РУКАВИЧКА

Літературно-художнє видання

РУКАВИЧКА (Збірка)

Зміст
Рукавичка
Червона Шапочка
Королик і ведмідь
Кривенька качечка
Пан Коцький
Ріпка
Телесик
Котигорошко
Яйце Райце

Художник Валентина Григорівна Мельниченко

Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка, та й за
губив дід рукавичку.
От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й ка
же: «Тут я буду жити!»

Коли це,жаба плигає та й питає:
— А хто, хто в цій рукавичці?
— Мишка-шкряботушка. А ти хто?
— Жабка-скрекотушка. Пусти й мене!
— Іди!

От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг
до рукавички та й питає:
— А хто/хто в цій рукавичці?
— Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка.
А ти хто?
— А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене!
— Іди!
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От уже їх троє. Коли це біжить лисичка—та
до рукавички:
— А хто, хто в цій рукавичці?
— Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка
та зайчик-побігайчик. А ти хто?
— А я лисичка-сестричка. Пустіть і мене!
— Та йди!
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Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик —
та й собі до рукавички, питається:
— А хто, хто в цій рукавичці?
— Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка,
зайчик-побігайчик та лисичка-сестричка. А ти
хто?
— Та я вовчик-братик. Пустіть і мене!
— Та вже йди!
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Уліз і той,— уже їх п'ятеро. Де не взявся,— бі
жить кабан:
— Хро-хро-хро! А хто, хто в цій рукавичці?
— Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка,
зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка та вовчикбратик. А ти хто?
— Хро-хро-хро! А я кабан-іклан. Пустіть і ме
не!
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— Оце лихо! Хто не набреде — та все в рука
вичку! Куди ж ти тут улізеш?
— Та вже влізу,— пустіть!
— Та що вже з тобою робити,— йди!
Уліз і той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно,
що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить вед
мідь— та й собі до рукавички, реве й питається:
— А хто, хто в цій рукавичці?

— Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка,
зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчикбратик та кабан-іклан. А ти хто?
— Гу-гу-гу! Як вас багато! А я ведмідь-набрід.
Пустіть і мене!
— Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно?
— Та якось будемо.
— Та вже йди, тільки скраєчку!

Вліз і ведмідь,— семеро стало. Та так же тісно,
що рукавичка ось-ось розірветься.
Коли це дід оглядівся — нема рукавички. Він
тоді назад—шукати її, а собачка попереду по-

бігла. Бігла, бігла, бачить — лежить рукавичка і
ворушиться. Собачка тоді: «Гав-гав-гав!»
Вони як злякаються, як вирвуться з рукавич
ки— так усі й порозбігалися лісом.
Прийшов дід та й забрав рукавичку.

о

собі на світі маленька
славна дівчинка. І така вже була вона
мила, що всі її любили, хто на неї тільки
гляне. А найдужче любила її бабуся —
вже, бувало, й не знала, що дитині да
ти. От якось подарувала їй бабуся чер
вону оксамитову шапочку. Та шапочка
була так дівчинці до лиця, що іншої во
на й носити не хотіла. Через те й про
звали дівчинку Червона Шапочка.
Одного разу мати каже до неї:
— Іди-но, доню, сюди. Ось тобі пиріг,
пляшка вина, віднеси бабусі, вона вже
старенька, нездужає, то нехай трохи
підживиться; Рушай зараз, поки сонеч
ко ще не припікає. Іди тихенько, спо
кійненько, з дороги не звертай,— бо ще
впадеш та розіб’єш пляшку, тоді з чим
прийдеш до бабусі? А як увійдеш до ха
ти, то по кутках не роздивляйся, а пер
ше привітайся чемненько.
— Я, мамо, все зроблю так, як ти ве
лиш,— сказала Червона Шапочка, по
прощалася з матір’ю-і пішла.
А бабуся жила в лісі, за півгодини ходи
від села. І щойно Червона Шапочка
увійшла в ліс, так і зустріла вовка. Во
на й не знала, що то за клятий звір, а
тому зовсім не злякалася його.

— Добридень, Червона Шапочко,—
сказав вовк.
— Красно дякую, вовче, добридень і
тобі.
— А куди це ти чимчикуєш так рано,
Червона Шапочко?
— До бабусі.
— А що ти несеш у фартушку?
— Пиріг і вино. Вчора мама напекла
пирогів, то нехай і старенька недужа
бабуся трохи поласує та підживиться.
— А де ж твоя бабуся живе?
— Трохи далі в лісі, з чверть годинки
ходи звідсіль. Там під трьома великими
дубами стоїть її хатка, ,а кругом хатки
ліщина. Та ти, мабуть, сам знаєш де,—
мовила Червона Шапочка.
А вовк собі й подумав: добрий обідень
був би з цього дівчатка. Воно, певне,
смачніше, ніж стара бабуся. Але треба
добре поміркувати, щоб обох запопасти.
Він трохи пройшовся поруч із Черво
ною Шапочкою, а тоді й каже:
— Червона Шапочко, а подивись-но,
які гарні квіточки ростуть навколо. Чо
му ти й не глянеш на них? І невже ти
не чуєш, як гарно співають пташечки?
Все йдеш та йдеш, ніби до школи поспі
шаєш. А в лісі так любо гратися!
Глянула Червона Шапочка і справді
побачила, що навкруги вся земля вкри
та прегарними квітами, а по них тан
цюють сонячні зайчики. От вона й по
думала: «А добре було б принести бабусі й свіжих квіточок, вона ще дужче
зрадіє. Ще ж рано, я не забарюся».
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І вона побігла з дороги в ліс нарвати
квітів. Зірве одну квітку, а там далі ще
краща, і біжить, біжить, та все далі в
ліс.
А вовк тим часом не гаявся — подався
просто до бабусиної хатки. Прибіг та й
постукав у двері.
— А хто там?
— Це я, Червона Шапочка, принесла
тобі пиріг і вино, відчини.
— Натисни клямку,— гукнула бабу
ся,— я слаба, нездужаю встати.
Вовк натиснув клямку, двері відчини
лись, і він, не промовивши й слова,
стрибнув
до бабусі та враз проковт•• ••
нув 11.
Потім натяг на себе її вбрання, посадив
на голову чепець, умостився в бабуси
ній постелі й закрив ліжко запоною.

А Червона Шапочка все бігала за квіт
ками. Коли вже нарвала стільки, що
насилу могла піднести, згадала знову
про бабусю і подалася до неї. Дівчинка
здивувалася, що двері розчинені нав
стіж, а коли ввійшла до хати, то їй ста
ло аж моторошно, і вона подумала:
«Чого це мені так страшно сьогодні?
Раніш я з такою охотою гостювала в
бабусі!»
Дівчинка голосно гукнула:
— Доброго ранку!
Але ніхто не обізвався.
Тоді вона підійшла до ліжка і розсу
нула запону.
А там у ліжку лежить бабуся, але якась

