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БУЛО НЕ БУЛО 

ЯК ЖІНКИ ЛЬВІВ РЯТУВАЛИ 

  

Коли татари в 1283 році пробували захопити Львів, то хан Телебуга захотів 

дізнатися, як довго зможуть оточені протриматися. А простояв він під містом 

два тижні і вже собі думав, що львів'яни мусять від голоду вимирати. 

Виряджено було татарських послів і вони стали гукати під брамою, щоби 

пустили їх. І вже, було, хотіли львів'яни відчинити браму, як про теє 

дізналося жіноцтво й почали вони просити, щоби ще зачекали. 

Хутенько розбіглися львівські жінки по хатах і повикочували на вулиці 

порожні діжки, поставивши їх горі дном. Тоді повимітали з комірок усю 

крупу й муку, яка там була, й засипали дно хто крупою, хто мукою, а хто 

зерном так, аби ще й вершок стримів. 

– От тепер ми вже готові, – сказали жінки, – пускайте бузувірів. Рушили 

татарські посли через місто, а тут, куди не глянь, стоять діжки, повні харчів 

незліченних. Та ще мало того. Повипускали жінки усю пташину й худобину з 

хлівців на вулиці, що послам довелося палки в руки взяти, бо свині їм 

проходу не давали, а гусаки розлючено сичали. 

Побачили посли таку силу-силенну різної живності і дуже смутними назад 

вернулися. А хан Телебуга, як вислухав їх, то зараз велів усьому військові 

збиратися й рушати додому. 

  

ЛЬВІВСЬКА КАТОРГА 

  

Коли львівський бургомістр Мартин Кампіан затіяв у 1615 році будування 

Ратушевоі вежі, то звелів виловити геть усіх дармоїдів, волоцюг, п'яниць, 

картярів та всіх, хто по шинках дні свої губив. 

Їх приводили на будівництво, записували поміж робітників і змушували 

працювати. А треба ж сказати, що серед цієї чесної компанії багацько було 

діток заможних міщан, котрі в руках, крім ложки, карт і келиха не вміли 

нічого тримати. 

Ото сміху було! Усе місто потішалося над ними. А чимало батьків самі 

приводили своїх синів і віддавали, як тоді жартували на каторгу. 

Саме тому з північного боку Кампіанівської вежі було видовбано на камені 

зображення корабля, як пам'ятку про той час, коли гультіпак відправили „на 

галери”. 

  

 

 



ЩО ЛЮБОВ СПОЛУЧИТЬ 

  

Цю історію можна було б назвати „Львівські Ромео і Джульєтта”. 

У 1594 році з далекого Кріту привіз вино італієць Мікеліні. Частину товару 

замовив для себе український купець. І от у нього вдома побачив італієць 

юну Пелагію, доньку купця. І з першого погляду закохався. Відтоді уже 

частенько шукав якогось приводу, аби завітати до них, аж поки й Пелагія не 

відповіла взаємністю. 

Італієць втратив будь-яке бажання вертатись додому. Молоді люди шептали 

одне одному чутливі слова, а батьки прихильно спостерігали за цим, бо 

італієць припав їм до вподоби. Проте страшне лихо вже підкрадалося до 

Львова: чума. 

Вона вже не раз збирала своє чорне жниво по всій Європі, та от нарешті і 

сюди завітала І щодня косила десятки людей. 

Даремні були молитви, даремні цілодобові служіння по церквах. 

Мор не обминув і купцевої садиби. Пелагія захворіла. За суворим приписом 

усіх зачумлених виносили за межі міста і залишали в саду, де за ними 

доглядали монахи. 

Та Мікеліні не покинув своєї коханої і не відходив від неї, як умів потішав і 

вселяв надію на одужання. 

Але дівчина була приречена. Мікеліні поховав її на православному цвинтарі 

церкви Благовіщення. А за дев'ять днів і сам зліг. Видно далося взнаки 

спілкування з хворою. 

Помираючи, прохав Мікеліні поховати його в костелі святого Станіслава, а 

на їхніх могилах вимурувати одинакові нагробки. 

Так воно і сталося. На обох могилах поставлено нагробки, на яких вибито по 

парі сердечок, пов'язаних галузкою лавру. А внизу вірш львівського поста 

Шимона Шимоновича: 

Що любов сполучить, 

І смерть не розлучить. 

  

ЛЯПАС, ЩО КОШТУВАВ ЖИТТЯ 

  

Ганнуся Вовчківна була одною з найчарівніших панянок міста Львова 

наприкінці XVI століття. Багато кавалерів за нею упадало, але її увагою 

користали тільки двоє: Павло Оленик та італієць із Флоренції Урбан 

Убальдіні. Біда тільки, що панна дарувала свій чарівний усміх обом їм з 

одинаковою теплотою. 

Хтозна доки тривало б це упадання за її серцем, якби не весілля Ганни 

Луцької. Обидва зітхальники були серед запрошених. І от під час танців вони 

водночас запросили Ганнусю до танцю. 

Панна могла б і подумати, перш ніж вчинити те, що вчинила. Але думати їй 

не хотілося. І вона подала руку смаглявому флорентійцю. 



Павло не був ані іспанцем, ані сіцілійцем. Був місцевим українським 

шляхтичем, але гонор свій цінував високо. І виміряв смачного ляпаса на 

обличчі Урбана. 

Музики враз перестали грати, а пари спинилися. Ніхто не встиг втрутитися, 

коли італієць висмикнув кинджал і вдарив Павла в живіт. Хлопець упав 

непритомний. 

Конаючого Павла понесли в будинок його батьків, а Урбан мусив стати перед 

судом у Ратуші. А суд у ті часи карав за вбивство стратою. 

Лавники визнали італійця винним і був би він стратив голову, якби не жіноча 

облога Ратуші. Молоді панни й поважні матрони так ревно плакали й благали 

милосердя, що радники завагалися. 

Та жіночі ридання мало що помогли б. Несподівано потерпілий і його родина 

виявили незвичну шляхетність. Павло з ложа смерти послав своє пробачення 

італійцеві і всю провину брав на себе. 

Павло помер, а Убальдіні дістав руку багатої шляхтянки, даючи початок 

славному у Львові роду патриціїв. 

  

ДИТЯЧИЙ ПОХІД НА ЛЬВІВ 

  

1624 року татари напали на Галичину і взяли великий ясир. Коли вже вони 

рушили додому, за ними в погоню кинувся коронний гетьман Станіслав з 

Кінецьполя. 

З полоненими тікати важко і ординці, відібравши здоровіших, решту 

жорстоко вимордували, зоставивши живими тільки дітей. 

Сталося це на березі Дністра під Мартиновим. Татари втекли, а діти 

розбрелися по кущах та по плавнях, у пошуках їжі. Зовсім маленькі плакали 

коло своїх повбиваних батьків. 

Страшну картину побачив гетьман. Вояки й козаки почали шукати й збирати 

дітей докупи. На селах взяли вози і на кількох десятках возів відправили 

дітей до Львова. 

Той наїзд ясних голівок сполошив усю Ратушу: що з ними робити і як їх 

годувати? 

Довго мудрували радники, аж урешті вирішили виставити дітей на Ринку і 

роздати бажаючим у сім'ї. 

Людей збіглося видимо-невидимо. Ніхто не думав, що бажаючих взяти до 

себе сиріт виявиться аж стільки. Радникам ледве вдавалося керувати тією 

стихією. Писарі, втираючи піт, нотували, кому яка дитина попала, аби потім 

можна було наглядати, чи добре їй ведеться. 

Такими були львів'яни, коли горе стукало в їхні брами. 

  

ПЕРНАТИЙ КІНЬ 

  

1911 року сталася чудернацька пригода: по Львову ходив кінь у пір'ї. А 

трапилось ось що. До одної ресторації під'їхала фура, повна бочок з вином. 



Одна бочка випала й розбилась, а вино витекло на бруківку. Поки бочки 

розвантажували, кінь собі добряче того вина нахлебтався. 

За якийсь час фірман завів коня до стайні і той відразу беркицьнув на солому. 

Ліг і копита відкинув. 

– Ото халепа! – каже собі фірман. – Коняка здохла, то бодай шкіру продам. 

Пішов він по шкуродера і той раздва шкуру з коня здер. 

Тим часом другого дня вранці кінь нарешті очуняв і вийшов зі стайні. Люди з 

галасом збіглися поглянути на чудо. 

Була осінь, і дули вітри. Сердешні жіночки забідкалися, що коневі зимно, і 

хутенько принесли цілу корзину пір'я та обсипали його з ніг до голови. Пір я 

відразу прилипло і кінь перетворився на казкову істоту. 

Шкода, що нас із вами там не було. 

 

ПАНІ АБРЕКОВА – ПОСТРАХ ЛЬВОВА 

  

Наприкінці XVI і на початку XVII століть кожен львів'янин, прокинувшись 

вранці, запитував: 

– А які новини від пані Абрекової? 

То був улюблений жарт: втрутитись у розмову і спитати: 

– Цікаво, а що на те скаже пані Абрекова? 

З тих реплік у вашій уяві може витворитися образ пані Абрекової як 

всесвітньої пліткарки. Але насправді пані Абрекова могла й пари з вуст не 

пускати, бо все відбувалося поза її волею. 

Просто пофортунило їй у тому, що мешкала вона на Рийку і віконниці її 

перетворилися на вуличну газету, звідки можна було вичитати останні 

львівські плітки та помилуватися дотепними карикатурами. Першою 

жертвою впала сама пані Абрекова – якийсь шибайголова написав про неї 

ущипливий жарт. Жарт сподобався і звідтоді кожен, хто бажав поділитися 

свіжою пліткою чи насмішкою, старанно виписував їх на віконницях 

бідолашної пані Абрекової. 

Особливою популярністю віконниці користувалися в часи ярмарків, бо 

забава перетворювалася на міжнародний конкурс, дотепів і сатири. Дійшло 

до того, що вже кожен тремтів перед „пані Абрековою” і з полегкістю зітхав, 

коли чув, що черговий жарт не йому адресований. Врешті численні скарги 

поштивих міщан переповнили терпіння магістрату і той видав суворе 

попередження пашквілянтам. А ідо цього ніхто не злякався, то біля вікон 

пані Абрекової виставили ще й варту. 

До боротьби з жартівниками прилучилася і церква. Священики щонеділі на 

проповіді скликали на їхні нещасні голови гнів Господній. 

І так поволі та перша львівська стіннівка занепала, хоча про пані Абрекову 

ще довго пам’ятали і згадували її ім’я. 

  

 

 

 



ГОДИННИК БЕРНАРДИНІВ 

  

Костел отців Бернардинів збудував на початку XVII віку славний будівничий 

Павло Римлянин. Разом з монастирем він становив оточену ровом фортецю, 

що прилягала до мурів міста поблизу Галицької брами. 

На старовинній вежі костелу, що має 38 метрів висоти, вибивав години 

дзиґар. Протягом кількох віків аж до останньої війни вибивав дзиґар години 

на п'ять хвилин раніше від усіх міських дзиґарів. 

Як? – здивуєтеся ви. Кілька віків – не років і не місяців! – годинник квапився 

на цілих п ять хвилин і ніхто на це не звернув увагу? Ніхто не припинив це 

неподобство? 

Якраз навпаки. Звертали увагу. Але без тіні обурення. Навпаки – з вдячністю. 

І вдячність належала тому безіменному монахові, який приставлений був до 

дзиґаря і пильнував за ним. Одного вечора він піднявся на вежу і побачив, як 

татарські загони мчать до Галицької брами. 

Що було робити? Кричати? Але хто почує з такої висоти? 

І тоді чернець перевів велику стрілку дзиґаря на п'ять хвилин уперед – якраз 

на ту вечірню годину, коли зачинялися брами міста. Щойно пролунав дзвін 

дзиґаря, брами зачинилися. І саме вчасно – татари уже були під мурами. 

З тих пір у пам'ять цієї події дзиґар „Бернардин”, як прозвали його львів’яни, 

завше спішив на п'ять хвилин. 

  

КОПЕЦЬ ЛЮБЛІНСЬКОЇ УНІЇ 

  

На львівському передмісті оповідали свою історію про те, як насипано було 

пагорб. 

Після того, як у 1848 році цісар відмінив панщину, пани усе не могли з цим 

змиритися і бунтувалися. Врешті цісареві набридло слухати їхні нарікання та 

втихомирювати бунт і він поставив умову: 

– Якщо ви у Львові насипите таку високу гору, щоби з неї Відень можна було 

побачити, я верну вам панщину. 

Пани вхопилися за цю можливість і кинулися насипати гору. Землю возили 

тачками, носили в лантухах, у ряднах, і що тільки насиплять кілька метрів, 

зараз котрийсь вибереться нагору і дивиться в далекогляд, чи не видно Відня. 

Та ба – занизько. 

Довго вони возили ту землю, аж їм руки німіли, ноги вгиналися і в голові 

наморочилося. Та так і не зуміли висипати достатньо високу гору і мусили 

покинути те невдячне завдання. А щоб робота не пропала намарне, 

присвятили її Люблінській унії. 

  

КАТ, ЩО ЗРАДИВ СВОЄ РЕМЕСЛО 

  

У 1508 році трапилася зі шляхтичем Єронимом Добростанським прикра 

пригода. Повертався він через катедральний цвинтар увечері п'яний як чіп і 

голосно виспівував батярські пісні. 



Якраз на ту пору нагодилися школярі та почали гультяя ганьбити: 

– Як же вам не соромно у святому місці такі нісенітниці виспівувати?! Та ці 

невинні слова так розлютили гульвісу, що він вихопив шаблю і кинувся на 

школярів. 

Либонь він не усвідомлював того, що чинить, і шабля, свиснувши в повітрі, 

розрубала плече одного зі школярів. Тільки тоді він схаменувся і, побачивши, 

що зчинився гвалт, кинувся тікати. Але брами міста вже були зачинені. 

Тим часом з усіх сторін збіглися розлючені міщани, а що кожен тримав у 

руках як не шаблю, то дрючок, шляхтич не вигадав нічого мудрішого, аніж 

сховатися в кляшторі домініканів. За давнім звичаєм, кожному, хто рятував 

своє життя втечею, надавався притулок у будь-якій церкві чи монастирі, а 

переслідувачі не мали права ступати на святе місце. 

Однак міщани і школярі були настільки роздратовані, що виламали двері 

монастиря і були б гультяя убили, якби на цю пору не з'явився бургомістр з 

двома райцями. Ледве їм вдалося вгамувати людей. Натомість Єронимові 

запропонували, аби віддався на ласку магістратського суду. 

Шляхтич не мав вибору і врешті здався. Сторожа відвела його до в'язниці. 

Наступного дня шляхтич постав перед судом війта і лавників. Вина 

затриманого була безперечна, та він і сам, протверезівши, не боронився, а 

лише пригнічено слухав свідчення очевидців. З таким самим пригніченням 

вислухав він і присуд на страту. 

Родина засудженого не марнувала часу і вдалося їй підкупити ката. Єроним 

про те нічого не знав, але йшов на страту з гордо піднятою головою. Перед 

тим, як вивести його з в'язниці, вволили його останнє бажання – принесли з 

винярні глечик мальвазії. Це виразно підняло дух засудженого, і він уже не 

відчував такого розпачу. 

На Ринку зібралося людей видимо-невидимо, але в їхніх очах непомітно було 

співчуття. Кат уже чекав біля стовпа перед Ратушею, біля якого відбувалися 

страти. Цей стовп називався пранґером і зараз міститься в подвір'ї 

історичного музею. Єроним ковзнув поглядом по натовпу і помітив, що хтось 

подає йому знаки, але роздивитися не встиг, бо кат узяв його за руку і підвів 

до колоди. 

– Клади голову, – пролунав хрипкий голос ката. 

Єроним перехрестився, став на коліна і поклав голову. Катівський меч злетів 

у повітря, юрба затамувала подих. Та, коли меч опустився на шию Єронима, 

то не відрубав її, а лише легко поранив. У натовпі невдоволено загули. Війт 

дав знак продовжувати і кат рубонув ще раз. Але й цього разу меч завдав 

лише рану. 

Тут уже всі прийняли це за Господній знак і війт зупинив страту, а 

порадившись із райцями, дарував Єронимові життя. Рани вдалося загоїти і 

незабаром шляхтич уже писав скарги до короля на міську раду. 

Але історія на тім не закінчилася. Кат, який зрадив своє ремесло і взяв у 

лапу, незабаром помер. А дух його неприкаяний не знайшов спокою і 

частенько серед ночі з'являвся львів'янам на Ринку, якраз на тому місці, де 

відбувалися страти. Дух ката загрозливо розмахував мечем і щось намагався 



гукати, але з горла виривалося лише нерозбірливе булькотіння. Нікому він 

шкоди не причиняв і поступово запізнілі перехожі так осміліли, що самі 

почали зачіпати примару, навіть склали пісеньку: 

Пане майстер, де ся дів? 

Шо ти нині зночі їв? 

Чи собаку, чи кота – 

То для тебе смакота! 

І тоді розлючений дух вискакував з-поза прангера і махав мечем. Кажуть, що 

й тепер, коли проказати ці слова опівночі біля прангера, то з явиться 

примара. 

  

ЯК ПРЕЧИСТА ДІВА ЧЕЛЯДНИКА ПОРЯТУВАЛА 

  

У 1663 році сталася в нашому місті дивна пригода, яку собі ще довго 

переповідали міщани. 

В каплиці Домагаличівській, котра присвячена була найсвятішій Панні Марії, 

був завше великий тлум люду. Особливо це стосувалося тої пори, коли 

загрожували Львову війни і лихоліття. 

Трапилося так, що один челядник зайшов до каплиці помолитися, маючи у 

кишені сто дукатів панських, зав'язаних у хустинку. І коли він, занурений у 

молитву, клячав серед тлуму, викрав йому хтось ті гроші. 

Після отченашу вийшов дворянин з каплиці і раптом спостеріг пропажу. 

Кинувся з плачем назад і, пропхавшись поміж людей, почав із жалем 

нарікати перед найсвятішою Панною, що саме тоді, коли він їй молився, у 

нього вкрали гроші. 

– Що ж я тепер панові свому скажу? – бідкався він. – Де ж він повірить, що в 

такому святому місці можуть обікрасти? Прошу тебе, Діво Маріє, поможи 

мені, бо ж то через тебе мені біда така сталася. 

Врешті у розпачі рушив до виходу. І так ото, виштовхуваний тлумом, відчув, 

як підказує йому якийсь таємничий голос: „Якщо комусь у святому місці 

випадає красти, спробуй і ти щастя”. 

Челядник, сам собі дивуючись, пірнув рукою до кишені якогось чоловіка, що 

поруч нього пробирався до дверей, і витяг досить тяжкенького вузлика. 

Хутенько кинув собі за пазуху і поквапився додому. 

