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ЕТНОҐРЛФІЧНА КОШСИЯ 

ВОЛОДИМИР ГНДТЮК. 

У ЛЬВОВІ, 1903; 

Накладом Товар кети а. 

друкарні Наукового Товариства імені! Шеіпєшкі 
д Ід гшішдаїс Ь\ 1>едп ямського. 
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В КНИГАРНІ НАНКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА 
у Львові (ул. Чарнецького ч. 26, у власнім домі) 

можна набути ось які вндаия, що доторкають ся етиоґрафп: 

Ш‘рхі>ат«ький Іван, Знадоби для пізнайн угро-руеьких говорів,т, 1—2 по -2'Ш 
Гпаткш Володимир* Словацький опришок Яношік в народній подай? , 050 р 

„ „ Русини Прашівської єпархії і їх говори . , і) 70 „ 
ч п Нип^аго НиІЬепіса ..0*20 И 
п „ Хітарськї легенди 0'35 л 
* п Словаки чи Русине . • . 0*80 „ 
п я Пісенні новотвори О’йО в 
* я У гро руські духовні вірші 250 „ 

М. Гру шевський* Розвідки й матерняяи до і сто р нї України Руси т II. 
містить між шьшии піст з поч. XVIIІ в*.24)0 * 

Етнографічний Збірник, т. і, Містить: 
М. К р а м арени о, РІздвлні сьвятки на Чорнокорії. 
О, Р о в д о л ь с ь я и й, Галицькі народні казки в Берлиаї пов, Бродсьяого, 
О, Ш в а ч єн ко, Українські людські вигадки. 
Програма до вбирана відомостей про українсько руськай край і нарід, 

у Ірже її а членами Иоук. Тов, і«. Шевченка . * . . 3 00 п 
Етнографічний Збірник, т. І]. Містять: 

В. Г цатю п.+Лірники, лірницькі піснї, молитви, слова і т. и. з нов, Вучацьяого. 
Ю, Жатклвіиг, Замітки етнографічні з Угорської Гуси, 
М п т р О ф а н Динарів, Чорноморські народні ішаки Й анекдоти Н 00 к, 

Етнографічний Збірник, т. III і IV, Містять: 
Н. Гп нтго к. Етнограф* материяди з Угорської Руси (Легенди, Новелі, 

Казки, Байки, Оиовіданя про історичні особи, Анекдоти) том по 3 00 п 
ЕтноГрйфічпнй Збірник, т. V. Містять: 

М. Д и к а р і в, Народня гу гірка з поводу коронації! — М, видик, Із народиьої 
пашіти нро панщину, Гуцульські прнишкн (ріжних записувачів). — Ф. К о л е с с а. 
Людові віро пана на Шдгірю в с. Ходо вичах, Стрнйського лов, ї. Франк о, 
Людові нірувашї на Підгірю (доповнене до попередньої статі), — 1\ К. а й н д д ь. 
Фолькльорпі материкли і иньші дрїбиїйші статі , 400 „ 

Етнографічний Збірник, т, VI. Містить: 
В Г де. тюк. Галицько-руські анекдоти . 4*00 п 

Етнографічний Збірник, т. VII. Містить: О, Р о а д о л ь с ь к и Й, Галицькі 
народні вазки.*.24Н) „ 

Етнографічний Збірник, т. VIII. Містять: О. РоздольськнЙ, Галицькі на¬ 
родні новелі * .2*00 „ 

ЕтнфҐрафІЧННЙ Збірник, т. IX. Містить: В. Г на тюк, Етнографічні ма* 
тсрішли а Угорської Руси. Т. Ш, (1. Материн ля записані в кой. 
Земплвщ Шарош, Сяіш, И. Ііісш записані в Еачцї) . * . 3 00 * 
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ВИДАЄ 

БТНОҐРАФІЧНА КОМІСИЯ 

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА, 

Г. XV. 

ЗНАДОБИ ДО ГАЛИЦЬКО-РУСЬКОЇ ДЕМОНОЛЬОҐІЇ, 

ЗІБРАВ 

Володимир Гнат юк. 

У ЛЬВОВІ, 1904. 

Накладом Товариства. 

З друкариї Наукового Товариства імвші Шевченка 
під зарядом К. Баварського. 



Переднє слово. 

іг 
Випускаючи п сьпіт отею збірку знадобі» до га 

нцько - руської демоиольоґії мушу зазначити, що вона 
буде обіймати к цілості! два томи, при чім другий том не 
буде мати ніяких нових рубрик (як се було приміром 
з леґендами, надрукованими теж у двох томах), лиш такі, 
як отеси. Ріжплця між обома томами буде лиш та, що 
коли в отеїм подано подруковані ще ніде матеріали, то до 
другого тому вій'дуть і деякі нередруки, хоч нечисленні 
зрештою. Звичайно записувачі звертають найбільшу увагу 
на иіспї та казки, а шіьші матеріялл, між тим і такі, як 
обкаті сим томом, записують лише припадково. Тимчасом 
як раз такі матеріали мають спеціальну ціну для нас 
і то не лиш тому, що їх зібрало відповідно дуже мало, 
але й з тої причини, що в них містить ся багато елементів 
властивих лише нашому народові!, а не перебраних із 
загально - людської скарбниці Фолькльорної, як се в примі¬ 
ром із казками. Розумівть ся, що тими словами не хочу 
я приписувати сим матеріалам цілковитої оріґінадьности ; 
звертаю лиш на них більшу увагу, якої вони заслугують 
вповні. 

Через те, що збірка розділена на два томи (головно 
з фінансових причин), річевнй покажчик до матеріалів буде 
надрукований аж на кінці другого тому. Так само паралелі 
будуть зібрані в окремім роздїлї при кіпці разом до обох 
ТОМІ». 

Що тикаеть ся поодиновик записів, то мушу зазначити, 
що вони досить ріжнородні, не одностайні; та так мусить 



бути псе зі збірками, до яких сходять записи ріжних лю¬ 

дей. УнЇФормувати їх зрештою нема ніякої потреби, бо 
іншії призначені пе для широкої публіки, але для спеціа¬ 
лістів, а тим усе одно, в якій Формі бачать перед собою 
предмет, аби лиш не було баламуцтва. Чисельно предста¬ 
вляють ся сі записи так: Усіх оповідань надруковано тут 
400. З того записали: В. Гиатюк — 196 оповідань (при 
них ке подано імя записувача); О. Деревяика — 94; Л. 
Веретельник — 53; 11 Левинський — 33; Л. Гарматїй — 
7; В, Равлюв — 7; Н. Левпцька — 6; В. Горннцький, 
Б. Бохенська. Н. Козловсьвий і Маркевич по одному, разом 

4. Майже всі записи підписаного (зібрані 1 &0 і [>.) і за¬ 
писи дд. Деревянви, Веретельинка, Левшгського й Гарматі я 
зібрані коштом спеціальної підмоги, признаної краєвиді 
сонмом Етнографічній Комісиї на збиране етпоі'рафічннх 
матеріалів. Таким чином сей том являєте ся першим, що 
зібраний і виданий коштом краєвої підмоги для нашої ко¬ 
місиї. Шкода лише, що висота сеї підмоги не дозволяє ані 
розширити видавішптво, анї розвинути ширшу і усніш- 
ігїйіиу акцію в користь призбируваня матеріалів, які з по¬ 
ступом осьвіти вигибають між народом чимраз швидше. 

Дякуючи всім її. Т. Добродіям, що взяли участь у сім 
томі, прошу й далі присилати всякі матеріали на адресу 
комісиї, и якої можна теж засягнути кождого часу ішор- 
мацнй, що саме і як належить записувати. 

Аллянд, ЗО марта, 1904. 

Володимир Гиатюк. 



І. ЧОРТИ. 

1. Чи в чорт на сьаітї ? 

То буу ііпдеи такий штлапов, шо пн вірну ігьі у Нога, пьі $ чорта. 

І той йиму ни апатії, хто шо говориу, то вій усе кааау, шо таки ніша 
ньі Вога, оьі чорта. А він буу на Майданні коли Днриона і рас ішоу 
до міста, зіпріу дужо. 1 ирийшоу до міста, зіпріу дужії і нрпйшоу там 
на нош до ознра, шо там не і стау купати сьі — а то було у саме 
полу дай. ІШ но ній зайшоу но пахи у воду, тей йиго шось хап за 
ноги тей на сириднпу тьегин. Він сьл нн дане, а ноно тьегнп, він сьп 
борікайе, а вово уже затьигнуло йиго на сврндину і вискочило іінау на 
карк. Алв він буу сильніш хлоп і ііак сьи мптуишу$ тей ськипуу то 
в себи і з дьілойі сили шарпнуу сьи І впрвау сьп тей вибіг на беріг. 
І йак він ирийшоу до міста, то буу такий бліЛдий, йик глина і опо¬ 

відав, шо то мучну йиго чорт. Вів видьіу те, шо йиго у водьі душило 
і казну, шо то було так, ник свиньн з рішкаяи малими а рудойу шер- 
стейу, А ту шерсть ноказувау він льудьпм, бо була нищу за панись- 

цьами, йак боріка^ сьи з ним. І він зарає пішов і висиовідау сьп 
с того і віт тодьі вірну, шо йе на сьвітьі Вог і чорт, 

Зап. в маю, 1902, на КрнволяпнТ, Камінецького но в., від Івана 
Юнака. А. Веретельпнк 

2. Як на Йордані печуть чортенят. 

Мцньі сьп здайгї, шчо то отой Ййсько Драмухіскіні — тай прий- 
шбу до мліша до Залісьи шірпд другим сьвптнм вечпром, А то було 

ЕТНОТРАФППЩЙ ЯЇЯРШІК. Т, XV. 1 
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д#жн завіяно І тймна льіч була, иш він до дому ля міг йти ^жо і лі- 

шоу до мельника, шчобп ііприиочувау* А тол мельник ностнлву йаму на 
лауцьі під вікном і казку том слати. Аж десь коло одинацьітойі го- 

дііші муками до вікна і кажи: Лукавії! Дуішнні устань 1 — А чо, кажи, 
хбчиш? — Дай иинм ганок. — На то ти санок? — Ііовикягати 
дьіти на беріг* — Та на шчо? кажи* — Во будут ваутра нпклн* нв 
авійнш V Та, кажи, вбзьмй ся там, алп абйс нн поломау і абііс ми 
пркшйг. Кажи: Добро; на прдкнгну. - Виїбднт рано, санок уже 
нила; копанцчкй віїіздя$т лиш коппльцьі іірішшч Той (Дралухіский) ми- 

тайн сьн: Шчо то за янден вас клякну? — А він кажи: Щ, то Гін ден 
еусьїд. — А чо-ж, кажи, він каааЗ; жа йнго дніти будут шічії? — Во 
у нас, кажи, ваутра Ардан, то будут воду сьвитптя. — А то, кажи, 
такий сусьТд? — Кажи: такий, такий. — На тьін сьн р*ьшшлй. 

Зал. в вересни, 1895 р. Нужниках, Вучацького лов, від манії* 

З, Чорт у чо*і о віці. 

То умерла йпому чудувікови жінка ї він дужн тужну, то ту ночі 
вона спила сьі Гшу, Аж рас приходи та пурй, шу вода мани пграйтн* 
а на ні ііеци приходи дьітку у нині пустіш і кажи ду ногу: „Знайти 
шо, кухапни чуловічн, віт ішаьі За буду уже ааушн с туббйу; вічидгі 
губу, а на улвізу у теби і буду еидьіти у тпбі і уже дя б^диш тужітп*. 

— Тбд хлоп сьн утьіишу, вічний} губу, а чорт гоп у негуі Теі віл 
опанувау яго і хлон скаану сьі і так кулоиадиу сьїт аш сьІ пувісву. 

Зад. в лютім, 1903 р* в Камінці Струм, від Петра Лехлюка, АР 
Неретельний. 

4. Чорт ховаєть ся під половша* 

Поаауторішлого рбку Проць Ступа пас воли на гранііїш вістршіьскі 
І коропецкі. Зачйло сьн хмарити, зачало гриміти, віл стау' з волами дід 
дуба, нараз загриміло, упау грім, пару вольіу побило, роги позьльітали 
полам, ударну цуґ чйрпе плоче йаіу від грому аж до пбіїаса. Уігау 
НІН до зимльї горілій; дошч зачну сьн льльята, відольльйу го дошч. 
Знайшли йнго там, увьйлн на фіру, пару вольіу поховати. Чйрнс кілька 
місьццьіу буу глухій, а вигльидау Вак ліу ньІігіи чнрис кілька місьи- 

цьї}, Тип ер відьійшоу па свойй місця на ват. А під ного еховау сьн 
алвй, шчез би, тому так Іншу стало сьн. 

Зал, в ліпшії 1902, в Коропця, Вучпцького дов. від Олекси Сеньчука. 
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5. Грім убиває чорта. 

А зпо;у буу ііим у Колбдьіуцьі. І стопімо з жбиьцом так па го¬ 

сти її ьцо, алп ту яачіициіп гриміти д^жн. Ми стоіііиб, а ту йпдпа нібпа, 
там друга шбпа, а межи ними ильиц внгороджпнпи. 1 у той аяьац грім 
ударну. Йак ударну, а зіттп литмт, тніі ліпно: Ш-пі-ві-пі-пі! тай 
у стау. Потому зпоу ударну грім У стау, а нат тим ставом була хата, 
хлоп еидьіу. А він с того ставу тай до тоні хати. Допірож пак у туту 
хату грім ударну, запаяну, розьірвалн хату, а у тьі хатні ньіц на було, 
ліпно по кольіна ноги у панчохах, алв йакі? Кшьські. А більшії ньіц 
іш згоріло, лиш тота хата; горіла так просто, иак еьвічка. 

Зан. в червіш, 1902, в Нужниках, Вучацького пов. від Ігиата 
Коеїиського. 

6. Чим можна відстрашити чорта? 

Ходну чорт до дьі/кп. Не мбж ниііак го било нідогнати. Алп 
ворожили виворожилн: Кобьіс мала водпльап (зіяв) і чорцотбйу і бес 
того коло себе носила і вурлла хату і муснг сьа лишити тьа, — Він 
йакурат у вечир ирнйшбу і зачуу здалека того смороду, шчо закурено 
чорнотбйу і водшпдшои і почау плікати. Йак сьа кустар іітц віттн 
гет уже, ж жаяьу, шідьІу у? же, жи його уже не б^де та почау сьнівіти : 

Жеби било не водпльап та не чорнотбйа, 
Тож би била, неуне била, дьіучішойка мбйа. 

Пак виіішоу па гору, на такий камінь, ііак іштьау гувнцеу, тин 
забіі5' сьи; а у кймеїш вабну таке гет, што ввдио так ііак е фото- 
ГрафіГіі і иуцьку му І ІІа&цьі і гузіцьу. То праудн, наші льуди вилили! 

Заи. в мартї, 1899 р. у Мшапця, Старосаибіроького пов, від 
Гриця Олїщака Терлецького. 

7. Пасічншова Мберія. 

То був таки] насьіншнк, ендьів в насьіцьі. Зли| дух црнходит ге] 
сн сьів, закурив сн льульку, сьів собі коло вогньу, а до него паеьішнпк 
ногорнт — а нін уиі’о по п)Ятах пізнав: Ци вольно, ]акби зліу дух 
прприов, ци вольно диго бптн ? — А тоу кажи: Дльачо’ ньн? — Алн 
бнснечно сьи з нпм бити? Дльачо’ ньн ! — Цп він, кажи, марі ^а.ке 
право до чоловіка? Ньн. — А тої тогдн .іак мав бучок, длк дасьць 
му иоаауш, то то] рік пішов в гору, то буду аж розньіс. А льубері]у 
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ев<уу лишив. То] чоловік еьл втьішнвт те] тогдн сьи давні па ту]у льу- 
беріїу, а то с кобили тельбухи і коти юзе. 

Зал, 1902, в Вудванові, Теребовельеького иов. від Каськи Книш 
О, Дерввянка, 

8, Чортівська пасіка. 

Ицдеи чоловік піхав иа йармарок. 1 фетуицв до йидаоді коршми там 
собі випити горівки. І тая був Ви ден подорожній. Воли сьи доба упо¬ 
вили І кажи тоіі Господар донего: Робнж, жнби мияьі сьі ііасьіка вела 
— а чось ми сьи п&еьіка ші виде, — А той подорожник кажи до ного: 

Гі„. кажи ~ що ми даш, то иа тьи дараджу — будеш мав іиіеьіки до- 

сить, Йак підеш до дому, діви сьи, де іш иерестуліиь; і возьми тон ии- 
- рестуціиь і викопай і дн бирц йнго веьой, до го воаьмн половину, а по¬ 
ловину закопай так иазат, де був; а туйу половину возьми до скриньь 
ламкий Йі і дай стойіт, то будиш мав досить дасьікд, яд бі сьи, А за тойи 
інеьі дай півкварти горілки, — Таи Господар іншу дав півкварти го¬ 

рілки і с тин розі йшли еьії. Так той ґосиодар ніде до дому, так сьн 
тьішит, шо вже «у сьи буде пасьіка вола, Приходи? до дому, Шив 
рискаль, пішов шукати ва пирестуїщия. Виконай нересту піль тей думаіїи : 

Гм, від шшьї казав половину взьлтй, йди иа вбзьму нсьой — льшшя 
мішьі сьн буде пасьіка вела — буду зав більшії дасьікд. — Ввьна той 
идрестуиіпь, замкдув до екрпиьі — то сьи дьібало рано, йак від той 
пирестуліиь копав, — чикайи від доспояуддьи, відмикана скрип ьу, ди- 
нит сьи — там бий го божа сала злий дух сидит, Алн той сьи дужі 
настрашив, йак допнув вже тогдп віком — заперла сьн окрити, той 
сьи тогдп настрашив, аж фпав до зимльі, А той зо скрипьі сьи вобви- 

вани: Ни льпкан — ти мій, а йа твій, І тогдн взьив, закликав жінки, 

види сій туйу скриньу до комори, Тей той вже собі ґоенодарит, пасьіка 
нижу виде сьн. Він навіть ші догяьидайи тоні пасьіки, али дасьіка 
ішдиако іншу сьн виде, аж нп кади де подьіти. Йиму тога дасьіка ин 
в голові, цьічо йиму нп мили. їно йпяу все йцдио на голові і він все 
пат тіш суіуан, ходит ио ксьондзах до снові ди і жадна го ксьонд ви 
хоча висповідати. Аж индеіг ксьодц здибав сьи такий молодецький, аж 
той го ксьоші, висповідав і кажи до того ґосиодар а: Ни гризи сьи иьІц 
— він до тебе права дн мани, Від ші я; під црава до твойі душі, бо ти 
сьи йиму іш записав, ти собі йдо йнго купив, го він до твойі душі 
нрйва нн майп, ідо до тьіла* — І тогдн гой чоловік пішов собі до 
дому. То той злий дух йнго мучив деейть льіт. і дасьікп досить було 
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— покІ нін ше жпн. А йак Господар номер теп вона ггасьіка щезла, так 
ііак би вітлов замів. 

Зап. в се ріши, 1902, в Будзанові, Теребозе.іьського иов. ні д ма- 
теря 0, Деревяива. 

9. Як чорт ударив хлопа в лице. 
* 

Надь і й мі о]? іїа раз з міста, з Ма насти риск, тай буу трбшка під 
охотоу — так оповідау IIроці. Бойко а Грпгорова — али приходжу на 
ту дорогу, шчо йде до Григорова з гостйньцьп, мІсьіть сьвітит, нитко 
сьв, дйуну оья, йде йакіісь пан. Доходжу на до його тай кажу йиму: 
Дай Ббжи добрий вечер 1 — А він сьи ші обаиваїїп. — А ііа собі 
ігісьльу: Чикай, йа тобі зараз дам. Тай йинбм кідиьіс иалнцьу, хтьіу 
Йиа то ударити, а той Ііак свиснув мене у писок, а ііа іш нирпвириуу 
сьи (аш слина нитик,іа, — зав. тата). Иа устану, дйуну сьи, нива пана, 

тьілько ш'тир сьи авійау! А ііа собі міїсьльу : Ага, то такій пап буу У 
Уже ііа більші о тобоу іш хочу сьи-зачіпііти! 

Зап. н липни, 1902, в Нужниках, Бучацького пои. від брата Фільми, 

10. Чому не можна піяти? 

Али я так у стайня був, і вішон та став иа поріг, та взяв я та 
лк завіяв — як когут. А вітак я лишень хотів другий рас так, ніби 
няпіяти, а то кипо в писок як тарахнуло... Али я пи знав, шо тото 
мине вдарило... 

Зап. 1903 нід Дьордїя Черешньовського, в Отецеві, Спитинського 
поа. О. Деревинка. 

11. Як чорт перейшов дівчат. 

Мц йди6то року ходили на стріісьць до Добріітвора, а нас було 
три дьіучинн, а більшу иьіхіо не модну. Тей ми вертали, уже десь була 
иіуніч; а так трохи місьечпо було, той ііак ми вийшли на нолье гот 
піт льіс, дгївияо еьі, а шось вийшло в льіса і стало на середини і дорогі 
тей стойіт. Ми мислили, шо то гайовий, тей еибі бай-бардзьі! Йдемо 
б.ійшче, дивино сьі, а то стоніг на дорбзьІ пан у парній губріїньу, а 
такий високий, нак сосна. Стойіт собі і файлу таку дбугу кури, йак 
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коцьуба, Ми еьі йак подивилп, то тик сьі дольеклн, шо страх! Тей шо 
яп тут пешчасліві нічиєю? Вертати бойімб сьі і йітп ббпііо еьї. Ади 
так стопімо тей на кажу: „Та шо будемо так стоііатд ? Ходьїі, пьіц 
уябго драна до нас де іапе Iй — Тей йа зачьвла мовити молитву: „Да 
освресиит І>ох“ так голбсьно мб^льу І йдемо. Йак но ми заведи йти, 
а то чад-чай, тей у льіс. І йак сьі вар а' зірвау вїт^р, то такий, шо 
мало иас де иоп^рцішртау. А то буу чорт і хто зиан^, шо булоп, иаґби 
на сьі и<> була зачьфла молити» 

Заіь в липдп, 1903, від Марішкн Коваль у ©грнґаацї, Камінець- 
кого цілі. А, Верстальник, 

12. Як повитуха бабила в чортів. 

Пішла баба повитуха у поли жати і здибала під межейу ропуху 
ї взьела, зробила пі ітїадо. Алц та ропуха була вагітна : „Ти иойа ро- 

иушевько, ііак ти будеш дьіти мала» то йа прийду тпбі підбирати йи“. 
Гав опит сибі та баба, вайіздит кдрита під вікна: „Ііук-иукі отвори, 
бабо Iм Тей входи шиї до хати. „А іцо там, паноньку?4 — „Ти. бабо, 

нрііобщьшщ мові кобітьі, Йак буде мала дьіти служити". — Баба сьі 
передьекила: „Коли паподьку? Йа того ви каДОа*... — „А що там, 
кобіто дурна, кажеш, сьідай па бричку і йідь Iй — Йіда, піди, піди, 
дрийіхау до такьих доконіу, диви цьі, лнжит жаба та сама, котру вона 
вндьіла колись під межейу. — вОп добре, бабугіьу, ви меяьі приобі- 
цьели. тей йа до вас ніслала чоловіка". — І та баба від пені малі жа- 

бмиьета відібрала. 1 так баба сьі звивини до докову, сирьетайн, та 
обвиване цьі до дейї жаба: „Бабуиьу, все рухайте, тілько котрі горшки 
там не понакривані до кришка ми, шобнсьте ни рухали". — Алн баба 
була цьікава і хтьіла знати шо там Ііе. Відкриванії йіден гориец, а там 
вшштьіяа душа с того горшка і кажи: „Буґ ааішиь тубі^І вона 
нзьела, повіткривала всьі горшки і всьї душі, шо там були, повипускала 
і кажда душа вийшла і йі подьввувала: „Вуґ яацлаць, Буґ задлаць*. 

— Приходи дватшцьцта година у иочн і бере бабу до брички і иааад 
відвози їй до дому той дай і дау йі ■шриикК, Баба евьіа, подивила 
сьі, :ки ішма-до чирипки, пак ирийіхала до дому, тей взьела, висилала 
піт поріг. Виходи рано цивістка с хати, а то саме злото топ вибрала 
то. Виходи сама баба радо ї ше застала дару золотих: „Ой кае „дьГ 
топки, то ие буу пай, та то злий буу. Та він мшіьї дау чираикіу, а то 
злото*. І баба довідала сьі, вю відбирала у чортіу чортииьета. 

Зад. в липни, 1002, на Стригаїщї, Кавїнецького лов. від Маршів 
Коваль, А. Веретедьшік, 
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ІЗ. Швець на гостиш в чорта. 

1шб5‘ швед а йармарку мбцпо напніші і ни на]' конпаиьш а дьу- 
дли ньікбго, (іо усьі уже була у доми, а він сьн припілпііу. Прнйшб]1 
коло льій і ходь ігиаішіі буу, алн иолумн] собі: Кобй ми іірптрііфвлл 
сьи компадьійа, бо чнреа лі.іс страшно самому йти І - Догані,і'іші го нак 
раа ялин дух у постати чоловіка, 1 кажи: Добріш вечпр, — Швед віт- 

повіу : Дай Ббжя здоровіш! — Питайн сьп швед: Де йдітіі, чоловічії? 
— Кажи : Йду до лому. — А ваш де дьіл ? — ВІтповідайн злий дух: 

Мій дьім ту У лілові, бо на гайовий. — А швед кажи: Мій днів з но] 
далеко і ш,іч невитка і пакось ми банно самому йти до дому і трудно, 
аби сьи комнаньійн трафила. - ВІтповідайн злий дух: Ни коичи мусиш 
Йти до дому. На нодорбжішх с чиста ниритрймуйу, тав тибе нирииочуііу. 