чудна, і чепець її насунувся аж на об
личчя.
— Ой, бабусю, чого це в тебе такі вели
кі вуха?
— А щоб краще тебе чути!
— Ой, бабусю, а чого це в тебе такі
великі очі?
— Щоб тебе краще бачити!
— Ой, бабусю, а чого це в тебе такі
великі руки?
— Щоб краще тебе схопити!
— Бабусю, а чого це в тебе такий стра
шенно великий рот?
— Щоб краще тебе зжерти!
Тільки-но вовк це сказав, як прожогом
схопився з постелі й проковтнув бідну
Червону Шапочку.
Наситившись, вовк знову ліг у ліжко,
заснув і почав так гучно хропти, що да
леко було чути.
А саме на ту пору йшов повз хату мис
ливець та й подумав:
«Щось стара так гучно хропе, піду гля
ну, чи не трапилося чого з нею».
Він зайшов до світлиці, глянув на ліж
ко — а там лежить вовк.
— А, старий лиходію, то ось де ти! —
сказав мисливець. — Давненько я тебе
шукаю!
Хотів був застрелити його з рушниці,
та подумав, що вовк міг ковтнути бабу
сю живцем, то, може, якось пощастить
її врятувати, і не вистрелив, а взяв но
жиці й почав пороти черево сонному
вовкові.
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Розпоров трохи і бачить, щось там ясніє
червоне — оксамитова шапочка!
Розпоров ще далі — аж звідтіль виско
чила дівчинка й скрикнула:
— Ох, як же я злякалася! Як було тем
но у вовка в череві!
А потім вийшла й стара бабуся. Вона
вже ледве дихала. А Червона Шапочка
принесла каміння, вони напхали його
вовкові в черево і зашили. Тим часом
вовк прокинувся й хотів чкурнути на
втікача, та каміння було таке важке,
що він стрибнув, упав додолу і здох.
Усі троє дуже зраділи. Мисливець оббі
лував вовка і поніс шкуру додому. Ба
буся з’їла пиріг, випила вина, що при
несла Червона Шапочка, і додалося
старенькій сили, а Червона Шапочка
подумала: «Доки житиму, не буду біль
ше звертати з дороги і бігати в лісі, коли
мама не дозволяє».
А то ще розказують, якось, коли Чер
вона Шапочка знову понесла бабусі
пирога, здибав її дорогою інший вовк,
заговорив з нею і хотів, щоб вона звер
нула в ліс. Але Червона Шапочка була
тепер обережна, не послухалась ного
і пішла далі своєю дорогою, а потім роз
повіла бабусі, як зустрів її вовк, навіть
сказав їй «добридень», але так злісно
блимнув очиськами, що коли б це не на
битій дорозі, то напевне з’їв би її.
- Ну, то йди замкни добре двері,—
сказала бабуся,— щоб часом він знову
не прийшов.
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Тільки-но вони замкнули двері, як при
ходить вовк і гукає:
— Відчини, бабусю, я Червона Шапоч
ка, принесла тобі пирога.
Та вони мовчать, дверей не відчиняють.
Покрутився сірий коло хати, обійшов її
кілька разів, потім стрибнув на стріху
і став чекати, поки Червона Шапочка
ввечері вертатиметься додому: тоді він
її наздожене поночі і з’їсть.
Але бабуся здогадалася, що в нього на
думці.
А під стріхою стояв великий кам’яний
кадіб.
От бабуся й каже дитині:
— Червона Шапочко, вилий у кадіб ту
воду, що в пій я вчора варила ковбасу.
Червона Шапочка доти носила воду, по
ки великий-великий кадіб став ущерть
повний. Запах ковбаси залоскотав вов
кові в носі, він став принюхуватись і
поглядати вниз, аж нарешті так витяг
шию, що не втримався, гепнув із хати
просто в кадіб і втопився.
А Червона Шапочка весело пішла
додому, і дорогою більш піхто її не
зупиняв.
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Ішли Ведмідь з Вовком в лісі, аж ось за
цвірінькала якась пташка у корчах. Піді
йшли ближче, а маленька пташка з задертим
хвостиком скаче по гілках та й цвірінькає.
— Вовчику-братику, а що це за пташка
так гарно співає? — запитав Ведмідь.
— Цить, Ведмедю, це Королик! — шепнув
Вовк.
— Королик? — прошепотів і собі пере
ляканий Ведмідь.— Ой, то в такому разі треба
йому поклонитися?
— Авжеж,— каже Вовк, і обоє поклони
лися Короликові аж до самої землі. А Ко
ролик навіть не дивиться на них, скаче собі
з гілки на гілку, цвірінькає та все задертим
хвостом махає.
— Чи бач, яке мале, а яке горде! — бур
чить Ведмідь.— Навіть не гляне на нас! Ці
каво було б хоч раз заглянути, як там у нього
в палаті.
— Не знаю, як воно буде,— мовив
Вовк.— Я хоч і знаю, де його палата, але
заглядати до неї ніколи не посмів.
— А що, страшно хіба?

— Страшно не страшно, а так якось не
випадало.
— Ну, ходім, я загляну! — промовив Вед
мідь.
Прийшли до дупла, де було Короликове
гніздо, та тільки що Ведмідь хотів заглянути
досередини, аж тут Вовк — сіп його за полу.
— Ведмедю,— прошепотів,— стій!
— А що там таке?

— Не бачиш, он Королик прилетів! А от
Королева. Незручно нам заглядати при них.
Ведмідь відійшов з Вовком у кущі, а Коро
лик і його дружина влетіли до свого дупла,
щоб нагодувати малят. Коли вони повилітали,
до дупла наблизився Ведмідь і заглянув до
середини. В дуплі було, як у дуплі: прогниле
дерево, трохи пір’я настелено, а на пір’ї
п’ятеро маленьких Короленят.

— Ну, хіба це королівська палата! —
скрикнув Ведмідь.— Та це якась нора! А оці
писклята хіба королівські діти? Тьху, та й по
гані ж, приблуди!
І, сплюнувши сильно, Ведмідь хотів іти
собі геть, аж тут маленькі Королики як за
пищать у гнізді:
— Го-го, пане Ведмедю! То ти на нас
плюєш? За цю образу ти мусиш нам тяжко
відповісти.
Ведмедеві аж мороз пішов поза шкірою
від цього крику. Він як міг швидше побіг
від того поганого дупла, забіг у свою яму,
сів там та й сидить. А малі Королики в гнізді
як розкричалися, то вже кричали не вга
ваючи, поки батько й мати не прилетіли.
— Що тут таке? Що сталося? — питають
старі й подають дітям то мушку, то хро
бачка — що хто назбирав.
— Не хочемо мушок! Не хочемо хро
бачків!
— Та що вам таке сталось? — допитують
старі.

— Був тут Ведмідь і назвав нас приблу
дами, ще й наплював у наше гніздо,— ка
жуть малі Королики.
— Невже?! — крикнув старий Королик
і, не довго думаючи, знявся та й полетів
до Ведмежого житла.
— Ти, старий Бурмило,— мовив він, сів
ши на гілляці над Ведмедевою головою,—
що ти собі думаєш? З якої причини ти моїх
дітей приблудами прозиваєш, ще й у моє
гніздо плюєш? Будеш мені за це відповіда
ти! Завтра вдосвіта ставай зо мною до кри
вавої війни.
Що мав Ведмідь робити? Війна, то війна.
Пішов кликати собі всіх звірів на допомогу:
Вовка, Кабана, Лиса, Борсука, Сарну, Зай
ця — всіх, хто тільки бігає по лісі на чоти
рьох ногах. А Королик і собі поскликав усю
пташню, а ще більше лісової дрібноти: Мух,
Чмелів, Шершнів, Комарів — і наказав їм
лагодитися на завтра до великої війни.
— Слухайте,— каже Королик,— треба
нам когось послати на розвідку до ворожого

табору, щобг ми знали, хто в них генерал
і який в них^бойовий клич.
Рада ухвалила вислати Комара, бо він
найменший і найхитріший. Полетів Комар
до Ведмежого табору, а там саме нарада
розпочинається.
— Що нам починати? — говорить Вед
мідь.— Ти, Лисе, найхитріший між усіма
звірами, ти нам будь за генерала.
— Добре,— говорить
Лис.— Бачите,
якби зі звірами була справа, то нам би
найліпше мати Ведмедя за генерала, але
цим разом нам треба мати діло з тією кри
латою дрібнотою, то, може, я вам тут більше
допоможу. Бо тут головна річ — око бистре
і розум хитрий. Слухайте ж, який у мене
план. Вороже військо буде літати в повітрі.
Але нам про нього байдуже. Ходімо просто до
Короликового гнізда й заберемо у неволю
його дітей. Як тільки їх будемо мати в руках,
то присилуємо старого Королика, щоб закін
чив війну і піддався нам, і тоді ми виграємо.
— Добре, добре! — закричали всі звірі.

— Значить,— говорить далі Лис,— тре
ба нам іти густою лавою, держатися купи, бо
там у ворога є й Орли, і Шуліки, і всяка пти
ця; як будемо йти врозбрід, вони готові очі
повикльовувати. А разом буде безпечніше.
— Правда, правда,— крикнув Заєць,
у якого від самої згадки про Орлів аж ноги
затрусилися.
— Я буду йти попереду, а ви всі за
мною,— каже далі Лис.— Бачите мій хвіст —
це буде у нас бойовий прапор. Усі пильно
дивіться на мій хвіст. Поки я його буду дер
жати просто догори, то, значить, можна йти
сміливо. Як я запримічу якусь засідку, то за
раз схилю хвоста трохи нижче; то знак для
вас, що треба йти трохи помаліше й обережні
ше. А коли вже зовсім біда буде, тоді підібгаю
хвіст між ноги, а ви всі тоді втікайте щодуху.
— Славно, славно! —закричали всі звірі й
дуже вихваляли Лисову розсудливість. Комар,
вислухавши весь той премудрий план, полетів
до Королика і розповів йому все докладно.
На другий день чуть світ зібралися звірі

в похід. Земля дрижить, гілля тріщить, рев,
крик та писк по лісі,— аж страх пробирає.
А з другого боку птахи почали злітатися:
повітря шумить, листя з дерев сиплеться,
крик, гамір, крякання. Густою лавою йдуть
звірі просто до Короликового гнізда; густою
хмарою літає понад ними пташня, але не
може їх спинити. Та старий Королик про це
не дбає. Побачивши Лиса, як він гордо мар-