Всю дорогу, йдучи містом і стрічаючи багацько перехожих, навіть не 

важився зиркнути на ту крадіж. Щойно в хаті витяг вузлика і побачив, що ті 

ж таки гроші панські назад собі вернув. 

  

ПРИВИД ЧОРНОЇ ТРУНИ 

  

В давні часи у Ратуші не раз бачили привид. З'являвся він опівночі у вигляді 

чорної труни, рухався поволі залами і сходами й при тому скрипів та стогнав. 

Стогін луною розливався по Ратуші, піднімаючись угору, де мешкала сім'я 

трубача. 

Нічна сторожа перелякано хрестилася. 



Привид мав свою історію. Колись львівські судді погано розібралися зі 

справою і засудили невинного на муки в катівні та кару смерти. Згодом 

помилка виявилася, але вже було пізно. 

Звідтоді й почала чорна труна з'являтися як вічна осторога для суддів. 

А щоб завше про той випадок пригадували, розбираючи нову справу, на 

обкладинці лавничої книги, де містилися судові рішення, написано великими 

літерами: "ПАМ'ЯТАЙ ПРО ТРУНУ, ЩО ПО СХОДАХ І ЗАЛАХ 

ХОДИЛА". 

Кожен, хто брав до рук лавничу книгу, відразу чув, як йому мороз попід 

шкіру йде. І добре думав, перш ніж приректи когось на тяжку кару. 

  

КОРОЛЬ ДАНИЛО І ЙОГО БЛАЗЕНЬ ОЛЕЛЬКО 

 

ОЛЕЛЬКОВІ КНИГИ 

  

Літньої днини, як сонце розлило на все місто своє тепло, Олелько ніяк не міг 

всидіти в похмурих замкових стінах. Але король, вирішуючи важливі, 

державні справи, волів його завше мати при собі, щоби жартами обважнілу 

голову розраджував. Одного разу Олелько не витримав замкової задухи і 

сказав: 

– Найясніший королю, дозволь мені хоч сьогодні відлучитися, бо маю пильну 

справу. 

– А то ж яку? – здивувався Данило. 

– Та от, мушу книги свої просушити, щоби цвіллю не взялися. Король, 

зваживши на це, відпустив Олелька, а той, прихопивши ряднину, постелив її 

в садку та й задрімав любенько голічерева. 

Десь так надвечір вийшов король і собі в садок, а з ним і бояри гуртом. Аж 

бачать – лежить Олелько та аж носом посапує. 

– Гей, Олельку! – гукнув його король. – Чи ти вже просушив свої книги? 

– Ага, якраз сушу. 

– Де ж вони? – здивувалися всі. 

– Та осьдечки! – ляснув себе по голові Олелько і склепив повіки. 

  

 

 

ЗМАГАННЯ МАЛЯРІВ 

  

Якось при королівському дворі перебував дуже вдатний маляр з землі 

лядської. Змальовував він парсуни бояр і князів, а тії радо платили йому. Але 

найцікавішим тут було те, що малював він дуже спритно і хутко, як ніхто 

інший. Сам король, побачивши його працю, зачудувався і похвалив. 

Почувши теє, Олелько відразу наїжився: 

– Пхе, є чим дивуватися. Коли я захочу, то й не таке ще намалюю і то хутше 

за нього. 

Король піймав його за язик: 



– Справді? О, то я мушу переконатися у твоїй змисності. Чи готовий ти з 

лядським маляром позмагатися? 

– Хоч би й зараз. 

Велів король принести дощинки. Одну для маляра, другу для Олелька. 

– З парсунами довго воловодитись, – сказав король. – Що б ви намалювали 

таке, аби хутко було? 

– Я можу намалювати будь-якого звіра хутше, аніж ти королю п'ять ковтків 

пива вихилиш. 

– Ото! А я не одного, а цілих п'ять звірів намалюю, – сказав Олелько. Король 

узяв кубок з пивом, ковтнув уперше і відразу маляр заходився малювати. 

Олелько тим часом і собі пива вточив і що король надіп'є з кубка, то й собі 

хильне. 

– Начувайся, Олельку, – сказав король, – я вже четвертий ковток роблю. 

Після п'ятого дістанеш по м'якому місці, щоб дурно не нахвалявся і часу мені 

не марнував. 

– Не бійтеся, зараз і я до роботи візьмусь. Мушу ж я обмислити, що маю 

малювати… Ага, вже знаю. 

І тут Олелько вмочив усі п'ять пальців у червону фарбу й вивів на дощинці 

п'ять хвилястих ліній. Зробив це якраз упору, бо щойно король підніс 

востаннє кубок до вуст, то й маляр скінчив дикого вепра малювати. 

– Я виграв, – сказав Олелько. 

Король так і завмер з роззявленим ротом. Такого зухвальства він не 

сподівався. 

– Ти виграв? А що ж ти ото наквацяв? 

– Як обіцяв – цілих п'ять звірів. 

Всі присутні обступили Олелька з його малюнком. 

– Яких звірів? – спитав король. 

– П'ять дощових хробаків. 

Регіт струсонув залою. Сміявся навіть лядський маляр. Мусив і він визнати, 

що Олелько таки виграв. 

  

ДАНИЛО В ГНІВІ 

  

Король Данило розлютився на боярина, котрий не послав своїх вояків у похід 

на ятвягів і звелів його стратити. 

Перед самою стратою примчали на конях бояриня з синами і кинулися 

благати в короля милосердя. Але той перебував у гніві й слухати нічого не 

хотів. 

Тоді бояриня припала до Олелькових ніг з надією, що, може, хоч улюбленець 

королівський зуміє врятувати чоловіка. 

Олелько не витримав того плачу і звернувся до короля: 

– Найясніший королю… 

– Замовкни! – обірвав його той на півслові. 

– Благаю! 



– Олельку! – знову гримнув король. – Що б ти не попросив – обіцяю, що не 

виконаю твоєї просьби! 

– Та я тільки й хотів сказати, що ви, як завше, справедливі. І я прошу вас 

уклінно: покарайте цього негідника на горло! Він теє заслужив. 

Данило грізно блиснув очима, але мусив визнати, що Олелько його 

обхитрував, і тільки рукою махнув. Боярина було помилувано і повернувся 

він щасливо на свої добра. 

  

 

 

КОРОЛІВСЬКИЙ КІНЬ 

  

Король Данило мав улюбленого коня Вітра, який не раз у боях служив йому 

вірою і правдою. Коли ж той кінь постарів і не міг уже з вершником, наче 

вітер, мчати, віддав його король на відпочинок у конюшню. При цьому 

суворо наказав, аби коня пильнували, як зіницю в оці. А той, хто сповістить 

про смерті, коня, потрапить у руки ката. 

Але смерть на жодні накази увага не звертає. Надійшов той чорний день, 

коли кінь таки здох. А кожного обійняв такий страх, що вже подумки з 

родиною прощався. 

Якраз на ту пору нагодився Олелько. 

– Гей. Грицю! Ти чого так набурмосився? – спитав головного конюха. 

– Та ти не знаєш, який наказ дав мені король. Мусив я служити його коневі, 

як свому панові. А хто сповістить про смерть коня, того до ката відправлять. 

Нині той кінь витяг ноги, а я сиджу і думаю, що маю далі робити. Чи наперед 

з родиною попрощатися, чи до замку піти і все як є розповісти. За мене ж бо 

ніхто цього не зробить. 

– Погано ти, Грицю, своїх друзів знаєш, – сказав Олелько. – Я піду до короля 

і скажу йому новину. А ти можеш більше голови не сушити. 

І таки подався Олелько до короля, став перед ним і каже: 

– Милостивий пане мій, чи знаєте новину? 

– А то яку? 

– Ваш коханий кінь їсти не їсть, пити не п'є, дихати не дихає і рухати не 

рухається. 

– То він, напевно здох! – вигукнув король. 

– Правда ваша, але то не я сказав, а ви. І можете собі самі з катом 

домовитись. Бо я вже в тім не дуже тямлю. 

Король розсміявся і нагородив Олелька за таку дотепну витівку. 

  

ЗАКЛАД 

  

Олелько деколи втрачав міру, коли жартував над королем, а тому й не дивно, 

що одного разу його Данило вигнав з двору. 

Минув місяць, і король затужив за своїм блазнем. Повертаючись із ловів, 

заїхав до Олелька. Вже здалеку почув галас і спів. Виявилось, що той має 



гостей. Яке ж було здивування короля, коли побачив заставлений наїдками і 

напоями стіл. 

– О-о, то ти незле живеш! – вигукнув король. – А я тут журюся, чи не 

загибаєш з голоду, відколи втратив мій хліб, та й везу тобі дичини з 

полювання. 

– Такі, як я, не пропадуть. Сідайте до нас та пригощайтеся. 

– Звідки ж ти береш гроші на банкети? 

– А я закладаюсь на гроші. 

– І виграєш? 

– Як коли. 

– Ану закладися зі мною. 

– Ваша воля. Можемо закластися на десять золотих, що ви станете на столі, а 

я лясну по столі долонею тричі і ви відразу зіскочите на землю. 

– Тільки тому, що ти будеш ляскав по столі? – розсміявся король. – Ну, 

давай. 

Данило виліз на стіл і з насмішкою подивився згори на Олелька. Блазень 

ляснув по столі і сказав: 

– Оце раз! А другий раз я лясну під вечір. Третій – може завтра, а може, 

післязавтра. Але ви не журіться, пийте, їжте. – І, піднявши келих, гукнув: – 

Здоров'я нашого короля! 

Данило розсміявся і зіскочив на долівку: 

– Ти виграв. Маєш свою десятку. Але я хочу, аби ти ще побився в заклад з 

моїм воєводою. 

– Ну, я вже знаю, що від нього чекати, – сказав воєвода. – Мене він так легко 

не обхитрує. 

– Добре, – погодився Олелько. – Але я хочу переговорити в цій справі лише з 

паном воєводою і з вами, ясний королю. 

Вони вийшли на подвір'я і Олелько сказав: 

– Можемо закластися, що завтра ополудні в пана воєводи вискочить на задку 

чиряк. Ставлю п'ять золотих. 

І король, і воєвода мало не попадали з реготу. 

– Добре, ми заклад приймаємо і завтра ополудні будем тут. Наступного дня 

король зі всім своїм почетом прибув до Олелькової оселі. 

Сяючий вигляд воєводи свідчив про його віру в перемогу. Король теж 

тішився, що нарешті вдасться Олелька висміяти. Увійшовши до хати, 

побачили цілий тлум гостей. Усі, вочевидь, з нетерпінням чекали, хто виграє. 

– Ти програв, – з порога вигукнув воєвода. – Нема в мене ніякого чиряка. 

– Ну, що ж, така моя доля, – зітхнув Олелько. – Але я б хотів пересвідчитись. 

Воєвода нерішуче затупцяв на місці: 

– Тут купа людей. 

Це свідки. Коли маєш справу з такими значними людьми, варто забезпечити 

себе свідками. 

Одним словом, воєвода скинув штани і виставив свій задок. Чиряка не було. 

– Я програв, ось ваші п'ять золотих, – сказав Олелько. Але був при цьому на 

диво радісний. 



– Не розумію, чому ти тішишся? – дивувався король. – Адже ти програв! 

– Навпаки – виграв! З вами я заклався на п'ять золотих, що вискочить чиряк. 

А з усіма туг присутніми, – на цілу сотню, що воєвода скине перед ними 

штани! 

Сміялися всі, крім воєводи. Т а це й зрозуміло. 

  

 

 

 

ВЧЕНІ ГУСИ 

  

Коли Олелько був в опалі, то тяжко йому велося, отож, мусив братися до 

якоїсь роботи. Шкода тільки, що робота йому до рук не бралася. А жінка 

свариться – нема що їсти. 

Іде Олелько сумний, коли бачить – у Полтві таляпаються чиїсь гуси. І то такі 

дорідні, такі тлусті! 

– Чиї то гуси? – питається у пастушка. 

– Боярина Недана. 

Олелько знав, що усі бояри подалися з королем у похід, і сказав: 

– Передай боярині, що я міг би навчити її гусей по-людськи балакати. Та й 

почимчикував додому, усміхаючись. Коли це під вечір пригнав пастушок: 

– Бояриня згодна. Чи двох місяців стане на науку? Олелько подумав хвильку 

і кивнув: 

– Стане. 

– Ну то завтра вранці я прижену гуси. 

Але Олелько і гадки не мав учити гусей, а любенько різав їх по одній та й їли 

з жінкою. 

– Ой, це нам так не минеться, – зітхала жінка, але Олелько тільки сміявся. 

Минуло два місяці, і прийшов пастушок за гусями: 

– А що, навчилися гуси по-людському балакати? 

– А як же! Так шваргочуть, що хоч вуха затикай. Ну, скажу я тобі, халепа 

буде, коли боярин повернеться. 

– А що таке? Бо боярин якраз нині вернувся. 

– Спитай боярині, що маю робити, бо гуси змовилися, що коли боярин 

приїде, то розкажуть, як бояриня з джурою любляться. Та й не тільки про це, 

бо вони, виявляється, багато чого знають і про челядь: хто, з ким, коли… 

Пастушок чимдуж помчав до боярині і все їй переповів. А та, як вислухала, 

то не захотіла чути про вчених гусей: 

– Перекажи Олелькові, нехай їх до чорта поріже і забуде, що колись брався 

вчити. Кляті гуси! Ти їх годуй, плекай, а вони тобі он яку капость замислили! 

  

 

 

СОН 

  



Один боярин за столом вирішив покпити з Олелька та й каже: 

– Снився мені сон, мовби ми з Олельком літали попід хмарами. Літали, 

літали, аж поки не попадали на землю. Тільки я впав у мед, а Олелько – в 

гноївку. 

– Боже мій! – підхопив його мову Олелько, не давши нікому приснути 

сміхом. – Я бачив такий самий сон. Але ж ви не договорили, що було далі. 

Коли ми вибралися – ви з меду, а я – з гноївки, – то почали одне одного 

облизувати. І мені бігме смакувало більше! 

Отут вже пролунав такий гучний регіт, аж тарілки застрибали, а келихи 

задзвеніли. 

 

ОСТАННЯ ВИТІВКА БЛАЗНЯ 

  

Після смерти короля Данила сів на престол молодий король Лев. Олелько на 

ту пору вже зістарився і для нього настали тяжкі часи. Жив він з жінкою 

бідно, а піти знову до королівського двору блазнювати в поважному віці вже 

не випадало. 

Одного ранку сиділи вони з жінкою біля печі та й журилися, а в хаті – ні 

рісочки, ні пляшечки. 

– А тоді ж на нашім весіллі сам король гуляв! – зітхала його жінка. 

– І лилось вино рікою! І аж два бики було запечено! – облизався Олелько. 

– Ледве ще перед смертю колись так добре наїмося. 

Згадка про смерть війнула метеликом в Олельковій голові і закружляла 

вихором. 

– Є! – ляснув себе долонею по чолі. 

– Що є? – здивувалася жінка. 

– Є спосіб, як дістати гроші! Піду до короля і скажу, що ти померла, а грошей 

на похорон катма. Хай мені дасть сотню талярів. Що ти на це? 

– Ну коли іншої ради нема, то нехай і така буде. Тільки ж ти плач і 

побивайся, а то не повірять тобі. 

– От лихо! Чого-чого, а плакати я не вмію. Усе життя тільки те й робив, що 

когось смішив. 

– Зараз навчишся, – сказала жінка і несподівано сипонула попелом чоловікові 

в очі. Олелько зойкнув та кинувся до води. Коли врешті промив очі. вони 

були червоні, як буряки і сльозилися. 

– Ну, тепер мені й самій плакати хочеться, як на тебе погляну, – сказала 

жінка, і старий блазень поплентався до королівського замку. 

Всю дорогу тер сльози і шморгав носом. Коли він врешті з'явився перед 

королем, який саме оглядав жеребців на конюшні, вигляд у нього був просто 

жалюгідний. 

– О, хто до нас прийшов! – вигукнув король. – А чого ти такий зарюмсаний? 

Яке в тебе горе? 

– Ой, ясний королю! Таке горе! Таке горе! Жінка моя, царство їй небесне, 

померла, а я не маю за що її поховати і поминки справити. 



– Що ти кажеш? – похитав головою король. – Горе в тебе і справді велике. 

Самим співчуттям я тобі не поможу, зате грошей дам. Сто талярів тобі 

вистачить? 

– Ой вистачить, пануньцю, вистачить. 

Узяв Олелько гроші, прийшов до хати, а жінка й каже: 

– Слухай, старий. Коли тобі вдалося, то мусить і мені вдатися. Піду я до 

королеви Констанції та скажу, що ти помер, мусить і вона зласкавитися. 

Олелькові це припало до вподоби, і він погодився. Жінка прийшла до 

королівського двору, рвучи на собі волосся і ридаючи так, аж усі пси на 

обійсті скавуліли. 

Констанція підрізала в салу троянди. Вона не знала Олелькової жінки, але 

служниці їй пояснили хто це така. Вона співчутливо вислухала історію 

Олелькової смерті й сама просльозилася. 

– Чи вистачить вам сотні талярів? – несміливо спитала королева. 

– Вистачить, ясна пані, хай Бог вас тримає в своїй опіці! Повернулася 

блазнева жінка з грошима додому, і заходились вони готувати обід, бо ще до 

її приходу Олелько накупив і м'яса, і ярини, і доброго пива та вина. Настала 

обідня пора і в королівському замку. Щойно зібралася за столом уся родина, 

король важко зітхнув і сказав: 

– Бідний Олелько! Таку має страту – померла йому жінка. 

– Що ви кажете! – сплеснула долонями королева. – Та ж я недавно її бачила! 

Прийшла до мене, бо якраз помер Олелько. 

– Це неможливе! – заперечив король. – Олелько не вмер, це його жінка 

померла! 

– Ви щось наплутали. Жінка його жива, а от Олелько якраз і помер! – стояла 

на свому королева. 

– Та я його вранці бачив! Мав спухлі червоні очі і шморгав носом! Те саме 

робила і його жінка. 

Врешті король послав когось із своєї челяді переконатися, яка в тім правда. 

– Ясний королю, – виголосив посланець, коли повернувся. – Олелько сидить 

на порозі і гірко плаче, а його жінка лежить на столі. 

– Ну, певно, то твій челядник, от він і свідчить на твою користь, – сказала 

королева і послала натомість свою служницю. 

Та небавом повернулася і каже: 

– Моя пані! Я бачила згорьовану Олелькову жінку коло його тіла на столі. 

Бідний Олелько вмер вранці. 

І ото вже було занадто. Король і королева перервали обід і обоє подалися до 

Олелькової хати. Коли увійшли всередину, то побачили на столі обох: 

Олелька і його жінку. Обоє виглядали на таких мертвих, що мертвіш і не 

буває. 