На сьи добрп ману — ділі кувати Богу — дам ти Кісти н піші і по¬ 

ст гм ь у ти файао, ііирисшіш иьіч і підеш собі рано до дому. — Швед 
сьи Уконтнитувну тими словами і вітповіу му: Дай нам, Вбжн, здороуйа. 
Прийшли льісом до долини, а злий дух б про шиУдьіі за руку і виде то, 
кажи: То до мене сьудн дорога. Веде іінго стешкоу і так го запрау- 

іівйн, шчо шнУцеїлі У'сьо йасни і у-сшніьали показунн, йак дорога, так 
і околшилі висела му сьи зробила, Йака У таких степах на могла бути. 
Иитайи сьи швед, іш далеко піде до іінго дому. Віпіовідїшії зліш дух: 

Ни дужи Уже далеко, алн шче кавалок. — Швед кажи : То на си шче 
закуру льульку. - Кажи: Добри, закури си, таі йа си закуру. — ВЙ- 
тьигнуУ швед льульку с кншбньі і тьутьУн і за кур ну собі, а злий дух 
собі закурйу. ІІрнхбльнт на иісци, Де злий дух ярцхтувау шиуцьп пн- 
риночувати. Пригстаїшлв сьи там шиуцеви нокбйі, фінна хата і запро- 
сну йнгб сьістп; а то було усьо лзнро, а иш?д$ви ннгльидау нокун 
і вигіднн місди да нічльіг. Злий дух трактуйе шиУцьн ирипишиоу іш* 

чениу, шчо дужи шиудевн у смак Упала і б^ла то дьіла щт^ка, нак би 
з льісовііх скотьіу вигльцдала. 1 швед ходь смачно йіу, али ии міг заьістп 
лінії половину. Злий дух просат : Живи сьи дальіі— Вігповідайи швед: 

Дьакуйу тобі за гвоиу і'речньісьть, шчо мнньі нн жилу нині лакові смач¬ 

ний і і добройі нпчеиьі, мнньі сьи идайіі, же тчем такбйі ньіґдв ни Піу. 

Уживау бпм більшії, али ип можу, а нак твойа ласка, то дані мниьІ ваУ- 
тра на дорогу решту — Злий дух узьиу і ту ту пиченьу йнму дау, аби 
собі сховііу на дорогу. Ну, кажи, ужее иовцчеріу, тшіер шче сьи иа- 
и Гнімо. — Набрау калужі у чарку і дау швудеви нити. А швед зачну ішгн 
і кажи злому духонн : Наші йти сьи іі ви зі ввоу. Злий дух вітповіу : 

Йа, чоловіча, нну разнзраз той трунок, то мнньі сьи тшіер ни бажйт 
іінго, ни можу нііти. і ннтани сьи: А тобі саакуііи той трунок? — Ка¬ 
жи : Дльачбі о піп, та то такс шшо дббрн, тропіка вйішп. али дуже дльа 
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я‘;иїї скуточли. Йяк сьи швед напну, а зліш дух кажи ііаау : Закуріі 
си тішер по вичери, таі'і йа св с тобоі? яакуру, тав будеш льигати ека¬ 

ти. ІІозакурували си оба, а злий дух кажи: Замшьішмо сьи за льулькп. 

Швед вігповідіІіїіі : Бати вигльиданс иак срібна, а мова бдьашаика. 

-То хіба бп ви таку добрість для иеии робили. — Злий дух кажи: Йа 
так хочу, а ти бо того пай иьіч ші опхбдот. Будеш мау нами піку, дес 
цучувау. І кажи злий дух : Ти найти спати бзьди — ноказуйи му аі- 

слаиьй а йа йду до другоііі станцвйі. — 1 розііішліі сьи. А шеуцьв 
сов огориуу і зарає твердо заоиуу. Сиау еобі нічісливи у бзирі на бо- 

логьі до раиьи, бо буу ішавий віт тоці горіуки, шчо у міеьтьі сьи ва¬ 

пну, та віт того вшіа. Уетайп раио, дйвит сьи на сьвіт, ааледво. жн 
з солової Ш! яариуу у болота, у тих очеретах і еа* нн зиайи, де він 
йи. Дгіввг сьи до тлумачка, шчо иа| с соббу, жи дешчо у міеьтьі по¬ 

купну, зиахбддт половину инчеиьі тоііі; а то було иіу жйби нвликові. 
1 зараз му сьи зробило дужи нудно, бо си пагадау, жи половину ззьіу 
— ході, іійаиай буу - ногльеиуу коло ееби, иа осбдьі стойіт і льу- 
льочка ииго, шчо си ішміньиу у злого духа — а то бу! слимак дбугий, 
сшіий. І роздумау собі, шчо то буу за гайовий і такий добродушний 
чоловік і иритсіаішу си зараз, жи то вьіхтб ин буу ппьшой, лише злші 
дух. Внльі-і з багна, иообмивау сьи ііак міг, олчйстиу сьи і нодьйкувау 
Ьогу, шчо му Бог дозволи! шче жігя, шчо у багиьі житьй свовн нп 
скіннйу. Повнрпуу сьи до дому, о шш у льудвя і родйиьі свій трафунок 
і віт того часу імкйиу$г горіуку іштв і ибиочв сам но дорогах ходи ги. 

Заи. в липни. 1902, в Пужникак, Бучацького иов. від О. 1*о- 
ЗОВСЬБОГО. 

14. Як кіт грив ни бисї. 

- видного і осіюдари буу кіт старий уже, а коло того господарі! 
у сусьітстві були музики. 1 йакіеь паші прийшлії наймати йіх ; музики 
пристали, али аби скориш були иа аісди, пай мили того ґазду, аби йіх 
підвіз. Иідут собі вичироя і зайіхлли до великих локон іу таких, пала- 
дьіу; і кін кбпьі зьіставиї иа нодвіру, а сан ціщбу до новішу дивйтй 
сьи, так з далеку. А тим такі нідьйт, мйут, столи позастйльуваиьі; а 
в куточку видалено його стойіт чприпочок з йакбусь маєтну. Котрій 
вийди е тандьу, йде там, тан смаруйи па шчось очн. А вій помйлинько 
закрау сьи і собі посмарува|. Иак посмарувау, дйвиг сьи, а воіпі ни 
у покбйаі, тілько на таких озирах, таких мочаретах, а йпгб кіт сидііт 
коло них і грайи иа бас з вйнп. Дйвит сьи за хвильку, навй иошчиаалп, 

лиш музики лишили сьи на мочиретах І він; і кота иіиі Так воші там 
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яадо ііи цьілйй день бідйли, ньія о того новидазьнін. Прийшоу він до 
дому, кажи жіпьцьі: Дай шчо йіети, бом голодпи, знучвний дужн* Ми, 

кажи. ледвн повилазиш а озира, а наш кіт грау на бас* — А кіт 
тогді с кбмнна таї до того чоловіка гай му вйлир обі очн, шчо по¬ 

тому по нйдьіу. 

Зал, в липни, 1902, в Нужниках, Бучацького пов. від мами. 

15. Чортівоька скрипка. 

За давких часів, ще за панщини, був собі оден чоловік, Іваном 
звали. Казав ему пан робити панщину, але Іванови не хотіло ся робити. 
Покинув він роботу і пішов сьвітішн. Якось раз прийшов він до <нної 
хати, що стояла пусткою на поли не далеко від села чи від міста. 
Ляг той Іван у тій хатї підночувати, гай заснув твердо. Окою швночи 
прийшли чорти до тої хати, привела з собою якогось музику і казали 
ему грати, а самі ітустяли ся танцювати. Музикант грав, грав, а далі 
змучив ся тай не хотів грати і повідає: 

— Най вам той грає, що ситам на нвцу відпочиває! 
А то був Іван* Він уже давно збудив ся І дї живий, иї мертвий 

дивнв ся, як чорти танцюють. Чуючи, що музикант на него показує, 
він обізвав ся: 

— Але-ж я не вмію грати, відчепіть ся від мене ! 

Але чортп як пристали до иего, то ані суди Боже. Кажут ему: 

— Не бій ся ! Хоч ти не вмієш грати, то бери смик і потягай, 
а нже скрипка сама буде грати. 

Хоч не рад, узяв Івиц смик і скрипку, як потягне, а скрипка як 
не заграє, а чорти далі в танець* 

Чи довго вони там танцювали, чи иї, досить, як зачали когути на 
бинтах крилами лопотіти, то чортп кажуть до Івана: 

— Годї Іване грати ! А за то, що ти нас нині так розвеселив, то 
па тобі тон гачок. Аби який птах летів у повітрю, то ти лишень ним 
махни, то він зараз до твоїх рук прилетить, А крім того возьми собі 
й отею скрипку. 

Ледве се сказали, аж ту когути затяли ї чорти щезли. Перено¬ 

чувавши піч, Іван пішов собі рано далі в свою дорогу. 

Аж ту вадніхав якийсь пан, а Іван не хоче ему вступити ся з до¬ 
роги. Пан кричить на него з брички, а Іван каже : 

— Пане, не зачіпай мене, бо не знаєш, яку я силу маю* 
— А якуж ти маєш силу ? 

— Адц, онде летить орел високо-високо, а єго зараз відтан етручу. 

тюґрдфрішіії зшрптс, т. XV. 2 
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Ну, впинив свій гачок, пахнув раз, а орел віл разу злетів па діл 
до Іванових рук. Вадячи гото пап перехрестив ся тай уступив ся Іва¬ 

нови з -дороги. 
Тогдн Іван пішов собі иазад до свого дому, бго пай каже ему 

знов іти на паищину, кукурузу сапати. 
— Добре — каже Іван, — піду. 
Пішов Іван на яаи іа людьми. Посапали троха, а далі Іван каже: 

— Чекайте, відітхиїяо троха. 
Тай узяв свою скрипку, як заграв, а всі люде ану танцювати 1 

Та По кукурузах, скачуть, гопають, гет кукурузу витовкли на болото. 
Надходить той пак тай питає: 

— А то що? ІЗи чого танцюєте? 

'А Іван каже: 
— Та я ось трошечка заграй на скрипці, а люде собі трошечки 

підскочили. 
Розлютив ся нац, та до Івана, але той як не хопит скрипку, як 

не зачне грати, а пан і еобіж у танець. Танцює, танцює, а сам аж 
ґвалту кричить, так ся змучив. А Іван грає, не питає. Доти шиї танцю¬ 
вав, доки не обіцяв Іванови, що го зовсім увільнить від шищпнп, дасть 
яу ґрунт, худобу, пчолп і все, що потрібно до господарства. Так чор- 

тівська скрипка вийшла Іванови на добро. 

Зап. в Нагіряяах, Ворщівського пов. Маркевич. 

16. Як швець продав чортова дуги у. 

Був такий бідний ні вен. тей кажи: 
— Кобй дьітько прийшов, тей дав нииьі гроші, то йабин му свойу 

душу записав. 
Ось ту прийшло но нолудпьу. Приходпт дьітько тей кажи : Шоеь 

ти казав, шо миньі свойу душу залишиш? — Но, кажи, та шом казав 
— йа так зрббйу, алп ци б^дут гроші ? — Буд^т, кажи, гроші. 

Прийшло — взьав ііпяу, пітписав сьп. Алп нітішсав сьи: „Али 
свойу 9а ти душу запишу, а до чужбйі — йа ни майу права**. — Тей 
пішов дьітько. 

Али так ііпяу гроші сьи спийут, так му ндут. Зарас шчасьцьи Ви. 
Али приходи? — вже вій трохи васлаи. Вже приходне дьітько до него, 
а швед кажи: А ти чо прийшов? 

Дьітько кажи: — По д^шу І — Е, кажи, чикай. Мппьі шче бу¬ 

ди траба. 
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Теіі ПІШО Зі дьітько собі. 
Вже швед і поздоровів. Вже сьідапв иа варетат, теїт іфтшииіш 

душу. — Та вшш шче траба, бо шче робити буду. 
Приходні знов дьітько до ного той каші: — Ти, кажи, вже ро¬ 

биш ? Йа хтьів вже душу взьиіи. 
Кажи: Та-жи виднії, жи віиііьі шче траба. Йа тче мушу робити, 

іипьі шче душі траба. 
ї пішов собі знов дьітько. 
Ироходит можи ф шьа льіт знов до шпвцьи тей кажи : Та вже 

дай авньі тубу душу! Доки йа вже буду ходив до тебе? — Швед еьи 
в сердив, скочив а варстату і — Е, казки, зайди собі з дьітько». На ще- 

бий трохи робив, а вже видирайн! — Бідвнизав душу від себй, кинув 
зі у ; На, бцрп сії, коліїе наважив вже так борзо І 

Дьітько став, гай еьи дивит ви неї о. .Швед кажи; Та бнрн си. 

Та чого еьи дівши? 
Кажи з Та шчо буду брав? 
А швед кажи: Та душу. 
Йа ви таку хочу. 
— А Гткбйіш хочиш ? Йа йішакшоЗі душі ни іайу. То на тобі 

казав, шо то Гшст мойа душа. Иа еьи так с тобов згодно; йа еьи так 
пітиисав. — Та йист душа вона, а тота ішет боска. Иа до топі права 
ви ману, йа йі ии сьмійу продати. А туйу то ииьї облвно і д^рио дати. 

Теи взьнв дьітько той фартух, туйу душу, той полетьів. 

Зап. від Юльки Стедїй в Вудзанові, Теребовельського иов, О. 
Деревинка. 

17. Чорт і коваль* 

Так б ну іиден коваль, а шчо робйу^ Г{} ^ак аробнт, так ніхто би 
ші яр обігу, іі дьітко. Шчо кому вробнт: На, так бьі ти й дьітко ііц яро- 
бву! Ажі дьітковв еьа паутгушіло, жц він го так усе ґаузуйи^) і ирдй- 
шбу раз, иеребрау сьа йак коваль: Коби ти мене ирлйау за чежьідішка. 

— Али тот не хоче: На шчб ми чельадішкіу? — Йа -буду у тебе, не 
хочу над, ті вісти ип пич, а нічо виробну, нодьілвио сьа. — І тик він 
бьту ші гет з рік коло нього. Але Йде такті а старий, так сьа трьйасе, 

до к|зьиьі, такій такьш чорт, йак він : Кобй ш мене, коватьу, переро¬ 
бну ! — Дай штяри сотки. — Тот вьшьау т;щ дау. Той двісті схо- 

нау, а двісті да$ Ковальови. І мбвпт: Дай штйри міху вугльа. — Тот 

*) Ганьбить. 
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ді$. Розьігріу вогонь, іїак того Усадім у воібаь, тот сьа так чер- 
вошЛйп у в о пій, Вйиьау го, уаьа| на байку, справну шу трохи голову, 
шче шчось там, шчб сьа иьіби скривило, наносну бочку води, усадііу го, 
хуба заишаркотьіу : Врш ! І віттак уже йде : Птрс, итрсі цтрусїсуіїи 
з водьі, жиш то захлпсвуу сьа у водьі, такни крйошй. червовий, юло* | 
днй тай пі шоу! І тот ковйль, шчо бну кодо нього, зшй, такжи иішбу. 
Али бну у тьім сельі на її старив, а паиьіЙка молода. Повідат нова 
ицпу: На мбжяш тн піти до ковальа, пьай бн тьа переробку ? — А він 
по хоче. Адбо вона конечно: Йди, а шчош то дати штйри сотки? — 
Спіла на бричку с нівої, нрпВіздш до ковальа: Кобй тн переробну 
мого пава! ланьїйа моаит. На ти штйри сотки. — Йа ви хбчу. — 
Альбс таїтбго ііерерабльау. — Нарештьі пак то дауно било, може 
й мусьіу, хоць не хотьіу, І уаьау штйри іїхн вугльа, розіЛгрїу вогонь 
дббре. їїяио старого верх, хшба сьа абїх у шкварок. Тота зайбйкала ; 
Тн пана спадну! — І уже вез^т го вішати на шйбеницьу. Али тот 
злий увидьіу, жаль му за шш. Перебіг, таВ забапдурцу, жи ии зпаіїут 
нач тотьі, шчб го ведут. А він сьа штат: Та де тш ідеш? — Та ви- 
лиш, мбвит, па шйбевицьу черев тебе. — Давай сьуда мундур сьвІіі, йа 
за тьа піду. — Тот борзо розгорну, да|, тбт сьа загорну у : А тіл 
цьікай! — Алн вивезли д шйбешщи і повісили, а воно сьиьіпка. ЕЙ, мбу- 
ііат, ие винен він ннч неборак. Диви, сьпьіика шіснт! І тот узьау, за- 
біх пак до ковальа ї Тьамй еи, бнс так другий раз школи іш повіту, 
бо тн шчо зробйу: На, і дьітко бн таке нп зробйу. А тенерь ішдвш, 
йакб йа зробив, а ть^ни зніх! 

Заш в лютії. 1899 р. у Мшанци, Отаросамбірського іюв. від Гри¬ 
ця Оліщака Терледького. 

18. Звалсттти чорт. 

Буу 3 її ден чоловік тай мау сйяа і хотьІу Гшгб оженити, іди іш 
поавальйу му туту брати, шчо сни хотьіу. Али він сьи напер, тай узьиу 
йї. Тогдй тйто відділлйу йііі'6 і казну му, аби сьн будувау. Поставну 
піц собі хату, шбну і стодолу, Алн стодолу постійну на пичпеьтьім і 
місци. А той, шчез бн, узьиу ТііЙ шу єноті гет викидну с стодоли. Ка¬ 
їки він до жінки : Будем и приноси ти. жінко, стодолу, бо на ничйсьтьім 
МЇСЦП. — Тшіер ШІМїІ йак п при носити, бо тягіер жнива. Алн йди жито 
вимолоти, а околоти зложи па гьік, а він собі в ай гулькни тая. — Пі¬ 
нту чоловік, мол отит, алн шчо у дари т сьньііі, еьньін пІтекочцт, а в ї н 
на бальку ендйт і ногами махаия. Скбчиу з балька тая кажй: Дай злі 

і 
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цьіп, йа буду полотну, - Той да^ му цьіп, В ій й&к ^дарит, то ші- 

рптие сьдьіп, а еьпьіп ни пїтскочит. І він кажи: Шчо таке значні 
сьи? Ти бйиш сьгі&ііі і ній пітскакув, а йа бпу, і ті пїтскочит? — 
Толу, кажи, бо йа сильньіеішшй. — А ній кажи : Та Йак, ти сільиьіш- 
шнй від меііи ? — Сильиьішшвй, — Та чуму ? ~ Бо йа, кажи, вватіь 
шийнії, — А, кажи, кількось сьи гоГіїу ? - Три дня. То звадаший 
явне, — Той до камбньп тай яу відрізку гет зьі усьія, а той пінту 
аш наліт обліки. Вертбйм віттн, а ґазда кажи: Прийди тротого дньи, 

ііа поднуйу сьи, йак ти сьи заговіло. — Молбтит чоловік йидеи день 
ї другий день, иа третий ви хоч в йти юлоійти. Жінка кажи; Чолу ни 
йдеш молотити? Йа, кажи, так і так вробну, так і гак. А він прий¬ 
де? тай лпиьі відріже. — А вона кажи: Скидай холопшьі с себиі Зро¬ 
била собі вуса с саджі, убрала сьи у* холбшіш, йде а молбтит. А він 
у доктора буУ, йде ти пер до чоловіка, тай кіт дбктороки, аби йшоу 
а ністпу за ним. Кажи: Коли ти зв&лашишій, ануж покажи ти ииньі, йак 
ти сьи яагойіу?— Тота скйоула холош ньі, йак задерла ногу до гори, а той 
йі лґшкоу тче хтьіу погладити. Алн нона йак н„.,е, а той у ноги, Зди¬ 
бай и доктори тай кажи: Вирви сьи, бо там, кажи, така рана, жн гра 
масти з за копій, Тай віттогдн дау сібки тому чоловіковії. 

Зал. в червня, 1902, в Нужниках, Бучацького пов, від Інша 
Котського. 

19. Як чорт служив у вепську. 

Ходив жбуньір на варту десь ід яаґааниоіін, а тая здиб, нек іу, 
усе приходну, ти сьа дивну на тотб, нак вій там хбднт, Алп то еьа 
так трафйало с кількаи&йцьать раз на йидпого жбуїшрьйа. Али раз 
ирііншоу влий ід йиднбіу і нові дат: Бобі ти меиьі дау тот свій мун- 

дур, йак тобі красно ходити, і йа би так ходжу. Йа би служжу за тьа 
рік. — А жбуньір сьа убертит, ібвит: Кобш то ти беспечпо бніг. — 
Пуду, і иа Тон час, йак вибуду, обьї ти пршішбу на тотб ебме місце. 
— І тот жбуньір ніш б у і бьіу дбяд цьілйй рік. а за рік йде тая, де 
бьіу, на тотб місце: аіи тот смужну у вбську добре, тьілько реміиьа 
на охрест жоуньірп носили дйуно, а його тотб пекло; шчб му поспрау- 

напух тотб фанно, а він фирк па йидеи бік |еьо. Шчб го сьа иабіілн ! 
А він сьа придав само так йак тот жбуньір на обліг ча, І вовнах йому: 
Шчо тобі йи? Мак ти пупу ніш сьа і десь тотб на иидбп Ьік аечеш ? 

— Вшішоу тот час, вин шоу він иа тотб місце, де забрау тотб з нього, 
ріїш ту ні* тот і муллу р і повідат рий: На ти усьо, шчоа у тебе узьау 
і ии ти гроші за цвілий рік, ілчоя фасувау. — Та йа ті хочу. Бозьапг 
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собі дашчб. Ой бід піл титьі твоіл кп рвані гроші* Па ти Уеьі, ’зьій єн. 

а їіа пьі більшії ші служпу у міську, хоць бьі ми мільйони дана ш. нїї 
то тих тркйцьать і* рай дар і у. 

Зап. в лютім, 18!,*У р. у Мшаїїци, СтаросиабірсккОто лов. від Гри¬ 
ця Олїщака Терлецького. 

20. Чорт — димило. 

ВуУ один чоловік* що ші сьвінтвувау ш иеґіяю, пи светр. Іїішюу 
вин раз на снопами у поле* а була то неділя, така слокшіа, ишоу дощ 
цілий день, та були групи* Йде вин возом, аж то копне еи тішідо1) зц 
ним цілу дорогу. Вин йде, а далі злїа а вона* та ваву то дн мало, Валіз 
иа ви», а то а того вилізав половин, та кажи: „Не бій си, чоловичи^ 

Каже: Я кошту єн за тобоу дішалоя. бо тц си мені дужа вда| і — 
Приходив на ниву, напакували, та повезли д’ хакі. Нражодьн д' хакі. 
Чортик каже (бо то вин буу, щнз би!)* Но, маєш богато хліба, чоло¬ 

віче? А чоловік каже: 61 — Коли є, то будим робити горіуку. — 

Ґазда каже: добре! — Зробила біда кітлп з лозини, вимастила глянсу, 
та зачала варити. Зварила, нашій св, ґазда каже: О то добре літе! 

— Цдшла біда за кітлами і приноси мідїиі кітлп. Зачали варити, нава¬ 

рили горшок, — запросили других, пили, біда іх лишила, а ґазда зачну 
собі сам шинкувати, 3 того ґазда забогапу, А приходи біда і каже: 
Тобі еи лихо шргсує, гозми собі Жидіу до лоїочи ! — Ґазда взьиу. 

Жиди зрікли : Ми у тебе ви арен дуємо, тобі мело лиш гроші платати, 
а самі лемо шинкувати* — Ґазда пристав, мау гроші, ровші| еи, а Жи¬ 
ди від цего часу зачали з ґрунту вигонити люднії, а цего, шо їм за- 

арвидувну горіуку, першого. 

Зал. в мартї, 1903, в Головах, Косівського иов, від Петра Ше- 
к єрика, Л. Гар матій, 

21, На марний гріш. 
Инрцбрйу еьи злий дух у постать шандарску і її рий шоу до хлопа 

і казну йиму, шчобй му нролау жінку ской у на йидву пьіч, І даиау 
ииау великі гроші, цвілу сотку, А жи мужик шї хтьіу, бо капіу, шчо 
сотка сбткоу, а жінку можи шаилар узьпги і Гшму убавити. А жінка 
сама чоловіка намовила, шчо то сбгка іїи віілікі гроші* І угину мужик 
сотку і сховіу до екршіьї. А ні з ті дар свбйу абройу иовїсну у хатьі на 
клинок, шчобй чоловіковії ни було скучно* шчобіт 11Н у.ієну у еьвїг ипгб 

*) Міхур. 
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шику, І сам дужіш ішаашчіпау сьи, ноааіпкау дворі і льаг на костили 
спати ; а жінка ш іішмдарби пішла до стодоли, А буу хлонак, ніш сан, 
уже мулріш. І жаль му було за маїсу і пі шоу, льнх піт етодблоу і ел^- 
хау, ци пи буди шиидар мучну іііігб маму, І чуу хлопиц, ііак мама дужи 
сакотьі.іа і стогнала, А устау чоловік рано і здуміу сьн, шчо Шігб жінка 
іш ухбднт до хати, Нодиьй$ сьи ті спіну, а шандарекойі збрбйі на 
клинку ними. Він до дшірйй, дворі іюзаінкапьі. А чоловік здуїїу сьи, 
шчо такого, куди шаидар Фвіпшбу, што збрбйу забрАу. А йак прцн шоу 
до студбли, то застау свбйі жінки тьіло о креми, а шкіру окремо, шчо 
шішдар йигб жінку облупйу. А нак уішішбу до хати, подані!) сьи до 
скрнаьі, то сотка лишив. Сотку злий дух шї узьпу, бо іїнму ви жінку 
заплати^. І жінки аовбуу сьи ж марний гріш. 

Зо н. в цьвітнп, 1897, від Танка Гри іш шин ого, в Нужниках, Ву- 
ЧИ ДЬ КОГО пов. 

22, Чорт під горшком, 

Йодного разу йа ж жінко* йду з вісьільй но випери до дому. Али 
йде йакае потвора, чоловік ни чоловік, худобина ни худобина. Золи- 
жййи сьи ближчії, кйжу йніу: Добргій вечцр. — А він мпньі вітнові- 

даии: Дай, Ббжи, здорбунн; Тай питайи сьи мине: Дбати хбдйлн, добрий 
чоловічії ? — На віеіАлвй. — Ци дббрнсги сьи мали па тьім вісьільу ? 