ширує попереду війська з хвостом, мов свіч
ка, піднятим угору, він гукнув Шершня й ка
же до нього:
— Слухай, небоже! Бачиш ти он того Ли
са? Це ворожий генерал. Лети щодуху, сядь
йому на живіт і жали, що маєш сили.
Шершень полетів, та й просто Лисові на
живіт. Почув Лис, що щось там лазить у нього
по животі; от-от би хвостом одігнати, але

ні, його хвіст зараз — бойовий прапор, не
можна! Аж тут Шершень як шпигне Лиса
в саме болюче місце!
— Ой лишенько! — скрикнув Лис і спус
тив хвіст наполовину.
— Що там? Що там? — загомоніли звірі.
— Мабуть... якась... засідка,— пробубо
нів Лис, а сам аж зуби зціпив з болю.
— Засідка, засідка! — пішов голос поміж
звірами.— Обережно, бо засідка.
Але в цей час Шершень як вжалить Лиса
щосили! Лис як завиє з болю, як підскочить
угору, підібгав хвіст поміж ноги та ходу!
А звірі вже не питали, що там сталося, а з пе
реполоху кинулися тікати, куди хто міг, одні
через других. А Птахи, Оси, Комарі, Шершні
за ними, на них, б’ють згори, клюють, рвуть,
кусають. Страшний був бій! Звірі, які не за
гинули, порозбігалися й поховалися по ямах,
а Королик зі своїми птахами та комахами
одержав велику перемогу. Радісно прилітає
Королик до свого гнізда й говорить до дітей:
— Ну, діти, тепер можете їсти, бо ми
одержали знамениту перемогу над звірами.

— Ні,— говорять Короленята,— не буде
мо їсти, поки Ведмідь не прийде сюди й не
попрохає пробачення.
Що було робити? Полетів Королик до
Ведмедевої ями, сів на гілляці над його
головою та й говорить:
— Ну, Бурмило, а будеш воювати з Коро
ликом, га?
А Ведмедя, що в війську йшов із самого
заду, під час переполоху добре-таки Кабани,
Сарни та Олені ратицями попід ребра пото
лочили, так що він лежав та тільки охав.
— Іди, дай мені спокій,— буркнув він.—
І десятому закажу, щоби з тобою не зачі
пався.
— Ні, друже, цього не досить,— мовив
Королик.— Ти повинен піти до мойого дупла
й попросити пробачення у моїх дітей, бо
інакше тобі ще гірше лихо буде.
Мусив Ведмідь іти й просити в Короленят
пробачення.
Аж тоді Короленята задовольнилися й по
чали знов їсти та пити.
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^Х/ув собі дід та
баба, та не було у них дітей. От вони
собі сумують; а далі дід і каже бабі:
— Ходім, бабо, в ліс по грибки!
От пішли. Бере баба грибки, коли ди
виться — у кущику гніздечко, а в гніз
дечку качечка сидить.
От вона дідові:
— Дивись, діду, яка гарна качечка!
А дід каже:
— Візьмемо її додому, нехай у
живе

Стали її брати, коли дивляться, аж у
неї ніжка переломлена. Вони взяли її
тихенько, принесли додому, зробили їй
гніздечко, обложили його пір’ячком і
посадили туди качечку, а самі знов пішли
по грибки.
Вертаються, аж у них прибрано, хліба
напечено, борщик зварений. От вони до
сусідів:
— Хто це? Хто це?
Ніхто нічого не знає.

л\ \

Другого дня знов пішли дід і баба по
грибки. Приходять додому — аж у них і
варенички зварені, і починок стоїть на
віконці. Вони знов до сусідів:
— Чи не бачили кого?
— Бачили якусь дівчину, від криниці
водицю несла. Така,— кажуть,— гарна,
тільки трошки кривенька!
От дід і баба думали-думали: «Хто б це
був?
ніяк не вгадають. А далі баба
дідові й каже:
— Знаєш що, діду? Зробімо так: ска
жемо, що йдемо по грибки, а самі захо
ваємося та й будемо виглядати, хто
нас понесе воду.
Так і зробили.
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Стоять вони за коморою, коли дивля
ться, аж із хати виходить дівчина з коро
мислом: така гарна, така гарна! Тільки
що кривенька трошки. Пішла вона до
криниці, а дід і баба тоді в хату, дивлять
ся — аж у гніздечку нема качечки, тільки
повно пір’ячка. Вони тоді взяли гніздечко
та й кинули в піч, воно там і згоріло.
Коли ж іде дівчина з водою. Ввійшла
в хату, побачила діда й бабу та зараз до
гніздечка — аж гніздечка нема. Вона
тоді як заплаче!
с<
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Дід і баба до неї, кажуть:
— Не плач, галочко! Ти будеш у нас за
дочку; ми будемо тебе любити і жалува
ти, як рідну дитину!
А дівчина каже:
— Я довіку жила б у вас, якби ви не
спалили мого гніздечка та не підглядали
за мною; а тепер,— каже,— не хочу!
Зробіть мені, діду, кужілочку й вере
тенце, я піду від вас.
Дід і баба плачуть, просять її зоста
тися; вона не схотіла.
7
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От дід тоді зробив їй кужілочку й вере- \
тенце; вона взяла, сіла надворі й пряде.
Коли ж летить каченят табунок, поба
чили її й співають:
Онде наша діва,
Онде наша Іва,
На метеному дворці,
На тесаному стовпці,
Кужілочка шумить.
Веретенце дзвенить.
Скиньмо по пір’їнці,
Нехай летить з нами!

А дівчина їм відказує:
Не полечу з вами:
Як була я в лужку,
Виломила ніжку,
А ви полинули,
Мене покинули!..

От вони й полетіли далі.
Коли летить другий табунок. І ці теж:
Онде наша діва,
Онде наша Іва,
На метеному дворці,
На тесаному стовпці,

Кужілочка шумить.
Веретенце дзвенить.
Скиньмо по пір’їнці,
Нехай летить з нами!

А дівчина їм відказує:
Не полечу з вами:
Як була я в лужку,
Виломила ніжку,
А ви полинули,
Мене покинули!..

Коли ж летить третій табуночок каченят, побачили дівчину і зараз:

*
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Онде наша діва,
Онде наша Іва,
На метеному дворці,
На тесаному стовпці,
Кужілочка шумить.
Веретенце дзвенить.
Скиньмо по пір’їнці,
Нехай летить з нами!

Скинули їй по пір’їнці, дівчина уверті
лася в пір’ячко, зробилася качечкою і
полетіла з табуночком.
А дід і баба знов зостались самі собі.

одного чоловіка був кіт ста
рий, ідо вже не здужав і мишей
ловити. От хазяїн його взяв та й
вивіз у ліс, думає: «Нащо він мені
здався, тільки дурно буду годува
ти,— нехай лучче в лісі ходить».
Покинув його й сам поїхав.
Коли це приходить до кота ли
сичка та й питає його:
— Що ти таке?
А він каже:
— Я — пан Коцький.
Лисичка й каже:
— Будь ти мені за чоловіка, а я
тобі за жінку буду.
Він і згодився. Веде його лисичка
до своєї хати, — так уже йому го
дить: уловить де курочку, то сама
не їсть, а йому принесе.

От якось зайчик побачив лисич
ку та й каже їй:
— Лисичко-сестричко, прийду я
до тебе на досвітки.
А вона йому:
— Є у мене тепер пан Коцький,
то він тебе розірве.
Заєць розказав за пана Коцького
вовкові, ведмедеві, дикому каба
нові.
Зійшлися вони докупи, стали ду
мати, як би побачити пана Коцько
го, — та й кажуть.
— А зготуймо обід!

І взялися міркувати, кому по що
йти. Вовк каже:
— Я піду по м’ясо, щоб було що
в борщ.
Дикий кабан каже:
— А я піду по буряки і кар
топлю.
Ведмідь:
— А я меду принесу на закуску.
Заєць:
— А я капусти.
От роздобули всього, почали
обід варити. Як зварили, почали
радитися, кому йти кликати на обід
пана Коцького.
Ведмідь каже:
— Я не підбіжу, як доведеться
тікати.
Кабан:
— А я теж неповороткий.
Вовк:
— Я старий уже і трохи недоба
чаю.
Тільки зайчикові й приходиться.
Прибіг заєць до лисиччиної но
ри, коли це лисичка вибігає, диви-

ться, що зайчик стоїть на двох лап
ках біля хати, та й питає його:
— А чого ти прийшов?
Він і каже:
Просили вовк, ведмідь, дикий
кабан, і я прошу, щоб ти прийшла
зі своїм паном Коцьким на обід.
А вона йому:
— Яз ним прийду, але ви похо
вайтесь, бо він вас розірве.
Прибігає зайчик назад та й хва
литься:
— Ховайтесь, казала лисичка, бо
він як прийде, то розірве нас.
Вони й почали ховатися: ведмідь
лізе на дерево, вовк сідає за кущем,

кабан заривається у хмиз, а зайчик
лізе в кущ.
Коли це веде лисичка свого пана
Коцького. Доводить до столу, а він
побачив, що на столі м’яса багато,
та й каже:
Ма-у!.. Ма-у!.. Ма-у!..
А ті думають: «От вражого бать
ка син, ще йому мало! Це він і нас
поїсть!»