– Дам п'ятсот талярів тому, хто мені скаже правду! – вигукнув король Лев. І 

тої ж миті Олелько зірвався, мов ошпарений: 

– Слава найяснішому королеві! Ваші слова і мертвого на ноги поставлять. 

Дайте ті гроші мені, бо лише я один знаю всю правду, а ніхто інший тих 

грошей не потребує так сильно, як я і моя жінка! 



– Бігме правду каже, – підтвердила його жінка і теж встала зі столу. Король 

якусь хвилю дивився на них грізними очима і вже здавалося, що ось-ось 

гримне грім, але коли першою розсміялася королева, то й він не стримався. 

Заплатив Олелькові п'ятсот талярів і призначив до кінця віку для нього 

утримання. 

  

КОРОЛЬ ЛЕВ 

МЕЧ І ПІХВИ 

  

З галасом і гуркотом увірвався до короля боярин Корнило. За руку він тримав 

якогось переляканого юнака і репетував не своїм голосом. 

– Що сталося? – здивувався король. – Чи ти не знаєш, як себе слід поводити в 

королівських палатах? 

Боярин штурхонув юнака на підлогу так, що той упав на коліна. 

– Нехай він признається, що зганьбив її і я вб'ю його! Нехай тут перед всіма 

признається! 

– Зачекай. Кого він зганьбив? 

– Мою доньку! 

– Маєш на те докази? 

– Які ще докази? Нині вранці я спіймав їх на гарячому! Ніжилися в постелі! 

– Ну, тоді я не розумію твого гніву. Чому б тобі їх не вженити? А я й сватом 

буду. 

– Нізащо! Ніколи! Тільки меч нас розсудить! – пінився боярин. – Він учинив 

наругу! 

– Меч? – перепитав король. – Добре. Ось тобі меч. Він подав бояринові меча, 

а сам узяв у руки піхви. 

– Вклади мені свого меча у піхви. 

Та тільки хотів боярин це вчинити, як король – раз – і повернув піхви другим 

боком. 

– Королю! – вигукнув боярин. – Як же я вкладу меча? Ти не даєш мені! 

– Ось так би й донька твоя могла зробити. Якби не хотіла, тоді б і не дала. А 

як дала, то не кричи про наругу. Можеш тепер хіба обох їх убити, бо юнак 

цей завинив не більше за неї. 

По тих словах король підвів хлопця з колін і сказав, аби той пішов до своїх 

батьків і сповістив їм про весілля та що король сам за вгощення подбає. 

Юнак чкурнув щодуху, ледве гамуючи радість, а боярин посопів-посопів, та 

врешті визнав, що король справедливо усе розсудив, і поплентався додому, 

щоб доньку і дружину потішити. 

  

ПІДКОВА І ДУКАТ 

  

Король Лев славився своєю силою, адже він на полі бою одним ударом 

розрубував рицаря в латах навпіл. 

Одного разу піді Львовом кінь його загубив підкову і король змушений був 

спинитися коло кузні. 



Коваль був парубком молодим і, не впізнавши короля, не віддав йому 

належних почестей. 

– Чи маєш ти готові підкови? – спитав король. 

– Маю, чому б і не мати? 

– Але будь-яка підкова мені не годиться, бо й кінь у мене не будь-який. 

Коваль зміряв оком коня, вибрав підкову і сказав: 

– Оця мусить бути якраз. 

Король узяв підкову, покрутив у руках, далі вхопив її за обидва кінці і – рраз! 

– розламав навпіл. 

– Що це за підкова?! – здивувався король. – Зовсім слабенька. Якраз для 

віслюка. Пошукай іншу. 

Коваль, незадоволено хитаючи головою, подав королю другу підкову, але й 

та трісла, мов бублик. 

Тоді приніс третю. І третю король зламав. 

– Слабі в тебе підкови. Але мушу вже їхати. Коли нема ліпшої, то підкуй 

такою, яка вже є. 

Ковальчуки хутенько підкували королівського коня і Лев дав ковалеві 

золотого дуката. 

– Оце тобі за роботу. 

Хотів уже було від'їхати, коли здивувала його поведінка ковалева. Замість 

сховати дуката в кишеню, коваль покрутив його на всі боки, а тоді лише 

хрусь! – і зламав наче ґудзика. 

– Що це за гроші? – похитав головою. – Не маєте інших? Король вийняв 

другого дуката, але й того чекала така сама доля. 

– Зовсім нікудишні гроші карбує наш король, – сказав коваль, ламаючи й 

третього дуката. – Але що робити… Як нема ліпших, візьму, які є. 

Тут уже король розсміявся і, вдаривши коваля по ремені, сказав: 

– Ну, спритний з тебе парубок! Скільки живу, ніхто зі мною ще такого жарту 

не встругнув. Ану лишень придивися уважніше до цього дуката. 

Коваль зиркнув на гроші, а тоді на короля, що став до нього боком і враз 

почервонів, як буряк. 

– Перепрошую вас, найясніший королю, не хотів-єм з вас закпити… 

– Ну-ну, так дуже не побивайся. Які дукати – такі підкопи. Ми квити. Але не 

забудь, ковалю, коли знову татари нападуть, оголоситися до мене на службу. 

Таких як ти лицарів я потребую у важку хвилину коло себе. 

  

ЯК ВІЩУН ХОТІВ КОРОЛЯ ОБДУРИТИ 

  

Король Данило вирушив у похід проти ятвягів. І от, коли вже військо було в 

дорозі, перестрів його один славний віщун, про якого говорено було, що 

ніколи він ще не змилився. Віщуна ж того ятвяги підкупили, аби завернув 

королівське військо. 

– Спинися, королю! – вигукнув той віщун. – Спинися і не важся цього літа 

йти в похід, бо зорі мені сказали, що чекає тебе поразка і люта смерть. 



Мусиш перечекати, аж поки небесні світила не стануть для тебе 

прихильними. 

Король в нерішучости зупинився, а що бояри його й воєводи вірили цьому 

віщунові, то почали всі відмовляти його від походу. І тільки королевич Левко 

твердо стояв на тому, що віщун цей шахрай і що хутше всього його ляхи 

підіслали. 

– Добре, а як же ти мені доведеш, що він шахрай? – спитав король. 

– Зараз побачите, – відказав Лев і підступив до віщуна: – Якщо ти легко 

можеш передбачити прийдешнє, то певно також знаєш і день своєї смерти. 

– Так, знаю. 

– Ну, і коли ж ти помреш? 

– Помру я за двадцять п'ять літ і чотири місяці. Так мені вповіли зорі. В тую 

ж хвилю Левко добув меча і одним махом стяв голову віщуну. 

Голова впала до королівських ніг. 

– Збрехав, стерво, – сказав королевич і переможним поглядом окинув 

присутніх. 

– Рушаєм! – гукнув король до війська, і похід 1253 року приніс йому 

перемогу. 

  

ПУГАР ВИНА 

  

Після одного з військових походів король Лев звелів стратити боярина, 

котрий не підосмів на підмогу зі своїм загоном під час бою, а зостався 

вичікувати в засідці. 

Перед стратою боярин попросив вина. Йому подали пугар, але напитись ніяк 

не міг, бо дуже тремтіли руки. 

– Заспокійся, – сказав король. – Тебе не стратять, доки ти не вип'єш до дна 

цей пугар. 

Почувши це, боярин вдарив пугарем об камінь, пугар розколовся і вино 

розлилось. 

Король дав знак катові. 

– Пане мій! – скрикнув боярин. – Хіба ти зламаєш своє слово? 

– Яке слово? 

– Ти сказав, що мене не стратять, доки я не вип'ю до дна цей пугар. Хіба я 

його випив, що ти посилаєш мене до ката? 

– Тьху! – розсміявся король. – Щоб мене качка брикнула, коли він нас не 

піймав на слові! 

Всі, хто був свідками нього, лише руками розвели. Слово королівське не 

можна ламати. 

– Ну, Господь з тобою, – кивнув король. – Тобі це вдалося. Вертайся до свого 

маєтку. Не дав тобі Бог хоробрості, то хоч хитрістю наділив. 

  

 

 

 



КОСТУР 

  

Одного разу вертався король Лев з полювання і зустрівся йому дорогою 

пустельник, зодягнений у довгу полотняну сутану. Ішов він босоніж, 

підпираючись костуром. Побачивши мисливців на конях, пустельник спитав: 

– Чи не скажете мені, добрі люди, як пройти до королівського замку? Король 

зацікавився і спитав: 

– Кого ви хочете побачити там? 

– Хочу побачити короля і попросити в нього тисячу золотих. 

– Тисяча золотих – великі гроші. 

– Вони потрібні для того, щоби побудувати в горах монастир. 

– А що, коли король відмовить? 

– Ну тоді нехай дасть п'ятсот. 

– А коли й п'ятсот не дасть? 

– Тоді бодай сотню. 

– А коли й сотні не дасть? 

– Ну тоді вже хай буде – погоджуюся на десять. 

– А що коли він і десять не дасть. 

– Клянусь Господом і Пресвятою Трійцею, тоді я відлупцюю його цим 

костуром! 

Король усміхнувся і, показавши дорогу, помчав зі своїм почетом до замку. А 

там наказав, щоб коли прийде до нього пустельник, то нехай пустять лише 

після того, як залишить біля входу свого костура. 

Над вечір пустельник приплуганився до королівського замку. В дверях його 

перепинили і змусили лишити костура, бо це, мовляв, неповага до короля. 

Коли пустельник став перед королем, то відразу впізнав того мисливця, з 

яким розмовляв дорогою. Але навіть оком не зморгнув і привітався, мовби 

вперше бачив. Король теж не подав жодного знаку і спитав: 

– Що вас привело до замку? 

– Мій володарю, я пустельник з Синєвидного. Ми там, на горі, почали 

монастир будувати, але нас мало і грошей у нас нема. Прийшов я просити в 

тебе тисячу золотих. Подайте на добру справу. 

– Бог подасть, – каже король. Пустельник на мить знітився. 

– Добре. Тоді дайте хоч половину. 

– Бог дасть. 

– То може дасте сотню? 

– Бог дасть. 

– І десять золотих не дасте? 

– Бог дасть, – незворушно відказував король. 

Пустельник витер піт з чола, переступив з ноги на ногу і сказав пригнічено: 

– Ну тоді нехай Господь пошле вам довгі роки життя, а я пішов. 

Пустельник ступив кілька кроків і додав через плече: 

– Пощастило вам, що мій костур лишився за дверима. 

Ці слова викликали в короля гомеричний регіт. Він підбіг до пустельника, 

взяв його за плечі і сказав: 



– Вибачте мене за мій жарт. Я, звичайно, дам вам тисячу золотих на 

монастир. 

  

НІКОМУ НЕ МИНЕТЬСЯ 

  

У короля Лева був розкішний сад з дивовижними деревами і кущами. За 

ними доглядав садівник, котрий жив із родиною в затишному куточку. 

Король у вільні хвилини любив гуляти садом і знав його, як свої п'ять 

пальців. Кожна квіточка була йому знайома, кожна нова пташка, що 

з'являлася в саду, не залишалася непоміченою. Та особливо любив король 

трояндовий кущ, якого йому подарували купці із Персії. 

Коли державні справи не давали королю гуляти в саду, садівник сам 

приходив до нього і сповіщав усі садові новини. 

– А як там мій трояндовий кущ? – не забував поцікавитися король. 

– Цвіте і пахощі розливає. 

А одного разу садівник сповістив, що на улюбленому королівському кущі 

соловей звів гніздо. 

– Що з ним робити – зруйнувати чи лишити? – спитав садівник. 

– Залиш. Але побачиш, йому це так не минеться за те, що посмів на моєму 

кущі вити гніздо. 

Минув якийсь час. Садівник, порядкуючи в саду, наблизився до трояндового 

куща І побачив, як гадюка пожирає пташенят. Садівник не мав нічого в 

руках, щоб змію відігнати, а поки роззирнувся та знайшов якусь палицю, 

гадюка зникла. Зосталося тільки порожнє гніздо з кількома пір'їнами. 

Садівник негайно побіг до короля. 

– Ясний королю! Гадюка пожерла пташенят, що вивелися в гнізді на вашому 

трояндовому кущі. 

– От бачиш, – усміхнувся король, – чи не казав я, що солов'ю отак просто не 

минеться за те, що вгніздився на моєму трояндовому кущі? 

– Казали, ваша величність, казали. 

– А що з гадюкою? 

– Поки я палку шукав, злодюга втекла. 

– Нічого. Знай, що і їй це отак просто не минеться те, що пожерла солов'ят. 

Іншого дня садівник взявся косити траву між деревами і несподівано попав 

на змію, розтявши її на дві половини. 

– Поганий знак, – подумалось йому. Аж тут сам король прогулюється. 

– Що так замислився? – спитав у садівника. 

– Та от саме коса натрапила на ту змію, котра пташенят пожерла. 

– Ага, казав я тобі, що не минеться їй, – усміхнувся король. – Тільки 

пам'ятай, що і тобі так просто не минеться її смерть. 

Садівник ще сильніше похнюпився. 

Якось над вечір зачув він з глибини саду плюскіт і жіночий сміх. Там 

знаходився невеликий ставок, у якому розводили рибу. Садівник і його 

доглядав, а тому дуже здивувався, коли почув галас. 



Коли він тихенько підкрався, то здивуванню його не було меж. У ставку 

плюскалася королівна зі своїми служницями, і всі голі-голіосінькі. 

Садівник аж рота роззявив і так захопився, що й не помітив, як чиясь тверда 

рука впала йому на рамено. Озирнувся – і його охопив жах. Перед ним стояв 

сам король. 

– Ага! То ти ось як у саду порядкуєш? Не маєш ліпшого заняття, як за голими 

дівчатами підглядати? Геть мені з очей! 

Переляканий садівник чкурнув чимдуж до хати. Та не довго довелося йому 

труситися, бо прийшла за ним сторожа і забрала до в в’язниці. 

А вранці наступного дня чекала на садівника шибениця. 

Садівника вивели на замкове подвір'я, і він побачив усю королівську знать, 

що розсілася на лавах. Тим часом кат приставляв до шибениці драбину, ту 

саму, по якій лазив і садівник, обрізаючи галузки. 

Садівник витер сльози і звернувся до короля: 

– Ваша величність, я вірою і правдою слугував вам, прошу тепер перед 

смертю сказати кілька слів. А тоді вже вішайте. 

Король кивнув головою. 

– Пане мій, чи пам’ятаєте, як на вашому трояндовому кущі звив соловей 

гніздо, і ви сказали: „Це йому так не минеться”? 

– Аяккже, пам'ятаю, – погодився король. 

– Пане мій, чи пам’ятаєте, як за якийсь час гадюка пожерла солов'їних 

пташенят і ви казали: „І їй не так не минеться”? 

– І не було, – погодився король. 

– І пане мій, чи пам’ятаєте, як, скошуючи траву, я розтяв ту гадюку навпіл, і 

ви сказали: „І тобі це так не минеться”? 

– Було, було, – кивав король. 

– Як не минулося солов'ю, так не минулося змії. Як не минулося змії, так не 

минулося й мені. Але знай, королю, що й моя смерть так просто тобі не 

минеться! 

Король жахнувся від них слів і якусь хвилю сидів непорушно. Потім підвівся 

і сказав: 

– Відпустіть його, нехай далі порядкує садом. 

  

НАМИСТО ДАМАСЬКОГО КУПЦЯ 

  

Звідкіля тільки до Львова купці не прибували! А я розповім про купця, який 

прибув із Дамаску і мав ім'я Абдурахман. 

І привіз він до нашого міста ладан, миро, кайєнський перець, цинамон, 

гвоздику, а ще вироби з дорогоцінних металів. Усе досить хутко спродав, та 

зосталося йому дуже дороге намисто з золота і коштовного каміння. Його він 

не зумів продати, а щоби не везти назад у Багдад і знову до Львова, вирішив 

зоставити на зберігання в одного з місцевих крамарів до наступного свого 

приїзду. 

Залишив коштовність, а сам поїхав з вірменським караваном додому. Минув 

рік. І ось наш купець у Львові. 



– Хай Господь множить твої літа! – привітався він з крамарем. – Я прийшов 

за моїм намистом. 

– А то ніби за яким? – витріщив той очі. 

– За тим, яке тобі зоставив минулого року. 

– Щось такого! Вперше чую! Юльцю! – гукнув свою жінку. – Чи нам лишав 

хтось тамтешнього року намисто? 

– Намисто? Я би-м запам'ятала. Яке намисто? 

– От і я кажу: яке? 

Бідолашний Абдурахман пробував і так і сяк пригадати обставини, але все 

намарне. Крамар його виштовхав зі своєї крамниці. 

Кому він тільки не жалівся, кому лише поклонів не бив – ніхто не може 

допомогти, бо ж не було жодного свідка. 

І зосталася в сирійця лише одна надія на короля Лева. Як уже він не зарадить, 

то хто? 

Абдурахман подався до замку, сів на сходах і сидів доти, доки король не 

прийняв його. Коли сирієць оповів йому свою пригоду, король замислився. 

Яким чином можна помогти тому чоловікові, коли нема жодного доказу, 

розписки, чи свідка? І де певність, що сирієць не дурить? Єдине, що міг 

застосувати король. це хитрість. 

– Завтра зранку йди до крамниці свого боржника, сядь на порозі й сиди, що б 

там не діялося. Сиди і чекай, доки не з'явлюся я. А потім дай мені знати. чим 

те все скінчиться. 

Абдурахман учинив, як порадив король. Крамареві, ясна річ. не сподобалося, 

що той всівся на його порозі і став його проганяти. Але щойно віджене, як 

сирієць уперто зновц вертається. Чяде й мовчить. 

І так тривало, доки не з'явився король. І то не сам, а зі всім своїм 

королівським почтом, верхи, в оточенні тлуму людей. Король їхав верхи на 

баскому арабському скакуні, і зі всіх будинків вибігали львів'яни й радо 

вітали його. Кінь ступав повагом, легко переставляючи ноги і не 

зупиняючись ніде ні на хвилю. Тільки порівнявшись із крамницею купця, 

король натягнув повіддя, і кінь спинився. 

– Абдурахмане! – вигукнув радісно король Лев. – Чи се ти? Як давно ти ві 

Львові? 

– Та вже тиждень, мій королю, нехай Господь буде завше до тебе 

милосердний! 

– Цілий тиждень? І не знайшов-єсь одного вільного дня, аби нас провідати? 

На перший раз дарую тобі. Але завтра приходь і поділися зі мною своїми 

клопотами. 

Король смикнув за повіддя і весь почет рушив далі. 

Сотні очей спостерігали цю сцену, сотні вух чули, як король назвав дамаскця 

на ім'я. А серед тих очей і вух були очі й вуха господаря крамниці і його 

жінки. Вони були нажахані так, що руки у них тряслися. 