— Йа кажу, жи добрії, — Ни знау, кажи, ції йа би ни кішб} тая на 
вішльи? — А йа вітповідайу: Йак маниш охоту! — ІІнтаЙя сьи ній 
мине: Хтош там йи тче на вісьільу? — Йа нашу кажу: Ними, уже иьі- 

кого ж жонатих, тьілько кухарка таіі староста і музики і хлбіщьі, — 
Штани сьн він мине: Шчо там воші робім? — А йа ииму па тбйи 
вітиовідайу: Шче за*ішсу то гульАли з дьїукаїи, а щпер уже пізно, то 
навіс тая штуки іюказунут. — Питанії сьи він лише: Шчо за штуки? 

— Йа му вітпонід&іу на тбііп, шчо а вйдьіу, йак на солбкі Вийде никли* 

па стнблбви. — А він на тонн вітновідаЙи: То уже лине там ни по¬ 
трібно. — Али йа сьи иридиулмшу трбуа льіпши на йвгб поставу, а у 
ийго шігн тик иик у ког;тіі, Дйупу сьи иа облічи, пугач ни пугач, Урн* 
вйрайу еьи бліїсчв, вуха ни вуха, а то рішкй ма льі. Аш ти пер уже йа 
вйджу : Се живий дьііько. Дй ш мнньі страх і боЙу сьи й іш бону сьи, 

бо уже яГеьиць зачну сходити ї ту буу йіш ж жінкоу і слухану йа, 
йдут хлбіщьї, сцівайут. Такі б пісно уже ирнближйш сьн хлбнцьі до 
ієни, а він кажи: Кобіі тп мине де сховау. - Па а у вітиовідайу: Та 
де тьи сховану? Йак бие кіт, то бим тьн сховау за пазуху. - А то ми 
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були ми гостйнцн, а при гостйїще ішсьіу на идбтьі гориец такіїіі, можи 
у ньія було зо шІнть ґарціу, шчо сьн у їіьім голутіьі варйг на шсьільЕ, 

То наміть мойа жінка жйчила рас того горшка. А він до иеап: Будь 
вдорбу, товаришу ! — А йа йому на топ її і Шчісдшшй тАйиц, — Тан 
він шик! піт той горнсц. Але жінка до тип: Та ходи уже, А на хо- 
тьіу постбйатїг шче, аби хдоидьі той горнец на збили, Алл вона кажи 
мииьі : Ходи, бо ііа змерзла у ноги; ходьіа тай борши будем спати 
і аби сьп хлбіщьі до теби на чіпали. — А ту уже хлбпцьі чин рас сьп 
зближййут, — А йа кажу* Та шчо сьи манут до кмп чіпати? Най сьн 
учіпіш до илота, ни до мепо. — Прійшбу йа кїлькадесьйть крокіу па- 

енрет с того місць!!, де йа я ним розмаульау, А іп кажи Іван до Штд- 
фана: Діви сьи, йакйіі биди теаьґий гориец на нлбтьі. Ксбгім так буу 
кіу ин кйиуу, буу би йа му дау зо два рази : шчо сьи манут горшки по 
ночіїх кпгати? — А Школа кажи: Чинайти, на сьи верну по топ бук; 

іш б^діш с плота ломити, аби ґазда ни учууу ни вийшов та ш здер 
шчо а нас. — Прішьіс Н б кола той бук раз два, 5Г тьі хвиле, а Іван кажи: 
Дайно мипьі ііагб! Йа сьи йндиако иниька ньі с ким ми бпу, най хоть 
гориец нІбйу, А Штпфан кажи: Йак сьи той ґазда довідайи, шчо 
ииго гориец, гай сьн буде гаьївати на нас. Дай спокій, — Ет, шчо мине 
йигб гньіу опходит; йа йак би йигб ни зону, тббн навіть нн снау І Шд- 

ньйу кіу до гори, та по горшковп. Алн шчо сьп мау відати дзвін гор¬ 

шковий, а то віельачні, Йак аавишчняо, запікотьію, так ник би до купи 
десьіть іісїу шчшйу, Тай на^ира^цьі городами пошуміло, Пиридогаиьййн 
мине тай кажи мииьі: Файнб-стп миньї ноші [ували. Чомуети мииьі нп 
казали : Дай, Божа, здорбульн, алп добрий танпц - а на такий таїїиц 
яау, ні чом па кольі ніу лпцьй еи вїдорвау, — А то було на роз дорожу 
тай смо сьп зараз росходіян, бо їже ладо бути но о півноче, Тай аноу 
ній мииьі кажи ; Добраеьіч* — А Йа нпму вїтновіу ; Йак льпжнш спати, 
абгіс на міг $ слати! Тай па пішбу собі спати, Пріспау йа сьп иьічт 
шчеі си з дньи зробйу полонину ибчн і уже б£ло коло полудиьи І по¬ 
хмарило сьп, Йак агуркотьіяо і нараз чуйу: ударну грім так, аж вікна 
сьи затріслй, а йа сьн пробудйу, І зьібрау йа сьи, йду собі здоу ві- 
сьільїі докінчувати. Йду йа коло того ро в дорожи, а там так з десьитті 
сьпжепь була теиьґа куші башш, Али бігай п дгггіца по вулице тай пла¬ 

ти Питану йа сьн: Чо ти, егіду, илачаш? — Оії-ой, біда, бо ми рптьйк 
(грім) тата убиу ! Може бисти були такі добрі, шчо биети пішли помочгі 
ми спор їди ги, - А дбш ти маш вабиш ? питану сьп йа ййго, — Та от 
ту видалено, буди з десьить еьижедь ходу. — Кажу ііа: Ходи скориш, 

бо па ману йти на віеьільп. А то хлопиїї вітгшвідаЙи: Тни моїй тато 
були учора на нісьільу, а иннька уже треба Й йіх сиорйджуватн, — Йде 
топ хлбішц па инред, утваршіц двері, уходжу йа до хагц, Ді^льу сьн 
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на чий.'їй так йак би ґіринц дехтьу вільльну. — Л двш твій тато лижйт 
уінрлнй? — Та от то сйрит хати. - Та то с твого тата такс йп? - 
Напій фаиільійа пак ходйт жива, то цьіла, а ііак умврайн, то ньічб, лиш 
деготь от з него рббит. — Зараз іїа узьііу сьв до роботи, постьвгаУ 
ііпм дошки робити доновйпу, а хлбнциви кажу : Віжн за цьвйкамп, бо ви 
майт чіеу дьіркн виртьіти і кілки робити, бо мипьї би шче йти иа ві- 

сьільй па обіді Виміри^ йа труиву десьіть цальіу за удоушнй, штйри 
цальі за широка, а півтори за гльиббка, Прпиьїс хлбппц цьвйкп, збиу 
йа туту домовину, а хлбпцьи нісла? ііим за рабіном, аби іішоу рабіи 
Йигб ховати, а сам узьиу нив того тьіло у домовину скидати, йинб нп 
голими руками, али вилками. Тотб тьіло у домовину снорідйу, цьвйкамп 
прибііу, а сам иа вісьільн пішбу. А нак йигб у порлдьі ховали, том на 
той чис нп буу, али другі ми казали. 

Зап. в липни, 1902, в Коропци, Вучацького нов. від Данила 
Гнатюкії. 

/ 

• п £Т П О Г РАС І ’ІІЩІІ ЗБШШШ* Т, IV'. 



II. СТРАХИ, 

23, Страх бандою, 

ВуУ Василь Кіндрат, файнпй ґосибдар, Займіїу у ночи па лан шї« 

сти штйрн волзї, аж від ульїгрі?скойі гранйшіі. Пас він там тьі полії, 

аж о пїуночи пойавйла сьи банда, дужи крісло граіїн; дикії? еьи, тим 
ладом шум, банда ріжи, ни можи сьи устшіати, а тьма папілу дужи януно 
гульани, Али Її воли тьі капут с тим шумом. Позакидали сн опанчі, гу- 

льаиут так йак у повітьу, аш сьвітло межи ними сьи покачало ; він сьи 
аострашву тая а волами утьік. А то пішло у безвісти, у скалу, у ріку* 

Шум дужи буу. І віт тогдй уже пи гнау пасти у но чи. 

Зап* в днини, 1902 р., в Коропци, Бучацького пов* від Олекси 
Оеньчука, 

? •/. 

24* Страх у виді весїля. 

Раз йа пішбу собі завитка на музику нодивйтн сьи і буу йа там 
дбуший чає, Ни знану, наші була пора, йду уже до дому, олуїаїїу, Іще 
впсьільй. А йа собі мйшльу: Дббрн миньі сьи трафило; буу ним на му- 
вйцьі, шче буду шідшп й виоьільй, Прішбр йа сьи до плата і чнкану* 
Йде тотб висьільїї, так латкайут, музика грани і фірн йідут, шчось 
шіеьть чи сьім фір, аж просто на меди о кіньма, зі усьім. А йа сьи 
нітзувайу до плота, шчобзї яине ни ростратувау, а він таки на ієни 
Йди. Йа зачну крячити : Та де йідяш, та тобі бчи ни повилааьйди, жя 
йа ту стойу. А він сьи ин вітай війн йиден з другим і їіїди даль і так, 
шчо йа іусьіу випасти аш на ольіт, бої сьи боіііу, аби мине пи ростра- 



19 

ту вала. І поминули мине, иоіїіхали від иеиа гак с ніу кільометра, уже 
того виоьільй чути ии було. І ии знану, шчо сьи дальі стало, бо йа 
буу | такім страху, ючов ви міг до дбау зайти. То с тшвдпнь ви 
було пірит очііма тотб ввсьільн і уее-а сьн у той час бойау. 

Зип. в лини», 1902, в Нужниках, Бучацького лов. від її. Мах¬ 
новського. 

25. Як страх гуляв. 

Ту у кольіду кольіду вали хибливі. Музика буу норкдниії, фавпо 
грау і яабауийля сьн ііак звичайно хлблцьі, емпаа:ш, кольіду вали, ііи- 
ден до другого до хати ходили і так сьн аабаушші. Али ввібрали сьн 
від ялина нпрпвіского іти до Івана Кулик ос кого. Дйуйут сьн, йде йакііс 
иапбк файио ввібраній, зпґарок иш сипиайи, паїицьп у руках; иісьяць 
еьвітит, хлбпцьі лишали сьн, по задьГ йшли, а нуайка, Вак звичайно 
нішоу на пиред с евбііія тамборо* і кажи : Накис пай йде, заграймо му 
файио, можи ми кйіш шчо у скрйикп, 1 запили фіЙао грати. Той 
ирбтьіу них дохбдит блйшшв, зачну ііітскакуватп той напбк, зачйу гу- 

льатн. с тбйі палицьі зробило сьи уже дві у того папка у руках і бйи 
ііндиоу у другу і дужи дй^ио гульайн. Али уздріу луайка і тотй хлбицьі, 
шчо то ии ии лайок, али шчос 8Леиуеитбути. Запу щу сьн музика І стау 
грати; аж білі.пш прибуло хлбпцьіу но задьї і застрашили сьи і застановили 
сьи на тьіи ланкбвн. шчо так гульаііи. Михайло Кулпкоский відкйг ии бік 
вуаикаитьіу і повивали того пайка і виде до свого вітцьк, Івана Ку- 
ликбского, до свойі хати, шчобй й тая забавили сьи. 1 тоіі пайок нн 
лвшййн сьи йіх уже. Іде тбула хлбпцьіу чйрис шісьть сот кроків понад 
води, городом, аж до Івана Куликбского. Прийшли до фіртки, той ланок 
зник. Прийшло сьи утнарпти фіртку, нн лож утворити. Аж пес згаукау 
на иодвіру і утворила тотй двері і запили чудувати сьи, шчо сили йп. 
Витко, шчо то біда була! Иирижиглали сьи і сказали; Най Бог стирнже 
нас від усього злого. 

Зад. в липни, 1902, в Коронци, Бучацького лов. від Олекси Сак- 
нового Сепьчука. 

26. Страх — музика. 

Йндлбго рачу нішоу на иа вичлрпйцьі. Побуу ііа у товаристві хлбіт- 
цьіу блйсько одииацьітойі години і заийелиу цим йти уже до дому, бо 
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ііі-ша нора, а на другий день иау нив нй.іьпу роботу, до котрою хотьіу 
спочити. Клвкау иим товарному свбШх, яла ми вітиовілі. шче шче іш 
підут до дому. Ііожигнау ішм товариші)' і нішбу ііам до дову сам. То 
було далеко на другій кіпця сила, де йа буу на внчирнйцьох. Йак ним 
сьн виртау звітти, учжпйу- пиж сьц па спридпиьі сила, була там хата 
побудована нова, Ноского Миколо, при котрі шче двирий і вікон нн 
було. Дау? іииьі сьп чуто голос, шчо музііка на цнібали грАйн у тьі 
хатьі нові, ипдокінчевьі. Стау іїа, слухану, уже нп грайи. Зачну йа йти 
твхбпько іїа пальцьох, а музика зноу грАйп. Злина ю яиньі сьн, шчо то 
^ тьі хатьі, а наколи* хату яинуу, зараз йия учу\', шчо то у судячи 
у рові, у бзйнах, Алия іти вйдьіу хто. І нішбу іінк собі дальі і лишку 
йии музику. О вісьімдисьйт крбвіу на ішредьі було роздорожи — просто 
Крота — і У вінкли роздорбжа того була мурава, ЗобАчну йля здАлику 
білий коней. Престауйило иппьі сьв ньібя купа сьньігу, атн сьньігу пи 
було, бо то було у листопідьІ. Вулб мрАчно, Али ни було пьі болота, 
вьІ сьвьіг^. Приходжу аж блйсько коло пего, коло тбго кілщьй, дпуйу 
сьи на яего, а то вигльпдаіія пьібя худобйнка яала, а.лн ни чугн з него 
апьі віддиху ньійакого, апьі ньічбго. Нп ліг йа у почй розпізнати шчо 
то, а схилити сьи бойау, бо пи зиау, шчо то таке. Хтьіу йа кбнчи мати, 
шчо то і узьиу йии сьірийк с кишбньі, иасьвітиу йии і зобачйу йии, шчо 
то хорт вялйкиіі білий, зложйу сьн йак звикли пес до снаньй, поставку 
голову на задньі ноги, вйтріїичиу бчп на мойв і ни рушіїйи сьи з місьцьн. 
Йак йим виходйу з вичпрнйць, нп иау ііии жалнойі пАлпцьі с соббу; 

али буу пльіт старий коло дороги, а йа узьиу кіл, тояу шчо далеко 
було шче до дому, а у нас тогди воуки по спльі ходили, аби* на при¬ 

падок мау" сьи чим оборонити. Учьпу на той кіл і трв рази пий удари* 

попри хорта сторно», а він Аиьі муркне, Апьі санне, а йа ни уступну 
сьп, бо хотьіу йагб почистувати. Узьиу ііа, підньіс кіл до гори йак 
пальиу йиго на відльіть, йак лижну, а хорт Апьі заскавульіу, али адой- 

яйу сьи на нбгв, ста*' дужи вилнкин, йак дау шуеа Годного, то ті сьи 
здавало, жн двацьіть крокіу буу пльіт далеко, скочпу за той пльіт 
і нішбу та*, де грау, А. йа собі гаїаііу! їй мниьі грау,' а йа тобі ві¬ 

діграв — Али страх мньи так огорнуу, шчом ледно до долу нрийшбу 
і на вичирнйцьі більшії нн ходііу. 

Ваи. в днини, 1902, в Нужниках, Бучацького нов. від 0. Ро- 
зове ь кого. 

27. Страх у виді пані. 

У дворі різау йим яацьука. Уже була нізна година, двапАцьіта; 

поробну Гш сальцесони, кишки, коубпеп І хочу йтп до дбиу. Кажп мпітьі 
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кіьучішцьн: Ни йдьіт до дому, Сипьчуку, бо тапір двашщьіта година, 

мбжита сьи затримати. — А йа кажу: Ец шчо, Бог уеьуда, па каждул 
шсцп. — Пацьі ніддожй.іи ми коубасу, солонини і грошин, йак звикли 
різника вітирАвпти. Йду йа бГрудоа, крАсь иь і чічяй на евйдьі, Йак 
иайкрашші ґоргіиьііїІ бГльі, або бульдннерийа. Летйт попри ішш шіньи 
с шумом у обручйк, Пирдшибу йа той корч, а опй пбпри мини, попри 
той корч, гай пішла у саджіуку купати еьи. Там талапайи, лускайи, 
прийшов йа до клітки, йти на клітку — па па скарбовім боцьі клатки 
а опб на наш ід ббцьі. 1 сидйт на клптцьі уже. Вода видика і айсьлиу 
собі; Чи ти дине трутнш у воду, чи па тибе? — Иирнхристйу Йа сьи. 

і кажу: Духу сьвітвй, іфоеьвітй мине, стирпжи іпьи віт усього вябго! 
— Приходжу аж до біріга, хухнуу йа у руку по божі воли, приходжу 
до ного — ни уступний еьи, Номацау йа за голову, етудйіш, Е, гадану 
собі, шчо ти будеш шиьі робити? Тай кау: Ходи! А опб йде так йак 
йіідьіука, пн убрана. На йду до хіти і опб йде, Кау; Жінко, сьвітй, іїп 
лихослбу. — Жінка заеьвпнла, а то етойіх так гі тильй у хатьІ, — 

- Ішжп жінка; Шчое ігривіу? — Або йа зпаЙу шчо? — Йа с хати 
лигну, то сі.и уперло у одвірки . ин дож віки гнутії. Ві вигну у йпм до 
сьііїнй, дну іши на відлшь кілька раз макогоном, а опб кажи: Пусти, 
уже тьи більше нн буду цуджйтп. Йак ним утвори^ двері, йак вітир 
сьн звіішу, пішло, уже-м більша пц йіідьїу. 

Вам. в лип нн. 1902, в Коропи», Бучацького нов. від Олекси Сеиьчука. 

28. Страт — пампа. 

Як-им був леґіпем ще, тай шов п до ґівкн. Так було пізно, коло 
діііввочи дес нидалеко. Я анйшовиа пат сило той прийшов близько води. 
Давлю сп я, а там купай єн шос в нодї, Дивлю ен> купав си лавин; так 
гей до чвібдпви подібна, біла. І вїтак злякав си — хотївіш утікати, 
али гадаю я сп; Ніби парупковн утікати від дійки — то встяд, як 
вона купає єн. Приглядаю я си блищи311 дивлю си ші тото, а то все 
— то пітхояиг си до гори тен спускав си, І я чим блищи збдиашю сп, 
а вона вже нн нітекакуе так, нк здалеку, Я гадаю собі дилер; — Що не 
іш щипав? Біда буди. А можи яка біда обаорочпт — прийду, по дивлю 
сп ! Приходжу я блищи теи нахшівю голову, а то вже лишень голову 
витко, вже ви купає си, лиш гак мало лотроха. А « приходжу блищи, 
а то вода так иіткидае тов шуюв а води, Тей я бп був міх на то ра¬ 

хувати, а то нниравда було. 

Зап. 1903, від Василя Варту ка, в Цєченїживї, О, Деревщіка, 
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29. Страх у виді жінки ліне на грушку. 

Микалиско колопльі — вже в осенн. І вітак якиеяо вникали та 
йдеяо вже до хати. Дивино си, жінка етоїт. Ііу, і ми стали, та стояли 
так кнайлрас. 1 дивию сп, а вопа дряпав си по групщї. ! так ми пі¬ 
шли до хати тай лишили ї. Хотів шпурити тей казала: так ви 'вадо. 

Зав. 11)03, від Ііолощука Василя у 'Гулові, Сиятиньского вов. 
О. Дерева ика. 

НО. Страх у виді дівки. 

То йидеи нарубок надьіїішбу з ішчиряіщь у зимі, тай прихбдит ви 
далеко лак то піст коло школи (в Грнгорові). Кажи: Днуйу сьи. йде 
дмука; а ііа собі я йоли?, жи то Насьтьи Ріснойі, тин кажу до иеіі: 
А ти де йдеш так пізно V Таї Йим зланау йійі за руку. Па пі узьвУ за 
руку, а йійі рука така волохата! А вояа — кажи, сша піші.і на 
плечі тай не ибж ііі скинути. ІІрийшоу иа видалено церква, коло того 
христа, ні чо іш, хочу сьи ішрихристйти, іш нож і ви мож даль і йти. 
Па опру, внртайу сьи пана і. Приходжу аж тан коло поста, коло нші.ти, 
зноу ті пусканії далі,і. Гадану собі: Шчо ту робити? Впру тогдц, йду 
у долину. Піфіійшоу ним бнз воду, біта нотьічок тай Йду попід гору, ату 
мииьі так тьйгако, так ійш вьінріу! Аж йни нрнйшоу коло той і фіГурн, 
шчо коло Турка, пні там йшн сьи ішрнхристну тав тогдіі дьІука а иени 
зті.ша. А *на ирийтоу до дому таіі вІдлежну дві иедьілн і іругай раз 
уже дьіуки на дорбаьі ви чіішу у иоча. 

Зав. в линви, 1902, в Нужниках, Бучацького нов. від брати Філька. 

81. Страх — Жид. 

Йду я йидного вечера до дому вже пізно , а Жид стоіг на дорозі. 
Аян я диню он — так іду цо-ори вето — нїчо я кму ви казав такого, 

той я так кажу: Шо ти, мой, ннееш ? — А то, вцхір як ои звіяв, 
як зачедо каїіпяіи шпур лети 1 Али я давлю сп, а той Жит явне на- 

ригошів ані коло коршвіи. Я его лише в, а він вже иацирнд иени. 
Кажу: Шо ти е «о, шо ти маєш мине нуджнтиї — А то ішшірнд иени 
підійшло, тей сп зробив... зробило єн несе мало. Алн то нбек завело си 
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кочеті ииридамнов; я лишені, котів то ііиати, я воно вітскочело від 
мешт, і с того писати, та сп вробив хорт такий . 

Зан. 1903, від Дьордїя Черешньовського в Стсцєві, СяятинеьКого 
мов. О, Деревянка. 

32. Страх у виді Жидків. 

Йіхали о Корони,ьи па жнива ль^ди сторбяиого наші с Подбльв. 

А йидаа жінка бона ти сьн дужи біди у но1 їй, али решта, на тьі фірі 
сидьі.іо багато льудніі, тай еьіі еьяіййіи, Гай кі'іут: Оува! Шчо до нас 
біда мани У На кобі відьіу, йакй біда! — кажи один. А фірмап кажи; 
Хбчніи видніти ? Йіі ваш докажу зараз, — Тріонуу батогом два рази, 
но навило сьн двбйи малих: одно меншії, другії більшії. Так вігльндало, 
ньіби Жпдійта. Тай кажи тон фірмнн: Адьіт, біде ?же йи двови. — 
Зачй$ кіньми рушити фірнан, на мош; іичос вітак змуркотьіу той фір¬ 

ма», кііньі ііак єни пірнали, йак вмили литьіти, віт діткіу аж ййскри 
скачу т. Льудн оьи нон ану джу вала уже на фірі, одні, і сьн Вбгу мбльи, 
а другі моучп. 1 тотй лнтьн, пьіби Жидьвта. Дойіжджйііут аж до дру¬ 

гого сила, діуни см, а тотп уже на народні двбдн дшйй, уже стоіа 
виоу. Той фіряан зиоу трйснуу два рази батогом, тоні дніти зникла, ті 
льудн подякували Ногу, а той фірмаи сьмііту сьн. І кажи: То мбні 
помічники. 

Над. в липни, 11)02, в Короп ци, Пучацького до в. від Олекси Сап- 
нового Оеиьчука. 

33. Страх - хлопчин. 

Другії — я йшов с села десь коло диввгої, або днсвтої години, 
і ордвідїв міді сп иа болокі однім хлопчик. Я сп иирихрнстів, а він 
ний... но вздрів. 

Зап. 1903, під Насіла Ґрнґорііічука, н Видніюві, Спятпнеького 
нов. О. Дереші ІІКН. 

34. Біда — дитина. 

Гіду раз раненько до Сїсчііїи, Диню сї, а перед хатов такі дн- 

тйиа, маленька, в сорочині, простоволоса. Цішбв я до хатп та нора- 
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хуиів діти. Всї буди. — А чия то там, Оїсчйхо, на дворі дипіиа? — 
А у на на то нїц. Прибігаю до иої небіжки мами тай кажу : У Оїечйх н 
бідуй видів. Але мама ие вірила. А потову люде всі сї переконали, ідо 
у Сїечихи була біда. 

Зан. 1903, в Дрогобича, від Сеші Кушніра. В. Левнпськиіі. 

86. Страх у виді коня. 

Йидпбго раву Гііїау чо.і'овік ж жінко у з міста, з Бучйчі, Нида- 

леко сила на грашічиьі дорбзьі пад.іетьіу нагли кіш. киліікиб отрішни 
вальная їальбііом, жн аж іскри за Ііигб копитами еьп сйпали 3 о бачила 
жінка, шчо з ваду сидьїяа на фірі, і нпристрашила сьи дужи тип ви- 

доком і кричйла по страхи до чоловіка свого: Жаїш йак наїборшц кбньі, 
бо за • паяй дитят такий кінь великий і водно дитят так, жи аж сілі 

іскри, за ним еппйут. — 11 и помогло тотб шчо кагаиьйу кбньі чоловік 
і йіхау борзо ниви, бо той кінь далеко боршн леїьіу і здавало сьн, 

шчо хоче йіх на возьі свбйіп бігом побйгн. Нараз йак сьи дужи збли- 

зйу бліїсько аж до самото воза, скбчиу раптом на бік і до льіса поле- 

тьіу, а вогонь сьц за шія сйнау. А тотьі кбньі у вбзьі побачило того 
коїіьй у нббігу, то так шалено рвали до дому, шчо трудно аіх було 
стривати. 

