства і що зостався без носа.

Пішов Ніс За Вітром додому тією ж дорогою. 
Приходить туди, де стоїть стовп із написом, а 
там уже сидять Очі Завидющі без очей і Руки За
гребущі без рук.

Тоді всі разом пішли назад до батька.
Батько поглянув і не признав їх за своїх синів, 

а як вони все йому розповіли, пустив їх у хату, 
нагодував і напоїв.

Сини й кажуть:
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— Обдурив вас, тату, той чоловік, насміявся з 
вас та й нас усіх покалічив. Тепер годуйте нас, бо 
ви у тому винні, що ми поробилися каліками.

Батько й відповідає:
— Добре, дітки! Я вже звик старцювати, якось 

вас прогодую. Тільки забув я вам сказати, коли 
переказував тому чоловікові, що кожен з вас по
прохав, то він спитав ще: ”Ну, а розуму твої сини 
не просять?” Я сказав: ”Ні, не просять. Мабуть, 
без розуму ніяких скарбів здобути не можна”.

80



ДВА СУСІДИ

На хуторі, на безлюдді, жили два сусіди. Оба 
терпіли тяжку біду, і та біда привела іх до това
ришування, до братського життя. Нерідко дово
дилося ділитися останнім, аби допомогти один 
другому. І ось при такому братерському житті 
потрохи господарство іх кращало, і згодом вони 
стали заможними.

Живуть собі вільно, ні від кого не залежні, уже 
не потребують допомоги один другого, а тільки 
пишаються. І було їм добре обом, бо кожен 
пам'ятав, що якби не другий, то увесь вік він пе
ребував би в злиднях.

Так жили, як брати.
Якось в околиці з'явилися розбійники. Напа

ли вони на хату заможнішого й дужчого, усе по
грабували й спалили, ледве сам господар зміг 
утекти.

Що йому робити далі? Став бідним, як ста
рець.

А багатий сусід і собі тремтить, що й до нього 
прийдуть розбійники і в нього все заберуть. Про
сить він бідного переселитися до його хатини: 
обіцяє годувати, зодягати, аби тільки той до
поміг йому розбійників одігнати. Бідний пішов.

Коли прийшли розбійники до багатого, то 
сусіди так іх зустріли, що ті вже зареклися при
ходити. Десь розбіглися, поховалися й чутки про 
них не було.
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От спершу багатий бідного шанував, догод
жав йому і його родині, Та як потрохи став забу
вати про розбійників, перестав годувати бідно
го, а потім почав кпити з нього. Нарешті вигнав 
з хати.

Бідний пішов на своє старе попелище, вико
пав там землянку й почав горювати.

Багатий же розкошував, забувши зовсім про 
бідного.

Коли ж розбійники довідалися, що багатий 
живе вже сам, що там бідного нема, що тепер 
легко його пограбувати, наскочили несподівано 
і геть чисто все забрали. ГЬсподар боронився, як 
лев, убив отамана й кількох розбійників, а 
решта зі злості вбили його самого. Хату ж і все 
добро спалили.

А бідний тяжко працював і потрохи здобувся 
на нове господарство, став ще багатшим, ніж 
був раніше.

Розбійники ж розбрелися без отамана і вже 
нікому не могли заподіяти зла.
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i ft . ..і ......................... II A

ЛАДА ПРЕКРАСНА

В одній теплій та багатій країні жили могутні, 
жваві й хоробрі люди, що вічно сварилися, вели 
поміж собою війни, нікому не хотіли коритися, 
не признавали над собою ніякої влади і тільки 
сонцю високому поклонялися, тільки перед ним 
схиляли свої голови.

І хоч які були вони горді й могутні, та не почу
вали себе щасливими, бо бракувало їм ладу та 
єдності.

Ото і з'явилася між ними Лада Прекрасна.
Легка й прозора, як світле марево, купалася 

вона в сонячному промінні, зодягалася в квітки 
польовії. її присипляли мелодії степових коників 
та цвіркунців, а співи пташок будили зі сну.

Як мрія чарівна, стала з'являтися Лада між 
молоддю скрізь, де тільки її кликали, і все з 
піснею величною...

І коли вона співала, усе нишкло. Слухало й 
раділо, і бадьорилося, дивлячись на неї побож
ними очима в німому зачаруванні.