Щойно король і весь тлум віддалився, крамар підбіг до сирійця і сказав: 

– Слухай, коли ж то було, що ти мені намисто зоставив? Яке воно? В що 

загорнуте? Може, я пригадаю. 



Абдурахман спокійно описав, як виглядало його намисто, і крамарева жінка 

сплеснула руками: 

– Так і є! Воно! 

А за мить пропажа знайшлася в жіночній скрині з лахами. 

– Ти бач! – хитав головою крамар. – Зовсім забув! Якби ти не пригадав, я б 

нізащо не знайшов його. 

– Це я знайшла. – втрутилася жінка. 

– Еге, це Юльця. Давай, Абдурахмане, обмиємо нашу, хе-хе, знахідку, га? 

Завтра тебе сам король буде приймати! Чому ти мені не сказав, що ви так 

добре знайомі? 

Але Абдурахман не мав бажання слухати ці теревені, а, забравши намисто, 

подався до королівського замку. І якраз вчасно, бо королівський почет саме 

повертався назад. Побачивши короля, сирієць упав на коліна і показав 

намисто. Він висипав на свого доброчинця таку рясну зливу подяк і 

благословень, що король мусив його спинити. Тепер він переконався, що 

купець говорив правду. 

За королівським наказом крамаря разом з жінкою прибито було до дверей 

крамниці. Як пересторогу для всіх, хто наважиться шахрувати. 

І справді так було. За короля Лева казали, що можна покласти посеред вулиці 

гаман з грошима і, повернувшись наступного дня, застати його неторканим. 

Еге, – минулося… 

  

ЗИМОРОВИЧ 

ОПОВІДІ ПРО СЛАВНОГО ЛЬВІВСЬКОГО ПОЕТА ВАРФОЛОМІЯ 

ЗИМОРОВИЧА 

  

Варфоломій Зиморович прийшов на світ 20 серпня 1557 року в затишному 

будинку на Глинянській вулиці в родині каменяра. Все життя жив у Львові, 

де написав історію міста, а також багато віршів. За свій розум і дотепність 

кілька разів вибирався на посаду війта. Прожив довге і сповнене пригод 

життя, помер в 1677 році. 

Коли Зиморович став бургомістром, йому довелося розбирати чимало 

судових справ, а що чинив це дуже спритно, львів'яни переповідали їх і 

тішилися, що дав їм Бог такого мудрого і справедливого бургомістра. 

  

ІСТОРІЯ З ОЛІЄЮ 

  

На Ринку мешкав один багатий купець у двоповерховій камениці, а під ним у 

підвалі – бідний швець. Купець багато разів намагався виторгувати у бідняка 

його підвал, але той не бажав і слухати. 

Тоді купець вирішив схитрувати. Домовився з шевцем, що поставить у нього 

десять бочок олії на зберігання, а за те йому заплатить. На таку пропозицію 

швець погодився. 



Але хитрість полягала в тому, що тільки п'ять бочок були повні, а п'ять – 

напівпорожні. І от за якийсь час купець іде до своїх бочок і з жахом буцім-то 

виявляє, що його обкрадено. 

– Де моя олія? Це грабунок! 

Бідолаха швець не міг отямитися від несподіванки. Усе життя прожив чесно і 

винен був хіба одному Господу свою душу. 

Та що робити! Мусили стати перед судом у Ратуші. Лавники ознайомились зі 

справою і розвели руками. Виходить, що швець і справді обікрав купця, який 

вимагав тепер, щоб йому віддали підвал. 

Одному панові війту та справа видалася нечистою. 

Він поміркував і звелів вилити олію з повної і неповної бочок та подивитися, 

де буде більше осаду. Якщо бочки були поставлені до підвалу повними і 

швець крав олію, то в неповній бочці буде осаду стільки ж, як і в повній. 

Та виявилося, що в повній осаду було удвічі більше. І тепер усім стало ясно, 

що ті п’ять бочок були відразу наполовину заповнені. 

Мусив купець з ганьбою покинути Ратушу та ще й заплатити велику куну 

(себто штраф) як магістрату, так і шевцеві. 

  

ҐВАЛТ 

  

Одна вдовичка, вирішивши поживитися надурняк, подала до суду на одного 

перекупника, нібито він її зґвалтував. 

Зиморович викликав обох і питає в чоловіка: 

– Чи правда це, що ти вчинив? 

– Йой, та що вона каже! Я й пальцем її не рухав. 

– А я таки думаю, що рухав, – сказав Зиморович. – І ось моя порада: негайно 

виплати цій жінці п’ятдесят талярів. 

То була значна сума, але перекупник не сперечався, бо знав, що за ґвалт міг 

потрапити до в'язниці. Тому відразу й заплатив. А хитрій вдовичці тільки 

того й треба, взяла гроші й гайнула. 

Коли вона пішла, Зиморович сказав: 

– А знаєш, певно я помилився. Біжи за нею та відбери свої гроші назад. 

– А мені за те нічого не буде? 

– Не буде, слово війта. Не відпускай її, доки не забереш гроші, і вертай сюди. 

Перекупник наздогнав жінку і почав у неї вимагати гроші, але та й слухати 

не хоче. Він схопив її за руку і не дає проходу. Тоді вдовичка розлютилася не 

на жарт і сама схопила того чоловіка за руку та потягла назад до Ратуші. 

– Ваша милість! – репетувала вона. – Ви погляньте на цього розбишаку! 

Посеред вулиці напастує мене і хоче відібрати гроші назад. 

– Ну і як, чи вдалося йому відібрати гроші? – спитав Зиморович. 

– Де там! Гроші при мені. Я ще можу себе захистити від таких піциків! 

– О, видите? То ви баба-грім! 

– Аякже! – тішилась вдовичка, нагородивши зляканого перекупника 

штурханом. 



– Шкода тільки, що ви не зуміли себе захистити, коли він вас ґвалтував. Ці 

слова, наче громом, вразили жінку і вона збагнула, що попалася на брехні. 

– Коли він не зміг навіть грошей забрати, а натомість ви його сюди за руку 

приволокли, то як же міг він таку дебелу молодицю зґвалтувати? Ви є 

брехуха і за брехню дістанете десять канчуків. 

  

ЗАГУБЛЕНІ ДУКАТИ 

  

Цікава історія трапилася з одним грецьким купцем, що привіз до Львова 

вино. 

На торзі, що відбувався на Ринку, він загубив мішечок золотих дукатів. Йому 

порадили найняти галайкала, який буде ходити туди й сюди й кричати, що 

хто знайде гаман з грішми, то дістане винагороду: десять дукатів. 

За якийсь час один хлопчина і справді знайшов під возом гаман. Розв’язав 

його, порахував гроші і виявилось їх рівно сто. Десять узяв собі, а решту 

заніс грекові. Але той, діставши свій гаман, відразу пошкодував, що обіцяв 

таку значну винагороду і почав обзивати хлопця злодюгою, бо в мішечку, 

мовляв, було сто п’ятдесят дукатів, а не сто. 

Довелося їм стати перед очі війта. Той вислухав їх, поклав на столі Біблію і 

сказав: 

– Чи клянетесь ви говорити правду? 

– Так, клянемось, – в один голос проказали вони. 

– Тоді кладіть руку на Святе письмо і відповідайте. Скільки грошей було в 

гамані? 

– Рівно сто, – сказав хлопець. 

– Рівно сто п'ятдесяти, – сказав грек. 

– Ну, що ж, ви поклялись на Біблії і я не маю жодних підстав не вірити вам. 

Ви обоє сказали правду. Дайте мені цей гаман, добродію. 

Купець подав гаман, і Зиморович вручив його хлопцеві. 

– Візьми ці гроші і якщо до вечора ніхто по них не зголоситься, вони твої. А 

вам, шановний купче, раджу знову найняти галайкала, бо цей гаман вочевидь 

не ваш. У ньому нема тої суми, яку ви загубили. 

Отелешений грек не знав, що далі чинити і впав на коліна перед 

бургомістром та почав просити гроші назад. Він признався, що збрехав і мало 

не рвав на собі волосся. 

– Слухайте, добродію, – зупинив його бідкання Зиморович, – ви за свою 

брехню втратили тільки сто дукатів. А за ламання клятви дістанете п'ятдесят 

нагаїв на площі. Вибирайте, що ліпше. 

І купець, похнюпившись, мусив вертати з нічим. 

  

МАСНІ ГРОШІ 

  

В різника, що продавав на ринку м'ясо, злодій вкрав гаман з грошима Різник 

помітив що його обікрали в останній момент, і ледве встиг піймати злодія за 



руку. Але той зчинив лемент, що сталася помилка, ніякий він не злодій і 

нічого не крав. 

На галас прийшла сторожа і повела обох до Ратуші 

Бургомістр Зиморович, вислухавши обох, звелів обшукати злодія. У нього 

справді був гаман з грішми, але він божився, що це його власні гроші. 

Зиморович звелів принести окропу, розв'язав гаман і всипав гроші у воду. На 

поверхні відразу з'явився тлущ. 

Тепер усі побачили, що то справді гроші різника. Той цілий день торгував 

м'ясом і, ясна річ, монети були засмальцьовані. Гроші повернули, а злодія 

відправили до в'язниці. 

  

НЕ ТІ ЖИДИ 

  

Раз на рік вирішив собі циган ходити до церкви. Прийшов, став збоку і 

слухає, що священик буде казати. А священик якраз оповідав, як жиди били 

пана нашого Ісуса. 

– Ну, кляті жиди, – думав собі циган, – чого вони нашого Ісуса били? Що він 

їм, бідачка, зробив? 

Та й пішов з церкви, зітхаючи. 

Минув рік, і знову циган у церкві. Що за диво! Знову панотець оповідає, як 

жиди били Ісуса. 

– А то бестії! Другий рік б'ють нашого Ісуса, і ніхто ані пальцем не кивне! – 

злився циган. 

Коли ж він і третього року завітав на службу Божу і почув те саме, його 

охопила така лють, що вибіг він із церкви та чимдуж помчав у жидівську 

дільницю. По дорозі, виламав десь здорового кілка та й заходився жидів по 

вулиці ганяти. Лупить їх, як Сидорових кіз, а ті кричать, вейкають, ховаються 

по хатах. Врешті де не взялася міська сторожа і, скрутивши цигана, 

поволокла його до Ратуш, на суд просто перед найсвітліші очі пана 

Зиморовича. Побиті жиди теж прийшли, почали розповідати, як була справа. 

– Та же то не ті жиди, що його мучили, матолку! Пана Ісуса били їхні 

предки! 

– То ж я їх і бив по передку! Раз по передку, раз по задку! 

– То були їхні пращури! 

– Власне, як щури! Тікали по хатах, як щури! Дав я їм перцю! – тішився 

циган. 

Війтові вже терпець уривався: 

– Чи ти не розумієш, що тобі говорять? Тамті жиди жили бозна-коли, а 

теперішні – то вже зовсім інше покоління! 

– І по колінах бив, ясний пане, по колінах бив так само, як вони били нашого 

пана Ісуса. 

– А бодай вас трясця била! – гукнув Зиморович. – Забирайтеся геть мені всі. 

Більше ніколи не візьмуся правувати жидів з циганами! 

  

 



СУХА ВЕРБА 

  

Зі Львова часто вирушали каравани купців у неблизькі краї. Збирався караван 

докупи на Личаківській рогатці, прощався з рідними і – в дорогу. 

Сталося так, що не встигла валка й до Винників добратися, як один купець 

почув себе дуже зле й не міг їхати далі. Що було робити? Віддав він гроші 

свому приятелеві, сказав які товари той має закупити, а сам повернувся 

додому. 

Та коли караван по тривалій мандрівці прибув до Львова, а купець спитав 

свого приятеля про товари, той дуже здивувався. Жодних грошей він не брав. 

Які гроші? 

Як на біду, коли один другому гроші передавав, нікого не було, то й 

засвідчити ніхто не міг. 

Подався купець у розпачі до Зиморовича й оповів йому свою біду. Зиморович 

звелів, аби він привів також другого купця. 

Коли вони обоє стали перед його очима, Зиморович спитав у того другого: 

– Чи брали ви гроші у цього чоловіка? 

– Борони Божи! Чи я б не віддав чужі гроші? Та ж я не перший рік торгую ві 

Львові, всі мене добре знають. 

– Скажіть мені, – звернувся бургомістр до пошкодованого, – чи маєте 

свідків? 

– Маю – Господа Бога. 

– А де ви йому гроші віддали? 

– Посеред дороги. 

– Може там яка прикмета була? 

– Суха верба дуплава на дорогу похилилася. Ото й уся прикмета. 

– Знаєте що, сідайте – но лиш у бричку, і їдьте на те місце, розгляньтеся, то 

може ще що згадаєте. А ви, – до приятеля, – зачекайте тут. 

Купець поїхав, а Зиморович сів за стіл та почав переглядати папери. Минула 

може година, як він підвів голову і спитав другого купця: 

– Де ж це він забарився? Ще не добрався ще до тої верби? 

– Та вже мав би вертатися, – бовкнув купець і прикусив язика, дошолопавши, 

що видав себе. 

– Ага! – зірвався на ноги Зиморович. – Он воно як! Сторожа! Закувати його в 

кайдани! 

– Змилуйтеся! – впав на коліна купець. – Все поверну! 

– Не маю сумніву. Але перед тим засмакуєте нашої в'язниці. 

  

ЧОРНОКНИЖНИК 

У Львові мешкали не тільки купці та ремісники, але й славні чаклуни або 

чорнокнижники. Найславнішими з-поміж них був Григорій Лискевич, що 

жив наприкінці XVI століття й торгував заморським зіллям, корінням, 

восковими свічками, винами, ба навіть ліками. Його камениця на вулиці 

Бляхарській, 8 називалася Криве коло, бо знаходилась вона в кінці крутої 

вулиці під Домініканами. 



У просторому кабінеті чаклуна всюди, де лиш оком не кинеш, – мензурки, 

колби, пробірки, слоїки, пуделочка, мішечки з зіллям, опудала чудернацьких 

птахів і, звичайно, книга. Тут пан Григорій займався альхемією, викликав 

духів, проводячи з ними тривалі бесіди, зустрічався з іншими чаклунами і 

робив свої дивні досліди, про які поняття не мала жодна жива душа. Для всіх 

міщан це був звичайний аптекар. І лише коли він помер і відкрито було його 

кабінет, Львів наповнився історіями й легендами про цього незвичайного 

чоловіка. 

  

ЧАРІВНИЙ ГЛАДУЩИК 

  

Пан Лискевич полюбляв чинити різні веселі капості. Одного разу вирішив 

покпити над пані Абрековою, котра мешкала на Ринку і допекла йому своїми 

плітками. 

Ото якось пані Абрекова чимчикувала в неділю зі служи Божої, а під деревом 

великий гладущик красується. Пані Абрекова зиркнула туди, сюди, нікого не 

побачила, підбігла до гладущика, підняла покришку і мало не зомліла. 

Гладущик був повен золота. Довго не думаючи, пані Абрекова вхопила 

знахідку і хутенько почапала додому. 

По дорозі засапалася, опустила гладущик на землю і хутенько зазирнула під 

накривку. А там уже не золото, а срібло. Оце диво! 

– Ну, нічого, – зітхнула вона. – І то маєток. 

Відпочила трохи й далі гладущик понесла. А по дорозі мріяла, що з тою 

купою грошей буде робити. 

Вже недалеко її камениця на Ринку, та гладущик такий тяжкий, що пані 

Абрекова знову спинилася спочити. І, ясна річ, під покришку зазирнула. 

– Мати свята! – перехрестилася вона, бо в гладущику були вже самі мідяки. 

Але й мідяки гроші. 

Ні, не кине вона гладущика, донесе до хати. І таки донесла, мало не стогнучи. 

Уся родина збіглася подивитися, що ж то за скарб знайшла пані-матка. 

А пані Абрекова, важко дух переводячи, розповідала: 

– Знайшла я гладущик, повний золота. Поки несла, золото на срібло 

перетворилося. А відтак срібло на мідяки. Ось подивіться. 

Скинула вона покришку, а там – вугіль. Звичайний вугіль. 

– Мамо, і ти ото трагала? – дивуються діти. 

Аж тут гладущик крутнувся, мов живий, підскочив і перетворився на 

чоловіка в чорному плащі. Чоловік полами плаща змахнув і фуркнув у димар, 

тільки за ним закурилося. 

Ніхто з присутніх не встиг його розгледіти. Одна лише пані Абрекова пізнала 

Лискевича, але промовчала. 

  

СОЛОМ'ЯНІ КАБАНЧИКИ 

  

Одного разу пан Лискевич узяв дванадцять віхтів соломи, перетворив їх на 

тлустих кабанчиків та погнав на базар. Швиденько і купець знайшовся. 



– Тільки пильнуйте, аби вони вам до води не йшли, – сказав на прощання 

чарівник. 

Чоловік стенув плечима – що за дурниці! – і весело погнав кабанчиків на своє 

обійстя. По дорозі минали вони багна, що на теперішній вулиці Левинського, 

і кабанчики, не втримавшись від спокуси, потрюхикали просто в болотяну 

воду, тільки за ними зачавкотіло. 

Чоловік кинувся їх виганяти і вжахнувся: кабанчики всі як один потонули, а 

не поверхню віхті соломи спливли. 

– Оце чортівня! – вилаявся він і чимдуж помчав шукати пана Лискевича. 

Захеканий, влетів до його будинку і застав чаклуна за пообідньою дрімотою. 

З великого гніву ухопив його за ліву ногу та як смикне – нога й відірвалася, а 

з обрубка так крівця і хлюскає. 

Чоловік з переляку кинув ногу – і хода. Відпало у нього бажання сваритися з 

паном Лискевичем, а то чого доброго і до в'язниці можна попасти за те що 

увередив його. 

Минуло пару тижнів, і зустрів той чоловік пана Лискевича на Ринку. Що за 

дива? Іде собі на обох ногах навіть без палички. 

– Ну, тепер ти мені не викрутишся, – сказав собі чоловік і кинувся до 

чаклуна. – Віддай мені гроші за свою солому, іроде! 

– А-а. це ти, розбишако! Це ти мені ногу відірвав?! – наносівся на того 

чаклун. 

– Яку ногу? 

– А ось цю! – вигукнув пан Лисксвнч і висмикнув свою ліву ногу, мов буряк 

з грядки. – Ось цю ногу! 

Тут уже чоловікові мурахи по спині побігли – та як чкурне, не озираючись. 

До кінця віку обходив пана Лискевича десятою вулицею. 

  

КАПШУК ЧОРТОВОЇ МАМИ 

  

Панові Лискевичу дістався у спадок старий млин на Вульці. Ніхто до того 

млина вже не ходив молоти борошно, бо мав таку лиху славу, що ліпше було 

обійти його десятою стороною. Зате у млині влаштували свої гулі чарівниці, 

а пан Лискевич отримував добрі гроші за оренду. 