Виліз пан Коцький на стіл та по
чав їсти, аж за упіами лящить. А як
наївсь, то так і простягсь на столі.
А кабан лежав близько столу в
хмизі, та якось комар і вкусив його
за хвіст, а він так хвостом і крут
нув; кіт же думав, що то миша, та
туди, та кабана за хвіст. Кабан як
схопиться, та навтіки!

Пан Коцький злякався кабана,
скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів.
Ведмідь як побачив, що кіт лізе
до нього, почав вище лізти по де
реву, та до такого доліз, що й дере
во не здержало — так він додолу
впав —гуп!—та просто на вовка,—
мало не роздавив сердешного.
Як схопляться вони, як дреме
нуть, то тільки видко. Заєць і собі
за ними — забіг не знать куди...
А потім посходилися та й кажуть:
— Такий малий, а тільки-тільки
нас усіх не поїв!
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Був собі дід Андрушка, а в нього
баба Марушка, а в баби дочечка
Мінка, а в дочки собачка Хвінка,
а в собачки товаришка — киця
Варварка, а в киці вихованка —
мишка Сіроманка.
Раз весною взяв дід мотику1,
скопав у городі грядку велику,
гною трохи наносив, грабельками
підпушив, зробив пальцем дірку
та й посадив ріпку.
Працював дід не марно: зійшла
ріпка гарно. Щодень ішов дід
у город, набравши води повен
рот, свою ріпку поливав, їй до
життя охоти додавав.
Росла дідова ріпка, росла!
1 Мотика — те саме, що сапа.

Зразу така, як мищка, бу
ла, потім, як кулак, потім,
як буряк, потім, як два,
а накінці стала така, як
дідова голова.
Тішиться дід, аж не знає,
де стати. «Час,— каже,—
нашу ріпку рвати».
Пішов він на город —
гуп, гуп! Узяв ріпку за
зелений чуб; тягне руками,
вперся ногами, мучився,
потів увесь день, а ріпка
сидить у землі як пень.
Кличе він бабу Марушку
«Ходи, бабусю, не лежи,
мені ріпку вирвати
поможи!»
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Пішли вони на город —
гуп, гуп! Узяв дід ріпку
за чуб, баба діда за плече.
Смикає дід ріпку за гичку,
смикає баба діда за сороч
ку, працюють руками,
упираються ногами —
промучилися увесь день,
а ріпка сидить у землі,
як пень.
Кличе баба дочку Мінку:
«Ходи, доню, не біжи, нам
ріпку вирвати поможи!»

Пішли вони на город —
гуп, гуп! Узяв дід ріпку за
чуб, баба діда за сорочку,
дочка бабу за торочку1 —
тягнуть руками, упираю
ться ногами, промучились
увесь день, а ріпка сидить
у землі, як пень.
Кличе дочка собачку
Хвінку: «Ходи, Хвіночко,
не біжи, нам ріпку вирвати
поможи!»
1 Торочка — бахрома.
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Пішли вони на город
гуп, гуп! Узяв дід ріпку
за чуб, баба діда за
сорочку, дочка бабу за
торочку, собачка дочку за
спідничку — тягнуть
руками, упираються
ногами, промучились увесь
день, а ріпка сидить у
землі, як пень.
Кличе собачка кицю
Варварку: «Ходи, Варвар
ко, не лежи, нам ріпку
вирвати поможи!»
Пішли вони на город —
гуп, гуп! Узяв дід

ріпку за чуб, баба діда за .
сорочку, дочка бабу за
торочку, собачка дочку за
спідничку, киця собачку за
хвостик. Тягнуть і руками,
і зубами, упираються
ногами; промучились
увесь день, а ріпка сидить
у землі, як пень.
Кличе киця мишку
Сіроманку: «Ходи,
Сірочко, не біжи, нам ріпку
вирвати поможи!»

Пішли вони на город—
гуп, гуп! Узяв дід ріпку
за чуб, баба діда за
сорочку, дочка бабу за
торочку, собачка дочку за
спідничку, киця собачку за
хвостик, мишка кицю за
лапку — як потягли, як
потягли, так і покотилися.
Упала ріпка на діда
Андрушку, дід на бабу
Марушку, баба на дочку
Мінку, дочка на собачку
Хвінку, собачка на кицю
Варварку, а мишка —
шусть у шпарку.
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?Кили собі дід та баба. Вже й старі, стали,
а дітей нема. Журяться дід та баба: «Хто
нашої й смерті догляне, що в нас дітей не
ма?» От баба й просить діда:
— Поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені
деревинку, та зробимо колисочку, то я по
ложу деревинку в колисочку та й буду
колихати; от буде мені хоч забавка!
Дід спершу не хотів, а баба все просить
та просить. Послухався він, поїхав, виру
бав деревинку, зробив колисочку.
Положила баба ту деревинку в колисоч
ку —. колише й пісню співає:

— Люлі-люлі, телесику,
Наварила кулешику,—
І з ніжками, і з ручками
Буду тебе годувати!
Колихала-колихала, аж полягали вони
увечері спати. Встають уранці — аж з тієї
деревинки та став синок маленький. Вони
так зраділи, що й не сказати! Та й назвали того синка Телесиком.
Росте той синок та й росте,— і такий
став гарний, що баба з дідом не навті
шаються з нього.
От як підріс він, то й каже:
—’ Зробіть мені, тату, золотий човник
і срібне веселечко: буду я рибку ловити

Махнув весельцем — човник і поплив.
А змія стояла-стояла та й пішла від бе
рега геть.
От мати Телесикова наварила йому <Гоідати, понесла до бережка та й кличе:
— Телесику, Телесику!
Приплинь, приплинь до бережка!
Дам я тобі їсти й пити!

Він почув:
— Ближче, ближче, човнику, до береж
ка! Це ж моя матінка мені обідати при
несла.
Приплив до берега, наївся, напився,
віддав матері рибку, що наловив, віді
пхнув човника і поплив знову.
А змія приходить до берега та знов
товстим голосом:

— Телесику, Телесику!
Приплинь, приплинь до бережка!
Дам я тобі їсти й пити!

А він почув, що не материн голос, та
й махнув весельцем:
— Пливи, пливи, човнику, далі! Пливи,
пливи, човнику, далі!
Човник і поплив далі.
Змія бачить, що нічого не вдіє, та й
пішла до коваля:
— Ковалю, ковалю! Скуй мені такий
тоненький голосок, як у Телесикової ма
тері!

Коваль і скував. Вона пішла до береж
ка й стала кликати:

—■. Телесику, Телесику!
Приплинь, приплинь до бережка!
Дам я тобі їсти й пити!
А він думав, що то мати:
— Ближче, ближче, човнику, до береж
ка,— то ж мені матінка їсти принесла!
Та й приплив до бережка.
А змія його мерщій ухопила з човна
та й понесла до своєї хати.
Приносить до хати:
— Зміючко Оленко, відчини!
Оленка відчинила, змія ввійшла в хату.
— Зміючко Оленко, натопи піч так,
щоб аж каміння розпадалося, та спечи
мені Телесика, а я піду гостей покличу,
та будемо гуляти.
Та й полетіла кликати гостей.
От Оленка натопила піч так, що аж
каміння розпадається, а тоді й каже:
— Сідай, Телесику, на лопату!
А він каже:
— Коли ж не вмію,— як його сідати?
— Та вже сідай! — каже Оленка.
Він і поклав на лопату руку.
— Так? — каже.
— Та ні-бо: сідай зовсім!
Він поклав голову:
— Отак, може?
— Та ні-бо, ні! Сідай увесь!
— А як же! Хіба так? — та й поклав
ногу.