Зал. в лишш, 1902, в Нужниках, Вучацького лов. від О. І?о- 
зовського. 

36. Дивна конина. 

Йшоу йа рас с Нижник. Нриншоу ііим на Кіаьу, а тая йн такий 
жб.іуб або ріу. Дяуну сьн, а тая кошша снутапа, пирпверпииа до торії 
ногами. А то витікші тая ріу від ноеосьІлецкого. А йа гадайу собі: Та" 
шкода, аби здохла. Треба піШ роспУтзти тай вйвнсти з того жблуба, — 

І трввайу сьн за суто. Наколи ні йа внвіу і хтьіу' ним пустити. Боні 
йак віукші, йак дйрґнп, йак піди зо япоу по корчбх! і яау ним вішок 
па собі і кужух, то подерло на айньі у шкаматьц так, шчоя сьв лишгіу 
тьілько у портках. Бітак пак здоймало з меиц норткй, то ужеи у такім 
страху буу, шчом на міг витравити, боа си гадаУ, шчо буди ішче здой- 
матн шкіру. Ала боли лишила (вала сумльіньи — зам. тата) вппб Богу 
дьнкувати нижи рбсохаан н.і нирбі иат самбу крУчоу. І шче каїщьі ли¬ 
шило ви иа йогах. 

Вап, в липня, 1902, в Ііужкиках, Бучацького нов. від Я. Мах¬ 
новського. 



25 

37* Як парубок скакав на страха. 

Раї на вїшіу конину на нашу, а санним шшбу на внчиршщьі. А га 
коийна прийшла с наші тай нриблнжийїї сьи до городу хбчн задьіетя 
у город» А йа йду з шічнршіць тая днуйу оья: Мойа ковила, гньіда, 
мани тш чольі лисину* Мйшльу собі: Росп^тайу тьн. тай воаьіУ тьи до 
долу, бо заливши у город тай наробиш шкоди» — Прйхбджу до тоні 
конини, роснута^іим, путо 5'вьну, на шину заложйу (собі — вам, тата), 

а енная ушіу сьн за арабе? кошті, тай гавд, так Йак то на коньн. Иа 
дну ну сьн, а йа цапки стбйу па другіаі ббцьі, Так йиа сьи штук, 

а конина ни знаїу, де сьи нодьіла. Пак мі страх зьібрав, шйнкум дишпу, 
йак іїив зачну утикати до дому І Приходжу* а лшііа конини У д4на ПІД 
оборогом, а тота, шча йа сьідау, то ии ац&йу де сьи иодша і до ннньї, 

Заи. н жшшн, 1902, в Нужниках* Бучацького нон, від Я. Мах¬ 
новського. 

35, Страх у виді лошака, 

Якісно раз їхали до Стрия і то сї вчіпило наших коїшіі гей 
лошьп, Таке цалком подибало на лошьв. Алц лшиї Йно давно було — 

де воно сї взяло коло копий, І все с самих Лнсетпч до Тпсарова..* 
Али я як сидів на фері, аж волос ішов в гору, як я то видів, бо все 
чогось давкої коло віспа. Я бичем навіть гонив і воно сї такой ни 
пускало, 

Зан. 1903, від Грипи Вавуеа. в Іваяівцях, Жида пінського иов. О» 
Деревинка. 

39, Страх у видї теляти* 

У дндньія дворі повиходили вечнрозт тцльпта с кльггки; а пастухй 
сьи бойали, шчобй тпльйта ни померзли або аби на порозбивали аьвірі, 
ходили у но чи ї шукали. Йадеи іїшоУ упирбд, другий облиш її у сьн ; 

і здгїбау шароу годилоу, жп шчось йшло иодьі&нн до тальйтн. 1 зачну 
йеґо кликати: Мальо-малмі-иальб! А тцдьй ішиу сьи покриуййло так 
саян, йак бп він говорну евбйім навиком, А він ітнауши, шчо ии можи 
бути, аби так тильи вітповідало, пирннустйу иигб і пі шоу дальі. А йак 
надьійшоу другий і зобачиу того тильи, нрибіх прітьяа і злаааУ за 

ЕТНОҐРАФГЧІШЙ ВШРНШС. Т, XV. 
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шину. І учуу, тчо тато тильй було д^жіі иймни і кіш у до цим дужи 
кишко до вимльі, І дбугий чнс ни міх сиаіиьитати сьи, де вій ііи. А шік 
сьи схбпиугто оба поутьікадп зьі страхи і узнана, жи то ви були гп- 

льйта, алц зьльі духи. 

Зап, в липни, 1002, в Нужниках, Бучацького ігов. від Тямка 
Гршшшшгого. 

40. Страх у видї коті. 

Тїпден буу Дутка. Пасли кони ші луаьі, тче ;т паші Миеяоускогп. 
старйго, Аптбпього Він Відн з двора конем, було більша йак мйльн до¬ 
роги, покапало сьи шипу на знак козьйти сьвіцкого, нижи льісаиш А він 
вльїс с коньй тан узьиу ту кбзочку на коньй тай кажи: Коаочко моіїа, 
казочко ! 1 низе па кони до коап&ньш тих ковьнг. Нйдалеко уже було 
дойійдити до обори кошгчойі, а тота скочила кйзочка с коньй тай за¬ 

нила пііскйти у долоШіі і зачала сьи сьиійатн: Ха-ха-ха! Коаочко 
нова, коаочко І Зачнла шче й вийти з ного. Той дав сьи спуди|, 
зачйу тьікйгн до свого куштапьіетого і тота лишила сьи коза, 

Ваи. в лити, 1902, в Коропці, Вучадького пов. від Олекси Сеньчукн» 

41. Страх серною. 

Було в одного ґосіюдари висіле — хлопці таньцьовали в вечйр 
в хаті, а дам серпа прийшла; і хлопці аїкалп три рази в руки, а шерсть 
в руках се лишила, а вона ввести се ни дала до хати. То певно був 
дїтко І 

Зап. 190В, від Миколи Начниського з Лівчцць, Жидачівського 
пов, О. Деревяпка, 

42. Страх баранцем. 

ЙІхау нндпи Господар в млина чириа льіс так десь коло пі$ночп. 

Йак випіхау на той місток, шо не там під Оьіяьдем (беньк.) у №3яліа- 
іпйи") аш чуйв, шось так стало тьашко копьам, що так стали сопти, шо 

*) Залізна — урочище між лісом на шляху Камінна-Добротнір під 
Сільцем б.; там показують ся ріжні страхи. 
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ледве тьагнут. Огльадапн цьі він, а у заду на возьі сидит білий ба- 

раньчвк. Він уже анау, шо те йе, теїі обнряуу сьа І дальі йіди, а йак 
вшііхау а яьіоа, узьау того бараньчика на руки і давай хрнотпти йніо. 
А.ш той ґосподар аарас ааслаи і ніу року лижау, а шоб иц буу йию 
зачинау. то аьіц би йому ни було. 

Ван. від Марпнн Коваль на Отригнпцї, Канів і1 накоїм пов, в липни. 
1902, А. Беретельояк. 

43. В ідпий баранець. 

Йак тато робили, ипбіжчик, у Струсові, тай тамичкн ноіііхау чо¬ 
ловік на їіармарок, на другії, чи иа треш сило. А до було у вині, дуже 
була заияруха, тац той чоловік дужи сьн нрипізшіу. Али другий буу 
а ним, Іііх двох; йіхали з «(ста пішо д£жи, иьіч. Шдут пблпя, а піт 
фіґуроу лижнт Йіігииітко маленьке і трїсе сьн, бо апяио, е студпви; 

таіі заблеіїало. А тон чоловік, шчо в в а її Йіди : То, кажи, неуио хтось 
гяау віуцьі ч ніста, а тотб сьн напіьіітко одно лишило. І кажи : Возі,- 
хім тотб йапіьгітко, бо шкода, аби змерзло. — Узьн.ш тотб иапіьн, завили 
у вирету, положили на сани і йідут. Нрнйіхау ґазді до дбиу, ііагиьгітко 
уаьиУ до хати, і покдау на пйиц. А той, шчо з ииа йікау, нішбу до 
дбху, бо він буу аж на другій кішці. Тепер тотб иагньгі на іійнцу так 
сьн загріло. таЙ таке сьн зробило впайка, жо ябуннй паяц, І то нрйуда, 
прауда! Тогдй тотб иапіьн кажи: Чоловіча, визн мнне, кажи тая, зіткне 
мине ^ньиу, бо йак пя вітвизеш, то будеш виді,іти, шчо с тоббу сьн 
стани. — Той чоловік тогдй егау і дуяави, нак тотб вести: иьіч теяиа 
і іужи занаруха і далеко, тапер і того чоловіка нила, лиш він син. 
Для рад-перад, діївит сьн, жи то ии жерти і занрігайи кбньі до саииіі, 
скиїайв йагиьй с шпіца, аш бо син ип ножа, кілько й жінка аоиагайи, 

бо йагиьй видики уже, ибунай шіиц. С тьишкбу иуждоу вндвигали ііигб 
на сапи, низе шігб, али жи кбньі та» гьашко йдут, шчо аш цьілкбм 
мокрі. ІІривіс тая па тотб пісцп, скотну іс сангін і лишійп; а вопб 
тогдй у сьііх, зичило сьа сьмійати і кажи: Йакбис буу мине ту нц впвіе, 
тбби ти уже другий рас иеуии цагиьнтмі ни брау о того пїеьііьи. Шче 
ішшу сьи й покривило, кажи : Відпий барв вен, бідний, а то змере ! — А той 
зьі страібв до дому ледво ирпВІхау. 

•)ап. в вересни, 18У5 р., в Нужниках, Вучицького нов. від нами. 

Паралелі; Житк і Слово. Т. II. От. 354. Чорт-баранчик. 



26 

44. Як вівця не дала ймити ся. 

И Устю на зборах був я і запізнав еп там. Йду — на вулиця 
сюїт нівдя. Пішов я. чоловіка абудпв і сказав ему, аби той чоловік 
пішов вівцу йщпти, абд і пси де «и занудили. Тон устав, саму дівку 
вірідив, абд дівка йшла ловптп, а сам став на дорозї, па дверпх. Дівка 
пішла і ми ловила а дївков обоє і ші могли Змити. То бавило нів го¬ 

дини, Вівця побігла, утикла — пішла травами, толоков. 

Зап, ІУ 02, від Дутчака Николп у Ту лові , Снятииського нон, 
О. Деревянка. 

45. Страх вівцею. 

Я ночувавші з биками так під лісом І накладавем вогепо. Такса 
налив ішчи бульбу — лїчи таке як вівця і прийшло — я тогди тяв 
такий коштур тип в ного кепув. 1 пішло... як я .кепув.,. Як пішло лісом, 
як занило лісом ломити — ноцппіі Боже,., том се ледвп ніховали, то 
копицю ледві до горп ногами нп ппривірпуло. 

Зав, 1У03, від Оеіка Лесїва я Іспптпн, Жндачівського иов. 
О. Деревяпка. 

46. Страх у виді ягняти. 

Йнден чоловік с сйиов Іі їхали а Бучйчн. Була то нічна пора 
у иочв. Лрийіхалд коло границь і задьісецкопі і бар це коді, надбіг ба- 

ранец, ііагньй, і зачну* мбцно бленати так, щік би сьи просив у тих 
льудйп, аби го с еоббу узьгілн. Кажи тато до сйиа: Стань-но, бо на- 

кесь нагньй згубило сьи від овец десь. Треба го узиітн до сила. — 
Стрііяау син кбпьі, злі,із з воза і Йагньйтко зланау па руки і внсадиу 
на віз до тата. Тйто їїагиьи трнайіи і гладит го коло оеби, а син кбпьі 
жиле і так тьашко кбаьі тьагпут, нак би кбло пиптиацьіт цппіаріу ваги. 

Прийіхали коло гранйцьі пужнецкойі — ту на льІопичіуцьІ — а кбньі 
так ні пріли пишко, жи аш імущі на кбиьох стала. І стіни кбньі, ші 
хотьат діільі тьигиутк. Йагньйтко з вбза скочило, пирииінйяо сьи у по¬ 
стать чоловіка, сплескало у долбяьі і засьмійіло сьи голосно і повто¬ 

рило тотьі слова, шчо старий до нею проаоульну : 1'ігру-тудцьу, тиру- 

туньцьу, бідии йагньйтко. Хи ха-ха! І лише вітер за нам повІиа$, по¬ 
бігло назад, а,ш уже у постити чоловіка там, звітнії Ііїхало.^ А кбиьі 
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рвали до сила до дому так, шчо трудно иіх було у руках утримати ; а 
то с сніом аьістрашило сьи моїідо, шчо над нагпьнтьої ;шндооердйлц 
сьи, а то у постати шігньйтка бідоу Йаковоеь худобу єн помучили і самі 
сьи пострашили, 

ЗіШ. в яиішн, 1902, и Нужниках, Бу чадного лов, від 0, Роаовського. 

47, Дивна череда овець. 

Лак тато шче були хлопцем, тай іНадилн па ньїч с шьиіі на ба- 

рискі сьіножнта, бо то ла|но т так було, йак тиіібр. Були тав нуж- 
иецкі, бариекі... багато иіх ночувало. Мали сокиру с еоббу, рубали па¬ 

тики, робили ВОГОНЬ, НОВГИПЬВЛД КОНЬІ ДО КуПИ І 011 ІДИ, 1 ІЛЛЬ ПІШЛО ОВЄЦ 
зо дваиацьіть, Ппден а них устау, тотьі віуцьї нришірнуу аж до вогяьу, 
али вони кажут : Шчо тим віуцьои зробити, аби онн разом з нами були 
до раньи, аби іш пішли від нас? — О ден кажи : У яеии иа нові обрутьии- 

ші; злапаймо йодну і другу і іфиішьпц - Тай зробили так; вйтьнлн 
наль. полапали на обрутьники і прнпййлп, а решта уже сховала коло 
тих, І подвигали спати, Устайут рано, шш обрутьиибк, аньї ісбликіу, 

аііьі йидибні віуцьь.. 'Гой, шчо ііигб кбиьї, ии ма£ па шчо полапати, бо 
обрутьники вІуцьі уаьиліь Віп половну кбньі у р^ки і так до дому при* 

проваджу, паткаіучи: 

ВІуцьі іоВі, то чбраьі, то біли, 
Дбсти тоііі обрутьники дьілн ? 

Ван. в ввребви, І89Г> р в І Іу ж ликах, Буча дикого їіон* від мами. 

48. Ягня виводить парубка* в озеро. 

Разу Видного йшоу іїа з вичнряііць. Приходжу до дому, дїіуйу 
сьит вибігло їїидпо іїагиьп с шбшт І біеїш і утшіьинн. Мігшльу Гін собі: 

Три здавати і кинути до шбми, Йа за ним, іш мож злапати, Десь була 
льира і утьікло ново па город і уганяний по горбдьІ і бдеіііь Йа роз- 
дьипіуу сьи і іншльу: Мушу тьп з ланіти, бо тьи шчось аьзьісьть і буде 
шкода, Угапьшу, ни мож злапати. Аш ту воно з городи побігло у такий 
льіс, а йа за ним, Йак ііим зачну у гані, йти, уганяй? ііия цьілу вьіч 
І ии злаиау нпаї йагаьйтн. Так ішм си бчи подер і так низе сьи звучну 

і уіту ііия у ііакусь йапу. Рано диуіїу сьи, а йа у бзнрі у такії гльи- 
бокід і у такім болбтьі і аиьі йак аіільіші, аньї кого закликати, аби 
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меіьіі хто вйішґиуу. ЙакАсь па вп.іьіз, приходжу до дбіу, вадедво, шчо 
жийу на сьнітьі. І уже віт того чіісу иьіґди бнн иьічого нн лаиау. 

Зви* в липни, 1902, н Нужниках, Бучацького цов» від К, Нши- 
блукевмча. 

49. Страх у видї типі. 

Йнднбго часу буу йа у еильі Корбшш у господаря, роби? ння ро¬ 
боту куишьйрсву. Дьійало то сьи у' половинь! черфца, колії гоенодаріу 
дбіа її її О^ло, бо були у поли* Буу ніш йак риміенік і ітдзГрда йіх 
усього господарства сам у дома, А то було у суботу но нол^диьу. Кін- 

чгіу ним роботу і іш і£у йнн шчо закурити : прикро ми було, алп тірпіу 
Ііим до всчира* бо хотьіу цим роботу скінчити. У диунатьі годин ьі у ве- 
чпр приЙавнлн сіїИ господарі до дому, а на у кінчи! роботу І удау ішм 
сьіі на яїстбчко на трафіку за тьутьунбм, 1 забавну ним сьи там з зна- 
йокіши дьудьіп до кіпьаьа дисвйтоні годить По дисьйгьі годїшьі ііїт- 
ходжу на місце, два налий день робііу. Прихбджу коло церкви, иирн- 
хрнайу ішм сьн і иїшбу ним далі.і. Вйсши церкви йи хрест на ііамйдтку 
ианьїцшш; ирмйшоу йа коло того хреста, здоішну канидьух, гшрихри- 

стіїу сьн і зачну аацьир говорити. Зробйу іінм коло сто кіюкіу висиш, 

учшійу Дні сьн коло цвннтару, шчо т&лгнн сьн сто ішидисьить крокіу 
попри дорогу* І нараз учу у ним наглий побіг і тупіт такий, шчо вида¬ 
вало, нак би етома ногами нараз цуцало. — То круто, б^ло, круто. — 
Нагадау йа собі, шчо то можи бути біда, а нрииошдайут* ль^дш шчо 
спи обпіьидатн нїї можна. ї йа іш обгльид&у сьн, бо ми сьи усьо дало 
чути позадьі ієни* Зблпжну йа сьи просто каїшгцьі, шчо стоіііт у по¬ 

лови пь і цвннтару коло дороги, а той тупіт і біда припіл ьу су вала аш до 
льївого боку коло мети А иа відверну голову па правий бік, бом нн 
хотьіу вйдьітн гоні біди. Думау йим собі: Окінчйт сьи цвинтар, тай біла 
сьн лйшит коло ного, а па піду собі дали. На хтьіла сьн біда лишити. 
111 че два кроки було, аби скіичпу сьн цвинтар, а біда стада на поперек 
дороги иауиерід менш Діл ь їй уже йти ни міг, муеьіу йим стати ги зпе- 
цц. Зі страху мини піт обї и-льну І мусьіу йпм біду змірити очима, му¬ 

сь іу мил сьи днин ти на аьу. Була біда дбугоетії більши пак п(у гори 
дьіктьа, а бідьшн йак лбкогь висбкоети, чорна пак вуголь на подобу 
еввньі вилпконі, али жи иьіг і голови маю можна було розріжпйти, така 
пак бйунан. Поетбйау йим коло іііїїіть міиуг і біта стоВіт, Зимйслпу ііиаі 
обійти біду ; дверпуу йим на право, вробиу йим зо два кроки, а біда сьн 
такжи ностушіла і відала зноу так зі сто стукіу нараз. Стау йа тогдй 
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і уму йпм молитов багата і говорі^ їіим молитви; аги лише у лусь і. 
бо шіокоі на голос па іож було, Нарбштьі молитви кіньчу; а біда сто* 

йгг (слухає — прим, мами)* Аж пиньї еьп иаупрпкридо стойгіти і у§дих- 
н£у Зим до Бога і помнслиу Інм си у дуеьі: У ітт\ нрисьватоїН Трой* 
ди Господи Бпжн допоможи ми її ьі с тау бідбу сьн роз^іпзат — То им 
жерти були, ньи* — Тіак попа мине страшний до сего чясу — так 
мисьльу ~ пай би йа йші на страшну* Мау ним іетер нидностійний у 
руцьі* йаспвбтш, даль грубії, ціугора широкий ; пробну ним у правий 
бік ббрут по уланьски і ібцноіи біду бухнуу тим метром па відльіть 
йак у б£бнн. І у тьім моябйтьі віхнр сьн чніїтау сильний, шчо мало дб- 
рико на нвитару і грушкіі у горбдьі иерет цвинтарем не нолояалн еьв. 

Внджу, жи біди нпіма, атікла, ані поступи ги сьн бону* бо так вітвр 
сильний, ШЧО ми сьн вдавало, шчо би мине иоиі.Іс. Пошуміло кілька мі- 

нут І той шум екранну еьп поза цвинтар, а на півібу собі авіттп* Зро- 
б ну ним л десьііь крокіу і на ріУньі доречні льіву ногу у правий бік 
потьиглб шчось, а праву у льГвпй і гак ішм складно сьіу, ііак той тем¬ 
ний. шчо на льгру грани, так шш сьн зложну* ХтьіУ ним сьн сперти 
ші своііу міру і стати, али нагли дйуйу еьп, шчо міри ннма, лише кілько 
У руцьі* Спер ним сьи па руку* |стау цим і нішоу їїнм до дому і уже 
мине білши пьіц ні{ чіпало* На другий день постанови)' Зим собі знайти 
решту міри евбиі* Приходжу на того місце, знай шоу йпя часьть більшу, 

йак у руках ми сьн лишила, а тре гоні части міри і до нйньішного дньн 
іш бачи^ йнм* А цілий тнждннь мау Ним знаки на долоні! від їшуріу, шчо 
нозатн скали сьн щ у до лон ь у 7 пак ним стиснуу р^ку* Опоаїу па ґаа- 
днин евбїіі, у котрій їм роби у* шчо мине така біда спіткала і а тьім міс¬ 

ця, а вона мппьі оповідаіїн, шчо ішббшчик Аптбеь, муж піні, одного 
разу йшоу до дому пізно у ночі с сила і на тьім мІсдн у ч йшла сьн го 
біда у нбетатьі чоловіка і товари шувау з ним, пнриаіу го попри йигб 
хату ровами і він іш міг пізнати иьі того іісьцьц, ньі обісьцьі свого 
ііак йшоу попри него і замровадиу го у льіс, Бідову* Буу там яьіевпчиіі 
У тьім ліЕсьі* Наколи кури вашйалн, товариш шчез, а муж йііїі, Аитбеь 
ледве до схіт ебньцьа до дому сьн дьістау. — За дьїлу ньіч заГщбу* 

Зан, п лиіши, 1902, в Нужниках, Бучацького пов* від О* Розовського. 

50, Страх льохою* 

Йа ншоу з вячірнйц. Йду чи риз городи паупрауци, і уаьйу ішм 
кіу на плечі* Днуііу сьн, й те льбха наупяред меїш: рохкани, Алп на 
буу під охбтоу, зиьіу кіу і тут$ льоху колом* Льбха рбї-рої — і | 
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байки залетіла, мала байті нн вілоіача. І на сьн спудпу, тинка еи 
5 горі, мало пії слала. 

Заи. в липни., 1!Ш, в Кораіііі.п, Буч а нікого шж від Івана Ва- 
сплика. 

61. Льоха в пацятамн. 

Як шов Яеько І'луховекого до міста і тогдй видів льоху с «аце¬ 
тати. То дуже пізно* над ріков І ниршшиула сї (в) кобіту* 1 вийшла 
гота кобіта враз а ким які на місто. І тогди як шла враз а ним (ва на- 
цвта — вже ни знаю, де сї поділи) тея на мосьдї то іди ему новіла : — 
„Ну, бувай здоров!*1,.. І казала* Якеє ходив до тої дівчини, так будиш 
ходив, такі еї с тов дївчннов воженпш, — Ну, той вже сі в тім ро- 
зІЙгШДЛ. 

Зїіп. 1903, від Ориии Андрущишан в Іванівцнх, Жидачівеькогл 
лов. О. Деревинка. 

52. Свиня вачіпиє товариство. 

Перед сквитати рівдвинвіи я колвдував таіі екстра була к «єни 
таі'і просила мине : Підвиди мине до дому! — Л я взяв тай пішов з иов, 
тай ці цілим у оуткй з лев. Та я взєв с собов аетя свого, бо іі я си 
бояв. Алн я йду — і лило трос нас, ТО ПІП вї тут у Стигло торкнуло си. 
а я си тегну. А лиш наслухаю - то знов торкнуло; а я лайнув руков 
та нмкв емк свиню, алк єн вірвдла. Тая литому я пішов — сестру 
відвів єднало, а він вирлу в еи. То вже нїчо мнї ни зачіпало. 

Заїк 1903, від Василя Лаваревка в Русові, Сиятпнського нов, О. 
Деревинка. 

53. Страх — ваяць. 

Я був за вартівника в дворі, али диню си, а то шое гпиняуло рас, 
н ні так і другий рас; а я кажу: г Докі ти будеш мине ігуДжети ?й А то 
відійшло та в долоні та все лус-лус тей вплело си сміяттк Тогди знов 
як нзвя камінь, як луснув, аш я си спудив. А то такі коло мени ни 
далеко було. А прийшов я, давлю си там, шос гримає коло кошнеці. 
А так як я приходжу туди на то міеци, де то гримало — а то ішма 
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иїчо* Я лишень відійшов, а то знов бнре — розбиває кошгпщу — ко¬ 

ру дзу пускає, Алн я приходжу на то місцгі знов — агі, ним а нїчо. Що 
то такою? Аліі я взєв, та йду ; я Йду вже віти, а то ся зробив ванц, 
ніби то в полю, таке вухами стриже коло геєни і тими ланками так як 
та мала дитина грає те руками — гак той заяц Я ему кажу : яШо ти 
є ти* яоії, за еден, іио ти еи мине нп боїш, алн ти бареш та вшиє ну- 

джеєш ? А чо ти бяреш — тбгди тікаєш, як я яри йду туди 7Ц А то пїц 
ми ні, нїчо ии казало апї рас. Так я т с того сну див, аш мшії капілюх 
підіймпло до горн, так мені стало дужп яєчно. 

Зан. 1903, від Дьордїя Черешньовського в Стекові, Сяятпнського 
пов. 0* Дерева я на. 

54. Страх у вщі пса. 