Одного разу на Бляхарську до нього завітав вифранчений панок у капелюсі з 

павичевим пір'ям та зі шпагою при боці. 

– Чи можу я поговорити з паном Лискевичем наодинці? – поцікавився гість, 

непевним оком озираючи відвідувачів аптеки. 

Господар провів його до себе в кабінет і панок сказав: 

– Маю поважну справу щодо вашого млина. Я хотів би його найняти на дві 

ночі щороку. 

– На котрі саме? – спитав Лискевич, гортаючи зошит із записами. 

– У ніч на Пилипа і в ніч на Івана. 

Тут Лискевич відразу здогадався, що перед ним не простий собі 

чорнокнижник, а сам чорт. 

– З якою метою, смію спитати? 



– Для забави. 

– Добре, але якраз у ті ночі там уже віддавна відбуваються забави. Чи вам не 

буде затісно? 

– Аніскілечки. Я приведу зі собою лише пару панянок. І добре вам сплачу. 

– Добре – то скільки? 

– За кожну ніч сотню золотих. 

– Пхе! – вдавано скривився Лискевич, маючи на меті виманити значно 

більшу суму. 

– То кажіть свою ціну. 

– А на який час ви потребуєте млин? 

– Скажімо, на сім років. 

– Сім років буде коштувало вас дорого. 

– Ну, кажіть! – нетерпеливився чорт. 

– Капшук Чортової мами – ось скільки! 

– Що-о! – визвірився чорт. – Та ви з глузду з'їхали! 

Він аж руками замахав і ногами затупцяв. І було чого нервувати, адже 

капшук, або гаманець Чортової матінки мав чудесну властивість ніколи не 

вичерпуватися. Скільки би з нього не брав, а він усе повний. 

– Чого ви збісилися? – спитав спокійно Лискевич. – Капшук мені дістанеться 

теж на сім років. Потім я його поверну. 

– Але мені не дозволять віддати капшук за якісь там забави на млині. Мама 

мені всі зуби повибиває. Хіба що… 

– Хіба що? 

– Ну-у, якби ми з вами склали цирограф. Ви запишете мені свою душу. А 

через сім літ віддасте разом з капшуком. 

– Перепрошую, але моя душа й так попаде вам до рук. Всіх чорнокнижників 

така доля чекає 

– То так, але тепер будемо мати термін. Мама дуже втішиться. 

– Ще б пак! 

Лискевич якусь хвилю поміркував і врешті погодився. 

– Добре. Складемо цирограф. але з одною умовою: не смієте затанцювати 

жодного танцю з моїми гістьми. Маєте право танцювати лише зі своїми. 

– Е, потрібні мені ваші старі порхавки! Я підготую цирограф, а ви візьміть 

собі ось цю сопілочку та приходьте опівночі до мочарів за Полтвою. Як 

помітите вдалині вогники, то заграйте на сопілку, і тоді підпливе до вас на 

човні мій син і спитає „Що пан жадає?” А ви абисьте, ні слова не мовлячи, 

дали йому ляпаса по пиці і беркицьнули через голову. 

З тими словами чортяка пішов собі, а Лискевич замислився, чи не зробив якої 

дурниці, домовившись із нечистим. Ще мав час передумати, але чарівний 

капшук надто сильно манив. „Нічого, – вирішив собі, – за сім років найду 

спосіб, як обдурити чорта”. 

Опівночі він уже стояв на пагорбі перед непролазними мочарами. Вдалині 

зблимували вогники, перейгали з місця на місце й зникали. Лискевич вийняв 

сопілку – і якийсь дикий пташиний посвист розітнув тишу. Зашелестів 



стривожено шувар і один з вогників став наближатися. Незабаром із пітьми 

виплив човен, веслом правила чудна примара в лахмітті з вогняними очима. 

– Що пан жадає? – проскрипіло опудало. 

Чорнокнижник наблизився і дав такого ляща прибульцеві, що човен 

загойдався і ледве не перевернувся. Після того беркицьнув через голову – і 

враз перед ним з'явився чорт. То був той самий, що приходив до нього вдень, 

але не мав уже на собі панського вбрання, а був закутаний у чорного довгого 

плаща, поли якого роздував вітер, мов крила кажана… 

– Ага, прийшли, пане Лискевич! Ну, сідайте в човен та й попливемо. Щойно 

той сів у човен, як чорт змахнув плащем і полетів, а човен помчав за ним, 

розтинаючи шувар, мовби волочено його мотузкою. Вітер свистів у вухах, а 

над головою кричали ворони. З розгону човен вискочив на острівець і 

зупинився. Посеред острівця Лискевич побачив велику брилу, на якій лежала 

велика зелена ропуха. Вона була така товста, що жир звисав з неї складками. 

– Це моя матінка, – сказав чорт. – Матусю, я привів вам славного чаклуна 

Лискевича, аби ви йому власноручно дали капшука. 

Жаба щось невиразне пробулькотіла, і чорт додав: 

– Мама кажіть, аби ви підійшли ближче. 

Лискевич відчув більше огиди, ніж страху, але слухняно наблизився. 

– Підстав жмені, – знову озвався чорт. 

Ропуха розкрила писок і виплюнула шкіряний гаман просто в руки 

чорнокнижника. 

Лискевич подякував і враз перед очима побачив написану на пергаменті 

угоду. Чорт тримав її перед самим його носом, чекаючи на підпис. 

– Чим я підпишу? – спитав. 

– А-а, це ми зараз, – чорт схопив на льоту ворону за хвоста і висмикнув 

кілька чорних пір'їн. – Прошу дуже. 

Лискевич вколов мізинець кінчиком пера і розписався на пергаменті. З тієї 

пори Лискевич мав грошей, скільки душа його прагла, а що не був 

одруженим, то почав собі роззиратися за нареченою. Керуючись приказкою 

„віл з волом, а кінь з конем”, чорнокнижник посватався до доньки одної 

чарівниці. Чарівниця нічого проти не мала, тільки сказала, що за донькою 

жодного віна тепер не дасть. А щойно за сім літ. 

Лискевич на віно махнув рукою і хутенько відсвяткував весілля, на якому аж 

столи ломилися від заморських див. 

Минув час, і на сьомому році чорнокнижника обійняв неспокій і смуток. 

– Чим ти так переймаєшся? – допитувалася жінка. 

Лискевич врешті розповів їй, яким чином здобув гроші. Молодичка відразу 

стала його потішати, щоб ішов до мами, а та мусить щось вигадати. 

Чарівниця вислухала зятеву пригоду і зітхнула: 

– Коли ти власною кров'ю підписався, діло кепське. Тре було якусь умову 

поставити. 

– А я й поставив! – згадав Лискевич. – Там є записано, що не сміє він 

танцювати з моїми гістьми, а йно лиш зі своїми. 



– То є люкс, золотко моє! – втішилися відьма. – То є тріюмф і перемога! 

Наближався день святого Пилипа, і в млині мала відбутися чергова забава. 

Жінка Лискевича жодного разу на ті забави не ходила, бо була надто молода. 

Там гуляли самі старі бувалі відьми та упирі. Але цього разу чарівниця 

вирішила привести на забаву свою доньку. 

Опівночі млин роївся від гостей. Грали музики, а на столах красувалися 

пишні страви і напої. Прибув і наш чортяка з двома чортицями, що були 

вбрані у широкі червоні сукні. Гості відразу накинулися на вгощення, поміж 

якого цілими зграями сновигали миші, весело попискуючи. Бувало, що 

якийсь упир після доброї чарки і мишу до писка шпурляв, аж кров на зубах 

цвиркала. То вже як кому смакувало. 

Та коли з'явилася в млині стара чарівниця зі своєю донькою, всі погляди враз 

прикипіли до молодички, що аж світилася красою. Чортяка аж жувати 

перестав і з роззявленою пащекою лупав очима. 

– Пане наш любий, – звернулась до нього відьма, – дозволь тобі показати 

мою доньку, наймолодшу з-поміж нас чарівницю. 

Чорт дивився на дівчину і облизувався, як пес на сало. 

– Град і блискавка! Грім і трясця! Щем такої файнющої не видів! Але то 

скарбик! 

– Той скарбик плекала я для вас, мій пане, – захихотіла відьма, штурхаючи 

чорта під бік. 

Музика врізала польку, і чорт, забувши про все на світі, підхопив дівчину й 

почав так витанцьовувати, що млин ходором пішов, а лотоки заторохтіли і 

закрутилися жорна, мелючи мишву і тарганів. 

Коли танок скінчився, відьма спитала в чорта: 

– Ну як, добра моя донька для забави? 

– Найліпша! А чи вміє вона карти розкладати? 

– У цьому ми зараз пересвідчимось. 

– Що маєте на увазі? 

– Маю на увазі, кому випаде карта бути змеленим. 

– А-а, сто має бути змелений, того змелемо. Ану, зозулько, покажи, як ся 

знаєш на картах! 

Дівчина почала розкладати карти, і в першому ряду випала дзвінкова краля і 

туз, а в другому – нижник з червовою кралею. 

Стара зиркнула на карти і сказала: 

– Дзвінкова краля і туз – це ми і наша ніч. Король – це ви і ваше право до нас. 

А нижник з червовою кралею – це пан Лискевич зі своєю жінкою, до котрої 

ви не мали жодного права, як твердить цирограф! Ви програли! 

Чорт нажахано скрикнув, а всі гості загулюкали, заверещали й обступили 

його з усіх сторін. Безліч рук схопило чорта за руки, ноги, роги, хвоста. 

– До млина! До млина! Хай ся меле на муку! Гопса! Гопса! Хто програв – 

буде в жорнах танцював! 

Упирі та чарівниці враз поволокли чорта і кинули на млинове каміння. Наче 

по команді млин запрацював на всю свою потужність і каміння вмить 

розтерли чорта на мазюку. Тільки сморід пішов. Ну, от таким чином і 



врятувався Лискевич. Капшука, щоправда, мусив повернути вчасно, бо з 

Чортовою мамою жарти погані. 

  

ПАНЮНЦЯ З ВІКОНЦЯ 

  

Лискевич частенько робив різні псоти, коли хотів собі забавитися. Коли 

одного разу якась пані, що сиділа у вікні, почала його брати на кпини через 

його чудернацький вигляд, чорнокнижник спинився і сказав: 

– А хочете, пані, побачити, якою ви будете за десять літ? 

Пані відразу зацікавилася і, щоб ліпше роздивитися, вистромила голову на 

вулицю. Лискевич запхав руку до кишені і вийняв жабу. 

– Оце ви, пані, така будете за десять літ, – і розсміявся. 

– А бодай тебе шляк трафив! – вилаялася жінка і хотіла відхилитися назад, 

але раптом збагнула, що не може цього зробити, бо на голові в неї виросли 

оленячі роги. Вже вона і так і сяк смикала, та роги не пускають, а Лискевич 

регоче, ще й перехожих скликає на чудо подивитися. Врешті, коли добре 

натішився, щось шепнув – і роги відпали. Зганьблена пані сховалася в хаті і 

цілий місяць носа на вулицю не потикала. 

  

СМЕРТЬ ЧОРНОКНИЖНИКА 

  

Пан Лискевич знав багато різних штук. Щоб стати, наприклад невидимим, 

ловив чорного кота, кидав у казанок і варив, аж поки кістки від м'яса не 

відстануть. Тоді вибере звідти одну кісточку, покладе в рот – і враз для всіх 

щезне. Та от, яка то кісточка, ніхто не знає. 

А знає лише Чорна книга, якою користується кожен чаклун. Мав таку книгу і 

Лискевич. її колись подарувала йому нечиста сила і мусила та книга назад у її 

руки повернутися. 

От, коли почув чаклун, що надходить його смертна година, прикликав до 

себе слугу, звелів узяти книгу і кинути в Полтву. Слуга був хлопець не 

дурний і подумав собі, що така книжка і йому в пригоді стане. Шкода 

викидати. Він заховав її у дупло старої верби і повернувся назад. 

– Ну що? – спитав чаклун. – Кинув? 

– Кинув, пане. 

– В річку кинув? 

– Та в річку. Як ви звеліли. 

– А що річка відповіла? 

Слуга здивувався і тільки руками розвів. 

– Вернись і вчини мою волю, бо лихо тобі буде, – мовив спокійно Лискевич. 

Слуга подався на те саме місце, вийняв книгу з дупла і слухняно пожбурив її 

у Полтву. 

Враз річка спінилася й заклекотіла, вдарила хвилями, небо почорніло, 

наїжилося, і знявся такий сильний вихор, що дерева до землі пригиналися. 

Грім і блискавка розпанахали усе довкола. Переляканий слуга кинувся бігти, 

відчуваючи як під ногами трясеться земля. Ціле місто дрижало, мов у 



пропасниці, траскали віконниці, сипалася черепиця, деренчали зірвані вітром 

ринви. То був один з найсильніших землетрусів, які пережив Львів – восени 

1616 року. 

Коли ж слуга влетів до хати, щоб розповісти панові, що відповіла ріка, то не 

застав уже його живим. 

  

ЛІСОВІ ДУХИ 

ЛІСОВИЙ ЦАР ОХ 

  

Жила колись сирота в маленькій хатиночці зі своєю старенькою бабусею. 

Обоє мусили важко працювати, щоб заробити на хліб. Бабуся лікувала 

травами, дівчинка ходила щодня у ліс по хмиз, а потім продавала його. 

Прийшла осінь. Сирота, як і завжди, подибала до лісу. Коли вже назбирала 

досить сухого гіллячка й почала його в'язати, раптом почула, як хтось стогне 

та так жалібно-жалібно. Кинула дівчинка хмиз і побігла на той стогін. 

У кущах ліщини лежав, скрутившись бубликом, маленький дідок із зеленим 

волоссям та зеленою бородою. На ньому й одяг якийсь чудернацький, наче з 

трави і сухого листя зшитий. 

Нахилилась дівчинка над ним і спитала: 

– Що вам, дідусю, сталося? Чому ви стогнете? 

– Ой, дівчинко добра, – застогнав ще жалібніше дідусь, – перев’яжи мені 

ногу, бо я звихнув її, коли з дерева стрибав. 

Дівчинка здивувалася – чого б то мав старий дідок по деревах лазити, але 

промовчала, скинула хустину і перев'язала йому ногу. Дідок попробував 

устати з землі, але ойкнув і знову впав, скривившись від болю. 

Дівчинка аж заплакала, так шкода їй стало старенького. 

– Скажіть, дідусю, куди вам додому. Я занесу вас. 

– Ой, дитинко, – зітхнув дідок, – дома моя недалеко, але хіба ти така 

маленька здужаєш мене донести? 

– Я донесу, дідусю… Я щодня по великій в'язанці хмизу ношу, то й вас 

донесу. 

Взяла вона дідуся на руки і не на жарт здивувалася, бо він був такий 

легенький, наче пір'їнка. 

– Занеси мене он до того великого дуба і посади в дупло. Дівчинка зробила, 

як сказав дідусь і хотіла вже йти, коли той закликав її: 

– Почекай, дівчинко, я тобі подарунок дам. Настав-но хвартушину. 

І чим ви думаєте він її обдарував? Та цілою купою сухого листя. Дівчинка 

звичайно, чемно подякувала, хоч і дуже дивувалась такому подарункові. 

От іде вона з тим листям дорогою та й думає: „Висиплю я його краще та за 

хмизом повернуся. Хіба в нас під хатою мало листя?”. 

Та тільки-но вона так подумала, як пролунав над її головою голос Дідуся: 

– Кому це мої дарунки не до вподоби? 

Дівчинка не на жарт злякалася і побігла чимдуж додому. 

– Хто за тобою женеться? – здивувалась бабуся. – Навіщо ти сюди оце листя 

принесла? 



– Ой бабусю! Це мені лісовий дідусь подарував, – та з тими словами й 

висипала на підлогу. 

І враз, наче вогонь спалахнув – уся хата їхня так і зайнялася золотом. З тих 

пір вони жили собі щасливо, не знаючи біди, ще й іншим помагали. 

  

ДАР ПОЛІСУНА 

  

Був собі мисливець, якому ніколи не щастило. Цілими днями він пропадав на 

ловах, а повертався все одно без здобичі. Ну, в кращому випадку принесе 

перепілку та й то таку, як грудочка. А щоб зайця коли підстрелити чи хоча б 

качку – цього з ним не бувало. І що вже жінка його не лаяла, що вже не кляла 

та не проклинала, аби він покинув те марне мисливство і взявся до якого 

путнього діла, а він і вухом не веде – зранку до вечора лісами блукає. 

І от одного разу, коли він зібрався іти на полювання, вона сказала: 

– Ну, слухай. Якщо ти й тепер з порожніми руками повернешся, то більше 

терпіти не стану. Заберу дітей і повернуся до батьків. Там, я гадаю, мені не 

дадуть з голоду вмерти. 

Думаєте це його спинило? Де там. Узяв рушницю й поплентався до лісу. 

Правда, настрій у нього був препаскудний. 

Або вполюю щось путнє, або й додому не повернуся, вирішив мисливець. А 

він був упертий чоловік і коли до вечора йому так і не вдалося нічого 

підстрелити, постановив заночувати у лісі. 

Мостячи постіль попід розлогим дубом, раптом почув чийсь стогін. „Хто це 

може бути? – здивувався він. – За цілий день я не зустрів жодної живої душі”. 

Про всяк випадок прихопив рушницю і пішов на голос. Продерся він крізь 

кущі ліщини і потрапив на галявину, посеред якої стояв старий бук, а під ним 

побачив маленького чоловічка. Чоловічок запхав руку в дупло і ніяк не міг її 

витягти. Він сварився і розгнівано тупцяв ніжками. 

– Ну, чого витріщився?! – загукав чоловічок до мисливця. – Не бачиш – я у 

пастку потрапив! 

– Я 6 на вашому місці поводив себе чемніше, – сказав мисливець. – Вперше 

мене бачите, а гукаєте як на пастушка. 

Мисливець вийняв ножа і заходився розширяти дупло. 

– Ой-ой! – зойкав час ви часу чоловічок. – Тільки прошу обережніше. 

– Та бачу бачу Не бійтеся. Це дерево таке трухляве, що скоро на волі будете 

От і все. Цікаво лише, що ви там у дуплі шукали? О, та у вас повний кулачок 

горіхів! Так ось чому ви не могли руку висмикнути! 

– Ну і що? І що? – заметушився чоловічок запихаючи горіхи в кишеню. – 

Подумаєш який розумний! 

– Бо вам досить було розтиснути пальці і не довелось би мені стільки 

морочитися. 

– Ага, розтиснути! Ич який! А горіхи? 

– Ну і дивак із вас, – розсміявся мисливець. 

– Кому дивак, а кому пан. 

– Та невже з вас іще й пан? 



– А ти думав! – Чоловічок гордо випнув груди і пригладив розкошлану 

борідку. – Я сам Полісун. 