— Та ні-бо,— каже Оленка,— ні, не
так!
— Ну так покажи ж,— каже Телесик,—
бо я не знаю як.
Вона й почала показувати, та тільки
сіла, а він за лопату та й укинув її в піч
і заслінкою піч затулив; а сам замкнув
хату, зліз на превисоченного явора та й
сидить.
От змія прилітає з гостями.
— Зміючко Оленко, відчини.
Не чуть.
— Зміючкб Оленко, відчини.
Не озивається.
— От вража Оленка — вже десь повія
лась!
От змія сама відчинила хату, повходи
ли гості, посідали за стіл. Відслонила змія
заслінку, вийняла печеню, та й їдять,—
думали, що то Телесик. Попоїли добре,
повиходили на двір та й качаються по
траві.
— Покочуся, повалюся, Телесикового
м’ясця наївшись!
А Телесик із явора:
— Покотіться, поваліться, Оленчиного
м’ясця наївшись!
Вони слухають: «Де це?» Та знов:
— Покочуся, повалюся, Телесикового
м’ясця наївшись!
А він знову:
— Покотіться, поваліться, Оленчиного
м’ясця наївшись!
Вони знову: «Що воно таке?» Давай

шукати, давай дивитися та й угледіли
Телесика на яворі. Кинулись до явора та
й почали його гризти.
Гризли-гризли, аж зуби поламали,—
а не перегризуть.
Кинулись до коваля:
— Ковалю-ковалю, скуй нам зуби, щоб
того явора перегризти!
Коваль і скував. Вони як почали зно
ву... От-от уже перегризуть. Коли летить
табун гусей. Телесик. їх і просить:
— Гуси, гуси, гусенята!
Візьміть мене на крилята
Та понесіть до батенька,
А в батенька —. їсти й пити,
Ще й хороше походити!
А гуси й кажуть':
— Нехай тебе середні візьмуть!
А змії гризуть-гризуть... Аж летить зно
ву табун гусей. Телесик і просить:
—: Гуси, гуси, гусенята!
Візьміть мене на крилята
Та понесіть до батенька,
А в батенька — їсти й пити,
Ще й хороше походити!
Так і ці йому кажуть:
— Нехай тебе задні візьмуть!
А явір аж тріщить. Відпочинуть змії —
та й знову гризуть, відпочинуть — та й
знов...
Аж летить іще табун гусей. Телесик так
їх просить:

їздить Телесик по річці, ловить рибку
та годує діда й бабу, наловить та від
дасть— і знову поїде. А мати йому їсти
носить. Та й каже:
— Гляди ж, синку, як я кликатиму, то
пливи до бережка, а як хто чужий, то
пливи далі.
От мати наварила йому снідати, при
несла та й кличе:

— Телесику, Телесику!
Приплинь, приплинь до бережка!
Дам я тобі їсти й пити!
Телесик почув:
— Ближче, ближче, човнийу, до береж
ка,— це ж моя матінка снідати принесла!
Пливе. Пристав до бережка, наївся,
напився, віддав матері рибку, відіпхнув
золотий човник срібним весельцем і по
плив далі рибку ловити!
А змія й підслухала, як мати кликала
Телесика, прийшла до берега та й давай
гукати товстим голосом:

— Телесику, Телесику!
Приплинь, приплинь до бережка!
Дам я тобі їсти й пити!
А він чує:
— То ж не моєї матінки голос! Пливи,
пливи, човнику, далі! Пливи, пливи, чов
нику, далі!
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— Гуси, гуси, гусенята!
Візьміть мене на крилята
Та понесіть до батенька,
А в батенька — їсти й пити,
Ще й хороше походити!
І ці кажуть:
— Нехай тебе заднє візьме!
Та й полетіли.
Сидить сердешний Телесик,— от-от явір
упаде, от-от доведеться пропасти!
Коли це летить собі одним одне гусеня:
відбилось — насилу летить.
Телесик до нього:
— Гуся, гуся, гусенятко!
Візьми мене на крилятко
Та понеси до батенька,
А в батенька — їсти й пити,
Ще й хороше походити!

От воно:
—> Сідай! —. каже та й ухопило його
на крила. Та втомилось, сердешне, так
низенько несе. А змія за ним—чи не
вхопить його — женеться. Та таки не на
здогнала. От гусеня принесло та й посадо
вило Телесик^. на причілку знадвору, а
само ходе по двору, пасеться.
Сидить Телесик на причілку та й слу
хає, що в хаті робиться. А баба напекла
пиріжків, виймає з печі й каже:
— Це тобі, діду, пиріжок, а це мені
пиріжок!
А Телесик знадвору:
— А йені?

То це вона знову виймає пиріжки та’^»
й каже:
— Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це
мені!
_
$
А Телесик знов :
— А мені?
Вони й почули.
— Що це? Чи ти чуєш, діду, щось наче
/
гукає?
1
— Та то,— каже дід,— мабуть, так учу- '
вається.
То знов баба:
— Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це
мені!
— А мені? — з причілка каже Телесик.
— От же таки озивається! — говорить
баба та зирк у вікно,— аж на причілку
Телесик. Вони тоді з хати, та вхопили
його, та внесли в хату, та такі раді!
А гусятко ходить по двору, мати й по
бачила :
— Он гусятко ходить. Піду впіймаю та
заріжу.
А Телесик каже:
— Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте
його! Коли б не воно, то я б у вас і не був.
От вони нагодували його, і напоїли,
і під крильця насипали пшона; Так воно
й полетіло.
От вам казочка, а мені бубликів в’я-

■4м.

Якби нам хата тепла
та люди добрі,
казали б ми казку,

баяли байку
до самого світу...
І
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Леся Українка

Був собі один чоловік і мав
шестеро синів та одну дочку.
Пішли сини в поле орати і на
казали, щоб сестра принесла
їм обід. Вона й каже:
— А де ви будете орати?
Я не знаю.
Вони кажуть:
— Ми тягтимем скибу від
дому аж до тієї ниви, де бу
демо орати,—то ти за тією
бороздою і йди.

а свою протяг до своїх палаців.

Поприходили сини додому

От сестра як понесла братам

та й кажуть матері:

обідати, то пішла за тією ски

- Весь день орали, а ви нам

бою і доти йшла, аж поки зай

не. принесли обідати.

шла до змієвого двора. Там

-- Як-то

не

принесли?

Адже Оленка понесла, та й

її змій і вхопив.

досі нема. Я думала, вона з
вами вернеться. Чи не заблу

кала?

Брати й кажуть;
- Треба йти шукати її.

Та й пішли всі шість за
тією скибою і зайшли-таки до
того змієвого двора, де їх сес

тра була. Приходять туди, а
вона там.
- Братики мої милі, де ж я

вас подіну, як змій прилетить?
Він же вас поїсть!
Коли це й змій летить.

- А,-каже,-людський
дух пахне. А що, хлопці, бити

ся прийшли чи миритися?
- Ні,- кажуть,- битися!
- Ходім же на залізний

тік!
Пішли на залізний тік бити
ся. Недовго бились: як ударив

X

їх змій, так і загнав у той тік.
Забрав їх тоді ледве живих і

закинув до глибокої темниці.
А той чоловік і жінка ждуть
та й ждуть синів,- нема.

От якось пішла жінка на річ

ку прати, коли котиться го
рошина по дорозі. Жінка взя
ла горошину і з'їла.
Згодом народився в неї син.
Назвали його Котигорошком.

Росте та. й росте той син, як

з води,- не багато літ, а вже
великий виріс. Одного разу

батько з сином копали коло

дязь - докопались до велико
го каменя. Батько побіг клика
ти людей, щоб допомогли його

викинути. Поки батько ходив,
а Котигорошко узяв та й вики
нув. Приходять люди, як тля-

нули-аж поторопіли, так
злякалися, що в нього така
сила, та й хотіли його вбити.

А він підкинув того каменя
вгору та й підхопив,- люди й

повтікали.
От копають далі й докопа

лись до великого шматка залі
за. Витяг його Котигорошко та
й сховав.

От і питається раз Котиго

рошко в батька, в матері:
- Десь повинні в мене бути

брати й сестра?
- Е-е,- кажуть,- синку,

була в тебе і сестра, і шестеро
братів, та таке й таке їм тра

пилось.
- Ну-каже він-так я ж

піду їх шукати!

- Ні, з цією булавою не
Батько й мати умовляють

його:
- Не йди, сину: шестеро
пішло та загинуло, а то ти
один щоб не загинув?!

- Ні, таки піду! Як же
так — свою кров не визволи

ти?
Узяв те залізо, що викопав,
та й поніс до коваля.

можна йти шукати братів та
сестру,- треба скувати другу.
Поніс її знову до коваля.

- На,- каже,- передуй,
щоб була по мені!

Викував коваль ще більшу.

Котигорошко й ту шпурнув
угору та ліг знову спати на

дванадцять діб. На тринад

цяту добу летить та булава на

- Скуй,- каже,- мені бу

лаву, та велику!
Як почав коваль кувати, то
скував таку, що насилу з куз

ні винесли. Узяв Котигорош

зад, реве-аж земля дри
жить. Збудили Котигорошка,

він схопився, підставив паль

ця, булава як удариться об
нього - тільки трошки зігну

ко ту булаву, як махнув, як

кинув угору, а далі каже до
батька:

- Ляжу я спати, а ви мене

збудіть, як летітиме булава
через дванадцять діб.