Одного ріку робгіу йа жнива у Новоеьіуцьі за Шдг&Вцьгші* Прип¬ 
ишу йа у иидьільу до дому до свого силі, до Щжяик, подивйтя сьп, 
шчо сьи у дбіа рббит. У іюішдьілок внртау йа назад до Норосьіуки, 

а тонаріпішло зо ідбйу три кобітьі і одна дьіуздша, котрі так само ро- 

бйлп жнива у Новоеьіуцьі. Вийшли іш с Нужник цьілкои с полудньи 
і на половйльі дороги нам сьн цьілкои ааишшдяьіло. Десь коло днсьа- 

тойї години були п у Голгбчах пйрат Шдгаііцьаид; паколйсаіо ішри- 

ходіли попри млин і йа йшоу у ігирсд з дьіучняо|, иарае скріпили уеьІ 
три жінки з заду і кинули еьи на мені, Йа змішаний тим крйкоя, пм- 
тайу сьн, чого крячат, А вони показуйут рукойу па гребльу і кажут 
мипьі, шчо стойіт пес веденій, шчо вискочиу з води. Йа сьи диняу 
довгий чиє у то місця, де вони показувало, алпл пса жадного не ве- 
дьіу, 1 вачнпайу сьи з них сьіійатн і кажу так «а жарт: Виплинь біда 
з води, льіпшн з бідбу, йак без біді. Нараз увйдьіу йиі? йак вйскочиу 
з води той самій пес, котрого ПЕрПТ хвияву ВЙДБІЛЯ ТИХ Три ЖІНКИ, 

Настрашиу сьп і йа того чудовішая і- н^стплнсю сьи йтя діжьі, а 
-гой пес за памп такжв. Наколи пі сьп обгльняу, то ній стани, а пак на 
сьи ни днульу, то вія йде за пали, Так йшоу довгий час. А йа мншльу 
собі: Дам йнму кілька палиць І прикопану сьи? шчо то йист. Алн 
потім па собі прнпімп^, жн пак то пес правдивий, то буде йїстп хльіб, 

шчо йа йнму дам, Увьну іїа, улупну кавалок хльіба і хтьіу ніш нішу 
кинути; наколім сьи обирпуу с хльібом до нею, вія свічну за фосу 
і зачну сьи з нас сьіійатн. І кажи так: Кобіі ти буї ттл дау упирбт 
налитії, то бис буу сьи добри я прикопну, али доброго с сьп домиєдну 1 
І лишпу сьи на твій місце. 

Зан. в липні, 1902, в Нужниках, Вучяцького иов. від брата Гідірка. 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. Т. XV. 5 
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55. Студепиіі страх. 

Дедиви показав сп пес червоиий. Бонн его боли иалнцив тай ті¬ 

кали, а віп за пиши біх. Легли спати, а вій лех верв них — такий оту- 

деішіі, аж вони впниогли черне то. А вітак на полудіш показав їм си 
пай з блищичеми ґудзиками... Аж зпимогли черис то. 

8ан. 1903, від Параски Легкуп, у Види нові, Сиятнпеького иов. 
О. Деревинка, 

56. Як страх ріс. 

.Та як шлп всі троє, та ішли до ліски і вздріли там пса. Тогди 
той спп его взев, тай виломав кіл і тріснув по лїсьцї, а той пес зачав 
рости в гору. І як вони всі троє, як до того пса прийшли, і дужо се 
були полекли. І ші знати, де се подів той пес. 

Заи. 1903, від Орпни Аидрущишин, у Івапівцях, Жи дач івсь кого 
иов. 0. Деревяика. 

57. Страх у виді хортів. 

Йа бузі иа Дуброві. Тато казали, шчо війдут до нени Йачііиь 
уйиаати, у жипва. Узьпу йа кавалок хльіба з дому, казали, шчо иіаисут 
мпиьі обід тато — інша. Науііпзау Йа дваяацьіть нолукінкіу ііачмеиьу, 

сиомй-м поносііу, шісьть нолукіпкіу зложйу йиі у кони, а .ти уже ліана 
пора, можи уже була одииацьіта годйиа, пабрау на віз йачмеиьу, піду 
до дому — сьньідаиок йая дьістау, обіду пи мау, ввчера пізва. — При- 
йіхау йа до дому, показали сьи хорти пйрид волами, а воли: Фу-фу! 

Йа такий пидббрий. Узьйу йим притику з воза, пак вачйуйіія бйги йак 
зачало йаіїкотьіги усьіяьакими голосами! Дау йа волам Вісти, мйсьльу 
Ужем иобйу. І Іонолуднувау йа, уже разом повичеріу, подьнітувау Богу, - 

пирихрпству йим сьи, зговорну молитви, льих спати, Уетау досьвіта — 

ивма иьічбго. І ужем ни вйдьіу більша иьічого. 

Заи. в липни, 1902, в Коропцп, Бучацького иов. від Олекси 
Сеиьчука. 

58. Як пес перейшов парубка. 

Ходив я до дївчшш на той бік за воду і там присиізнив сп мало. 

Бігти вііргаю си иазат і перейшов мине пес і я ста» право ного... прано 

1 
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того пса. Засьвітнв одсмі сїрпик, засьвітнв другіїіі, третії і дало нпнї 
лек трохи. Пішов я до другого товариша до свого, кажу иу: „Ції ти яп 
спускав пса свого, шо він тая по яру ходит ?“ - Кажи: Не! пій пес 
прксилвппи !“ І скінчило сп... 

Зап. і903, від Дутчака Николп, в Тулові, Спятииського вов. 0. 
Деревки ка. 

59. Страх котом. 

Один чоловік ходив до міста. Потій він шов чврис корчі і вздрів 
кота, шо шірииіпив сб влий дух. Вій того кота зачев бити, кіт слідом 
ішов за ним до міста. Вій пи ніг обігнати сн злого духа. А потім ві¬ 

дігнав, али се пацудив і вмер. 

Зап. 1903, від Онуфрія Льопця, в Вндинові, Спятииського пов. 
О. Деревянка. 

60. Кіт па черешні. 

У йидиьім свльі служйу у дворі йидея парубок. А іішо]? до дому 
зза дньи бис цвинтар і обгльйпуу на чярешпи дорідливі йагодп, пога- 
даушн собі: Йак иа буду йшоу у ночй, на іііх си нарву! — бо то були 
'ШрешиьІ запрбданьі, то аа дньи иільиувалн. Йак нониртау коло оиіу- 
ночи, іісьиць сьвітйу, дужи Еасна иьіч була. Він шільіз па чпрошньу, 
варвау досить долиноу, а йото му підльіз у верх, шчобй ву сьи там витче 
було від мїсьицьи. Чіпана сьи за гільу обома рукави, а кіт собі обома 
лабами. 1 вій сьи дужи зьістрашиу, бо иіче такого вилйкого і силь¬ 
ного кота пи вйдьіу, Йак уаьду тьікати ш чирошньі, то аж гільй шу¬ 

міло. А йак прпйшоу до дому, то с тйго страху хорувау довгий чнс. 

Зап. в липни, 1902, в Нужниках, Бучацького пов. від їимка Гри- 
иишняого. 

61. Ііотя. 

Али йду я одного разу, так в чечир, так нп дужи пізно, нп дужи 
зарано, али коте, як си зело... тей я за тим кбтен біх і пн міхпм 
го ішнти. А вітак я хотів то коте зловити, а то коте пішло дее від 
вепп — щезло. Али я йду далі' — а то с того відай котйта зробив си 
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пес. Я єго вазв ті‘іі лиш хотів так вдарити, а вій мшїі піц, іін ка¬ 

зав, а,чи другий... Лли він кажи: До лиши, чоловіче, лиши, бо ти ви 
знаєш як тото... 

Зап. 1003, від Дьордія Черешньовського в Степові, Сііятинеького 
нон. О. Деревяпка. 

62, Страх у виді індика. 

То міні ноні лав одеи: — їхав-ем з ярмарку. Приїжджаю коло 
коршии, алп-м їхав з ярмарку санами, ізза коршаи виходит щось подіб¬ 
ного до малого чоловіка і стало побіч зі мною поза рів посувати сї. 
1 [приїжджаю вже в полонині дороги, приглядаю сї блшшии тому чоло¬ 

віковії, а то подібіш до іиднка. Нї, так: погп иодібиї до індика. Він 
питав скоріші кіньми і то щезло. 

Заи. 1903, від Михайла Татчина, в Іванівнах, Жндачівеького пов. 
0. Деревяпка. 

63. Страх — індик. 

Ішов-син с толоки — тут гездо коло сеї хати, тай став-свд коло 
плота. Дивлю си, а то мигає, все біжнт віт плота, віт суток, таке як 
гйадик і і то ні! витко того, лишень так як мигає. І потому все бігав. 
Я пішов блпшши, а то, лише по відбіжат трохи від мзіш... Тей стояв 
і довив си,. а чупир як здув еи до горн, а я втї’к до дому. 

Заи. 1903, від Івииа Волощука. у 'Гулові, Спятииського лов. О. 
Деревяпка. 

64, Страх гускою. 

Мій чоловік ловив рибу — пізно. Чюе — а тото шос хавкае так 
попіт береги. Він йде, йде дивит си, а то гуска. Вій гадав курат, 
шо то хтос застрілив гуску, та я йму. Та поставив дукатку, тай прн- 
ходнт ловити руками. Вій пришов — - лоепт руками, а то — пила гу¬ 
ски, тілько такий будяк гарний. А та» акурат Максимихп утопила си 
дівка. 

Зап. 1903 від Параски Дпдріящув, у Впдппові, Спятииського пов. 
О. Деревяпка, 
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65. Страх кугутом. 

Ішли в вечир нарупкп с коршми, а то було містило. Дивют сн, 
літ парклазом когут з’єяаппй, а то було нрп дорозї цїеарскій. А того 
дне був ярмарок і вони гадали, шо хтос ішов на ярмарок і хтое там 
загубив. 

— Мой, зара до Шльокп.., буди з око! 

Здоймают когута, бпре під паху тай до ІІІльовп. Шо крок посту- 
плют, шо два — когут росте як па сановитіш, к' їк на дріїдох. Зробив сн 
к’ їк подушка, потому як дві, а їм чупар в гору як піди,.. Квиалюха 
здпіімав, а вопи когута фурплк той як піди дес тудп як яр, як зібє 
крильми, як политит... такого лоскоту наробив, такого тирла, шо най¬ 

більші дернва си вігнпалн від вітру. Та тілько ми вже тих когутів 
здойвала у вечір. 

Зап. 1903, від Івана Галайдн Харука, у Тулові, Оаятниського 
пов. 0. Деревяика. 

66. Страх у виді курки. 

Ту у Зидеьім снльі було двоїш льудки І БОНЕ йак сьи ножними, 
не могли сьи иьікбли иьічого доробити. Десь сн купйи йаке надьн — 

воно адбхан, то йакесь тпльй - то самош так. ’Али бо уже воші вали 
й дитину - пйдьійи і так аж у?яре; ба Зідні, п друга... досить, жн 
ньіц їїи можут сьп доробити. ’Алц дііуйут сьн, у стайнн у них Усе 
иакась чорна курка епдйт і? бантах. І так воий хотьпт йіпі нараз зла- 

пати, алн вона шчезпи, ин можут ні найти. А він бу$' ткачем і робйу 
за варстатом, мау усьільакі коло себи кавалки. 1 йак тота курочка 
с стйішьі десь шчезла, уже нп була там, тогдй перенесло сьи тото до 
хата на стрих: г^ркайи, стукайи, алц воші пи знайут ньічо. шчо то. По 
страху иьібн віскба ціди, ньіби дрова кндайн... с стрйху йак кїшп чим, 
то аш сьи хата трісе, а вййдут дпвйти сьи, инма ньічо. Зачйли воий 
казати ксьондзова і льудьам, шчо У цих йн иакась біда. Ксьондз зачну 
Він казати, шчо біди инма ньіїде. ’Алн так доуго нп давіло йім спо- 

кбйу. А воші мали таку другу стаицнйку, иаиькнр і уже так сьн до 
них узьйяо, жи вони .тише у тьім ВІШЬКПрЙ спдьі.ш, а у ви.ійкі хатьі 
нн давало йім спдьітп, бо кілько вечир иастау, то шчо було за варста¬ 
том. кидало у пих. А йак уже нн стало иьічого, то дерло аемльу я 
грудка, там де підньішки на. ’Али рас прийшбу дьід до них. Ноші 
ііиму зачйли казати, шчо у вас йн біда, нн иц кожна сидьітн. А вій 
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кажи: Шчо за біда ? Иа ііі вйжипу, йа еьи біди пп бону. Йа буду ^ 

вас ну чувати* —* Казну собі поетилити па прйшчку піт комином, Вони 
кажут : Шкода заходу, бо ін тазі спати нп будиш І — Лише шістау ве- 

чир і зачйло дешчо кидати в за варстата. Дьід лижну і дпвііу сьн, 
а ііарештьі йак увьйло вашку від варстйта, ііак кинуло у кбмпп, то пи- 
рилйтьідо аж на друтип бік иа пащ чирие комиш А дьід зьІ страхи 
утвїк у иочй аж до другого ґазди* Рано воші йпзіу кажут, чому він ни 
вйгнау, а він кажи: Йа дббрп, шчо сам утьік; па уже у не нидпьім 
місци буу, алн шчем такого на вднбіу, — І воші мусьіли с хати усту- 

ПІІТЙ сьн та побуду вати еи хату у пившім місци. Тогдп уже мали худобу 
і шчось ДВОЙ11 дьітей. 

дпп, в яиіши, 1902, в Пужпиках, Бучацького нов. від мами. 

67. Страх у виді точки. 

Йак йа бу$ у дпуйидисьйтьім рбцьі у свойі цьбткн у службі — 
а цьбтка мова була удова — і нас пи було тьілько двоііи у хатьі, ви- 
льіз йа на пнші і спйу* Ту нарає слухану — поза хату йде квочка 
с цьйішитпми. Йак то авйкяьі квочки кво, кво — а цьшшйта иа пеу 
цьйпайут* Кажу йа до цьбтки ? Цьбтко, чн ви загнали курку сь цьйнйн* 
тами? — А вона сьн вІтзішаид : Загнала, вагнала. Сип, іш вшивай сьн ! 
— 'Алл мине дужа шшокойіло, йпішльу собі: Иоднуву па сьп у вікно, 
Зльїшш с шпіца, дну ну сьи у вікно, ньіц ни внгко, тьілько худоба ли¬ 
жні на оборі і етойГт шижц пеу пастушок у виретьі з батегоя* І у тьіа 
отвйрайп ворота і зачинали виганьйтн худобу* І жине на вулицьу. Иа 
кричу: Цьбтко, а динїт еьїї, йакйсь сотошіик пігвау худобу* — А вона 
кажи; Та де? — А па кажу: Та десь туда иа вулицьу* — Най, най, 
най живе, він иражіше* — І нігніу просто до иотьічка до води. За- 
вириуУ до води так, пьібн би йакйи чоловік той, шчо нанувайн, ІІотояу 
вйгпау і прпгиау на мїсцп, худоба у свбйн місця подвигала, а той па¬ 
стух поцьнпау зноу нова хату* Ужем більшії цц вгїдьіу го. 

Зал. в лшінн, 1902, в Нужниках, Бучацького нов* від Я, Мах¬ 
новського. 

68. Як страх перемінював ся* 

Пішбу на раз на впчпрілщьі, посйдьіу йа там десь так до дпсьп- 
тойі години* А то було у зимі. Дужа буу мороз і місьиць сьвітйу, ВМ- 
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шоу йа е хато і биру, йду дорбгоу чпрпс соб. 4 іїпдек ґазда вийшов 
такжн с хато віт свого тата, вдгїбалвсяо сьи на дорбзьі, йдея разом. 
Йдем собі, так вогориї, так во, за біда. Зараз давни сьи, сядйт ко- 

тьптко чариепькп, таке худе і зуккй вишкірило, такі більі йак ріпа. — 
Кажи він до аенпг То накесь біднії котьйгко, ми майи ґазди, та таке 
худе. — А йа мау прут, там ми я так шваґнуу. А комо сьп ми рушніїи. 
Йа кажу: Вопб замер ло, — Там узьпу, там кбммуу ногоу так, вьібп 
у камінь, ’Аиьі рушило сьп, — Він кажи до темп; Пай, нц рушим, хто 
зпайи, шчо то йп. — І іннулисмо і пішли, Пішлпсмо так зо двіцьіть 
крбкіу, іінриходит нас пес такий, йак лоти, кудлатий, шчо вбупа сьп 
тьйгнп, аш по ашілд, А ній кажи: А вадиш, де уже тотб котьи? Ни 
йдьім сьуда, підем поза городи, тай минем біду. Най вомб собі уже хб- 
дпт, бо то йнгб час* - Пішлпсмо, адн дужп сьпіпі були, було зле йти. 
Вййшлнсшо на нпдио обісьтьй на дорогу. Акуратвьі трафилисмо змоу на 
біду. Уже грани на цимбали. Кажи: А ішдиш ? Мниулпсмо там, то вів 
5гже шірпбіг і гради вам добранод. — Йдем діяьі, а йигбсяо там ли¬ 

шили. Зробилисаш з десьіть крбкіу віюу, лпжйт хортііцьи чирйз дорогу 
така, гачо накбп звіриу, то би було с шіить нбтріу; А він кажи : О, 

уже аш ту ни ппрейден. — А йа кажу; Та чуму? — Бо, кажи, вас 
ми лустдт.— Б, йа кажу до пего, йак дам зо два букв, то живо нустит. 
— Він кажи до яени: А ти ми вадиш, жи вопб чим раз дбушя сьп 
рббпт? Ходьім поза городи, таи нииеа. - Там як зпоу пішли поза го¬ 
роди. Та мало, шчо ми до дньй-сю так ходили то поза городи, то силон, 
ледво-смо сьп опаяиьитали, шчо ми робим. 

Ваш н ливші; 1902, в Нужниках, Вучацького иов. від Я. Мах¬ 
новського. 

69. Метаморфози страхи, 

Тпйкб Гараепяіу пшоу нїзио до худоби ма Дуброву, йак вникли 
нарубок. БІжут віуцьі чйрпс роздорбжм і иітскакуйут, бриканут, йак 
звикли віуцьі. Вів йакурат собі подумау, жм то віуїм-і булй ниіагнаиьі, 
пішли вибриком, трлхтбм, до гори тояокоу їшшши косьцьола. 'Ади дй- 
ацт сьп, стих овєц зробило сьи два хортіі білих; уже він сьп иапудиу, 
видит, шчо то ни вїуцьч Зробйу сьи вітіік с тих хортьіу хлоп, зачиу 
іішб іщриходйтп і лн даиау му снокбиу иіу мильі дороги, доки когут 
йп запібау. Йак когут задшау, усьо шчезло. 

Зап. в липни, І902г в Коропци, Бучацькогб нов. від Олекси 
Сеньчука, 
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70. Страх на Шиї. 

Були нарупкй па вичнрийцьох і гам собі принесли горбки, нави¬ 

вали сьи. Йидеи буу відважний такий, шчо сьи й самого Льуцйввра нп 
боййу, а усе з ийми грау, бо сьи усе с чиста здибау. ’Али того вечири 
йде вій дорогоу, а тота дорога пазиваііп сьи НІ йіі а. Сиускаиц вій сьи 
па долину і здибау кота, тай того кота бух! буком. І той кіт утьік. 
Приходні до води, а просто йигб города була клатка. Ноступаііи він 
иа клатку, а на клатцьі зиоу кіт. Він зноу буком і той кіт |тьік. Ни- 
далеко другого берига стойіт на клатцьі подушка. А він туйу подушку 
буком І- десь тота пбдушка подьіла сьи. А він такий страх дьістііу, 
шчо аж нп можи йти. Нрихбдит він до свбйіх воріт, а у ворбтьох сто- 

иіт такий слуп ішличезвий, шчо вирха ни витко. Він туда, а с іуп нау- 

шірід иего і так го ии пускало з годйиу. ’Али жп він буу модний хлоп 
і мау тілько сили, шчо сьи дьістау до вікна і зачйу кричйти: Тату, 
утворіт! — НьІхтб сьи іш вітзивайи. — Мамо, утворіт. — Такжи сьи 
ньіхтб яи вітзивайи. — А йиму сьи так вдавало, шчо він голосно кри- 
чйт, а він тілько губу розьдзьаульпііи, а голосу ньіхтб ии чуми з иего. 
І так кричйу до раньи, шчо аж захрип. Рано впхбдьи, а він піт загатоу 
стойіт. Тато сьи вітзивайи: О, майши еііна волоцьугу, по ибчех сьп во- 

лбчит, уииу сьи тай иіт хатоу спот. Уже му горіука ни дала до хати 
прийти. .— А вій сьи ни вітзивау, бо ии міг і до третого дньа Богу 
Душу дау. 

Зад, в липни, 1902, в Нужинках, Бучадького пов. від 51. Мах* 
иовського. 

71, Як страх женихав ся до дїачиии, 

Іїиац Ром буу гумеїшпм і замок с нарупком мову двійку у сту- .* 

дбльі сьіно Унизати. А опа сьн бойала, жнбй йі ни зрадпу. І кйнуу сьи 
до п ей І буу. На той час відмок гу меншій студблу, утворйу і ньіц сьн 
злого нн стало. І йшла вона пізньішшияп часами від віплату і шчез би 
злий дух пойавйу сьи, йигб потрать, того паруика. Ішбу до дому, ньіби 
ураз з веу і давау йі платнику. — Вона кажи: Ни знаііу жадиоиі пла¬ 

тівки, гьілько знаду Матку Б6:ку, кажи, і Суса Христа — $на уздріла, 
жи зле — і иьіц, кажи, злого ии знаііу. — Вій тогдй лапнуу з нейі 
зубами платину і кажи: Відвій, йак йа зубами Узьиу ту ту платйиу, так 
тпбе льудп возьмУг у зуби. І кажи: Твойі сьльідй собі биру, а свойі 
тобі дану. — і йшла вона, розговбром усьільаким зачйу до пейі бала- 



41 

каги і дівнт сьи, іміу с лйока йде так гі кбдоііиь; тай кіти Ходи 
да машкду молотити! — у ночі, — Кажи: Тііпер йа дп йду 5і почн 
на надійду молотити; Пай Біг дау на тотб ньіч3 шчобй еьн Богу дою- 

літи і у божий чис сіючи ги, а йа тибе їїИ знану і жадно ні воашаїшіІЇ 
с тобоу нв маііу. — Прийшлі до долу і е того страху то слабувала 
шість місьицьіу. Чисто Ш голова була обльйла. 

Зад, в ліпиш, 1002, в Короцци, Бучацького іюв. від Олекси Сав- 
кового Севьчука. 

72. Як $£вш здибала ся зі страхом. 

Ту видалено у Зальїсьу — тб еьн дьіаадо шче аза пАиьшчипн, пи 
так то було йак тдиер — ї у одного ґазди — буУ добрий ґосподар — 

були три коїш; а він ви мау хлбпцьі^, тьілько дьіукй; і він вжснлау 
иидну дцучияу о кіньми на пьіч, бо дальшій п ніздили й хлбгщьі 
і дьіучат-і й ґазди разом на иьічльіг. І тога дьїучида устала у ііочп, 
динні сьи, а Шиї коиіііі цима. Вона пішла за нили, шчбби йіх завар¬ 
ну ти т&кка, де були ; али хбднт, ібдит — ніша, Слухайи, форкайн ко¬ 

нина; црцхбдцт до доні: Гоу, кбеьу, догладила ні по верха. А вона 
така суха, така висока, шчо внрха дьістати пи можна. 'Адн вона ду¬ 
май н собі, жп то нн лойа конина, бо нойа тлуста, а еьіеьа дужн іуда. 
1 лишила, йде зноу. Йде, йде, приходні, шацайп тупу конину і зноу 
тана сама. І так вона кілька рас кодо неііі була. 4Али хбднт, хбдит, 
ній! сьи здані, шчо вона уже уеьІ корчі ошукала, а она на одньім 
яісци поза корч докбла кр^тят еьд. Тав ходила дбугий час, жн сьн уже 
гак дужії змучила, шчо ледви тепла, ’Алп вийшла на стошку, дівнт сьи, 
а напрбтьїу нені уже іш кобила, али качка. Тота тогдн сьи пиріжн¬ 

ій ала і кажи сама до себи : А сисе шчо за об мана, жн йа ходжу, хо¬ 

джу і усе йидпбго йакогось копьа здибану, а тшіер зробила сьи качка! 

Огльадайи сьи, а йійі кбньі насут еьи иа самій тьіх яісци, дб йіх ну- 
стида, а вона ви далеко копни докбла ксґрча по трані аш чорну станку 
удоитаяа. Тогдй приходні1 до тих мьічдьшїішпкіу, кажи: Шчо за диво? 
Йа сьи так за кіньми находила і усьудп нашукала, а мойі вбиьі Йак 
ііин пустіла па то місце, так сьи писут і до тииер 1 

Защ в липни, 1У02, в Нужниках, Бучацького ігов, від наїв. 

73. Перестрашений кінь. 

Іван Чемний у Коропця гшіу пізно коньн пасти иа зарінок конец 
свого горбда, у пізьньі йорі Показала сьи свиньа, о тбйі свипьі стало 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. Т. XV. 6 
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полотий біли. Кінь війшоу парадними ногами ва тото полотий, етау, ии 
можи сьи поступити, а той сьи иавудоу, Іван Чемиші, тай ви можи 
аьічб говорити. 1 стойау дбупій час с конем і иа коми оидьіу. Алл 
дйвит сьи, ввзе чоловік до їдиші. СкйиуУ шинку і говори? молиші І 
ураз йде с фіроу. Йак зачйу волити сьи Богу, а то йак зафіукоіьіяо, 
тай нолетьІло иа сиекта у ианьскиц оґруд. Там тарахкаііи, лускайи 
і той тогдй еьи обізвау: Слава и Сусу Христу. — Иа віки Богу сла¬ 

ва. — ІІптайи сьи Іван Чемний : НІчоста вйдьілп, газдо? — Кажи: 

Вйдьіу йна шар вулаиьіу від вашого коиьй аж до плота більша йак 
шісьдисьйть мужа. І так шабльі ионастауВдли (показує). 1 кажи: Пак 
йа зачйу сьи молити, то ви сьи вдавало, жи тьі вуліїш на леви дитьй. 