Мисливець отетерів від несподіванки. То оцей карличок, який так незарадно 

повівся з горіхами, сам володар лісів Полісун? Чоловічок наче прочитав його 

думки: 

– Зараз переконаєшся. За те, що мені у пригоді став, я тобі знаєш як віддячу? 

Прижену тобі сотню кабанів. Ти тут стій, а я зараз… 

Не встиг мисливець отямитись, як ліс раптом наповнився галасом і тупотом 

безлічі ніг. Велике стадо диких свиней, оточене вовками, вибігло на галявину 

і спинилося як укопане перед мисливцем. Де не взявся й Полісун. 

– Маєш хустинку? Давай сюди. 

Чоловічок розстелив хустинку на землі та свиснув. Вовки кинулися на 

свиней, а ті, не маючи більше куди бігти, рвонули просто на мисливця, перед 

яким на землі лежала хустинка. Мисливець злякався, що його вмить 

розтопчуть, і вже намірився тікати, коли бачить – свині, мов навіжені, летять 

на хустинку і, що лиш торкнуться її, враз маліють і стають завбільшки з 

комашок. Усе стадо вмістилося їм тій хустинці. Полісун відігнав вовків, 

зав'язав стадо у вузлик і подав мисливцеві. 

– Бери. Вдома розв'яжеш, але збудуй спочатку хлів на сто свиней, бо вони 

дикі, розбіжаться. 

Прийшов мисливець додому та постукав у двері. 

– Кажи відразу, – гукнула жінка, – вполював, чи ні? 

– Відчиняй, відчиняй. 

– Е, ні. Покажи, що вполював, – уперлася жінка. 

– Завтра покажу. 

– Ну, то завтра і відчиню. 

Довелося мисливцеві у стодолі ночувати. А вранці заходився будувати хлів. 

Сам би не скоро впорався, якби не скликав сусідів, обіцявши кожному по 

свині. 

Жінка тим часом місця собі не могла знайти. Де він тих свиней набере, 

дивувалася вона. 

До вечора хлів був готовий. Мисливець увійшов до середини і розв'язав 

вузлика. Ледве сам устиг вискочити – свині так і сипонули з хустинки, мало 

хліва не рознесли. 

Після того, як сусіди розібрали своїх свиней, а мисливець із жінкою 

зосталися самі, він спитав: 

– Ну що, добрий з мене ловець? 

– Гм, не поганий. Але ти міг би і по півсвині їм пообіцяти за роботу. Нема 

чого добром розкидатися. 

  

МИСЛИВСЬКА ЗДОБИЧ 

  

А це казка про іншого мисливця, страшенного лінюха, який викопав у лісі 

яму, прикрив її галуззям, зверху притрусив листям, а сам сидів у хаті та чекав 

на здобич. Раз на день він ходив до ями перевірити, чи туди щось попалося. 



Одного разу він, зазирнувши в яму, побачив дівчину дивної вроди. 

– Гей, – гукнув до неї. – Як ти сюди потрапила? 

– Я гуляла в лісі. 

– А хто ти така? 

– Я дочка лісового короля. 

– Ого! Що ж мені з тобою робити? 

– Якщо вже я попалася в твою яму, то можеш мене взяти за жінку. 

– За жінку? Гм… – мисливець почухав голову. – Ти надто гарна, щоб бути 

дружиною простого мисливця. 

– Я буду тобі найвірнішою жінкою, але ти ніколи не повинен дорікнути мені, 

що я твоя мисливська здобич. 

Мисливець давно вже хотів оженитися, але дівчата йому відмовляли через 

його лінивство. Тепер усі йому будуть заздрити. 

Він витяг дівчину з ями і привів до себе додому. Королівна, як побачила в 

якій він халупі живе, аж охнула. 

– Е ні, я так жити не звикла. Піду я до батька та привезу віно. 

Ще до вечора ціла валка возів, запряжених вовками, з'їхалася до двору 

мисливця. А на возах чого тільки не було! Де не взялися слуги й служниці і 

почали ті вози розвантажувати, інші тим часом хату будували. 

Минула ніч. А вранці мисливець не пізнав свого обійстя. Поруч зі старою 

хатою-розвалюхою височів білий будинок з різьбою, а всередині було таке 

багатство, що не знати чи місцевий дідич хоч половину того мав. 

Звідтоді мисливець уже не ходив на лови. Вовки приганяли здобич на 

подвір'я, а слуги виконували всю хатню роботу. 

За рік колишній мисливець неабияким паном став. Ходив набундючений, 

наче гиндик, та все прискіпувався до слуг – і те не так, і те не сяк. І от якось, 

коли обід йому трішки невчасно подали, він схопив миску і швиргонув нею у 

служницю. Дружина почала його заспокоювати, але він ще дужче 

розходився. 

– Замовчи! Хто тебе питає? Я тут господар! Ясно? 

– Он як! А я думала ми обоє господарі! 

– Хто – ти? Забула, як я тебе з ями витяг? 

А вона тільки того, видно, й чекала – розсміялася весело, плеснула в долоні і 

крикнула: 

– Гей, мої мітли й кочерги, ідіть за мною! Гей, пеньки і галузки, кущики і 

купини, ідіть за мною! 

І враз усі слуги перетворилися на мітли й кочерги, а дорогі крісла, столи і 

шафи – на кущі і болотні купини, а килими – на віхті сіна. І все те за нею 

почимчикувало. А як вийшла вона з двору, то крикнула: 

– Гей, сухе листя, за мною! 

І перетворився будинок на купу сухого листя, вітер його підхопив і поніс за 

лісовою королівною. Замість худоби вибігли з двору миші та жаби. 

Мисливець, коли те побачив, кинувся було за дружиною, хотів перепросити, 

але марно. Вона зникла зі всім своїм майном. І зостався мисливець сам на 

пустому дворі. Тільки вітерець шурхотів жовтим листям коло ніг. 



  

ПОТЕРЧАТА 

  

Із Січі додому повертався козак і заблудився у лісі під Львовом. Довкола 

куди не глянь похмур, дерева височать, що й небо собою закривають внизу – 

напівтемрява. Козак проблукав до вечора, а коли сутінки заволокли ліс, то 

зрозумів, що до ранку нічого й думати вибратися звідси. Краще вже тут і 

заночувати. 

Тільки-но він так подумав, як удалині замигтіли вогники. Козак зрадів і, 

пришпоривши коня, помчав до них щодуху, але на його подив ті вогники на 

місці не стояли. Що ближче він до них під'їжджав, то вони усе більше 

віддалялися. 

Хто ж це над ним збиткується, дивувався козак. Нарешті не витримав і, 

склавши долоні біля губ, загукав у темряву: 

– Гей, хто там живий, озовися! Вогники спинилися. 

– Я заблудився! Виведіть мене з лісу! 

Здалини тільки луна відгукнулася, та небавом вогники самі уже наблизилися, 

і козак розпізнав маленьких істот у білих сорочечках із каганцями в руках. 

– Як виведете мене з лісу, то я добре заплачу. 

– Даш дукат – виведу – озвалося одне потерча і, коли козак погодився, 

повело його лісом. 

Виявилося, що до шляху було не так вже й далеко. Потерча зупинилося біля 

дороги й сказало: 

– Ну, давай, що обіцяв, – і простягло ручку. 

Козак, не тямлячи себе від щастя, видобув із торби повну пригорщу дукатів, 

але потерча похитало головою і взяло лише одного обіцяного дуката. 

  

В ПОЛОНІ У РУСАЛОК 

  

Колись береги Полтви за містом зеленіли буйними лугами, в яких аж ряхтіло 

від різнобарвних метеликів, бабок і кузьок, а сюркіт стояв такий, що аж в 

голові гуло. 

І от у ті блаженні часи жив собі на Голоскові Мартин Біляк, з яким трапилась 

дуже чудна пригода. 

Отже, косив якось Мартин сіно на лузі і так захопився роботою, що не 

згледівся, як уже смеркло. 

Стояла задушлива серпнева погода, і Мартин вирішив не вертати додому, а 

заночувати на лузі. У глечику мав квас, в торбинці хліб – от вечеря, готова. 

Незабаром він спав так солодко, що навіть вухом не ворухнув, коли річка 

серед ночі захвилювалася, наче закипіла. Хвилі набігали на берег, 

розбивалися сотнями білих бризок, а з кожної хвилі вистрибувала русалка з 

густим зеленим волоссям, котре виблискувало в світлі місяця. 

Заграла чарівна музика і дівчата пішли в танок, пурхаючи метеликами по 

скошеній траві. Та недовго їм довелося танцювати, бо хутко вони покололи 

свої білі ніжки стернею і почали зойкати від болю. Почали вони 



роздивлятись довкола, шукаючи, хто ж це понищив їхній луг. І ось під 

горбком побачили русалки якогось чоловіка. 

– Це він! Це він! – загаласували русалки. 

– Що він зробив з нашим лугом! Мусимо його покарати! Але як? Як? 

– А так – заберемо його з собою! 

З цими словами русалки підхопили сплячого Мартина і скочили з ним у 

річку. Там він і проспав цілу ніч до ранку, а коли прокинувся, то побачив 

себе глибоко під водою у просторій печері, заквітчаній дивовижними 

квітами, зіллям пахучим, а підлога вся викладена була барвистими мушлями. 

Мартин струснув головою, не розуміючи, яким чином потрапив сюди. 

Та ось з'явилась у печері русалка небаченої вроди і сказала: 

– Ну, як вам тут подобається? 

– Дуже гарна печера, але що я тут роблю? 

– Покутуєте гріхи свої. Ви скосили наш луг, де ми танцювали щоночі, й ми 

покололи собі ніжки. От і забралисьмо вас сюди. 

– Але я не мав нічого лихого на думці, косячи при березі. Просто там трава 

густіша. Іншим разом буду косити за вербами… Я вам це обіцяю. 

– Ми вам віримо, – всміхнулася русалка якоюсь підступною усмішкою. 

– Ви вже досить пробули під водою і тепер вільний. Ходім за мною. Русалка 

повела Мартина кудись під гору, і що вище вони піднімалися, то світліше й 

ясніше ставало на шляху. Мартин дуже дивувався, що така маленька Полтва 

має такі просторі глибини. Раптом голова його уткнулася в густелезні 

водорості, а вибравшись із них побачив, що до поверхні вже рукою сягнути. 

Коли Мартин вийшов на берег, то остовпів від подиву – вчора скошений 

берег тепер знов буяв ще густішою і ще буйнішою рослинністю. Луг 

виглядав так, наче його взагалі ніколи не торкалася коса. 

Мартин ледве знайшов у травах свою косу, але що це – вона зовсім зіржавіла! 

За одну ніч! В глечику завелись якісь жуки і не було и краплі вологи, а 

поверхня його геть замшіла. 

Як це можливо? – не міг зрозуміти Мартин і вирішив якнайхутше вернутися 

додому. Але по дорозі натрапляв на ще більші дива. Осокір, який ще вчора 

сягав йому до грудей, тепер виглядав як старезне напівзасохле дерево. 

Порохняві верби вздовж шляху взагалі кудись пощезали, а натомість 

з'явилися тугі, гіллясті стовбури. 

На півдорозі до хати побачив нову капличку. Ніколи раніше її тут не бачив. 

Та ще сильніше здивував його рік вибитий на сволоку – "1874" 

Не вірив очам своїм. Учора ще був 1828, а нині… Невже русалки так 

жорстоко його покарали? 

Мартина наздогнав якийсь дід, що гнав корову з паші. 

– Слава Йсу, – привітався Мартин. – Чи не скажете, де є хата Мартина 

Біляка? 

– Мартина? Якого Мартина? – дід почіхав потилицю, подумав і відказав: – 

Ні, не знаю… Нема на Голоскові такого 

– Він десь тут при дорозі мав жити, – не здавався Мартин. 



– При дорозі? А-а, то може…але де, того вже давно на світі нема… Як ви 

кажете – Біляк?… Щось я згадую, але то було дуже давно… 

– А що було? 

– Та був пропав у нас один чоловік… Років із п'ятдесят тому… Я ще дитиною 

був… Кажуть, втопився. Але ви, певно, не за нього питаєте? 

Мартин ураз посірів на обличчі, а волосся почало вкриватись сивиною. Стало 

на душі якось так тяжко, мовби на груди хтось брилу поклав. 

– Що є з вами? – здивувався дід. 

– Ой, діду, не повірите, коли скажу… 

І з кожним словом відчував, як стає йому ще важче і важче, сила якась 

невідома пригинає його до землі, кості похрускують, хребет вгинається 

дугою… 

– Та вам зовсім зле! – скрикнув дід. – Побіжу когось покличу… 

– Не треба нікого кликати… Зле мені, але мушу вам сказати, хто я. Я є той 

самий Мартин Біляк, що пропав п'ятдесят літ тому. Але я не втопився. Був У 

полоні в русалок. Так вони мені відплатили за те, що скосив їм берег. 

По тих словах зовсім посивів, обличчя вкрили зморшки, а тіло зсохлося і 

виглядало так що тепер Мартин виглядав старезним дідом. 

– А провів єм у них тілько одну ніч. Хто знав, що рівняється вона стільком 

рокам! 

– Слухайте, – сказав дід, – ходіть зі мною, підем до панотця, може, він чим 

зарадить. 

– Ледве, чи хто мені зарадить, крім самих русалок. Піду назад до Полтви, 

попрошу їх, щоби вернули мені хочай би половину тих літ… 

Повернувся і пошкандибав назад до річки, але що йшов, то сили усе 

покидали його і покидали. Незабаром уже ледве пересовував ноги, але вперто 

плентався у бік річки, щоби впасти там на коліна і виблагати в русалок 

вибачення. Не можуть бути вони такими жорстокими… 

Але вага літ була такою великою, а тіло його таким вихудлим і слабим, що 

упав Мартин серед дороги, вдарився об землю і розсипався на порох. 

  

ЛІСОВА ПАННА 

  

Один молодий лісоруб рубав якось у сихівському лісі соснину, а коли вже він 

добре ухекався, то примостився на траві відпочити. Раптом бачить – клубок 

якийсь викотився з-за кущів і просто йому до ніг прикотився. Що за диво, 

здивувався він. Звідки в лісі клубок? 

Підвівся та почав роззиратися на всі боки. Аж бачить на сосні серед гілля 

сидить така красуня, що й у сні краща не насниться. Сидить вона в гіллі й 

вишиває сорочку. 

Панна глянула на лісоруба, всміхнулася й сказала: 

– Що ж ти став наче вкопаний? Подай мені клубок! 

Підняв він клубок і подав. Панна взяла, подякувала та й далі вишивати 

заходилася. А лісоруб став, як укопаний, і очей не відведе. Хто зна, скільки 6 

він отак стирчав, якби панна на нього не зиркнула й не нагадала: 



– Чи ти сюди працювати прийшов, чи на мене дивитися? 

Взявся він знову до роботи, а на душі така туга, весь час панна ввижається, 

голос її бринить, очі її сяють. От якби вона озвалася до мене, мріє він, от 

якби знову клубок їй випав… 

Не витерпів таки й глянув на сосну, а там нікого вже нема, білка тільки скаче 

з гілки на гілку. З тих ото пір лісоруба паче хто підмінив. Ходить він, мов при 

чмелений, ночами стогне, щось вигукує. В снах йому панна з'являється, руки 

простягає, щось шепоче, а що – не розібрати. 

Носив свою тугу при собі, ні з ким не хотів поділитися. Скільки жінка не 

допитувалася, усе марно. Аж якось узимку сам їй розповів 

Жінка довго не думала, подалася до ворожки і напитала такого зілля, котре 

помогло її чоловікові. 

– Маю я таке зілля, – відказала ворожка, – але як запариш його, то даш 

напитися чоловікові з такої ложки, котра дванадцять разів освячена. 

Жінка зраділа, що може помогти чоловікові, й поквапилася додому. Зварила 

вона те зілля, але так їй хотілося якнайскоріше зайнятися лікуванням, що 

подала чоловікові напитися зі звичайної ложки, а не з висвяченої. 

Тільки-но лісоруб спробував зілля, як відразу позеленів, очі йому 

вибалушилися, зірвався він на ноги й, замахавши руками, вискочив з хати і 

погнав до лісу. Ще довго лунав його розпачливий крик. 

Жінка й діти вибігли за ним, зібрали людей, обнишпорили ліс, але не 

знайшли й сліду. Пропав чоловік, і більше ніхто про нього ніколи нічого не 

чув. 

  

БЛУКАЮЧИЙ ВОГНИК 

  

Довелося одному парубкові затриматися в гостях. Був уже пізній вечір, коли 

він зібрався іти додому. 

– Краще залишайтеся ночувати, – радили йому. – Дорога ж через ліс. Як у 

потемки доберетеся? 

– Пусте. Скільки того лісу? За годину дійду. 

– Як собі знаєте. Але там, кажуть, щось страшить. 

– Байки, – махнув рукою хлопець. Попрощався і пішов. 

Ніч була зоряна й тепла. Місяць освітлював лісову дорогу, а обабіч то тут, то 

там блимали ліхтарики світлячків. Раптом попереду засвітився дивний 

вогник. Він скидався на світло вуличного ліхтаря, але не стояв на місці, а 

стрибав з боку на бік. Часом забігав у лісову гущавину і петляв у кущах, то 

наближаючись, то віддаляючись. А то за спиною опинявся, і це було 

наймоторошніше, бо доводилося увесь час озиратися. Врешті хлопець не 

витримав і загукав: 

– Гей, хто там?! Чого тобі треба?! Хочеш мене збити з дороги?! Вогник 

зупинився неподалік і промовив: 

– Обіцяй, що врятуєш мене. 

– Як? 

– Спочатку обіцяй. 



– Обіцяю зробити все, що в моїх силах. 

– Треба, щоб одинадцять чоловік зі мною поздоровкалися, а ти будеш 

дванадцятим. Завтра увечері я буду чекати. 

Хлопець щасливо добрався додому, а наступного дня пішов по сусідах, 

розповів свою пригоду. Йому вдалося знайти охочих піти увечері до лісу 

Вогник уже їх чекав. Кожен, проходячи повз нього, вітався: „Слава Йсу!”, а 

вогник кланявся і відповідав: „Навіки слава!”. 

Після того, як привітався хлопець, вогник його затримав. 

– Зачекай, маю тобі щось сказати. 

І от вони зосталися наодинці. Вогник вдарився об землю і перетворився на 

чоловіка. Щось знайоме було в його обличчі. „Десь я мав його бачити” – 

подумав хлопець. 

– Дякую тобі. Скільки я вже людей просив, але ніхто не згодився помогти 

мені. Можна я тебе проведу до села? 

– Та чого ж… звичайно… 

Йшли вони якийсь час мовчки, лише кроки їхні відлунювали у вечірній тиші. 

– Ти мав старшого брата? – спитав чоловік. 