Та й ліг. На тринадцяту добу

гуде та булава! Збудив його
батько, він схопився, підста

вив пальця, булава як удари
лась об нього, так і розскочи
лась надвоє.
Він і каже:

лась.
- Ну,

з

цією

булавою

можна йти шукати братів та
сестру. Печіть, мамо, буханці
та сушіть сухарі,-піду.

Узяв ту булаву, в торбу бу
ханців та сухарів, попрощав

ся - пішов.
Пішов за тією скибою, за

тією давньою, що ще трохи
знати було, та й зайшов у ліс.
[де тим лісом, іде та й іде,

коли приходить до великого
двора. Увіходить у двір, тоді в

Коли це летить змій. Приле

будинки, а змія нема, сама

тів та тільки в хату - зразу:
- Ге,-каже,-людський

сестра Оленка вдома.

дух пахне!

- Здорова

була,

дівчи

но! - каже Котигорошко.
- Здоров був, парубче! Та

чого ти сюди зайшов: приле
тить змій, то він тебе з'їсть.
- Отже, може, й не з'їсть!

А ти ж хто така?
- Я була одна дочка в

батька й матері, та мене змій

украв, а шестеро братів пішли

визволяти та й загинули.
- Де ж вони? - питається

Котигорошко.
- Закинув змій до темниці,

я й не знаю, чи ще живі, чи,
може, на попілець потрухли.
- Отже, може, я тебе виз

волю,- каже

Котигорошко.

- Де тобі визволити? Шес

теро не визволило, а то б ти
сам! - каже Оленка.
- Дарма! - відказує Коти

горошко.
Та й сів на вікні, дожидає
ться.

- Де б то не пах,- відка

зує Котигорошко,—коли я

прийшов.
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- Ну то й я туди. А як
ти звешся?

- Вернигора. А ти?
- Котигорошко. Ходім ра

зом!
- Ходім!

Пішли вони. Ідуть, коли
бачать - чоловік серед лісу
як махне рукою, так дуби й

вивертає з корінням.
- А що ти, чоловіче, ро
биш?

- Дерева вивертаю, щоб
іти було просторіше.

- А куди йдеш?

- Щастя шукати.
- Ну то й ми туди. А як

звешся?
- Вернидуб. А ви?

-- Котигорошко та Верни-

гора. Ходім разом!
- Ходім!
Пішли втрьох. Ідуть, коли

бачать - чоловік із здоровен

ними вусами сидить над річ
кою; як крутнув вусом, так

вода й розступилася, що й по
дну можна перейти. Вони до

нього:
- А що ти, чоловіче, ро

биш?
- Та воду відвертаю, щоб

річку перейти.
— А куди йдеш?

- Щастя шукати.
- Ну то й ми туди. А як

звешся?

- Крутивус. А ви?
- Котигорошко,

Верниго-

ра, Вернидуб. Ходім разом!

- Ходім!
Пішли. І так їм добре йти:

Двері відчинилися, і знов
хтось кричить:

- Пересади через поріг!
- Не великий пан, перелі
зеш і сам!

де гора на дорозі - Верни-

Коли влазить дідок малень

гора перекине; де ліс - Вер

кий, а борода на сажень во

нидуб виверне; де річка —

лочиться. Як ухопив Верни-

Крутивус воду відверне. От

гору за чуба та й почепив на

зайшли вони в такий великий

гвіздок на стіну. А сам усе,

ліс, коли бачать - аж у лісі

що було наварене, виїв, випив,

стоїть хата. Увійшли в ха

у Вернигори із спини шматок

ту - нікого нема.

шкіри видрав та й подався.

- Отут ми й заночуємо вирішили разом.

Переночували, а на другий
день Котигорошко й каже:

- Ти, Вернигоро, зоставай
ся дома та вари їсти, а ми

втрьох підемо на полювання.
Пішли вони, а Вернигора

наварив їсти та й ліг спочи
вати.

Коли хтось стукає в двері:

- Відчини!

- Не великий пан, відчи
ниш і сам! - каже Вернигора.

Вернигора крутивсь,

кру

тивсь, якось одірвав свого чу

ба, . кинувся

знову

варити:

поки товариші поприходили,

уже доварює.
- А чого ти запізнився з
обідом?

- Та задрімав трохи...
Наїлись і полягали спати.

На другий день устають.
Котигорошко й каже:

- Ну, тепер ти, Вернидубе,
зоставайся, а ми підемо на

полювання.

Пішли вони, а Вернидуб на

варив їсти та й ліг спочивати.

Аж хтось стукає в двері:

А Котигорошко й каже:

- Ну й ліниві ви обід ва
рити! Уже ж завтра ви йдіть

- Відчини!

на полювання, а я зостануся

— Не великий пан, відчи

вдома.
На другий день ті троє йдуть

ниш і сам!

- Пересади через поріг!
- Не великий пан, перелі

зеш і сам!
Коли лізе дідок маленький,
а борода на сажень волочить

ся. Як ухопив Вернидуба за
чуба й почепив на гвіздок.

А сам усе, що було наварене,
виїв, випив, у Вернидуба із

спини шматок шкіри видрав
та й подався.
Вернидуб борсався, борсав

ся, якось уже там з гвіздка

зірвався та й

ну швидше

обід варити. Коли це прихо
дить товариство:

- А що це ти з обідом спіз

нивсь?
- Та

задрімав,— каже,—

трохи...
А Вернигора вже й мовчить:

догадався, що воно було.
На

третій

день

зостався

Крутивус,- і з ним те саме.

на полювання, а Котигорошко

вдома зостається. От наварив
він їсти та й ліг спочивати.
Аж грюкає хтось у двері:

- Пересади через поріг!
Узяв Котигорошко переса
див. Коли той пнеться до ньо

- Відчини!
- Стривай, відчиню,- ка

го, пнеться.
- А чого тобі?- питає Ко

же Котигорошко.

Відчинив двері - аж там ді
док маленький, а борода на
сажень волочиться.

тигорошко.

- А ось побачиш чого,—
каже дідок. Доп'явсь до чуба

та тільки хотів ухопити, а
Котигорошко:

- То ти такий! - Та собі
хап його за бороду, вхопив
сокиру, потяг його в ліс, роз

колов дуба, заклав у розколи
ну дідову бороду і защемив

її там.
- Коли

ти,- каже,- та

кий, дідусю, що зараз до чуба

берешся, то посидь собі тут,
я знову сюди прийду.
Приходить він у хату - вже

й товариство поприходило.
- А що обід?
- Давно впрів!
Пообідали, а тоді Котиго

рошко й каже:

- А ходіть лиш, я вам таке
диво покажу, що ну!
Приходять до того дуба,

коли ні дідка, ні дуба нема:

о

вивернув дідок дуба з коренем

і потяг за собою. Тоді Котиго-

рошко розказав товаришам,
що йому було, ті вже й про
своє призналися, як їх дідок
за чуба чіпляв та ремені з

спини драв.
- Е,- каже

Котигорош-

коколи він такий, то ходім

його шукати.

А де дідок того дуба тяг,
там так і знати, що волоче

но,- вони тим слідом і йдуть.
1 так дійшли аж до глибокої

о

ями, що й дна не видно. Коти-

горошко й каже:
- Лізь туди, Вернигоро!
- А цур йому!
- Ну ти, Вернидубе!
Не схотів і Вернидуб, і Кру

тивус.

- Коли ж так,- каже Котигорошко,- полізу я сам.
Наплели вони шнурів, на

мотав Котигорошко на руку

кінець та й каже:

А

рошко - То ж я йому й боро

ду защемив. А ти ж чого
тут живеш?

- А я,- каже вона,- ко
ролівна, та мене цей дідок
украв і в неволі держить.

- Ну то я тебе визволю.
Веди мене до нього!

Вона

й повела.

Коли

й

справді: сидить дідок і вже
бороду визволив з дуба. Як

побачив Котигорошка, каже:
- А чого ти прийшов? Би
тися чи миритися?

- Де

вже,- каже

Коти-

горошко,- миритися - би

тися!
От і почали вони битися.

Бились-бились, таки вбив Котигорошко дідка своєю була-

вою. Тоді вдвох із королівною

забрали все золото й дороге
каміння у три мішки та й піш
ли до тієї ями, якою він спус
кався. Підійшов до ями та й

гукає:

- Агов, побратими, чи ви
ще є?
-Є!

Він прив'язав до мотузка
один мішок та й сіпнув, щоб

тягли:
- Це ваше.
Витягли,

спустили

знову

мотузок.
Він прив'язав другий мішок:

- І це ваше.
І третій їм віддав,- усе, що

добув. Тоді прив'язав до мо
тузка королівну.
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- А це моє,- каже,
Витягай ті трос королівну,

тоді вже Котигорошка треба
тягти. Вони й роздумали.