— А Іван Чемний кажи: Йа уже ии впдьіу жадних вулаиьіу. Кажи: 

Добрії, шчбстн сьи волйлп, бо иа ии знайу, іичоби сьи було зо иііоу 

стало. 

Зап. в ливші, Ш02, в Короіщи, Вучацького іюв. від Олекси 
Савкового. 

74. З пана кінь і пес. 

Бувши коло койки у дворі - був штольвах, пїби — варта. Али 
я курив дзиґар так ва лавці. Я дивю си — якис пай пішов иоиирит 
вени тей він вииї иїчо так ни казав. Я лишень за тим цапом... ввев, 

іду такі аа ним у слід, хотів я нидіти, шо тото за одно. Али дивю си 
с того пана... а то кінь си зробив... кіпь си вірвав, як зачев но станин 
брикати — я за ипя зачев бічи, а с того коне, та си зробив пес — 

з’явив си в стайни. А так я кажу: „Чекай, ти будиш мине пуджити, 

кажу я сам до себи, ти гадаєш, шо я ся тибе иаиудцв?“ Як то заче.то 
сц вітак з меча сміяти. Я ему кажу: „Смій си, смій, я тибе си ии бою . 

Бітак як пішов... як пішов духа від брами, як зачев вириїдети, так як 
мала дитина. Али вій гадав, жп я его си иаиудив — я его си ни 

дужи бояв. 

Заи. 1903, від Дьордїя Черешпвовського, в Стецеві, Спятииського 
нов. О. Деревинка. 

75. Стерня в пса. 

Йндибго разу иаслиемо кбиьі у восиий і нішлйсмо так у вочпр 
кукурудзи оббирати віт копіїм у сило, нас двох. 'Али йдем ми с сила 
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до кбниії, а тут піт Теїпнм лижйт пес такни впливай па шістку. А йа- 
іїіііі то йа звичай шпу, мауГиш патицу у руках і того пса ударну, Йа 
йігб Ударну рас а він еьи ті кнваіїи навіть; другий рас, такіш пьи, 
а той мін кольйґа утьік під мбяи другий, а йа узьиу гай трбтнй раз 
наварну у на вїддіЛть тоу кбльбоу. ! той пес звольік сьп на ноги, а 
такій шшікий бу^ Ііак бик і шерсть були йак жельівна І миньі стала на 
дорбзьі тогди стираьп тай йа тоу стнрпеу йшо5г і нн мігшім иьіґдб на¬ 
дибати цьілбйі дороги. Тон пай шоу с Корбіщьи тоу етирпеу аш коло 
Дньістра, коло Горигльщкого. Так йак £чуу ііим голос кургїй, шчо пї- 
пали, з Вїстройі, та» сьи тогдн ошіашьитау, І црийшбу йнм аж ріко 
до копни. 

Зан. в лишім, 1902, в Коропцн, Вучацького цов. від Івана Меди¬ 
цину ка. 

76. З потяти теля, 

Я був так на саме різдво там у одної дївкп в другим нарінков 
у вечір. Я вітак іду сплой... ми прийшли коло Шевчика, просто воріт, 

а воно сндит таке иалеиьтє як котик; і ви прийшли д1 иему, а воно 
серпд вулиці лижело і на хотіло си з дороги вступити. Потому ми хо¬ 
тіли то убити, а воно иарас стаю завбільшки як порбдіш тбле і роги 
мало, І ми вітак прийшли д* нему і его вачелп аудити і воно иарас 
зробило си каленьте і пішло В ЖНДОВП ВІКОНЦІ, 

Зап, 1903, у Туяові, Сиятнпського иов. О, Деревинка, 

77. З коня хорт. 

Я йшов одного разу с поля, тей днвдю си — а то кінь такий 
теньґнй попри ієни біжнт. Та я его лпщепь хотів злапати, а вій як си 
розбрикав!.. Длн с того... він побіх від мєпїї... вже вітак я хотів его 
злинати, а с того та си вробив хорт. 

Зап. 1903, від Дьордїя Черешиьовського, в Стецеві, Спятаиського 
по в, О. Деревляни, 

75. Зі страхи попіл. 

Йа йак шій 6\$ при вбську, поставили мине на варту коло жаГа- 

айву. ’Али йа буу рикрут, Дйуііу сьп, уже дванаціЛта година, йде бан- 
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да, музика, такі дивиеі вирабйййв та банда, гульайут, у долбаьі пле- 

шчут, від аимльі у хлопа скачу т, *Алн йа сьн дпуйу. ХотьСу йа бути 
цьікавиії, пустку йіх діяьі. Пириішли воші так пльацбі на сто сьпжепь, 
віттн сьи виртайн колода вияйка, груба па три яьктьі, а на шіеьть 
дбуга, а. йа зріхтувау сьн уже стрІльйги, то сьвічена кульи, ни бону 
сьн. Мйшльу собі: Бі стріл ьу с правові руки, иозбауїіу му житьп. Нир¬ 
нула сьн та колода від непе, нападала сьн. Яавиртайи до меті ппбаеом 
шоу, показала сьн голова, усьільавпії с тоні голови блиск, руський 
вікрикайи виск, йа с правойі руки іїак ним віетршпіу сь сьвічепого ґнера 
сьвїчвпоу кулпу, ТЇЩ ним го вабну Говорну ним цвілу пьіч молитви 
(за помершого, вам. Данила Гнатюка), накойбц Зим сьн нирихристпу йак 
звикли, а злий дух ваетпу. Дйуну сьн на то иїсци, а то ніша лише 
иопіу з ного. Снлоу ббжоу, молйтвоу, можна усьо побивати, ішача сьн 
чо бойатп. 

Зав; в липни, 10-02, в Короавд, Бучацькото нов від Олекси Сав- 
кового Сеиьчука, 

70. Ходяче крісло. 

Йа еьі буу рас засндьіу цізио у свейі дмучпни, було ніби десь 
иїуіііч, а на дворі було трохи яісьашяо. Йду йа сибі ееридшшйу дороги 
і приходжу до жпдГуского гокбипека, дйульу сьі, а тригуаром йде сибі 
дирнвльаие крісло, Нйби ходи сибі, йакось обяртайи цьі і йде на дорогу. 
Йак йа сьі подивйу, то так миньІ стало страшко, шо йа сам енбе ви 
дампьатау. А літ ннньі кап-кап і сльози з вочіїй таґжп канайут. Йа 
унтирану хустинкою, дйульу еьі, а то кр6$ іде виші в іючйіі, так д£- 

жн-м сьі настрйхау! І Йак Йа стау вмикати, том сьі навіть ни вогльадау. 

Зан, в червни, 1903, від Гринька Курія, в Камінці Стр. А. Бе¬ 
рете ль ник. 

80. Страх бочкою з дегтвм. 

Так у Львові було сп рас трафило. Алп забувай коло котрого 
маґазииу, бо я годи був шос три місяці у Львові, Стояв о ден вояк на 
пості — вістрилив. Ми тоди,., вчув оден вафеифірер “ то я був ТОДД 
яко фрайтир. Вістрилпв, а ми пішли его облюзувати, а вій казав, шо на 
ного котила си бочка я кас з дехтем. Так ми єго обл юзу вали, а він ни 
говорив шос годину. 

Зав. 11)03 р,, в Святині О* Деревинка, 
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81. Страх бодтю. 

Я Ішов віт Лотра Ваіиюка і с Пнтром таки Вахиюкоа* і донро- 
вадив він мине аш до границі — поки его горот. Т1 я ему тогдк вка¬ 
пав : И Вцртай до долу, бо мані ни потрібно вже сда - я ішреіду са¬ 
мий рІВ* Оджи я полижи верби в і гнув ЄИ ім пери скочив аі гоєний в яр * 
тон — аяґжп, хильни. Підойми® голову до гори, а навпнрит «єни таке..* 

бодия стоїт, таке цундря ; нї голови, иї то... Беру я то — обминаю* 
в бік іду, хочу лишити тото — 'но фург посував сн, таки мине гш до¬ 

пускає* Так я: то в о ден, то в другий бік, а воно мппе на жадно спо¬ 

сіб но хтїло допустити. Оджи я тогди, пане, до верби і вчшхав гілці 
і тото — бах рас, а е того сн зась віти до та як дві дядя і е циліндра* 
Як то си засьнітпло, то я тогдн став дориваний, лишень ехлипав. Том 
боров сн с тим аш до хатп, до цего Івана Тофана, Вітак як я сн 
Дістав ід хаті той воно си пішло там на другий*,, сусіда город, а я 
хотів того чоловіка збудити, або в і кликати, а то — нима вже днрнт 
хатов. Готов би був тот чоловік сказати, шо я так папитий шов. Казав 
бн? шо тобі ся привядїло* Я віт хати далі до дому іду так на опит 
трохи; прибігаю тут просто Юсипа, а в Василя дучи воно знов вию- 

дпт. Так шіжц плотами. Вже мусів кричати ґнавту, али іш міг, бо ми 
голос сн затовк, вжем яп міг духа с себп вікєгнутя* Оджп так мине 
припровадило аш до мої брами. Йти.» а воно мине н ворота пц пускає 
такі, до одної половини бю си — ни пускає, то до другої половини 
бю сн — іш пускає, а чези рас гіршн бире. Оджи я такі в одну поло¬ 

вину хотів, аби в одну половину... ба лиш як воно в одну подавану 
стало, а я яким бахнув, ше ші була заперта. Як єн вихор звіяв — 

трохи дах ни зірвав з брами і брами ш роскенув. Я прпбіх під вікно 
і крикнув: втворіт! Вони втворпян мипї двері хорошії і хатні втворшги, 
то а ієни капилюх полетів с юрім аш у хаті піт стїв. Том но страху 
обутий і в гапях і в кожусі аш ві скочив на пец, Вітак, знаєте, так як 
фїякрп коло хати дзвінки дзвонили, тпк мипї то в голову вбило сн* 

Вітак пхало сн до хати. То й так то скінчало си* Я і до лікаря ходив 
— коштував нї лікар десїть срібних. 

Зал 1003, віл Якова Дїдуха в Русові, Спятипськ* го нов* О. 
Деревинка. 

#2. Страх пнем, 

Ідпбго разу йшла я уже пізно у ночи від Рутовий. Коли йду, аж 
ту дйую сї, лежят такбн великі нень поперек дороги, такбії великі, жи 
я пп моглам по переступити; Я уз£ла тодц, перейшла! через ваш сад 
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і вийшла м єноу ту вулицю. Я лгївю сї, а ту вже того лавка ппма. 

Я Уайяа, пішла» п&з&д па то місце, де» перше була, коли лйвю сї, аж 
той іпшк вже уноу є. Я хтїлая їго переступити, але до мені до нього. 
Я тоди у яйла, пішла зиоу через сад і ігіїггга» до дому. 

Зап. 1903 р. в Вільках Мавовецьких, Ганського лов. від 0. Сиаль- 
ської, В. Горниць кпи 

88, Біда в виді хамлаґи, 

Отутка де Лацьіиа свдйт, йа увьиу гай пуетоу у нечпр коиьї, 
а сазі йим пішої? до Цшпблуківшш па вичиринцьі, То було у воєннії. 
Приходжу назад, кобила стоиіт, а кінь сьи пасе, Йа дйуйу сьи, на ко¬ 
бил ьі вйсит хаиліґа черешнева, а вона стойіт. Зьібрау йа кбдьі, сьІу тай 
ноВіхау, а хамдаґн не здойїау, Так та кобила йдет так сапе, шчо страх. 
ІІрішїжджу коло Шафраиьского просто фіі'Ури, а с тоні кобили тота 
жертка у піл а, кбньі пак скочут, аж до вугльйрки залегьїяи зо іиоу, же 
йа їш міг стримати. 

Зав. в червив. 1902, в Нужниках, Бучацького нон, від Ігната 
Коеїиського. 

84. Гіляки на конях. 

Тато почували с кГньип на поли, шчо сьи називійі Кіреки, А то 
дауио були льіси, пя так йак тип ер Тай бувало їїак зачни кіньми уга- 

ньйтн по льісьі, то аш пшрійут, Оди дйвйут сьи до коніїн, а то пама 
ньін, тьілько дубова гільаґа на кони. 

Зап, в вересни, 1895 р. в Нужниках, Бучацького пов. від мами.'' 

85ш Страх у вщї полотна. 
Так йа раз буу на вичприицьох. Сіідьї^ йа доуго, алн ііду до 

дому уже, дйуйу сьи, стойіт пологнб У йпдньіи садьі, ішстелнид, так 
йак сьи то білпт, Міішяьу собі: Траба йпгб зьібратп, бо хтось прийде 
тай зборе тай украде. — Прибллжну йіш сьи до тбго полотна, настау- 
йййу руки го збирати, ланнуу цим рукйми, а то шчссь таке мньигбиьки 
у руках. ІІригяьидаиу еьп, а у руках гусьпчий лайаьйк. Гадану йа 
собі: Так иьїбн йа буу ийаіііііі; шчо кану полотно брати, а йа їфїьичі 
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лайпьпкй збираіїу. Приступану сьи тогдй блпсшп і зноу тогдп ру¬ 
каті лапп^у йия. Тая сьи так «опік, иьіби кропиво^. Дйуйу сьи у рУ- 
ки, ш чи Гін. А йа такай христьіийнськи гін її 6 міиу у руках, тай так 
саирдйт, шчо ііи лож витримати. Д іюлотио стоіїіт. Гадаііу собі: А то 
што за божа вб.іьп? Сисе іїакйсь учинок 1 ’Али зьібрата граба. І шче 
третай раз Ііпя яаннуу. Тав таку йогу с коиьй здохлого лаивуу, шчом 
ледво иідиьау. Тогдй сьа полотий десь іюдьіло. Аж іін» тогдй зобачиу, 
шчо то за иолотиб. Тай ііии сьи нирихрпстйу тай ііішбу, а руки смар- 
дгіли від меті с тиждпиь, жа йа пи міх сьи с тйждпііь до хапі но 
варанти. 

Зал. в липни, 1902, в Нужниках, Кунацького пов. від В. Мах¬ 
новського. 

86. Страх переміткою. 

І ні. і а я с храму на Чесиого Хреста з братом Иитром — на тім 
самім шоеьцї - тай вас апремІтков ивристалило. ІІшчісіилилн нас ии- 
рснітков, тай сни стали. Кажу: Миє оца і сина і сьвптого... що - за 
біда? — Тай так-сми иирнйшлц — уступило си. 

Ваи. 1903. від Василя Лазареика, в Русові, Сяятипського нон. О. 
Деревинка. 

87. Страх у тополі. 

Йшло рас два парункй з вичирнац. Йдемо дорбгоу, алц білий пе¬ 

сик, такіііі пай цинії, цпркбігайп вас на дорбзьі. А Йа тому товаришевії 
кажу: Дай но ми бука, най ііа того нса удару. -- Узьну па тон бук 
і тбго аса ударну. Той нес нґвпутувау, шл пес, вьі христьіпнн, диуапяа 
голосами і забіг у тоиольу. Та топбльи етрлшчйла, аш сьи кбнар від- 
лояау від нені; ми відважиьі обидва були і приходим до тбііі тонбльі. 
Гідьп сьп уломала, обаирайимо, а пса лита. 

Зап. в лпппп, 1902, в Короїщп, Иучацького иов. від Івана Ваенлика. 

88. Через рогату відлетів страх. 

Буу йа у касьіцьі иа Лугах У грабйого Падеиьі. І раз у вбчпр 
іішоу на до дбму до ІІужпик. ’Алп так сьи д^жн похмарило і зачало 
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блискати і з^чиу дошч йти, а па зачіі^ утькати, шчобпм сьп де скрлу. 

Була там хата у льісьі — називали сьп той льіс — ІІольімїьеки, а та 
хата пуста» ньіхтб у яьі ня сидьіу. Прибіг на до тбйі хати, а лн иау 
йиі еьирндка, то уаьйу ніш еи гаку гулку зо собоу, шчб сьи ішбли 
кураг. Мишльу собі; Закуру он десь у льісьі — боа мл мау вогяьу* 
ї кпауу йши туту гулку у кут, зробйу пня єн дайґар* йакурну ним ся 
і сйджу. А с тойі гунки так сьп накурило, жи ми мош еядьіти* Йа 
узьиу, тай- впкижуу на двір і сиджу діям, Сиджу так десь до одпна- 

цьігойі годяаи, бо дует дошч йшоу, нл міг йям йти до дому. Пирнстау 
дошч Втк, на вий шоу ва двір і шче оьн розгльндайу. Днуйу сьп, а він 
назад моля сто літ: ви витко ііьї носа, льі олій, ньї тнарй білоні, тьїдько 
вигльндайл иа чоловіка. І курні льульку. Так йа стопау з ява с піу 
години, боа сьи ви міг рушити з мїеьцьи, такніі ним страх иау; бо йак 
іінзй жв^, шчем ни вцдьіу таких льудйй, лак тото вигл видало. Зачну йа 
сьи у ват поступати, шчбба віл не вйдьіу і мшильу собі: Кобгіа так 
скілька крбкіу сьи Вітступйу, то уже тогдп буду тьїкау. ї Так ним зро¬ 

бйу, йак лиш висяду, і зачйу ним утьікатн. А там була рогатка, а йа 
топі рогатки пн аобачну, там чйрнз рогітку: бабеух! І уже мвьи тогдп 
сграх відлетьіу, бої сьи дужи цобйу, шчок ви міх аш устати. 1 ми 
вналу, до сьи тогдй подьіу, 

Заи, н липни, 1902, п Нужниках, Бучацького мов. лід Я, Мах¬ 
новського. 

89. Страх сипле огнем. 

Йа іііхау у кольійі с Тарнбпольн на ^рльоп і йїхау Гшден зо шш? 

фішшц, ІІнтаин мимо, де йа біту. - Йа кажу до його, жи йГду до Бу- 
чїїчи. — А ній мине питанії, чи до самого Бучпчн, чи може дали. — 

Йа кажу до вето, жи у Бучіічи ману висьідагп, а дві яйїи ману шче 
до дому. — А віл кажи до мели, жи льЇїіши, абйств підночували, бо 
заушн иьіч майн свопн право. — А йа сьи вітай нішу до його, жи йа 
того ип зробйу* О дасьнгьі*я годйньі впсьіу у їіочй» а на двалацьцту 
годину буду у Пу жимах. і росходжу еьл з ним, подану му руку і на¬ 

ходжу; там йист толока, коло тоці толоки ііпст горбдиц. Приходжу, там 
були такі тички с фасбльі* Йа пиридомпу туту тичку, Уаьну ним пїт 
паху і йду* Приходжу у Гльиббку Долину, пирнбіг шіьи лее. Йа собі 
гадау, пес та мес. Йду дальі. Йду дальі, увІйшбу Гїпм можи сто крбкіу, 

йде шчось другоу горбу бо праві рудьї і шчось палнт. 'Аля такий той 
дим еишрдьпчий, жв ші мож витримати А йа собі гадау, жи то можи 
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йакнсь ньічльіжип пасе кбньІ і роекладайи вогонь. І иііибу, сховау сьи 
за гору, 1 на йду дальІ, пьіц мнпьі пп у го.ювГ Приходжу у Борадачіу 
гай, дйуиу сьн, стоіїіт чоловік ла дорозьі. Йа собі у дусьі гадану і Ту 
йи хатіі блйсько дорого, жи то & а вись вййшоу подавати сьи за кіньми. 

’Алл йду блйшош, стоіїіт, далком білий. ГІрихбджу блпсши, можи так на 
шісьть крбкіу, йак носи шш по ийпьі вогнем, цілком усьуда, тілько жи 
по лнцй ньи. А па етау, тай ним сьд ішрихристйу, а так нн сьи іш- 
дббрн зробило! Каїшльуі, шчо нотйсду па голову, а він усе У стадії до 
горі. І стоніу на так с кв&дравс. Зачинайп той ходити віт фбеп до 
фбся дорого^. ’Али йа чуу віт старих льудии, жи р основ і дали, жибн з шия 
па пірпбри нв йти. Перши йак йа буу на тьім мбсьтьі у Гдьибокі До- 
Ійньі, вйдьіу Зав таа у гину, де тотії хати, вогбпь. Гадану собі у ду¬ 
сьі : Тра сьи вирпутн до топі дороги і піти до гану і підночувати, [ 

у тьія биру, внртайу назад дорбгоу, потому с топі дороги аввртаиу на 
дорогу до гаііу, Йа йду і він іде за мису, Йа стану і він собі стани. 
Досить, жн так вшпе провідну ипдалеко ногпьу, Еії знану йа, шчо за 
вогонь. Ерийшоу Зим можи па вБ:ьік крпкіу і порахував пня, кілько 
йіх тая було коло того вошву. Було штйрн кобітьі і два ашншчішш. 

'Алл на шї ап!іу, жи там пакпсь мау пшінку паеьіку, Доки вони мине 
пп видьілн, то собі рошауМли, еьнійаяп сьн, прішовідали ; йак да ириц- 
шбу блпсши до ішгдьу, так сьп бес&їда застановила. Оші усьбйі гатки, 
жи то той, шчб сьп застрілиу, бо таке убравьи йак йа яау, чорті, то 
йигб у ти кім поховали. Йак йа прип шоу блйсшп, скава^ Зим иоіайбіг, 
зараз дух у них уетуайу. Йндиі накась отварта кобіта кажи до мени: 

Паиьї, а ви віткп йдеш ? — Йа кажу до ііШ: Йа піду в урльбяу 
с Тарнопоява І нросііу би я вас, жнбнетп шньа під по чували. — Вона 
сьн аітзивайи до мени: Дббри, дльачого иьи; помбжпти нам иовідла 
смажити ; хоць иоябжпти мітити, — А йа сьїї вітай най у до кепі, жи йа 
дурно іш б^ду міпшу, мусити заплатити. — А о на кажи до мєеш : Хіба 
вам сливками заплачу. — Зачшш мине приймати елнуками, Дн^ну сьи 
на того йидаого мнншчйзйу, йакнсь вій ниньі знайомий, пи можу сьп до 
него узьдтш Кажу до пего : Пирипрашийу вас, жи Зиздня такий сьіІ- 
лнвїїЗ, віткнеь вас знайу з вбйска і ни можу сьн уаьйти. — А він мине 
питанії, с котрого Йа року. А іїа кажу і 3 диуйидисьитого чвартого. 

— А у котрістй куіпаньійі служили? — А йа кажу до иего: У другі. 
— Або ви мине іїн зшУштн ? — шт-шваііи сьн до яеиц. Уже мине піз- 

нау, — Йа сьи вітзпвайу до него, жи шчось так с поздрепьн трохи 
пізнану, аля нн вожу сьн узьнти, — А він шндьІ кажи: Йа сьи іши- 
найу Кайзнр, Йа служіїу разом з нами у Другі компапьшї і миші аачпла 
нога Оольітц і йа нІшбу до супровіту і мине супровітувАлн. — І узьпу 
миїїе тогдії до хати, казау светрі дати мшіьі шчось гшрикусйти, на трохи 

КГНОҐРАФГПШЙ ЗСЇРПШЇ, Т. XV. 7 
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лопід вичіркуйау, ітостнлнла мішьі лутко і чьнг па спати. *Али дьіц Ким 
пи росиовідау, бо йа чуу віт старик льуднВ, жи Ш сьи шчоеь покажи, 
абіі ни росиовідати аж другий донь* Другий день уетаїіу, пАбь вида лисі о 
і та® буу такий старий йигб тато, жи иау еьімдиеьить льіт. Зачииайу 
Іліму росповідітп, шчб Йа учора вндьіу, а він сьи вшиванії до ієни: Йа 
уже живу сьіждисьйть льіт, а шче ші було Видного року таксіго, жибгі 
туткай йакісь зьльі духи сьи пи доказували. Ту приходні аж до мойі 
хйтш то льудьку курмт, то шчо, то йа усе видану. 

Зап( в липни, 1902, в Иужидках, Бучацького іюв. від Брон. 
Яжицькогб. 

90. Чудний огепь. 

Я як їхала з Де виївшої тей ту просто Леї'оцкого вони шли єдині 
боком гостин ьцк тай якісь павич*.. тай йшов з ними Ту рад, до границі. 
Потону як ту во вже се рос ходили, тогди ввело і вдарило три рази 
і посипав ЄЄ' ВОГОНЬ. 

Зан. 1903, від О рипи Аидрущишии, в Іваиівцях, Жндачівського 
пов. О. Деревяпка. 

91. Страх не дає воякош стріляти, 

СтоВау йидвн вбйак у Нприжпішх на иосьтьі коло шаґачкну і па- 

кась біда падьшшла до иего. Він хотьіу шш гальтуватн; пастівну ґпер 
ї кричят і Гальттверда, бо буду стрільдти! А то були два заиаіїчикн 
і оба бавили сьи, скакали, а ііак прискакали блпсько него, зробну сьи 
а них чоловік. 'Гой їїак крпкнуУ глльттверла, так отау фертїк і хбчи 
стрільйтп. А йигб йнгіло шчоеь за ґвер ї іш пусканії, так шчо вій ви 
можи стрілити. Той зачи? тогдй крячити: Ґваут, льудп, ратуйти І — 
Прибіг зараз капрала з льудьміі і питайут шче з далеку, ци ти майиш 
паайить? — Кажи: ЇІаайать ману, али, адьіт тривали за Гвер! — А 
вони пьічб на вндьит. ІІрпбігайк капралц ядовйУ за Твер, тай кажи: 
Адй, ніша пьічб. — Та іщ видптк, жи триманії от коло ваш ой і руки* — 

Тогдй к&праль йиго змітійу, а йигб узьпу па вахцйибру, тай там йиму 
старайут сьи вйпирсв&дуватв, шчо то вьічбго ип було. А він кажи: 
Адьіт, адьіт, стойїт під вікном, тав еьміїїн сьи ! — І попи тог їй усті 



51 

ішгб увяднли. А пій, той страх, лише їм бонуу у руки, таіі окааАу; А 
том вас з дурну! - тай лише вітар за ним засвиетау, нішоу, на нйньі день. 