І перш, ніж стихав останній акорд, вона зни
кала, як білий туман.

І ніхто не знав, звідки вона прийшла.
Одні казали, що із синього моря, яке обіймало 
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землю і вічно співало її пісні.
Інші, що злетіла своїми бистрими річками з 

гір високих шумливих, повних краси і звірів. 
Треті — що народилася із широких степів і з са
мих надр землі.

Та всі помітили, що з її появою люди стали 
єднатися, брататися. Покинули чвари і війни і 
склали одну велику всенародну рідню.

А коли в цій великій рідні де-небудь і виника
ли сварки, там зараз же з'являлася Лада Пре
красна і своєю піснею, що проникала в саму 
глибінь душі людської, відганяла лють і зло, горе 
й тугу, обдаровувала всіх любов'ю... Тоді запеклі 
вороги мирилися і схилялися перед її величною 
красою, мимохіть корилися і самі складали на 
честь Лади похвальні пісні.

Так вона вела людей до щастя, до світла і па
нувала над ними, як всевладна чарівниця, як 
вища ідея.

Саме тому народ був щасливий. Веселі співи 
лунали по широких степах, по могилах, по висо
ких горах і перепливали аж за синє море.

А на північ від цих людей були нетрі темні і 
глибокі. Тсім стояли тумани пронизливі, нависа
ли сірі хмари й рідко з'являлося холодне сонце. 
Мляве й хворе, воно не в силах було зійти на ви
сокий небозвід, а лише переходило понад 
обрієм.

Узимку стояла тут темна й довга ніч. Усе тоді 
завмирало під глибокими снігами і бурхливим 
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вітром. І холодне, червоне, як кров, сонце на од
ну лиш годину виринало з-за обрію і зараз же в 
безсиллі спадало вниз і тонуло в темряві.

Тут по лісах дрімучих жили похмурі люди, що 
не чули веселих пісень, не бачили блакитного 
неба, морського простору, ні привілля степового, 
ані чарів гірських.

І панував над ними дикий Коструб, що блукав 
по непролазних нетрях із товстим костуром, 
зігнувши спину, як ведмідь, дивлячись в землю. І 
як тільки здибав де Кострубонько чоловіка, за
бивав його і приносив у жертву злому Диву, бо
гові лісів.

Одного разу вийшов Коструб зі своїх лісів і по
мандрував далі й далі, аж на південь, далекий і 
теплий. Ішов похмурий, як туга. Перед ним 
вітри й морози заковували в кригу ріки бистрі, 
мели снігами, що встеляли йому дорогу білою 
скатертиною. За ним неслися хуртовини й 
завірюхи, що вили, як голодні вовки. Над ним 
кружляла хмара гайвороння, чуючи поживу.

Довго, довго йшов, аж розіслалися перед ним 
степи безмежні, залиті чарівним промінням 
сонця. І хоч сонце ще тільки сходило, а світло 
його було лагідним, проте воно засліпило Кост- 
рубові очі. І хоч краєвид степів ховався у 
вранішній імлі, проте широкий простір страхав 
його... Уже хотів тікати назад у нетрі, як ненаро
ком побачив Ладу Прекрасну. Вона сиділа над 
прозорою річкою й дивилася у воду на свій віно- 
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чок, що плив на північ.
Кострубонько остовпів з подиву, бо зроду не 

бачив такої краси. В дикому божевіллі постано
вив взяти собі у невільниці.

Чує Лада якийсь холодний, страшний подих. 
Уся похолола з переляку, сиділа непорушно, як 
кам'яна, немов приворожена злою волею.

І тут злий Коструб кинувся до Лади Прекрас
ної. Коли ж вона побачила перед собою таке 
страхіття, враз прийшла до тями і зникла 
безслідно.

З перестраху опинилася аж у горах зелених. 
Там постелила собі ліжко з трав шовкових, квітів 
запашних, накрилася блакитним шовком зоря
ного неба і міцно заснула.

А тим часом злий Коструб уночі обнюхував 
степи, як чутливий пес, і тяжким бігом поспішав 
по слідах Лади до гір високих.