– Мав… Служив при австрійському війську стрільцем. Вже три роки як 

загинув. 

– Я тобі розповім, що з твоїм братом сталося. Був це хоробрий хлоп, кулі не 

боявся. Одного разу марширували вони в Італії. Ішли з раннього ранку, 

натомилися. А сонце парило так немилосердно, аж їм кабати до спин 

поприлипали від поту. Вода у флягах закінчилася, а по дорозі ніде й брудної 

калюжі не було. Тріскали губи від спраги, а сухий язик, наче камінь у роті 

перевертався. Очі засліплені порохом пекли й наливалися кров'ю. Пухли ноги 

в розпечених чоботях. Як на зло – жодної хмарки не було в небі, щоби те 

пекельне сонце затулити. А вони йшли і йшли, проклинаючи ту Італію і 

цісаря, що їх сюди запроторив, і те сонце немилосердне… Нарешті твій брат 

не витримав, зірвав із плеча карабіна, націлив у сонце і закричав: „Заб'ю тя! 

Заб'ю! Чортове огниво!” І вистрілив… 

Чоловік замовк. 

– А що було потім? 

– Потім… потемніло… З'вилися хмари і затулили сонце. А твій брат мертвим 

упав… І звідтоді мусив маленьким вогником по світу блукати, чекаючи, хто 

його од напасті збавить… 

Сказав це і враз у темряві розчинився. Лише здалини долинуло: 

– Дякую тобі, братчику мій! 

  

БУЗИНОВА ПАНІ 

КРАСУНЯ ЗІ СТУДНІ 

  

Чи відомо вам, що на Кайзервальді був колись розлогий Бузиновий яр? Ну то 

й що? – здвигнете ви плечима. Чи мало які яри бувають, всіх не запам'ятаєш. 



Одначе про цей яр знало ціле місто. А знало тому, що мешкала там в глухих 

хащах бузини сама Бузинова пані. Мова йде про ті часи, коли ще Бузинова 

пані не шкодила людям, а навпаки – помагала. 

Отже, у Бузиновім яру була викопана глибока студня, а круг студні цвіли на 

всі барви польові квіти. Кажуть, що коли котрийсь із парубків не знаходив 

нареченої собі у власному селі, чи в місті, то йшов до Бузинової пані і просив 

дозволу пошлюбити якусь з її дочок. Дочки Бузинової пані мешкали в студні 

і, щоб викликати їх звідти, досить було зірвати квітку і кинути в криницю. 

Після цього з'являлася така красуня, вродливішої за яку на цілу Галичину не 

знайшлося б. Мала вона світле довге волосся, що вкривало її наче плащ, 

блакитні очі сяяли, наче джерела, освітлені сонцем. Кожен, кому судилася 

така дружина, весь вік свій жив у незмінному щасті, бо за яке б діло не 

брався, то кожне вдавалося, а що б не замислив – усе збувалося. Найцікавіше 

ж те, що дівчата зі студні ніколи не старілися і так, як з'являлися молодими, 

так молодими й щезали по смерти свого чоловіка. 

Тривало це доти, доки Бузинову пані не розлютив один дурний шляхтич, що 

мав маєток в Замарстинові. Він собі вирішив, що коли в студню кидають 

звичайну польову квітку, а виходить звідти така красуня, то яка ж краса 

несказанна з'явиться, якщо кинути найгарнішу троянду? 

От він об'їздив кілька маєтків, доки знайшов незвичайно пишну квітку, і 

рушив до Бузинового яру. Звичайно, підозрював що це може не сподобатися 

Бузиновій пані, а тому прибув у яр ще на світанку. Прокрався тихенько до 

студні, кинув хутенько троянду і сів чекати свою суджену. 

Але Бузинова пані все це відала й бачила з-за свого невидимого віконечка в 

бузинових хащах. 

– Ну, зачекай, свинтусе, покажу я тобі, як мене не поважати, – сказала вона 

сама до себе. 

І тої ж миті вистрибнула зі студні на цямрину велика зелена ропуха. Шляхтич 

аж скрикнув з переляку: 

– Цур і пек тобі, маро! 

– Яка я тобі мара? – обурилась ропуха. – Я твоя наречена. Де моя карета? 

Невже ти заставиш мене чалапати пішки? 

– А бодай тебе! – вилаявся шляхтич і подався геть з яру. 

Але ропуха й не думала від нього відставати, вона стрибала за ним услід і 

кричала: 

– Бре-ке-ке-ке! Не втікай! Я твоя наречена! 

А Бузинова пані аж заливалась сміхом. 

Навіть тоді, коли вибравшись із яру, шляхтич сів на коня і помчав щодуху 

додому, жаба продовжувала його переслідувати й горланити: 

– Бре-ке-ке-ке! Я твоя кохана! Почекай! Не так скоро! 

На змиленому жеребцеві влетів шляхтич на своє обійстя з розпачливим 

криком: 

– Зачиняйте браму! 

Слуги браму зачинили, але що з того – ропуха завиграшки перестрибнула 

через частокіл і опинилася на подвір'ї. 



– Бийте її! – закричав шляхтич і, вскочивши в хату, зачинився на сім замків. 

Слуги спробували відігнати жабу, але це їм не вдалося. Надто вона прудкою 

виявилась. 

Так бідолаха ніколи і не позбувся тієї ропухи, всюди вона переслідувала 

його, вигукуючи: 

– Я твоя наречена! Де моя шлюбна сукня? Де мої червоні чобітки? Де мій 

білий вельон? 

Не міг він уже ніде й на люди з'явитися, бо на сміх усі брали та тільки знай 

кепкували з його жіночки. 

За недовгий час шляхтич уже вкрай замучився та й з того переживання почав 

хиріти, поки не вмер. Та й тоді його жаба не покинула, бо скочила на груди і 

не дала себе нікому зігнати. Так їх обох і поховали. І то не на цвинтарі, а при 

дорозі, бо не хотів жоден священник над жабою відправу служити. 

З тих ото пір Бузинова пані образилася дуже на людей і сховала студню під 

землею, а сама почала шкодити й збиткуватися над усіма, хто лише до яру її 

забредав. 

  

В ГОСТЯХ У БУЗИНОВОЇ ПАНІ 

  

Чи когось із вас лякали Бузиновою пані? Якщо ні, то це певна ознака, що 

батьки ваші не зі Львова. 

А от моя бабуся розповідала дуже страшну казку. Таку страшну, що після неї 

мені у кожному яру Бузинова пані ввижалася. Тому ліпше цієї казки не 

читайте. 

Ця історія трапилась з хлопчиком Лесиком, який жив з, своїми батьками 

Батько щодня ходив рубати дрова на продаж. Повертався завжди пізно, 

присмерком, змучений і голодний. Хоч і працював він як міг, але сім'я ледве 

давала собі раду. Тому, коли Лесик трохи підріс, батько почав і його брати з 

собою до лісу. 

Хлопчик був слухняний і, як міг, допомагав батькові, але доля до них все 

одно не всміхалася і грошей було все менше і менше. 

Одного осіннього ранку батько з сином, як завжди, запрягли коней і 

вирушили до лісу. Ранок видався холодний. Трава, гілки і навіть стовбури 

дерев вкрилися легким інеєм. Хлопчик кутався у старенький латаний 

кожушок, але не переставав тремтіти і цокотіти зубами. 

– Нічого, синку, – сказав батько, – зараз біля роботи зігрієшся. Тепер ще 

так-сяк, а от що взимку буде! Треба б купити тобі якусь теплу вдяганку, та не 

знаю, чи зможемо. Минулого року Бузинова пані поламала мені сани. І тепер 

ніяк не вдається їх полагодити. А купимо сани, то не стане грошей тобі на 

кожушок. А ще й чоботи у мене зовсім подерлися. Не знаю, чи й до зими 

дотягнуть. 

Батько важко зітхнув і крикнув на коней. 

– Тату, а яка вона Бузинова пані? 

– Ет, синку, – махнув рукою батько, – краще не питай. 

– Ти її боїшся? 



– А хто ж не боїться? Хотів би я побачити сміливця, що наважиться 

зустрітися з нею в Бузиновім яру. 

– Де-де? – перепитав Лесик, бо ж він добре знав той яр і не раз туди забігав, 

але ніколи не думав, що Бузинову пані можна зустріти саме там. 

– Не допитуйся, сину. І ніколи до того яру навіть не наближайся, бо біда тобі 

буде. 

– Але ж я вже ходив туди, тату. І не раз. Там завжди дуже багато суниць. Я 

часто збирав їх влітку і жодного разу нічого зі мною не сталося. 

– То, сину, тобі, Бог допоміг. Дякуй йому за це, і ще не раз він тебе з біди 

вирятує, але тепер ти вже знаєш, що то за яр, тож ніколи більше не ходи туди. 

Хлопчик кивнув головою, але слухати батькові заборони не збирався. Його 

так, тягло піти до яру і запитати в Бузинової пані, чому вона робить шкоду 

– Тату, а Бузинова пані тільки бідним робить шкоду? 

– А де ж ти бачив багатого чоловіка в лісі? Багаті люди вдома сидять, а 

Бузинова пані карає тільки тих, хто до її лісу зайде. От недавно Петру 

Фальчуку ногу перебила, а старій Меланці з Лисиничів відібрала мову і та 

тепер лише руками махає та, мов корова, мукає. 

– А хтось бачив ту Бузинову пані? 

– Тих, хто її бачив, уже немає на світі. Всіх, хто тільки на неї гляне, вона 

відразу вбиває. 

Підвечір, коли батько з сином нарубали вже повний віз дров, Лесик сказав 

батькові: 

– Тату, я тут недавно бачив ліщину і на ній дуже багато горіхів. Ти їдь 

додому, а я нарву і наздожену тебе. 

Батько поволі погнав коней з лісу, а хлопчик відразу ж ступив на стежку, що 

вела до Бузинового яру. Швидко смеркало, і він часто перечіпався то через 

пеньки, то через коріння дерев, що виступало із землі. 

Дійшовши до яру, помаленьку спустився, притримуючись руками за бузинові 

гілки. На самому дні вже запанували сутінки: за крок від себе годі було щось 

побачити. З гущавини пугукнула сова, за нею друга. Лесикові морозець 

пробіг по спині і волосся на голові заворушилося. Збоку щось тріснуло, 

зашуміло. Бідний хлопчина так налякався, що хотів було вже втекти звідси, 

але ноги його не слухали і мовби вросли в землю. Спробував крикнути, але 

невидима сила здушила горло і не давала вирватися жодному звукові. Від 

напруження з очей потекли сльози. 

Раптом ззаду почувся ледь чутний шепіт: 

– Іди сюди! Сюди-и-и! 

Лесик озирнувся, але в темряві нічого не можна було роздивитися. Кілька 

кроків ступив навмання і випростаною наперед рукою торкнувся чогось 

твердого. Простяг ще другу руку і намацав невеличкі двері. Легенько 

штовхнув їх, і з шпарини, що утворилася, у ніс вдарив різкий пліснявий 

запах. Очі поступово звикли до темряви, і хлопчик побачив за дверима 

дерев'яні сходи. Коли підіймався ними, сходи голосно рипіли. З кожною 

сходинкою ставало все світліше. 



Сходи привели до нових дверей, які стерегло двоє великих чорних псів з 

очима, що горіли, наче розжарені вуглинки. Хлопчик витяг з-за пазухи 

залишки свого обіду і кинув недоїдки псам. Собаки схопили їжу і пропустили 

малого. 

Клямка на дверях була липка від ще не засохлої крові, але це не спинило 

Лесика. Він натиснув на клямку і зайшов до червоної кімнати, в кутику якої 

побачив величезну піч і високу худорляву жінку в зеленому. Коли господиня 

повернулася, хлопчик побачив, що волосся і очі у неї теж зелені, а яскраво 

червоні губи виглядають неприродно на землисто-сірому обличчі. 

– Добрий вечір. – Лесик від страху ледве ворушив губами. Бузинова пані у 

відповідь лише кивнула. 

– Я прийшов до вас. пані, щоб спитати, навіщо ви шкодите бідним людям? 

Минулої зими ви зламали моєму батькові сани, і тепер він не зможе купити 

собі чоботи, а мені теплий кожушок. Петро Фальчук через вас не може 

ходити, а Меланка з Лисиничів – говорити. Ви ж знаєте, що бідні люди 

ходять до вашого лісу не з доброї волі. Інакше їм не прожити, – скоромовкою 

випалив Лесик і замовк, з-під лоба позираючи на Бузинову пані. 

Та продовжувала зловісно посміхатися і відповіла, не припиняючи мішати 

щось у казані великим дерев’яним черпаком. 

– Спочатку скажи мені, як тобі вдалося пройти повз моїх псів? 

– Я кинув їм хліба. 

– Хм… Щось надто розжиріли, розлінувалися мої кудлаті. Забагато я їм даю 

їсти. То ти, кажеш, так сильно любиш свого татка і всіх покривджених, що 

насмілився прийти сюди? – посмішка Бузинової пані стала ще зловіснішою. 

Вона покинула мішати своє вариво і зробила крок назустріч хлопцеві. – І не 

страшно тобі? 

– Так, пані, я люблю свого татка і шкода мені покривджених. І коли йшов до 

вас, то боявся, але тепер мені… 

– Що тобі? – прошипіла Бузинова пані, і її рука схопила хлопчика за плече. 

– Т-тепер ме-мені з-зовсім не…не страшно, – відповів Лесик, але зуби його 

зрадливо застукотіли. 

– Он як! Не страшно? 

– Н-ні! 

– Це тобі так тільки здається! 

І рука Бузинової пані стиснула плече хлопчика ще сильніше. Потім зеленоока 

чарівниця з силою дмухнула на Лесика і він перетворився на велику 

петрушку, котру господиня відразу ж вкинула до казана. 

– Якраз однієї петрушки мені і бракувало, щоб зупа вийшла смачна, – і 

Бузинова пані знову заходилася мішати вариво у казані великим дерев'яним 

черпаком. 

Незабаром зупа закипіла і яскраво червоне шумовиння піднялося над 

казаном. Ще трохи, і все опинилося б на підлозі. Бузиновій пані ледве 

вдалося вчасно зняти казан з печі, але кілька крапель все ж таки 

вихлюпнулося. Плями нагадували свіжі криваві сліди від дитячих ніг. 

 



 

ВОДЯНИКИ 

ГРА В КАРТИ З ВОДЯНИКОМ 

  

Колись Полтва була бурхливою річкою і не тільки крутила лотоки млинів, 

але й виходила з берегів, затоплюючи обійстя, зриваючи хліви й хати. В річці 

жили водяники. А треба знати, що водяники, так само як і люди, бувають 

різні – є добрі, а є лихі. 

Водяник, що мешкав у ставку, який творила Полтва на Вульці, був якраз 

добрий. Як і всі нелихі водяники, носив у правому вусі перстень, що належав 

потонулій дівчині. Він часто сидів на березі, коли наставала ніч, а вдень 

переважно спав у своїй господі на дні ставу. 

Добрі водяники мають зовсім не зелене обличчя, а тільки бліде, та й вода з 

них не стікає, хіба-но трохи пахнуть чимось стухлим. 

Якось улітку пасли ґазди коней на луках та й грали в карти коло вогню. 

Опівночі зійшов місяць, а з-за верб з'явився якийсь чоловік в короткій гуні та 

в широкім капелюсі. Цілком по-християнськи привітався і спитав; 

– Ну, як іде карта? 

Ґазди, думаючи, що то якийсь принагідний подорожній, мрукнули крізь зуби: 

– Кому йде, кому не йде. І грали далі. 

Чоловік приступив ближче і сказав: 

– Щастя і нещастя колом ходять. Чи не можна б і мені з вами заграти? 

Чоловіки прийняли його поміж себе і щойно тепер помітили перстень у вусі. 

Ага, вже здогадалися, хто це. Роздали карти і продовжили гру. Водяник мав 

руки, як гусячі лапи, але картами шарудів блискавично. 

Поки світив місяць, він вигравав і вигравав, та коли місяць зайшов, карта 

йому відвернулася і почав програвати. А за кожним разом, коли програвав, 

мурмотів собі в ніс: 

– Одна душа… ще одна душа… 

Так вони грали, поки не почало світати і тоді водяник сказав: 

– Хто піде за мною вигру забрати? 

Чоловіки перезирнулися, але жоден не звівся на ноги. Лише один старий 

сказав, що знає цього водяника І боятися нема чого. Тоді молодий пастух 

сказав, що піде. 

Водяник привів його до ставу, цьвохнув прутом по воді, вода розступилася і 

вони зайшли до просторого приміщення. Вздовж стін висіли полиці, а на 

полицях стояли гладущики а покришками. 

Господар показав десять гладущиків і сказав; 

– То є твоя вигра. 

Хлопець підняв першу накривку і враз звідти вигулькнула невеличка біла 

хмаринка. Вона промовила: 

– Господь тобі віддячить! – і полетіла вгору. 

Так повідкривав усі гладущики й повипускав душі топельців. 

– Тепер ми квити, – сказав водяник і провів хлопця на берег. 

  



ПРОГУЛЯНКА ДО ТЕАТРУ 

  

Двісті років тому вечірній Львів освітлювався олійними каганцями в 

ліхтарях, що мали три шибки і кріпилися до мурів будинків. Але світла 

їхнього було замало і вже на початку 18 століття з'явився цех ліхтарників. 

Ліхтарники носили при собі невеличкого дерев'яного ліхтаря з лоєвою 

свічкою і, ставши на розі людних вулиць, наймалися перехожим за один-два 

крайцари. Оплата залежала від відстані. 

Ліхтарникам найбільше подобалися вечори, коли в театрі йшла вистава. П'єса 

промовляла за себе уже самою своєю назвою: "Гандель жінками", "Обід з 

Магдуською", "Розько Цимбалюк", "Марцінова з Дунаю", "Картофель на 

балю", "Доктор Пампушка", "Маївка в Погулянці або Любов і полядвиця", 

"Замок на Чорштині або Йой страх!", "Львів’янка – королева Голконди". 

Що поробиш – публіка диктувала репертуар. Вона терпіти не могла жодних 

Шекспірів та Шиллерів. Театр тоді був порожній, а директор рвав на собі 

волосся. 

І ліхтарники чудово орієнтувалися, якого вечора вони зароблять більше, а 

якого менше. Під кінець вистави вони чатували коло виходу. їх наймали не 

тільки для освітлення, але й для того, аби провести глядачів темними 

вулицями, де в брамах, чи в кущах могли ховатися які-небудь грабіжники, чи 

просто батяри, готові обтраскати панночок болотом. На такі трафунки 

ліхтарники носили при собі ціпки. 

Одному ліхтарникові трапилась дивна пригода. Якось він стояв собі на 

Гарбарській вулиці, котру потім назвали Академічною, і насвистував 

пісеньку зі славної п'єски "Ганнуся з Погулянки". 