Зал. в лішіш, 1902, я Нужниках, Вучацького иов. від Мих. 
ІІосїноького. 

92. Страх лякав вояка. 

Отопіу йа раз иа носить! коло ваґазйпу у Львові і здйбау Гши 
сен з бідбу. А то так було: Йа буу ніж II 12 годпвоу у ночп, так 
па мела льос шіпау. 11 ріпі шоу йа віт той яаґазйіц тай гадай у собі: 

Кілько рас ііа тнбе обійду за дві годйва? - Обіїшбу йіін го сьін раз 
і дііуйу сьв, а то пиридоивбу сіойіг чоловік, йди так бліісько, жв бчн 
у бій, жв гальтувАтн го вц мігііии, бо занатто близько. Волбсьп ста¬ 

нуло ми дубом на голові, а шпика, йакби іш була па голові, злетьііа 
ва веильу. Иа дйуйу сьв, а чоловіка уже пива; у тьі хвиля шчез, і 
тьілько па тьіа иісии кінь яойа стойала. І уже більшії іія йшоу ііа на 
окбло магазину, а навіть на варту туди більша нц ходпу, ходь ііим пя 
качау пьікбиу, жи тан буу страх, бо би й нньші боналп сьн були 
туди йти. 

Зап, в лпвип, 1902, в Нужниках. Іїучацького вов. від Михайла 
Косїцського. 

93. Страх у маґавинї. 

Стбйу раз на вартьі коло маґазпиу — то сьн дьінало у льітьі, — 
зачинАйп доіич надати. Йа приходжу до шульднргаузу, стауііии соб! 

у спридпньі, ґвер іінн скйнуу і епе-рнни кбло ееби і зачйло нн сьн дрі¬ 

мати. Йак ви сьн зачало дрімати, слухану, шчось но траві йде. Днуйу 
сьн, кіт пя віт. Ирпхбдит бліісшп, відало сьп ппньі, шчо то тхір. А па уявну, 
байпнт ііня нау ваф.іьандбкаїшн, оиускану на долину ґвер і гадацу собі 
У дусьі так, шчо йак прийди блйсшн, так го зарас байнетом ярибйу. А 
воно прийшло па два кроки кбло шш і стало І стоніт. Йа тьілько сьп 
зяіриу до него, хтьіу нии го пробній, а воно у тьім ііак сплешче у до¬ 

лови, йак ніде У той наґачнні А у тьіи наґазпньі стопали такі старі 
драґбпьскі путньі. Йак зачйло тіпін путпьима роскндати ио маґакйньі, 
то ііа собі гадау, шчо той цьілніі ваґазин сі.іі валпт. Иа тогдй виходжу 
с шульдиргауяу, йакбеь нн сьп марнотно зробило, сгауйия кбло тбйі 
брами, жй сьп поста завбдит, аш ту парав зачинайи бити дваиацьита 
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голїиш, І? тьі м п рий шоу абяьизупґ і мине обльузувіу, дальі ии знайу, 
шчб сьи стало, 

Ван. в липня, 1902, в Пужниках, Вучацького пов, від Вроп, 
Яжицького. 

94. Вояк в арешті черев страха. 

Стойіт жбмиьир нидів коло маґавпиу, у тим вачйу собі ходити 
окбло іаґазйну, Прнхбдит просто дверйй і етау, Дивит сьи ішраа, двері 
селі отвнрайут, а ній сьи аастаповву, Навіть заб^у, шчо вій мани галь- 

туватп, Дйвит сьи, внхбднт ііакйсь чоловік в маґаагїиу, виносні на го¬ 

лові лушка войскбвІ і путвьі рузьньі, таке старе тарарйджи, А він пан 
5гвдріу, жи висе, тай сьи тогдн спаайитіу, жи йак ви вагальтуйи, будут 
го карати. Він кричйт раз гальт ! і другий раа і третин. А воно не 
стани, тьіяько йде до иего Йак крпкпуу третин раз і зачну ґвер ла¬ 

ду вати. Нададувау і у тьім оиб йде дальі, а він сьи складали і стрі- 

льшш. Йак стрілиу, йак вирвало від иего ґвер, кинуло аш під мур, а 
вій цілком- ста^, йак н вжитій. Упау до внмльі і лажйт. У тьім при вод ит 
капраль другого поета, шчобй даго обдьузуватд. Крпчит, шчобй дій 
отворйу браму, шахто сьи ми вітзнвайи. Кажи він до того пбета свого : 
Можи він васпуу? — А той сьи вітзввайн: А йа знану? Можи бути, 
жи сішт! — У тьім той капраль кажи до иего : Ану пітсадй мине на 
мур! Йа пирильізу тай сьи поднуйу. Иирнскбчпу бдз мур, дивит сьи, 
а він лижігг. Прнхбдит до иего і кажи: Ти спиш? — А вій еьи ви 
вітзиванн, — Він собі гадау, шчо той так твердо аасиуу. Ііідньіс їїііго, 
зачну го котурсатп і кажи: Де твій ґвер ? — А від кажи до иего: Иа 
ии знану. — Шчош ти за жбмиьир, жи ти пп зиаГшш, де твій ґвер? 

Иьіц й я цілого, льиг йис спіти і хтось дрийшбу і ^зьп^ ґвер, — Пальи 
капраль, йак жи хто міг узьйтп, бпс такий мур ии пирпльіві — Шчб 
ти дурний балакайнш, а диви, йа сам дирильіз бпз мур, Сисе иа пп дану 
віри, то ии можи бути. — Та ти дурний, шче будеш мииьі брилиь^ 
заудавау? Зачнлп шукати за ґвером, иахбдьи ґвер під муром. Він йигб 
питайн, шчо ґвер ту рббдт, а вій ни знайп, шчо йим^ па того вітпо- 
кісти. Завбддт того другого поста па йигб місця, йигб приводні па вах- 

піїбру і вітсилави йигб з жбіньиром па етадіопевахи. І зіраз йигб 
замкнули до арешту, а на йигб міецп ирийшбу пивший* Оиднт вів у 
арештьі і зробили штрафанційґу иа иего, шчобй йигб віддати до Тар- 

ивізову, жибй піп другий раз зиау, йак то у службі иа пбсьтьі спіти. 
Віддали йигб до Львова, сидні він два ііеьіщьі, а мау засуджпно три, 
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У тьіі з пйшнопі кумпаньіиі ніш лі служба другий раз. Запровадиу 
капраль так само поста у тато саме місди. Той стойіт, дйвит сьи, аку¬ 
ратна сьи двері отвнрійут тотй самі віт того самого маґазпну. Внхбдит 
зіюу с тбго майайну такай самий чоловік і зноу носе такі старі рІ«Ш, 

Той зачну го гальтувати, а вій таки йде. А він у тьім стрільнин. Йак 
стрілиу до вето, зпоу вирцваіїи від него ґвер. Йак сьїгшуло ґвер, так 
сильно, жи він правоу рукбЗ? так го у разшбно ударну, жи пн годин 
буу ніш рушити. І у тьім шчезяо від него, пішло У той маґазин і там 
с&Ішів, сьтв&ґш і гудьайи. Тогдй він уже аиау, шчо тотб ш особа. 

Узьпу Увер на плечі, у твій иатходнт ібльизудґ, шчбон йигб обльузуватп, 

Вдймаци він кльуч, отварйів браму, вітекакуйи у ва і три кроки і галь- 
туїіи і пнтапп, хто йиет, Капраль сьи вітзшшш : Вахкомааданг. Вахко¬ 

пай дант Шісірт. — Приходні до него, завіу' другого поста, він тогдй 
зичну їїшяу росиовідати туту палу тресьть. Той каираль вітзивайн сьи 
до него: То с иеукбству і с тамтойї компаньші так сьн ст&ло. Зараз 
дали знати до риіимевту, до обершта, ббершт наипсау до Львова, жиби 
там с тбго жбмішірц шчо рас протбкул зробити, иак він стоиау иа 
вартьі, чи він сипу та хтось ^зьну ґвер від ного, чи так сьи стйдо йак 
с тим. Узьгіли йигб на протбкул, а вій кажи, жд йак етойау і пиось 
весло з шаґазйну лутка і нутньі, а він у тьім стрілиу і вирвало від 
него ґвер і кинуло під мур і він за тотб пішбу до ґардшбну ндвннпп, 

бо він уцадьі ньіц ин вишів, їно так сьн сильно застрашпу, шчо йак 
капраль до иего балакау, то він ни міг слова нромбвпт А той го том^ 
казау обльузувіітп і чдрдс тотб він сидьіу у ґарпьізбньі, і зараз йигб 
випустили па вбльу, тілько сьи ннриконаїя, 

Зап. в липни, 1902, в Нужниках, Бучацького ттов. від Брош 
Нжицького. 

95. Хорт і вояк. 

Буїшш при воську коло маґазниу, ніби варта була. Алл дивш сн, 
а то ходпт так по мурі хлоп. І я шев, та все гальтую, а то ви хоче 
си, такі бире, та пхає си. Тай я все гальтуваа, а дарас я взєв і стрі¬ 

лив в пего. А він як сд зачев сяіятн, як аачев у долоні плискатії... 
Так я иа то ліспи аш рано прдходю, а тим шша пїчо... Так дивю си 
другого вечєра, а то приходні до мепи такий тепьґви хорт, та яачєв си 
лаетнти коло пеня, Али я ся ші бояв вго пїц, бо то в всьо сьвичепи 
коло ієни... !3ііт єн ввсв, поластнв коло менн і взвв собі — ПІШОВ. 

Зан. 1903, від Дьордїя Черешньовського, в Сгеиевї, Сиятияського 
цои. О. Деревядка. 
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9в. Пес у гробі. 
Йак іірнйіхали па цвинтар вулади і там льаґрували, Йак ноуни¬ 

пали коні>і? а то йидеи буу е ІІуживк. І ирнхбдьн, дйуіїит сьн, ннст 
ііаопа викопана і накрита каміни». 1 ііііден кажи до того ІІужнецкого, 
шчо иавнвау сьн Шафраиьскцн: Адб восьмім відокршиво тоту плитку і 
нодйввм сьн, шчо там би, — Шдокрили тоту нлитку, дпуйіїт сьи, а там 
лижйт панна, таку еьльічну косу жбуту мани, йак Йндваб. Овп узьнлп 
і «акрили зноу той камінь і иодьигат спати коло того гробу* Можи 
була одиїтацьита годііпа, слухайут, шчось гуркапи у тьім гробі* ’Али 
той сьн віттвайн до того Цужаецкого: Злайдш ти шчо? Ти шткриній 
туту плитку, н ііа внкигпу ішібльу, пак шчось буде злбго, то иа буду' 
руба у шйблиу. Наколи той цлнгку відокрну, а той підпис шабльу 
до горн і трдмаьи. У тьіа ішскакуни пес, Йак вискоч ну до його, то» 
го хгьіу шабдпу ударити, а віц скоч її у баз ного, йак ііітбу помнжп 
кбньі, йак сьн занили коньІ рвати і зачйли тьікатя вії там с того цшш- 

тару, то оий $же шали, жи шчось то йи ии чистого, 1 мусьіли до и о чо¬ 
пу ват н даль і иа ішли. 

.Зви. н диішн, 1902, в Нужниках, Буччцького нон* від Броп. 
Яжнцикого* 

97. Два па одного. 

Буу на при вбську у одиьі касир іш, там пуд жил о дуже, жп вв і хто 
ни міг бути. ’Али ми об лишили там оа вартьц на штбдьваху. Зачинай» 

у мочи лускати, тріскати* А на шаблиу пак ним зьібрау по ітлечих на 
діддьі, тай ішм го нроголоишйу* І утьік від мепп шче. Мли на ні шоу* 

собі па спацир шче по голтьі дорого^, а той влий дух викликну собі 
другого с цвинтаря, ошірн, ци шчо там. Йак уздріу мине на дорозьі, 
шчо йа сп а ції руну, йак на сьн зрнхтувау на ного, пак ішм зяоу ^дорбу 
го рач, а той другий до меди Йак йнм того дичну бйги, той йак вапну 
кричйти, йак зачну рудьііьі днаиса робити, а йа такі бйу* А той, шчоя 
го перший рад ударну, егау, уже сьи чіпати бони. Йа тогди до того 
шаблиу — ДЕ) ду сьн, уже иима піл кого, Йак сьи аігир ивінау тай кажи ; 

Гін зачіпай, йак нн аніїнш кого, Тай поуіьікали. 

Зап. в липни, 1902, в Корон ци, Бучацького по в* від Олекси Сов¬ 
кового Сеньчука. 
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98, Як вояк застрілив офіцера. 

У Бнрижшшх иидабго разу ходило два яийтпатші кольйґи до двох 
дьіучпт, А то у біг дві 6} лі сестри. А вони еидьіли ііак цвинтар у Ви* 

рнжїшах. А там на поли кою того цвшпару буу іфіь вир манаті. ’Аліг 
того бідного лнйтнанта то з ішгб колпаиьіні була служба 0ай тік 
йшла обидва попри той цвинтар, кажи ішдєіі до другого: Мушу на зба~ 

дати шіньі своні жолиьпри, чи воші добрії службу робіт і чи води сьи 
боїігі, чи ііьй. Приходних там до тих дьі^чйт і той вшивним сьи, шчо 
з ішго комшшьійі служба: Прошу зшііьі дати снідішцьі. — Дала іншу 
сдідіїь&цьі, він сьи }брау і зроби} собі таку шинку, мак біскуп мани. 
І кажп: Йа йду йіх страшити. — А тон другий кажи до його: Дай 
спокій, того ии робі, оніі й так бІдньі швідуйут. — А він на того ни 
вважйу, йииб баре, йде. — ’Али том ііак уадріу, жи він йде, той ліійт* 
цапт, баре, йде собі за ним. Прийшлі кою того двиитару, той жп ста}, 

а той шчо сьи обібрау за біскупа, йде страшиш жбмиьара. ’Али там 
віт тбго пшштар} була барабольйнка у коиіцьох. А тогдн місьіщь еьві- 

тиу і буу вігир і захмарило сі.й, вїтир хмари ішригаиьп}; пак ііеьпць 
сивіти т, покажи сьи аза хмари, то віп тогдн ховау сьи за кошщьу і усе 
}стльау нш коанцьі, уяиоспу руки до горн і так поста страшну, ’Аіи 
він собі гада}, жи дпму сьи провндьіло і собі хбднт коло наґазнну і 
усе } туту сторону еьн днвит. Нараз ііак вісьнць засьвітігу, а від у 
тьім зайду до вето йти, иост е того страху, йак уздрі} таке цудо і 
приранднво так трц раш крикну}: гальті жи канраль ста} на вах* 

цймбрі, то аш учу} на вахцймбру, І у тьїм йак трбтнй раз крикну} 
і стріли} і ни вйднт більша ньікбго. Капраль вибіганп і кажи: До чбгос 
стрільну? — А він кажи: Иа нм знану. — Прихбдьи там на тото місця, 

дйунит сьи, доливо} дама* а горбу біскуп. Розбнраиут, диуйут сьи, а 
то йіх лай лбитпант. А той другий лейтштт утьік. Зараз вроби} сьм 
рух. подали тото до Львова, жибіі у Гарш.ізбіїСґиріхтьі збадпли, иак то 
було, Пошана пала служба там до ґаршлзопсґеріхту і зробили про¬ 
току л, йак еьи пприбра}* жн буу до половини н при браний за даму, а 
голова була біекупска, а він у тьім стріли} до ного, бо ни япзу, шчо 
то було, бо йнму видало, жн то бу} дьітько, а з дьігька зроби} сьи 
пан офіцир. І того жомньпри датком увільнили, 

Зап. в липни, 1902, в Нужниках, Вучацького поз. від Крогг 
Яжицького. 

99. Кінь замість страх а, 

Я був тогдн у воїіску, служив єи у Дервептї. О гою раз на варті, 
а дуже темно було, така пітьма, ідо на два кроки наперед не видко; 
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царю чую, щось чалапав. Я кажу: ГальтІ раз, гальт — другий раз, 
а воно йде, тай йде. Як я крикну в третин раз гальт, а воно це стаз 
і чую що вже близько, тогдіш стрілив; як стрілив ся і щось велике 
упало, аж болото розтріекяло ся, той аж застив. Як учули другі, що я 
стрілив, поприбігали, бо гадали, що то я застрілив сї, засьвітіли лїх- 

тарпго, а то кінь лежнг, турецкого нове забив-еи. 

Зап. 1903, від Івана Озарка, в Іванів цих, Жпдачінеького нон. 
Наталка Леввцька. 

100. Живий страх. 

То у ііпдіш'я сильі — іш иаяиі.птайу накуріт котрім - ходйу па¬ 
рубок до дьіукн на вичирийцьІ; а то була вьіч погідлпва. Посталили 
на дворі спати і тая усьі польигалв. Вів сьв вп иау йак дьістатн, шчо- 

біі го іш виднілії, а він вйльіз на хату і кндау з горн каипімія. А йак 
онп сьп посїанййлн і усьуда оббігали, опікукали І ни могли ньічо найти 
і усьі узнали, шчо то шчось злого войувало но обісьтьу. І с того страху 
поутьіка.ги до хати, кілько дьіукл звала свойі здбгадп і лншиїа сьи на 
дворі. Де йн збитбчньі хлбпцьі, то ви тра й злого духа. 

Ван. в лппди, 1902, в Нужниках, Бучацького пов. під Тнмка 
Грвнишивого. 

101. Страх і садівники. 

У ЕоснприньІ садьіувпк найлгіу сад. 1 паіїмйу два сторожі. Були 
файві.і йаблука і тих два сторожі сп іьіли під йібльііікоу. ’Али хлбпцьі 
зьібралп сьв і радьи сьи, йак бв садьіуникіу навудити, аби ми тотгі йаб- ^ 

лока обірвали. Один кажи : Чпкаііти, обірвем. Гїа зайду, возьву шинку 
кучму, убвру сьи, скину е себв одежу, білу сорочку ману, риміиь схо¬ 

вану, шнурком сьи цітпнрежу, ибгн білиш платниками пообвивану, а 
вони сн будут гадати, шчо то уиирлец йде до них, А так цвинтар буу 
блйско. Йа війду с цвйитари і буду нітскакувати, а вони сьи напудьнт 
і иоутьікайут, а ни нідетп 5' ііаблока, Тай так зробіїу. Йде попри цвин¬ 

тар, зачйу нітскакувати, трбха панйлиіі буУ, аачгїу штальвра (гайдука) 

йти но садьі, тотй сьн сторожі ианудплн тай аачйли утьікати. А той 
тче д^шчи за ниви нітскакуіш, аж загпау йіх у льіе. Тогдй сьн внрнуу, 
ириіішбу до буди, де тотй сторожі сидьіли під йабльіикоу, котра була 
шіцдорбшша, прийшло шче с трох таких, розгорненні, обірвали йабльіику 
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тай пішли. Тотй сторожі аж рало віходьц а льГса, дйуйит еья до най- 

дорошшойі йабльінки і уже ішла Йаблок. Кажут: Тецьґі опарі! Ото 
було злапати та бити. 

Зап. в липви, 1902, в Коропцв, Бучацького пов. під Олекси Сав- 
кового Соиьчува. 

102. Садівники в бочці. 

Ту садьі?пикп у Коропця стнрегли вигод. Садьіуипкй еидьілв у 
б?дьі, а одйа, Курйло АндрШшіши, балакайи: Йак би ви украли хоть 
дві дьішчивьі іїагід? — А дворакй кажут: Та йак украсти, йак воші 
ппльнуйут? А той Курило кажи: Украдем! Тппер дошч йде, йа убпру 
сьи по шльахоцкн, иопітнврізуйу сьи мотускаяи, а сам еьп шікашчу са- 
джиу, зробйу сл роги па голові, поваабтуйу на тотгі рогп чорних стирок, 
або ви пізпау, првуййжу сп чорвии сукном на голові топі роги доори, 
а вони еи будут гадати, шчо бідй. Йа піду до огпьу і буду нітскаку- 

вати, а вони сьи павудьп і утьічуг. І так гроби?. Йде у сад, вогонь 
садьіуникй наклали, а він вітекакуйи, йде до вопіьу; дп?йп сьи садьіу- 
пикй, шчо йде до вогньу, тай сьи навудила. Дйунпт сьл. роги па голові, 
чорнп, залашчеші — ей пишчіеьтьи! Отойата така дьішка, шчо мала 
три льїктьІ, тай зальізли оба садьіуникй у діл мису, І пьіц ви вйтко 
йіх. Алп той сад буу горб иохгілпй порйдно, до двїста крбкіу, шчо 
литйт добрн. А тон йак трути? тотй садьіушші з дьішкоу, полйтьілп 
у долйиу, аш сьи за ішли закурило. Потоукдй сп носи, голови у дьішдьі, 
шчо теньґнЙ пеад мала; йак тарахнула дьішка до плота, кажут: Сипе 
наша фаіїна робота. Бодай тьн Бог нобйу, шчос нам зроби?, Воші ві- 

так до йагід, а ті ?зьилй дві дьішчпньі йагід і ?тьік;ш. 

Зак. в лпшш, 1902, в Коропцн, Бучацького ноп. від Олекси Сав- 
кового Сеиьчука. 

103. Замість страх а дівчина. 

Я йшов із села з роботи, майстернії, і мав-єл еокеру. 'Гай як я 
так йду, дивлю ся у кіпця у городі етоет щось біле у б з паї і ш о лопає 
ся. Я питаю сї раз: Хто там? — Не обзивав сї. Питаю сї другий рач, 
пе обзиває сї; а меие дуже дек зібрів, тай кажу: Кажи хто ти, бо ки¬ 

даю сокнров! Аж тогдн обізвала сї і вийшла з бавив дівчина сусіда. 

Зап. 1903, від Івана Озарка, в Іванів ця х, Жвдачівського пов. На¬ 
талка Левицька, 

іспілгрлфі'шііП аг.ігшік. т. XV. в 
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104. На.чіоть страха — злодій. 

* Я йшов із вешгрщщ — було вопшаочи, вже перші кури ній їй, 
Аш лиши плотами ті дорозі я вздрів шос чорного — зі а ринд и — а пас 
два ішло, І зарає то чорни ішло дг хтгї. 'Гам єдна в до шиї. а мешкала — 

я щ дужи оііудив і тот другий - обидва емо сн овудиля, бо в нас 
югди вмирали на двфтнряю — воиовідали, жя ходиг така боли. Я вїшов 
на горбок із шш, с товарішої, а під цшштарпм старим на дорозі стояла 
знов я кас жінка ф кожусі такім довгії і в хусьцї, А ліг ніч була ясна, 

бо ліседь сіівітив а морос такий був, аш яскри скакали. І я вирів і 
»шп пішов торос поза плечі і чушір цинії став дубом іі то я т гіршії 
був оиуднв. /І га;іав, шо ми пінремо е того страху, бо то нас бола піт- 

рийшліі. Я хотів крикнути, шо то, а то ані ти іш дало говорити. Я 
другії рас хочу крикнути і ті юш було алї слова промовити. Я ввев — 

три рази пирпхристпн сн і крикнув: „Хто то?" — А той товариш мннї 
гш позволев кричати, бо, кажи, то можна оїпмітП Я іцп рас крикнув : 
„Хто там сюїт?“ — А то обізвало сн: „Я!" — Питаю: пХго?и — 

„Я !■“ тей вадом вачвло відходити. ВідЩшіо — з на дна рази буком 
кєиутн, той обернуло сн і пішло. Той товариш мннї кажи, що лиши 
було, мой, ни вачіпатп ду біду, бо можні новим врити, А я ему кажу : 

„Говори, як умерти, то умерти... от водиш, як би біда, тобн була сн ті 
уступила, аяи то шос иенного ест, Ми стоїмо іш тім горбинку далі, бо 
боїлш сн пін до дому, бо нам дало страх, а то перши, то то шои виділи 
чорни, лївл д’ нам до гори, — Ми дїсталим знов страх і хотіли* уті¬ 
кати, А я собі подумав: ЯА дай буди, шо буди, то ші буду утікати І 
І вашій бук міцно в руки і так собі думаю: Як шшї ні о скажи, то пи¬ 
рії х рис тю си той на пі для рас дам, а з него має повни лиш де гот ь, бо 
так кажут люди. Али то прийшло блищи, тей кажи: Слава Оусу Хрм- 

сту. — А їй вздріли, шо то чоловік; а вій був у дрантиві вгорнений, 
в сардаку чорнім аш по землю, а був малого росту — присадкуватий^ 

і в кануаї І в постолах обвито багато онучами. Здавало сп, шо так як 
який жебрак. Я вже вздрів, шо то хрпстпяпцка душа і аачевігм его щг* 

тати сп : „Шо ти ту робиш. Звітнії так пізно ходиш ?“ — а вже кури 
перші шпили, А він кажи, шо я йду до Тодоещ Лазарепка дшло- 

типі І Кажи, шо: Я там за міру Іду молотити І — Я еіу кажу: „А 
чому іщ йдеш лоро гов, али й сені політ хаги лазиш ?“ — А він кажи: 

Л>о ту стежка була".. — „Була — як була, а тнпер шш а. То лиш 
злодії тик холе п иочи!" А він мннї закручує, питає ся, чи жінки 
нп видів якої. - А я кажу до свого товариша: „А виділи, то то ва 
жінка була!" — Я тогди єго взєз, ввів на долану, зли за мус до тої 
хати, де він ходив коло неї, а таж був віпущепий пацюк с хліва. То 
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видко було, то то злодїй. Я зачав будити у хаті ту удовину а ґітьии 
і іш аош було сд добудитн, бо відай їх чемое обварив. Новин, шо як 
обійшов кістков а мирна хату навкруги, гей сьвічков вю умирав »ер- 
твец, тей кажут, шо і добу буде свати. Алн я зачзв, гуркати в вікна, 
причети, таем ледни-іш іедви добудов їх. Вини засвітили, втворило хату 
— аш увішли ми до хати, тей того злодія уведи, та я тогді зачев 
з иего иротокуя кегнутЯ. 