Довго блукав він у темряві поміж горами, 
поміж скалами, по проваллях, доки не знайшов 
таки Ладу Прекрасну. Схопив її сонну в свої жи
лаві руки й потягнув до себе в ліси...

Прокинулася зоря поранкова, чиста й ясна, 
— ніде не побачила Лади Прекрасної, і побіліла і 
сховалася.

Жваво й весело защебетали пташини ма
ленькі. Та коли ніде не побачили Лади Прекрас
ної, наполохалися і зникли.

Яскраво і пишно розпустилися квіти польові, 
та, ніде не побачивши Лади Прекрасної, і схили- 
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лися й почорніли.
Викотилося сонце світле й променисте, ніде 

не побачило Лади Прекрасної — і закуталося 
хмарами і туманами.

Повставали люди щасливі, ніде не почули Ла
ди Прекрасної і стурбувалися, і засмутилися.

І всі її кликали, і всі її благали, та вона не з'яв
лялася. І ніхто не знав, де вона поділася.

Усе кликали засмучені. Усе ждали нещасливі.
Минали роки.
Бистрі ріки вкрилися кригою, зелені гори ту

манами, степи веселі повернулися в жовті пус
тині. Образ Лади Прекрасної губився в пам'яті 
людській, і її, світлу, зовсім уже позабували... 
Здавалося, навіки...

Зорі туманилися. Сонце ховалося в хмари. 
Пташки не щебетали, а квіти чорніли.

Люди знову стали суворими, дражливими, 
знову почалися поміж ними сварки й війни.

Минали роки.
І от якось із самих надр землі полилася пісня 

про Ладу Прекрасну та про злого Коструба.
Пісню ту почули люди, згадали про Ладу, як 

про чарівну давню казку. Жаліли Ладу Прекрас
ну, тужили за нею, а злого Коструба кляли. Та в 
чварах і війнах годі було думати, де і як знайти 
Коструба й одбити в нього свою Ладу.

А роки минали за роками.
Бистрі ріки обміліли, зелені гори облисіли, ве

селі степи повернулися в пустині, квіти позвиса-
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ли...

Десь далеко в степах, коло синього моря, де 
мріють стародавні могили, почув цю пісню 
юнак, і його гаряче серце запалало полум'ям 
відваги, а мозок палкий утворив прекрасну 
мрію, мрію про порятунок Лади.

І пішов юнак шукати по степах і по горах 
слідів Лади Прекрасної. Довго поблукавши, 
знайшов їх. По слідах тих, що почувала лише ду
ша, а очі ще й не бачили, хоч так бажали знайти 
ту стежку, зійшов на ту верховину своєї країни, 
де в останню ніч Лада ночувала. О, тут уже 
знайшов усі сліди, а серед них і сліди злого Кост
руба. Йшов юнак степами, лісами та болотами 
аж на північ холодну. І зайшов у край далекий, у 
ліс глибокий та темний, де серед снігу стояв те
рем, оточений гострим частоколом. Перед бра
мою в два ряди лежали дванадцять сірих вовків 
з вогняними очима й блискучими зубами, і сте
регли терем.

Тут юнак у вікні побачив Ладу Прекрасну і 
серце його запалало полум'ям гарячим. Полум'я 
того юнацького вовки так перелякалися, що всі 
забігли в ліс.

Тоді юнак зайшов у терем і привітав Ладу, що 
була зодягнена в шкури звірячі. Сумна й 
змарніла, а все ж прекрасна.

І в захопленні, в зачаруванні її красою — юнак 
молив і благав:
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— Вертай до мене, Ладо Прекрасна ! Без тебе 
зорі поблякли, сонце ховається в хмари, степи 
вкрилися порохом, а ріки пересохли...

І Лада відповіла:
— Ні, не вернуся ! Там люди забули про мене, 

їм байдуже, що я невільниця в злого Коструба. 
Вони знову стали жорстокі, знову чвари та 
війни між ними, а тут Коструб добрішає, уже не 
приносить у жертву живих людей...

— Вернися, Прекрасна ! Люди тебе не забули, 
вони тебе виглядають... Земля бажає порятунку 
і вже степи, гори й море співають пісню величну 
про світлу Ладу.

— Не вернуся, бо тут уже ліси дрімучі живуть 
мною і Коструб мене не пустить.