- Нащо будемо його тяг
ти! Нехай лучче й королівна
нам дістанеться. Підтягнім йо
го вгору, а тоді й пустимо,

Котигорошко

птиця гриф, тих грифенят ба
тько. Побачив, що діти вкриті,

та й питає:
- Хто це вас накрив?

А діти кажуть:
- Як не з'їси, то ми ска
жемо.

- Ні,- каже,- не з'їм.

він упаде й уб'ється.
А

йшов дощ, прилітає велика

догадав

ся, що вони вже надумали

щось,- узяв прив'язав до мо
тузка каменюку й гукає:

- Тягніть мене!

Вони підтягли високо, а то
ді й кинули,- камінь тільки

гуп!
- Ну,- каже Котигорош
ко,- добрі ж ви!

Пішов він підземним світом.

Іде та іде, коли насунули хма

ри, як ударив дощ та град!

Він і заховався під дубом. Ко
ли чує - на дубі пищать гри-

фенята в гнізді. Він заліз на
дуба й прикрив їх свитою. Пере

- Отам чоловік сидить під

деревом, то він накрив.
Гриф прилетів до Котиго
рошка та й каже:

- Кажи, що тобі треба, я

тобі все дам, бо це вперше,
що в

мене діти зосталися

живі. А то все-я полечу,

а тут піде дощ - вони в гнізді

й заллються.
- Винеси мене,- каже Ко

тигорошко,- на той світ.
- Добру ти мені загадку
загадав! Ну та дарма, треба
летіти!

Візьмемо

з

собою

шість кадовбів м'яса та шість

кадовбів води, то як я летіти

му та поверну до тебе го-

лову направо, ти мені і вки

неш в рот шматок м'яса, а як

поверну наліво - даси трохи
води, а то не долечу й упаду.

Взяли вони шість кадовбів

м'яса та шість кадовбів води,
сів Котигорошко на грифа -

полетіли. Летять та й летять,
як поверне гриф голову напра
во, то Котигорошко йому вки
не в рот шматок м'яса, а як

наліво-дасть

йому

трохи

води. Довго так летіли,- от-

от уже долітають до цього

світу.

Коли

гриф повертає

голову направо, а в кадов
бах і шматочка м'яса нема.

Тоді

Котигорошко

відрізав

у себе литку та й кинув гри
фові в рот. Вилетіли нагору,

гриф і питається;
- Чого це ти мені якогось
не такого м'яса дав аж напри
кінці?

Котигорошко

показав

на

свою ногу.
- От чого,- каже.
Тоді гриф відригнув литку

і приніс зцілющої води; як
притулили литку та покро

пили тією водою, вона й при

росла.

Гриф тоді повернувся додо

му, а Котигорошко пішов шу

— Ви мене зрадили, мушу

вас покарати.

кати своїх товаришів. А вони

Та й покарав.

вже подались туди, де тієї

А сам одружився з тією

королівни батько, там у нього

живуть та й сваряться поміж
себе: кожен хоче з королів
ною оженитися, то й не по-

миряться.

королівною та й живе.

Колись була птиця жайво
ронок царем, а царицею —
миша, і мали вони своє поле.
Посіяли на тім полі пшеницю.

Як уродила їм та пшениця —
давай вони зерном ділитися.
От одне зерно зайве було. Ми

ша каже:
— Нехай мені буде!
А жайворонок каже:
— Нехай мені!
Думають вони: що тут роби-

цар-жайворонок збирас всіх
птахів, щоб звоювати царицюмишу, а цариця скликає всіх

звірів-і почали війну. Як
вийшли в ліс,-то що звірі

хочуть яку птицю розірвати,
то вона на дерево; або птиця

як візьме, літаючи, бити зві
рів, то вони в нору... Так били
ся цілий день, а потім увечері
сіли всі спочивати.

Коли цариця огляділась—
аж немає на війні комашні.
Тоді вона звеліла, щоб конче

була на вечір і комашня. Коли

це приходить і комашня.

Цариця й загадала їй, щоб
вона вночі полізла на дерева

і за одну ніч повідкушувала
птиці пір'я коло крил.
На другий день, тільки що

розвиднілось,

цариця

кри

чить:
- Ану, вставайте воюва-

тися!

Птиця що підійметься, то й

упаде на землю, так звір її й
розірве.
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Тоді орел каже йому:

- Отак саме і мені було, як

ти на мене націлився.

Потім каже:
- Сідай знов!

Тому чоловікові и не хоті
лось сідати на орла,-ну,

нема що робити, таки сів.
Орел знов його як поніс, та аж

у саму хмару, а звідтіль ски
нув його з себе - та підхопив

його так, може, як на два саж
ні від землі, та й питається

його:
- А що, чоловіче, як тобі

здавалось?
Він йому каже:
- Так зовсім, наче вже

кістки мої розсипались.

І

Тоді орел йому каже:

дуть питатися тебе, чи не ба

— Так само й мені було, як

чив нашого небожа, то ти ска

ти вдруге націливсь. Ну, ще

жеш: як дасте яйце-райце, то

сідай.

й на вічі приведу.

Той сів.

Він приходить у хату, коли

Орел як понесе його аж за

це йому кажуть:

хмару та і пустив його додолу,

- Чи по волі, чи по неволі?

та підхопив уже аж коло са

А він їм каже:

мої землі, та тоді питається

- Добрий козак усе но волі

його:

ходить.

- Як тобі здавалось, як ти

летів на землю?

Вони його питаються:

— Чи не чув ти там за на

Він йому каже:

шого небожа? Бо вже третє

— Так, наче мене зовсім не

літо як пішов на війну,-- та ні

було вже на світі.

Тоді орел йому каже:
- Отак же само мені було,
як ти втретє націливсь.
А потім каже:

— Ну, тепер уже ніхто ні
кому не винний: ні ти мені, ні
я тобі. А тепер сідай на мене

та будемо летіти до моєї гос

чутки, ні звістки.
А він їм каже:
- Як дасте яйце-райце, то й
на вічі приведу.

Вони йому кажуть:
- Лучче нам його

і. оли

не бачити, як віддати тобі

яйце-райце.
Тоді він виходить із хати та

поди.
Ото летять та й летять; при

й каже орлові:

літають до його дядька. Орел

його ніколи не бачити, як тобі

і каже:

віддати яйце-райце.

- Іди ж у хату, та як б у-

/

- Казали так: лучче нам

Орел йому каже:

- Летімо далі!
Летять та й летять та й при

літають до орлового брата, та
й тут чоловік те саме говорив,

що в його дядька,- таки й тут
не здобув яйця-райця.

Прилітають до його батька,
а орел йому каже:
- Іди в хату, та як будуть

питатися за мене, то скажеш,
що бачив, а як дадуть яйцерайце, то й на вічі приве
деш.
Увіходить чоловік у хату, а

вони йому кажуть:
- Чи по волі, чи по неволі?
Він їм каже:

- Добрий козак усе по волі
ходить.

Вони

його

стали

пита

тися:
- Чи не бачив нашого си
на? Бо вже як немає - - четвер

те літо: десь пішов на війну,

та, мабуть, убили його там.

А він їм каже:

- Я бачив, але як дасте
яйце-райце, то я й на очі при
веду.

Батько орел каже йому:

то погороди загороди великі, а
тоді його й розіб'єш.
Він іде та йде, та так схоті
лось пити йому... Коли це най
шов криничку. Тільки що став

пити воду, та якось об цебрину розбив те яйце-райце. Як

узяв скот вернути з того яйця!

Верне та й верне. Гониться
він за тим скотом, то що з то
го боку піджене, на другий
розійдеться... Кричить бідола
ха, нічого сам не зробить.
Коли це іде до нього змія і
каже йому:

- Що ти мені даси, чоло
віче, як я тобі скот цей вжену

в те яйце?
А він їй каже:

- А що тобі дати?
Вона йому каже:

- Даси те, що без тебе ста
ло дома?

А він каже:
- Дам!
Ого вона йому гарненько

загнала той скот у яйце, залі
пила славно яйце і дала йому в

руки.
Він приходить додому, аж

там без нього син народив

Він іде до ставка та й зажу

ся. Ударив він об поли ру

рився. А там близько був му

ками:

рований стовп, і в тім стовпі

- Це ж я тебе, сину, віддав
змії!
Ну ото журяться вони з

жінкою, а далі кажуть:
- Нема що робити - жур

була зміїна дочка замурована.
Він

приходить сюди та

й.

плаче. А та дочка його пита
ється:

- Чого ти плачеш?

бою не поможеш. Якось треба

А він каже:

жити.

- Як же мені не плакати,

Погородив він загороди ве

коли змія загадала таке, що я

ликі, розбив те яйце, випустив

ніколи його не зроблю, а вона

скот і забагатів.

сказала, щоб за одну ніч зро

Живуть вони, аж поки син
підріс.

бив.
Вона його спиталась:

От син і каже:

- А що ж там?