А треба сказати, що за тих часів на теперішнім проспекті Свободи, і на 

вулиці Коперника були самі багна та мочари, зарослі очеретом, в якому 

лопотіли качки і кумкали жаби. А в околиці Академічної були ще й ставки. 

І ось почув наш ліхтарник чиїсь кроки, а за мить перед ним з'явилося ціле 

сімейство, котре, з усього було видно, вирядилось до театру. 

Чоловік мав на собі завуженого сурдута, на шиї довгий шовковий галстух, 

двічі обкручений та зав'язаний вузлом. З-під вузла стирчали подовгасті й 

тверді кінчики ковнірця, якого жартівливо називали "ковнірець – 

убийбатько". Казали, що якось один блудний син, повернувшись з мандрів та 

притуливши батька до грудей, пробив йому на горлі артерію тим ковнірцем. 

А на голові, ясна річ, – циліндр. 

Його панія була вбрана у фалдисту сукню, на плечах – шовкова хустина з 

френзлями і гірляндою гаптованих квітів на розі. А ще ж капелюх, 

оздоблений квітами, що мав криси, підігнуті під вуха шовковою стяжкою. 

За руки вони вели двох дітей так само вбраних, мов ляльки. 

Я описую їхній вигляд зовсім не для того, щоб показати, які це були поважні 

пани. Зовсім ні. Так вбиралася вся театральна публіка за винятком гальорки, 

де панували свої закони, бо на гальорці пили пиво, їли ковбасу, розливаючи 

по всьому театру густий часниковий дух, і горлали, мов недорізані поросята, 

висловлюючи свій захват, чи навпаки – обурення. Мало того, що на голови 



партеру скрапували олійні лямпи з суфіту, то ще й сипалися кришки хліба чи 

паски, а тому дами воліли капелюшків не скидати. 

Одним словом, те сімейство, яке підійшло до ліхтарника і попрохало 

провести до театру, нічим особливим не відрізнялося. 

Єдине, на що звернув увагу, була якась їхня клишоногість. Хода їхня 

нагадувала качину. Ну, старші, може й не диво, що так чалапали. Але літи? 

Та ще, коли минали на Марійській площі млина й ступили на міст через 

Полтву, то жаби так голосно почали рехтати, що хоч вуха затуляй. 

Усе це пригадав ліхтарник пізніше. А зараз він сумлінно завів сімейство до 

театру, де йому панок поклав на долоню цілих п'ять крейцарів і сказав: 

– Якби ви були ласкаві відпровадити нас по виставі, то дістанете два рази 

стільки. 

– Буду чекав ясне панство, – втішився ліхтарник і поквапився на Підвальну, 

звідки можна було 6 ще когось припровадити. 

Коли вистава скінчилася і тлум глядачів із галасом висипався з театру, 

ліхтарник з нетерпінням чекав своїх клієнтів. Та ось і вони з'явилися. Діти 

голосно сміялися, згадуючи різні жарти зі сцени, пані обурювалась 

гальоркою, а пан запалив собі файку і з байдужим виглядом випускав кільця 

диму. 

Ліхтарник одразу рушив попереду. 

– Куди маю вас провадити? – поцікавився. 

– А туди само, – відказав пан. 

– Чи сподобалась вам вистава? 

– А так, так… Добра гра. Але дуже було сухо. 

– Сухо? – перепитав ліхтарник. – Може, душно? 

– І душно, і сухо. Ледве висиділи. Добре, що в перерві можна було піти до 

каварні і освіжитися. Там було добре пиво. 

– І багато-сьте випили? 

– Та не знаю, чи багато. По одній гальбі випили, а по одній за пазуху виляли. 

І одразу легше стало. 

Ліхтарник глянув на цих дивних панів і аж тепер помітив, що животи у них 

мокрі, а в пана ще й штани. Тільки головою похитав – різні бувають типи. 

Дійшовши мосту, пані зітхнула: 

– Йой, не годна – як мене сушить! Може б я трохи поталяпалась? 

– Потерпи, – відказав чоловік, – скільки там до хати. І знову жаби зарехтали, 

мов навіжені. 

– Ге-ге! – засміявся пан. – Чують, паталахи, хто йде! Ліхтарникові пробігли 

по спині мурашки. 

Врешті вийшли вони на Гарбарську, минули кілька будиночків і опинились 

перед болотом, що вистромило густі списи очерету. 

– Ну, от ми і вдома, – сказав пан і дав ліхтарникові десять крейцарів. – 

Дякуємо вам, що довели без пригод. 

І по тих словах – чап-чалап, чап-чалап – ціле сімейство посунуло в болото. 

Ліхтарник стояв, вибалушивши очі. Тільки тепер збагнув, що то була родина 

водяників. 



– Ич які! І ті по театрах ходять! – похитав головою. 

  

ВОДЯНИКОВІ ЧОБОТИ 

  

Колись узгір'я Калічої гори опадало на південь до яру, яким плив з Вульки 

один з потоків Сороки. У тому потоці жив водяник, який шив чоботи геть для 

всіх львівських водяників. А треба сказати, що водяникові чоботи ніколи не 

зношуються. 

Ото один парубок, почувши про того водяника, вирішив будь-що-будь 

добути собі ті чоботи. А був він хлопець кебетний і знав, як такі речі робити. 

Вночі підкрався до яру, визирнув з-за кущів і бачить – справді сидить 

водяник, мрукає щось під ніс і чоботи шиє. Власне, вже дошиває. Хлопець 

підібрав камінця і кинув йому в плечі: 

– Оце тобі раз! 

Водяник здригнувся, зиркнув на місяць, погрозив йому пальцем і сказав: 

– Ліпше світив би, як битися. 

За хвилю хлопець кинув другого камінця. 

– Оце тобі раз! 

Водяник знову посварив місяця. Але щойно зробив останній стібок, як йому 

в спину вдарив третій камінець. 

– Оце тобі раз! – сказав хлопець, пам'ятаючи, що ніколи не можна казати ані 

"два", ані "три", бо тоді водяник жодної слабості не відчує. 

– А бодай тобі! – скрикнув водяник. – Ти не світиш, тільки б'єшся! Аж мені 

слабо робиться. 

Тут він підвівся, розправив плечі і скочив у потік, щоб освіжитися і 

набратися сил. 

Цю нагоду і використав хлопець. Хутенько підбіг, схопив чоботи і зник у 

кущах. 

Водяник вибрів на берег, почав метушитися, зазирати всюди і сваритися: 

– Ах ти, поганющий місячина! За що ти мене бив? А тепер ще й чоботи 

вкрав! Ну, нехай, я інші пошию. Але вже буду пильнувати. Нині щось мені 

слабо. Завтра почну шити. 

І скочив у воду. 

А хлопець носив ті чоботи все своє життя і були вони завше, як щойно 

пошиті. 

  

ВОДЯНИКОВЕ ДОБРО 

  

У ставку Шуманівка, де тепер Академія ветеринарії, жив один водяник, з 

яким в довколишніх мешканців склалися дуже гарні стосунки. Але що більше 

наступало місто на околиці, жити водяникам ставало усе складніше. Через те 

водяник із Шуманівки вирішив перебратися в один із трьох ставків на 

Клепарові. 

Він прийшов до господаря, з яким товаришував, і попросив: 



– Приїдьте опівночі возом до ставка. Я спакуюся, а ви перевезете мене на 

Клепарів. За те вам добре заплачу. Але не смієте обернутись позад себе на 

возі. Я не хочу, аби хтось знав, що я буду перевозив. 

Господар погодився, опівночі приїхав підводою до ставка. Але дуже йому 

було цікаво, що ж там таке цінне водяник перевозить. Знав, що коли 

озирнеться, буде зле. Тоді підвівся трохи, нагнувся, розкарячивши ноги, й 

глянув попід ноги назад. Віз був повен жаб, риб, раків, водоростей, ряски, 

жабуриння і латаття. 

– Оце-то маєток! – здивувався господар. 

Перевіз він водяника на Клепарів, де той скинув усе своє добро у воду. Потім 

підійшов до господаря і сказав: 

– Ви є спритні. Вдалося вам побачити все. Але не можу за те нічого поганого 

вам зробити, бо ви не озирнулися. Одне лише скажу: якби ви колись про це 

комусь розповіли, то я потім відімщу. 

Господар кивнув головою, взяв у водяника гроші і вернувся додому. 

А вдома жінка почала випитувати, що він перевозив. Чоловік довго впирався, 

але врешті таки розповів. 

Минув якийсь час. Проїжджав господар возом попри ставки на Клепарові. 

Раптом коні як не рвонуть! Та й у воду. Ледве він встиг з воза сплигнути. 

Невідомо, що тим коням сталося, але як ввігнались вони до ставка, то так і 

потонули. Тільки віз на поверхні бовтався. 

Неподалік на березі з'явився знайомий водяник. 

– А що, ґаздо, не казав я тобі тримати губу? Тепер стратив-єс коні. А міг 

життя стратити. Будемо вже в розрахунку. Більше тобі нічого злого не 

зроблю. Заклич людей і витягни бодай воза. 

По тих словах плюхнувся у воду, і тільки кола пішли. 

  

ЯК ВОДЯНИК СТАВ РОЗБІЙНИКОМ 

  

Один водяник, що мешкав у річці Пасіка, котра витікала з Погулянки, 

подався на ярмарок, який відбувався біля собору святого Юра. 

Ті юрські ярмарки були двічі на рік – у травні і жовтні. І з'їжджалися на них 

купці з цілої Європи. По всьому місту розклеювали тоді кольорові реклами. 

На самій площі Юра, котра колись була значно просторіша, ніж тепер, куди 

оком не кинь – полотняні намети, а за ними вози та підводи перекупників і 

селян. Снуються дими багать і запах збаразької ковбаси тлумить запахи 

бузку. Все, що Галичина продукує, все тут випірнуло на світ Божий. 

Полотно з Балигороду, грубе сукно з Бережан, кожухи й сердаки з Косова 

фаянс із Потилича, Глинська. Боднарські вироби лежать цілими стосами. 

Гончарі з Войнилова, Отинїї, Коломиї звезли миски, горнята, поливані 

горщики. А столярі виставили чудесні бідермеєрівські білизнярки, конторки, 

столики, шафки. Вірмени з Городенки і Кут торгують сап'яном. На довгих 

жердках висять славні куликівські чоботи з підківками, а поруч У наметі 

шинкують куликівським медом. 



На пательнях шкварчить свинина в ресторації "під сонцем", як називали 

люди похідні кухні. Хто купує варене м'ясо чи ковбасу, дістає безкоштовно 

ще й горня росолу. 

Наш водяник накупив дітям "юрашків", себто пірникового печива. Купив 

жінці сукні та спідниці, а собі кожуха на зиму, смушеву шапку і пару 

сорочок. Наладував те все у мішок і вже збирався додому, коли в ніс йому 

вдарив запах смаженої ковбаси. Згадав, що вдома його чекають пироги з 

пуголовками і жаб'ячий росіл з п'явками. Ковбаси він ще не пробував. 

А тут і дядько, що саме ковбасою смаженою і медом торгував, як учепиться 

до водяника, щоб покуштував смаколиків, що той врешті зважився. Поклав 

мішок під ноги і купив собі кухоль меду та кавалок ковбаси з квашеним 

огірком. Такої смакоти йому не доводилося їсти. А що вже медом ласував – 

не міг відірватися. 

А дядько знай підливає. І впоїв так бідолаху, що той забув лантуха з 

купованим й поплентався додому. 

Ну, дома жінка дала йому перцю. Баняк з пирогами насадила на голову і 

вигнала з хати. 

– Щоб мені без одягу не вертався! 

Водяник переспав собі у шуварі, а вранці тяжко задумався. Скільки доброго 

вбрання пропало! 

Але надумав хитрощі. Попорпався в кишенях, знайшов кілька золотих і 

сипнув ії на дні при березі. А сам сховався в очереті. Сонце яскравим 

промінням грало на монетах, аж відблиски йшли. 

Незабаром на дорозі з'явилася якась жінка. Побачила золото, зиркнула 

туди-сюди, та н хутенько роздягнувшись, скочила до води. А з очерету: 

– Гу-у! Не руш мої гроші! Бре-ке-ке! 

Жінка з переляку, як була в самій сорочці, погнала так, що за нею тільки 

пилюка заклубочилася. 

Водяник одяг її згріб і сховав. За день йому вдалося добрий десяток 

подорожніх обчистити. Приніс жінці такий оберемок, що та аж охнула. Ну і 

вибачила йому. Бо що мала робити. Тільки вже самого на ярмарок більше не 

пускала. 

  

ПРО ВОДЯНИКА ЖБУРА 

  

На болотах в нижній течії, Полтви жив водяник Жбур. Він ловив дітей і 

ховав у себе під водою. 

Одного разу батьки змовилися і зачаїлися вночі в очереті. І коли Жбур 

вийшов на берег, щоби до місяця спину погріти, його спіймали і прив'язали 

до дерева. 

– Де наші діти? – питали його батьки. Але водяник ані пари з вуст не пустив. 

– Ага, то ти так! – розгнівалися батьки. – Ну, то ми тоді п'ятки тобі припечем. 

Водяник налякано крутив головою, спостерігаючи як його обкладають 

хмизом. Та щойно черкнуло кресало, він вигукнув: 

– Не паліть мене! Випущу ваших дітей. Тільки розв'яжіть. 



– Еге, тебе розв'яжи! Мусиш інакше якось вернути наших дітей. 

– Тоді бодай руки розв'яжіть. 

Розв'язали йому руки, а він видобув з-за пояса дудку і заграв. Але то була 

така дивна і гнітюча музика, що кожного дрижаки взяли. 

Вода сколихнулася і почали на берег виходити діти. Коли усі вийшли, батьки 

сказали Жбурові: 

– Тепер тебе пустимо, але мусиш покинути цю місцину. Вибирайся собі куди 

хочеш. 

Похнюплений водяник почалапав додому. А за кілька днів пастухи побачили, 

як з води виїхав віз, запряжений чотирма чорними ропухами. На возі повно 

було начиння, мішків, різного манаття, а зверху сиділа уся водяникова 

родина. Жбур поселився далеко від людей і більше про нього ніхто не чув. 

  

ВОДЯНИКИ В БІЙЦІ 

  

Деколи водяники билися межи собою за свої володіння. Одного разу 

замарстинівський челядник побачив водяника на березі Полтви. Водяник 

ламав довгі вербові лози і оперезувався ними. Коли звів голову і побачив 

хлопця, то крикнув: 

– Чого на мене вилупився? Ану гебай звідси! 

– А то чого? 

– Бо я буду з іншим водяником бився. 

– А якби я став тобі до помочі? 

– Ти? І не важся! – Але за хвилю передумав. – Ну, добре. Коли ти такий 

відважний, то на тобі три риб'ячі луски. Станеш при березі і будеш дивився 

на воду. Побачиш білі хвилі – все йде добре, я перемагаю. А побачиш червоні 

– біда, я трачу сили. Тоді кидай одну луску до води. 

Щойно челядник затис у жмені луску, як з води випірнув другий водяник з 

очима, як гусячі яйця: 

– Ти заберешся з моєї річки, чи ні? 

– Ні, ти пульката почваро! 

І кинулися вони до бою, аж вода закипіла, як юшка в баняку. Хлопець 

уважно стежив і щойно хвилі почервоніли, кинув луску на воду. Луска враз 

перетворилася на великого коропа, короп увірвався межи водяників і доки 

ворожий водяник борсався з ним, тамтой тайком відпочивав. Так само було і 

другого разу, коли луска перетворилася на сома. А за третім разом, коли вода 

уже вся була геть червона від крові, луска перетворилася на щуку. Щука 

вхопила за горло окатого водяника і перегризла навпіл. 

Враз річка втихомирилася. Водяник-переможець втомлено вибрався на берег 

і сказав: 

– Настав кишеню, дам тобі нагороду. 

Челядник наставив кишеню, а той йому насипав риб'ячої луски. 

Хлопець подякувати подякував, але подумав собі, що по дорозі ту луску 

викине. Не хотів, правда, аби де водяник побачив, але дорога вела такою 



рівною місциною, що й не було де сховатися. Вже перед самою хатою, почав 

витрушувати кишеню і побачив золоті дукати. 

  

В ГОСТИНІ У ВОДЯНИКА 

  

Йшла собі жінка біля потоку у ті часи, коли вода текла чиста й прозора, і 

захотілося їй пити. Вона вклякнула при березі, та щойно нахилилася до 

плеса, як раптом схопив її хтось за язика. 

– Або згодишся піти до мене кумою, або втоплю тебе! – промовив чийсь 

голос з води. 

Що мала, бідолашна, чинити – згодилася. 

Схопилась на ноги й побачила в глибині водяника, який хутко зник у 

шуварах. 

А наступного дня вранці до її хати під'їхала бричка, запряжена вороними 

кіньми. В бричці сидів водяник у зеленому костюмі з золотими ґудзиками. 

– Сідайте, кумо! 

Жінка хутенько вбралася в святочний одяг і сіла в бричку. Недовго вони 

їхали, бо коні летіли, як вихор. Спинилися біля широкого ставу. Водяник 

свиснув і враз коники перетворилися на дві великі жаби й скочили до води. 

Тоді він узяв жінку за руку і повів її просто в ставок. 

– Я ж втоплюся! – зойкнула жінка. 

– Не бійся. Зі мною не втопишся. 

І справді, коли вони опинилися під водою, жінка вдихнула повітря і жодна 

крапля води не потрапила в легені. 

Під водою росли трава й кущі, а незабаром вигулькнула зелена хатка на 

жаб'ячих ніжках. На подвір'ї гралися маленькі водянички. Жінка вгостила 

кожного цукеркою і водяник з того був дуже втішений. 

В хаті жінка побачила господиню з немовлям на руках. Мале хлипало і не 

хотіло спати. 

– Брекеке, рекеке, ракс, – наспівувала вона. 

– В нас раніше народжувалися самі хлопчаки, – сказав водяник, – а це врешті 

дівчинка знайшлася. От мені жінка й звеліла, аби я будь-що відшукав куму. 

Господиня підвелася й простягла гості немовля: 

– Може вам вдасться її приспати, а я накрию на стіл. 

Жінка взяла дитину на руки і щойно почала співати колисанку, як мале 

замовкло і незабаром заснуло. 

– Ой, мусите мене навчити тої колисанки, – попросила пані водяникова. На 

столі з'явилася печена риба, варені раки, канапки з водорощами і цукати з 

рогозу. А водяник поставив на стіл пляшку вина. 

По гостині жінка дала ім'я дівчинці і на прощання водяники насипали їй 

цілий мішечок риб'ячої луски. 

Коли вона повернулась додому, луска перетворилась на дукати. З тих пір та 

жінка з родиною водяників товаришувала й вони не раз їй рибу привозили. 