— Я вб'ю злого Коструба! Я тебе визволю, Ла
до Прекрасна!

— Що ти сам вдієш проти сили Коструба? Йо
го зможуть подолати хіба стосот юнаків, сміли
вих і вірних. Іди швидше назад до своїх гір і 
степів, бо ось-ось повернеться Коструб, і ти за
гинеш.

Та юнак вже не міг розлучитися з Ладою Пре
красною, і знову благав її, аж з'явився Коструб.

Юнак почав палити його полум'ям свого за
взятого серця, та Коструб дмухнув крижаним 
подихом — юнак упав знесилений, і полум'я йо
го погасло.

Тоді Коструб ухопив переможеного юнака, 
заніс його в глибокі нетрі й погубив на лютому 
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морозі.
Умираючи, юнак благав пташок співучих:
— Летіть, малесенькі, в край мій рідний, 

проспівайте там пісню про мою загибель.
І коли пташки співучі рознесли вістку по сте

пах, по горах, як загинув юнак у боротьбі за Ла
ду Прекрасну, зібралося стосот юнаків сміливих 
і вірних і пішли по його слідах на північ, де ліси 
темні, щоб визволити Ладу Прекрасну.

Побачивши силу непереможну, Коструб утік у 
глибокий ліс і там сховався у проваллях.

Тк Лада сказала юнакам:
— Силою моєю ліси уже рідшають, уже й сон

це крізь них проглядає, уже й люди добрішають, 
а у вас пустеля й люди жорстокі. Ні, не вернуся!

— Але ж ти наша! їй маєш повернутися! Нака
жи ж нам, що треба зробити, аби ти таки повер
нулася!

— Я повернуся тоді, коли зорі загоряться яс
ним промінням, коли сонце вийде з-за хмар, ко
ли оживуть ріки, а пустині хвилюватимуть золо
тим колосом, коли гори зазеленіють, а люди зно
ву стануть великою ріднею.

І сумно похиливши чола, стосот юнаків пішли 
назад.

Дружно почали творити вони нове життя... І 
от розкувалися ріки, засіялися житом-пшени- 
цею степи, засадилися деревами гори. На ясно
му небі зійшло сонце, й люди з’єдналися у вели
ку рідню.
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Коли країна розквітла, як колись, тоді знову 
виступили в похід стосот юнаків, а перед себе 
послали гінця до Лади Прекрасної.

Вона сиділа біля вікна свого терему, сумна й 
скам'яніла.

І прилітали верхівці один по одному до неї.
Перший гінець сказав:
— Світла Ладо! Уже зорі в нашому краї стали 

ясні й променисті!
За ним прискакав другий:
— Сонце вийшло з-за хмар і сміється, й радіє!
Примчав третій:
— Ріки ожили, побігли берегами. Вертайся до 

нас, Ладо Прекрасна.
Четвертий:
— Степи вкрилися зеленими рунами, час вер

татися, Ладо Прекрасна.
П'ятий:
— Гори зазеленіли, закучерявилися. Іди ж, 

іди!
Шостий:
— Понад шляхами, понад стежками, на всіх 

полях зацвіли барвисті квіти. Іди ж до нас!
Сьомий:
— Люди об'єдналися у велику родину, тебе ви

глядають, тебе кличуть, Прекрасна! А стосот 
юнаків у дорозі за тобою і вже довіку стерегти
муть тебе від злого Коструба. Іди ж бо, іди!

1\т Лада вся просіяла, як сонце, покинула 
сумний терем і пішла з посланцями назустріч 
юнакам.
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І коли вступила на степи, повні збіжжя золо
того й квітів яскравих, скинула з себе шкури 
звірів, знов одяглася в польові квіти й заспівала 
свою величну пісню.

Скрізь по степах широких, скрізь по горах ви
соких люди почули ту пісню і радістю перепов
нилися іх душі...

* * *

Лада Прекрасна живе тут і досі, бо вже стосот 
юнаків сміливих і вірних стережуть її від злого 
Коструба.

Скрізь, де її кличуть, з'являється до людей — 
світла, мов зоря, прозора, наче марево, чарівна, 
як мрія.

І її веселі співи лунають по всьому краю і пе
релітають аж за синє море.
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