- Це ви мене, тату, віддали

Він їй і розказав. Вона йому

змії. Ну, дарма, якось буде!

каже:

От він зараз і пішов до змії.

- Як візьмеш мене за жін

Приходить до неї, а вона

ку, то я тобі все зроблю так,

йому каже:

як змія казала.

- Щоб ти за одну ніч отой

Він каже:

луг викорчував, і щоб там ізо-

- Добре.

рав і пшениці насіяв, ізжав її,

Вона йому каже:

в скирти поклав, і щоб в одну

- Лягай же тепер спати, а

ніч з тієї пшениці мені паля

завтра рано щоб устав та по

ницю спік: поки я встану, щоб

несеш змії паляницю.

вона на столі лежала.

От пішла дочка змії до того

лугу та як свисне: той луг трі
щить, лущить - на тім місці

ореться, пшениця сіється... До
світанку спекла паляницю, да
ла йому. Він приніс до змії в
хату і положив на стіл.

Змія прокинулася, вийшла в
двір та й дивиться на той луг:

тільки сама стерня та скирти

стоять.
Тоді йому каже:
- Ну, справивсь! Гляди ж,

щоб і друге діло зробив!

Та зараз йому й загадала:
- Щоб ти оту гору розко

пав і щоб туди Дніпро йшов, а
коло того Дніпра побудуй ко

мори: щоб байдаки туди при
ставали й щоб ти ту пшеницю

продав на байдаки. Як устану

рано, то щоб це все було го

тове!
Він ізнов іде до того стовпа
та й плаче. Та дівка його
питається:

- Чого ти плачеш?

Він їй розказав те все, що
йому змія загадала. Так вона

йому каже:

- Лягай спати, я це все
пороблю.

А сама як свисне, то та гора
розкопується,

Дніпро туди

йде, коло нього комори буду

ються...
Тільки прийшла вона та збу
дила його, щоб він пшеницю

видав купцям на байдаки з
тих комор.

Змія встає та й дивиться, що
все так ізроблено, як вона йо

му загадала.
Тоді загадує йому втретє:
- Щоб ти цю ніч уловив
золотого зайця і раненько щоб
приніс мені в хату.

- А що, нічого не вила

зило?

А він каже:
- Ба ні: лізла гадюка, а я

побоявся її, щоб не вкусила,
та й пустив.

А вона йому каже:

Він ізнов іде до того стовпа

- А щоб тебе: ото і є самий

та й плаче. Та дівка питається

заєць! Ну, гляди ж, я ще раз

його:

піду: та як буде хто виходити

- Що вона загадала?

й буде тобі казати, що тут не

Він каже.

має золотого зайця, то ти не

- Оце вже не жарти: хто

вір, а держи його!

його знає, як його і вловити

Полізла та й жене. Коли

золотого зайця. Одначе ходім

виходить така стара баба та й

до тієї скелі. Стань над но

питається того парубка:

рою—ти будеш ловити, а я
буду гонити з нори, і гляди ж:

- Чого ти, сину, тут шука

єш?

що тільки буде виходити з

А він їй каже:

нори, бери його - то золотий

- Золотого зайця.

заєць!

Вона йому каже:

Ото вона пішла та й жене.

Коли це вилазить з нори гадю
ка та й сичить.

Він її і пустив. Дівчина ви

- Де тут він узявся: тут

його нема!
Сказала це та й пішла від

ходить із нори та й питається

нього.
Коли це виходить та дівчина

його:

та й питається його:

- А що, немає зайця? ї ні

що з гори не виходило?

Він каже:
- Ба ні: виходила баба ста

та за парубком. Почали вони
вдвох утікати. Біжать та й бі
жать. Коли це змія побачила,

що то не заєць був, а її доч

ра та спитала мене, чого я тут

ка,-давай доганяти, щоб її

шукаю; а я сказав, що золото
го зайця, а вона каже: тут його

розірвати. Та сама не побігла

немає,-то я її й пустив.
Тоді вона й каже:

- Чом ти не держав? Ото

самий заєць! Ну, тепер більше

ніде його не піймаєш, хіба я
перекинуся зайцем, а ти мене

принесеш і положиш на стіль
ці,—тільки не віддавай змії

у руки, бо як віддаси, то во

на пізнає і розірве і тебе, і
мене.
Ог вона так і зробила: пере

кинулась золотим зайцем, він
узяв, приніс того зайця, поло

жив його перед змією на сті
льці та й каже змії:

- Нате ж вам зайця, а я

піду вже від вас.
Вона каже;

- Добре, йди!

Він пішов.
А змія тільки з хати, а заєць

знову перекинувся дівчиною
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змія, а послала свого чоловіка.

дідом та будеш стерегти мене;

Змій біжить за ними; коли во

та як буде питаться тебе: «Чи

ни чують - аж стугонить зем
ля. Тоді дівка каже:

не бачив парубка й дівки, чи

- Оце вже за нами біжить!

жеш, що тоді йшли, як ця пше

Я перекинусь пшеницею, а ти

не йшли сюди?»-то ти ска

ниця сіялась.
Коли це змій летить та й пи

тається того діда:
- Чи не бачив тут - не
йшли сюдою парубок з дів

кою?
А він каже:
- Ба йшли.

Той питається:
- Давно ж вони йшли?

Дід:
-Тоді, як оця пшениця

сіялась.
Змій каже:
- Цю пшеницю пора ко

сить, а їх учора не стало.

Та й вернувся назад. Зміїна
дочка зробилась ізнов люди
ною, а той дід парубком, та

давай утікати.
Прилітає змій додому. Змія

його питається:
- А що, не догнав? 1 нікого

не зустрічав на дорозі?
А він каже:

- Ба ні! Зустрічав: дід сте

повернеться своїм пером гос

ріг пшеницю, а я його питавсь,

трим до неї, то вона не візьме

чи не бачив-тут не йшли

його.

парубок із дівчиною? А він

Гонилась,

гонилась - так-

каже: ішли тоді, як оця пше

таки не вловила та надумала

ниця сіялась, але ж та пшени

всю воду з річки випити.

ця така, що пора косити, так я
і вернувсь,

Тоді змія йому каже:

- Чом ти того діда й ту

пшеницю не розірвав? То ж
вони були! Тепер я сама побі

жу: ти ні до чого!

Стала пити: пила, пила, напи

лась багато та й луснула.
Ото тоді дівка, що була ри

бою, каже тому парубкові, що
був річкою:
- Тепер ми вже не біймось!

Ходімо до твоєї господи; то ти

Побігла.

підеш у хату, та гляди: усіх

Ого біжить... Коли ті чу

поцілуєш, тільки дядькової

ють - аж земля реве і гаряча.

дитини не цілуй, бо як поці

Дівчина тоді каже йому:

луєш ту дитину, то забудеш за

- Ей, тепер ми пропащі:
уже сама біжить! Ну, я тебе

зроблю річкою, а сама зроб
люсь рибою-окунем.

мене. А я наймусь у цім селі
в кого-небудь.

Ото він пішов у хату, з усі
ма поздоровкався та й думає

Зробила.

собі: «Як же мені не поздоров

Прибігає змія та й каже до

каться з дядьковою дитиною?

тієї річки:

- А що, втекли? .

Таж вони подумають щось по

Перекинулась зараз щукою,

гане про мене».
Поцілував і дитину дядь

давай гонитися за тією рибою:

кову. Як поцілував, так і забув

що хоче вхопити, то окунь

за ту дівку.

Ото побув півроку та наду
мав женитися. Йому наради
ли одну гарну дівку, щоб він її
брав; він за ту й забув, що його

вирятувала від змії, з іншою
заручився.
От перед весіллям, увечері,

кличуть на шишки молодиць.
Прикликали і ту дівку, що він

з нею втікав,- хоч її й ніхто
не знав, що воно за одна. Ста

ли бгати шишки; та дівка злі
пила з тіста голуба й голубку

та й пустила додолу,-вони
стали живі. Голубка й почала
говорити до голуба:
*
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- А ти забув, як я за тебе
луг викорчувала й там пшени
цю сіяла, а з тієї пшениці па
ляницю спекла, щоб ти до змії

відніс?
А голуб каже:

- Забув, забув!

Потім знов голубка каже:
- А ти забув, як я за тебе
гору розкопала і туди Дніпро
пустила, щоб байдаки ходили
до комор і щоб пшеницю ти

продавав на байдаки?
А він каже:

- Забув, забув!
Потім знов голубка каже:

- А ти забув, як ми ходили
вдвох за золотим зайцем? Ти
й за мене забув?

А голуб каже:

- Забув, забув!

Тоді парубок згадав за ту

дівку,- за цю-таки саму, що
голуби поробила,- та ту по

кинув, а з цією оженився. 1
тепер живе добре.