От, видати, икбим була втикли віт того чорного, шо то було, то 
бий був і до сито тни казав людип, шо шос ішриходат чоловіка иа до¬ 

розі', а так ви віру нї в що! 

Уап. 1903, в Руеові, Сиятииського поа. від Ілаша Вахшока, 0. 
Деревяпка. 

105. Страх кидає чоловіка в гноївку. 

Йак ііа буУ у Цавіуцбх у ксьондза і вййшлисмо ио вичбрі с кух- 

иьі, наймити пішли до стайвьі спати, а ба ніш6^ до стодоли і ульву 
ііил сьиьіи сушивйцьі, хті.іу її в я кинути на иьіч іінрнт свойі кбньі. На- 
колйі приїішбу коло вилйкоіїі гиойапкя і иьіц ним яи вйдьіу, тілько учуу 
іїиа йакііеь шеяист і оцяявмпау йнн сьп аж на сприднльі той і гнойанки 
нішіиш йак ио нбіїас, бо була така глибока. І зачну ним тогдй кричиш. 

На крик вибігли нарункй зьі стайиьі і помогли мшіьі віттам вйлі.ісгя. 
Хто мине там усадгіу, то іщ зиайу, бо зі иьікбго коло себи ии вйдьіу. 

Зап. в лшіпн, 1902. в Нужниках, Вучацького нов. під брата Гілярка 

106. Хлоп у гноївці. 

11 і шоу хлоп с Корбішьц до Шстройі иа вразник у иолйаиішб 
ноиидьілок. Наїшу сьи добри. Йде с иріізіїнку і собі вигойнуин. 

Дивпт сьи нараз, біжпт націль Мподих він собі; Траба здавати та буде 
иа них опок, бо йакесь було дужії файли, ’Алн йшли більша льудн з заду 
його І наупирід псго, а він собі іийсдит: Кобп тото панілі нн квичйло, 

тббим сьи охоропйу, шчббп иьіхтб цц вйдьіу та би було ИОЙИ уже, бо 
йак хтось уздрнт, то й скажи, та той ґазда відбере. БуУ вів у новім 
кожусьі, ній такшї, шче тогдй тьілько від кушиьірп. За кинуу він полу 
тай тото націй віт волу і вачоу дужв утьікатн. і нояннуу усьі. А тик 
дуже аіЛпріу, шчо яусьіу кож^х с себи скинути, таке того наяьй було 
киш ке. ІІрнньіс він до дбау, а у него була обора, а на оборі велика 
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г но ішака. І пін попри туту шолйику зачну йти о ти я пацьйтим до хяьі- 
ва; а еиб еьи вйдирло тин боуть! у гиоГпінку. А він хап за йогу. А 
воно скомпльгувало ним і ннріївіірнуло Гшіб до гионйнкп і зачало шш 
У тьі гпонйацьі ппрпвиртатп на усьі боки. Уадріу він, жн нп жерта, вачйу 
крнчйти до брата: ІІпкбло, Никбло! Вийди но с хати, бо на собі з.іа- 
нау іїакес иацьгі иа дорбзьі та таке водна, шчо вньд так вал куй и, шчо 
б — по гиоішицьі. ІІшб брат дивпт сьп, коло пего пьічбго нива, а він 
н о шоІшіідьі таньцьуґш так, шчо аж гпойшіка поверх пего брпокаіпі. 
’Аньі 'му очйй ші віігко, шчо с кужуха вробйу так нак сирдак. Кажи 
до него : Та ти Удуріу, цп шчось, уипуйно сьп, тай скачані по гноні'ш- 

цьі! — А вій кажи: А спсе котрбні. Таке було файли пацьіі, тай дес 
иодьіло сьп. — А брат кажи: Та йа вндьіу рано, пак йшло па вітпуст, 

шчо було файни, бо мало кужух білий на собі, а ти пер зробила сьи 
віуда, бо аш тиче з його. — І віяьіз з гдоййцки і пішов спати і екіп- 

чйяо сьп. 

Зад. в лопни, 1902, в Ііужппках, Буч&цьвого нов. від Я. Мах¬ 
новського. 

107, Страх збиткує ся над чоловіком. 

Йшон-єм з міста, а була вже нізпа година і дуже теяно, тай аку¬ 
рат у пів села надійшов до здибанії якийсь пан. Я хочу його обминути, 

а від не пускає; куди я, тудай він, все ми дорогу заступав. Я тогди 
іде не бони сї, бо гадаввн, ідо то ІІетрушесвиії (ґазда з нашого села) 
тай кажу: Чого хочете п. Иетрушеский? — А він курив люльку на 
довгім дибусї, — і як не посипле аскраяи з тої люльки. — Он, гадаю 
си, а то ідо таке, аж ем застив. А він сговт, ие уступає сї. Тогди я 
звернув з дороги на місток, тай гадаю оц: Ти будеш стояти, але кояче 
колись підеш, тогди а я сп піду. — Але як єн іяо сїв на той патик, 
зараз ми спати схотіло сї — на смерть спати, Тай гадаю сп: Я непу, 

продрімаю сї, тай піду І — І як ем усяув на тім патиці, то тогди вже 
иїц не намятаю. Тогди нзєв мене, піхто, лиш він, пан ечазае від нас 
хршцепнх і від нашої хати, тай ваше ме до хлїва ца трете обІсьце; 
тогди розібрав мене чисто, саком-пак, впзув, тогди взев, звииув мє гиіі 
у клубок, тей затолочив у соломепку, завбільшки на чвертку. А шмате 
моє зібрав до купки, змєцкав, оподв'ї чисто подер і всьо гет з чобітьми 
кинув у гноївку перед хлівом. І тогди, ле зпаю, чи йому вже Пай Біг 
не допоміг, чи кури заиіялп, ш,о так мене лишив. А як єя сї рано збу¬ 

див, то ие ні гем сї, аиі рушити, а ні вилізти з тої еоломєикн, аж ви сї 
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враз з пев перевернув, і так т виліз* Як-жеж уже ішлїн-аі з тої ео- 

лоїешш, то сан себе иастр&шіш-бі сї* Що зо мнов стало еї? Де мов 
шмате, що в лиш у сорочці? Де я б? Нічого не тємлю, Тогди зачин-єм 
шукати двнрпи ; як ем уже знайшов двері ? отвори в і стекпв сї, до я е| 
тогди зачав єм шукати шмате* А у куті у хліві качки сиділи; я гадав, 

що то моя иолотеика білусі', таіі уліз межи качки : качки заквакали, 

я ше іир’ше злєк сц вибігам зо страхи па двір, та її уврівєм під порогом 
у гпоїіщї своє шмате; взев-ем, то всьо таке чудне, мокро, тай утік до 
дому. До полудае пїчо ми не було, а від полудив зачав ма страх брати* 
А ЯК 61 лвг у печер спати, то знов десь так коло півночи, прийшли 
до яепи пани, поставали па воколо з люльками і пекли мене вогиьом* 

Так було біз три днн, аж третого лин, дав*ем єн воду сьнєтитн; і як 
ми вже оеьвятюги воду, то кинуло миов у косщьоаї до землі і відразу 
вепув-ем. І як-Єй тогди вену в, то спадом пі в доби* А від того чнсу 
вже Богу деку вати більшим то не видів* 

Зан* 1903, від Івана Озарка, в Іванівцьох, Жидачівського пов. 
Наталка Левицька* 

108. Як страх швів бабу в воду. 

Йшла Задні баба, Галушника, від корбу з двора 1 показау пі 
сьіі хлоп і кажи і Ходи, ’Али тон Іван Чемний буУ иа той час над 
водбу, ппечи трохи і дивну сьн* Завіу, той шчез би, у воду бабу і во¬ 
дії? по водії доугий канаюк. Ббдит йі і баба усе: Талаїмалап! ’Аля 
Ішіи Ч би ний іш видму того хлопа, лише бабу у водьі* Дивнт сьи, баба 
хбдиг по водії, а Іван Чемний уздріу, жп то ни з Богом і боііау сьи 
відпивати. Аж шірбшіьі чуйіг, шчп тота баба кажи: Божн мін, Божа, 

Ціно ііа куму винна? — Зайшла у гльиббку воду, занила сьи Богу мо- 

лити шчйро і нійшла на бераг жива. І до нитка шче ґаздуїш* 

Зап* в линви, 1992, в Корбіщи, Бучадького поз. від Олекси 
Опакового* 

109. Страх і баба, 

Була Хранбуска видай. ’Али йшла с пбгрнбу від Давала Куля- 
кбуского, шчо ховали, пізпа уже година, кидай у вершу у воду на рибу, 
чуііу, шчос трішчгїт* Али чуйу, усе кричиг: Паньї Орватбска, ііаиьі 
Орябуска, пб іаи руку* — Показали пі сьн у водьі ііокбйі, заву гала 
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. сьи у верби, ии могла ал вісти так раптом. Тато ііадьійшлії- гшіі пияо, 
піша годили, аа^ши льубпли говорити ііацьпр Лак «щ ш нішо, чуііут, 
трішчйт пат тлу глііббкчу водбу. Кажу?: То хто? Йа, лаиьі Хра- 

пбуека Литоепка. — А іін піт пі врнкпуу: То хто? А вони: То ти 
Олексо ? - Йа. Ходи суді. — Від ритуали ми с того мїеьши 
с тьмикбу бідоу так, йїш заспана була, вітьнглулцсмо ні с того иїсі- 
цьн, уший жн йі до хати, ддвяеа рббит у хатьі, шшітрнюк, бо злий 
дух приступну до непі, Прившисмо 5Г ТОГО МІСЦЯ, до йійі киглб, ї виде» 

до дому, до ціні, зачіїи еьн внртати наиід па того місця. Кажи : Шчо 
ш робиш зо жиоУ, куш ? Тая ііи юйа кума Ориатбуска, шчо мшш 
кднчи і Орлоуска і іганьї Замолото ви. Ледви ми її і віт ги віттьп гнули, 
шчбею еьп добйян до Іійі дому. 

Зал. в ліпшії, 1902, и Коропця, Вучацьвого нон* від Олекси Сав~ 
нового Сеиьчука. 

110. Як страх хотїв утопити чоловіка. 

Кривбнькпй Школа буу у ґуральнн. Зачн| просити Тильіеьньінл 
кого ґуі а іьипіСіі, шчобн ічі іпсиіу на вичеру руску, їй одмпші вічнр 
до свого шкаґрн Федиі Рож нового, [де віл від Федьи Рож нового па 
свій час іо їураіья і, ггудкїиц иорбі, іде пін де дім гай гч> у го^ласи ш 
У воду. Нін віт ги еьн р.ітуїіи. а шчезбн каки: Йа твоє імі пуншу вітци. 
— ЛИШІЙІІ СЬЛ ВСЗ’бІу ИаД бери ОМ, ЛОІКГ І Є|ШЦ на сиббу і іш іржи сьн 

* пірату на ні. Дж у чу| його шиаґнр а дому, шчо кричпг: Хто у Вога иі- 
р)І% ратуйтл! — УчуУ по йнгб гблосьі, лрвбї;айиг кажи: То їй, шва- 
ґ[ш, НикбДо? — Кажи: Йа. Ходи, вілтгїіі. Колб, кажи, шг лу¬ 
сканії. — І розгорнений уже у воділ, кожух тик сачош лившу олі 
$ водьі. Пі46 й Федьп покиг злий дух у вб іу. Ледвн СІЛІ НО ГО ІЙПЬІ 
пірату вили с тобі води, леиш Кривенький ЇХпкола шчо ш трох яісьи- 
цьіу нрийшоу на іісдн до свого ндорбушї. 

Зал. в ліпшії, і 903, в Коропди, Иучнцького иов від Олекси 
Оа в нового. 

НІ. Страх втягає парубка під плиту, 
е 

Пули иіі а йвдшім ибниен на нігшцішиьрх. А той ілопни, то буу 
пойирижиикіу син, мешкау’ у льієьі, а ми ходили обидва на ви'ііі|.іііііи,і 

до ]1у;кішк. Пули ми доугий чає. Потому піп каки до меїш: Ходим 
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тая до вони той пнрнмочуііиш 5' копії і рано підеш до ші'ьікп. І ми 
яь [брали і пішли і Ідея ви бій дьІе, а йа сьн від иего при ліпшій 
зза се ой і потреби, а він л і шоу і сьпіваїііі. Потому ііа єн ним вачпу 
йти так можи о дбеьіть крбкіу від ліспи, вій йде на ннред і еиіиани, 
а ііа за пил. Тая була стешка, котра була блйеша до долу до йпгб, 

А ній ті ту стешку ми авиртайв, атя йде дорогоу па віст, бо худа 
такжн дорога вела до дому до йііго. А йа си міішльу: Віп на хоча сьи 
росити, тай лі шоу «а дорбгу. Тая ііа за ним. Ту нараз дох од пі до водії 
і отпшну сьи. Уже пи сніваґш. Мпшльу собі: То віп иеуян вогбрпт па- 

вдр, ТаЙ уже сьи до него іш вітзнвайу. рьійгабу жн іі йа до водії, 
а ііигб десь пива. На мпшльу! То він ні шоу до дому упрост. Приходжу 
йа там до пйгб гати, яагльндаііу за нам. пика. Чубу гб.гос ііпкисть та- 

ьпіі нроразлнвий, иьіби дьігьчіїіі. Мпшльу собі: Та сьпівАй си тая. 
І етау ним і стбйу. Чикайу на него, а іініб ниміі, тілько той голос 
чуйу. Мпшльу собі: Нін десь можи й ааснуу на дорбіьі, бо буу ду«кн 
оспалиіі. Виру, йду. Йду, слухану, а нічось крнчпг так у ропі: Іїбжн, 
рахуй впне. Віінровадь мине вігци. ’Али голо змінну сьн. Уже тогдп 
й на сьн на ну дну. Тілько, жи хочу сьн нирнколаиі, шчб то йи. І по¬ 

води ноетуиайу сьи до того і отосу. А там була нлцга такії висока, шчо 
трнміта зо двацьігь мбіріу шпрбкоетп, а но иьі вода бігла. А ніг тоу 
нлптоу було лорожпо так, шчо можна було мешкати. А Ііигб тім запро¬ 

вадило. І так го укачіїло у того болото, шчо там було, йак бц хто 
узьну і щіумйсип облі.іпйу го. Н і приходжу до вето, таї кричу до него : 
А ти шчо ту робиш? А він Видним то юсом зачну’ кричіть: А Пай, ґваугі 
-• Йа тіжу: Нн бі сьн, тл то йа. Ледвоя го оиаяньитау. І тогдіїя 
йигб гшіровадну віттн тин кажу до него: А ви шш, ГіакіііІ то ти мудрий! 

Ти усе з дьїтькоп йдеш на пнрпнбрн. а їй днів, шчо ній ти зробну, шчо 
тннер іі та впгльпдайши до него, так тьп обдьіпгіу. А він сьи льіц іш 
обзинау, аж до раїїьи і тріо сьи цвілу иьіч. Віт тогдіг уже ньіі'дн сан 
ни Іішоу і усе сьи боіїїг. 

Зап. в лнііпп, 1902, в Нужниках, Вучацького нов. від Я. Мах¬ 
новського. 

112. Страх на верти а- човен. 

Ходив я до дївчннн і запізнав сн тая. Внртаю віттн вже пізно, 

прийшов ід човновії і сїв, узви друк кою се би і лопату і сів коло 
човна. Чую... я горн водов жнпе чоловік поверх води. Я иокім лізу 
в човио і неревояго на її єн бік. І я пришов до берета, а тот чошюм 
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зовсім *пуднув па тот бік, де був уішрет. Вітак я знов впзу иа цей бік 
— знов так само — знов мине пуднув на тот бік. ВІтак я мусів штри¬ 

кати ш човиа у воду. Штрик І — цалком уиіркув у воді і пішов па 
берпг, на гору. А він стоїт на берпзї, на плиті. 

Заїк 1903, від Дутчака Николи, у Тулові, Снятииського нон. 0. 
Деревинка. 

113. Страх заводить чоловіка, у спїг. 

Іїшоу? ним а впчириіщ попри цвинтар і надйбау мііпе котик. С того 
котика зробйу сьи білий нес. Припишу ним аж до улпцьі з ніш ураз 
і вітак стеніка була чйриз мур і він мине тоу стешкоу новіу аж до 
жолоба. Завіу мине у такі покбйі, жи йак ііпм сьіу, то аш сам йня сьп 
затьикау, жи такі иокбйі. Йак йим сьіу і засвуу йим. Прпбудну ііпм 
сьп, змерзйим, і нн зиау, ци йти до дому, ци пі>и, бо то уже евтііін. 

Дйуйу сьи, а йа иа каміпьу сиджу у еьньігу. Йак йа зобачпу то, тая 
о к нашу сьи тай ні шоу до дому. 

Заи. в линви, 1902, в Коропцп, ІЗучацького пов. від Стефана 
Марлша. 

114. Страх у горальпи. 

Йа буу ^ Грималові у і'уральпп. Тай накуратал, йак марпц па¬ 
ству, вовновий вибігайн до меип до спусту тай кажи: Паньі Косьінь- 

ськин, ючось у меии кидайи дровами. — Йа збігайу на до.’ійиу танка 
до панца, дйуну сьи, ніша ньічого. А на каку до песо : Слухай по, 

Йак би так, кажу, лихий, тб бпм тьи пабцу доори, тай бис с тпя буу, 
— А так, йак друга хата, йи солодьіуньй. Слухання, а у тьі солодьіупн 
хбдит вбіжи — йачміиь, жйго — аш нбпіт саму стельу. А вів кажи: 
Слухай, пічез би нирпрабйнйн штуки, — А йа кажу до ного: Ну, хо- 
ДЙ-ж ноліівпмо сьв. ци то йп нрйуда. — Приходимо, утваріійимо двері, 
а там хбдит отакий хлопоц (показує), а усьо збіжіі у купі, усьо у куну 
сиакувау. Стоцімб ми, стойіиб, утворилися*) другу половйву, а вів паї 
пбпад головами йак ііішоу, аж ґуральньн стрісла сьп. То йа йнгб так 
иа ской і бчи вядьіу, йак вас. ’Алв буу млнвбк, так у другім домі, жи 
солод душній. А той млнвбк так мели, жа аж іскри скачут. Йа при¬ 
ходжу до майстра до стапциві, тай буджу йигб: ІЧ’іесЬ ішцзісг \у5ІапІе, 
піесії раїггу віє, ї.с уезі ЬІсіа. — А він кажп до менн так: Шкода, 
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жие такий старий, уже найти дьіти, а такий ііяс дурній. Йа тьіяькі 
льіта спадну у ґуральня, тай біди на шідьіу, аш ти уішдьіу. Йа устану 
тай піду, пумухайу. ’Алн йак скоро аизіа бідіі, то біпе дьіетапиш 
у писок, — Виходимо на ґальириу, дивино сьц, а таї усе: їио — пу, 

фбуть, фйуть, фйутц (свище) ї А па кажу: N0, раігяа] рал, уак шіеіч 
війсі — Та £<їяіе тісЦ зібй, кіегїу іо ^еііупазіа дойхіпа, іа рагоЬсу 
азх ро гїттазіе] Ь$Дг& тієї! 8І6Д? — Приходим тавши, а він сиди? 

иа бальну, тай усе: У по, фйуть, фнуть; а коііьі еапайут, ледвн днхайут. 
Зальиский пїїрнхрпетву сьп лише, ша, тихо стало, Коиьі при жолубі йїдьіц 
пеіа п іл чого. А той кажи: І йа ЗО льіт у ґуральня тай шчем такого 
де ввдьїу, аш ти мене на то иаві$, 

Зап. в червня, 1902, в Пуждяках, Бучацького іюв, від Ігиата 
Косїпського. 

115, Чорт горил ьник. 

*Алп уже у зимі узьнлн мине до ґоральпьі. І йа шчо ибчп ходйу 
такжн там до волілу у дочй. Раз у вечпр йду чириз гушиб, а він вц- 

яазит світ кнрату, такс ньібц тильй і так иарачкп, парачки, аш при- 

блпжбу еьп до ієни. І уже тогдн сьп пілдьіс, йак чоловік, тай кажи 
до ієни: Ти де йдеш, Романи? — А йа сьн відзивану: До ґураяьньї, 
А тобі ва шчо? — Ну, бо й йа йду. — Ну, а ти там шчо будеш ро- 

бйу? — Ну, та йак то шчо ? Та биз меди ґуральню ни можи йти. — 
Та чуму ип можи йти ? — Бо так. А іїака би то горіука була, йак би 
ви йа? — Та бак то йака? Абб ти ні шчо робиш? — Ходи зо маоу, 

будеш виділу шчо, — Айа, йди с тоббу, можи бпс ми їїакого лиха вй- 

строиіу? Йа уже тибс дббри знаду, — А ти мине йак мбжиш знати? 

— Або то на ти тручпу мине у воду Поло млива? — О пьи, кажи, то 
мій брат, бо він мельником, а йа ґуральїшкої {зинхаиьіки убндва — зии, 
брата Філька). Ході зо шоу, йа тобі поніжу ниго, він прийде такжн 
до ієни, — Бпр£, йду зьі страхом, Приходимо до ґуральньі обидва тай 
він від мени просто на кльішток (там де сьи робота студпт), подпвіу 
еьн. поіішну, аоиьухау, покушиу тай кнвайи го мени пальцем. — А йа 
у такім страху І Гадайу си: Піду до нубльїки, та шче мине иубльіка 
трутит з гори па долину, І ни йду, Тай кіжу до тих, шчо там були 
у ґуральип: А ви видихи дьітька, вонда во? — Кажи: Де? — Адй 
кажи, ходпт по кдьіштоку, — Усьі сьп дйупут тай жадип ви вйдит тай 
кажут до ієна: Йди, йди, дурний. Тобі сьп уже ировиджййи, бо ти 
сьи бойіш. — А на сьи вітзивану: Та то той самій, — А він до мепи, 

ЕТПОҐРАФПШій ЗВІРНИК. т, XV. ^ 
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бчи тршшрвуу віття з горі тай ваставиу мн ср..у. А йа кажу: А ди- 

віт во, шче ми наста^іШіи ср..у. — Тогдй ґуральинк приходи? до щепи 
тай кажи: Йди, йди пїнаку, іш аабауйпй льудп; улиу йис сьи, тай 
шчось- плитеш. — Тай йа уже стау, тай т вітзпваиу сьи, тілько дйуііу 
сьи, шчо дальі буди. А вій вітти пішбу, до кітла події вйу сьи, иотбшу 
до куфи, де горбка, вітак пішбу до катки, розьібрау сьи, ульіе у катку 
(цвдьіпдир лишку иа верха — зам. батька), вйкуиау сьи і уже тогдй 
ни знану, де сьи подьіу. 

Зап. в лиіши, 190% в Нужниках, Бучацького лов. від Я, Мах- 
донського. 

116. Страх тримає чоловіка цапки* 

О ден хлоп с Корбпцьи посадку кукурудзи на лузьі кбло води 
у папа, у Мислбского, І там стпріг йіх* *Али одного разу наклав собі 
огонь кодо буди і лижіїт. Дивні сьи, йде, йак то навивану? у Корбицн 
льуди шльахтичіу кульбадн, такий кульбаи. І відай ванн сьи до иего; 

Ти де йдеш, кульбанн? — А воло до него сьи пп вшивайн. — Ага, по- 

мпслну він собі, то пбуин Розбуский. Розбускни, а вп де йдети? — А 
він іш вітзивайи сьи. - А він собі помйсину: Можи то дббрн Мислоу- 

ский, а йа так до него каву, тай вій аіоучйт, шчом му гонору уймгіу* ~ 
’Али прпзирайи сьп льіпшп, ви подьібнв дес до чоловіка. Уаьну він 
голбу ньу І кину у у дьітька* Йак аачйла тогдй бури бути, буду вівир- 

нуло, вогонь набрало, каїшльух вісадило аш на дуба, а йнгб постівило 
ланки у вільховий корч. І так стоиау цьілу дьіч, аш сьн рано епаміші- 
та^, а тдмчйсом кукурудзи зьвьІлн і пи міг доетирпчн. 

Заїк в липни, 1902, в Нужниках, Бучацького пов. від Я. Мах¬ 
новського, 

117* Страх тисне за палець, 

Еуу ту такйй пастух і пас паиьску худобу. А буу там, у Коро¬ 
пе д кім, нобприжвик, називав сьи Иівап, Иа — кажп пастух — пригнау 
худобу і льйгйим собі спатн; а бууйнм пакйдау у пйид іїаблок, Али ту 
слухайу, шчось па нодьі гульайн* А йа собі гадау, шчо то той иобп- 
рижнйк мине страшний. А на кажу; Гульай, гульай Иівап ку І Аш ту 
чуйу, алазьнип с пода і приходи? до хати і зачииайи гульати, Йа схб- 

ішу сьи і Узьиу инм налпцьу і кажу: Чикай, Йівани, то буду зараз 



С7 

блу. — і узьпуг Гшя палицьу і по усьі хагьі с налиплу і пг.іґде ппма 
иьікого. Йа стау і задумау ник сьи і уже зпайу, жи то ші побирижнйк. 
Аш ту Сиру і зпоу льигаиу. ІІрпхбдпт, йак мине потпенуу за шілпц 
у иоаьі, йак ііии сьи схопи^, то аіп на двір утьік мйжи худббу. !Алп 
він нрпібдит і танка до худоби і кажи: А правда, аш йа тпбе в ту 
внаіїшб^! — 1 бире І рахуйп худббу. Бідрахувау двацьіть штук і бире, 

жіше і? долину 3? бзйнц. Він жопе, а йа ааввртайу і так йим еьн влу¬ 

чну, бо він сьуда, а йа туда і худббу ии пускайу. Аш ту ухоїіиу Вид¬ 

ного вола, йак сьіу на ного, то у такі бзйни зайіхау, жни другий день 
нас два ледво у дваиацьитьі годйиьі знайшли. 

Зап. в липни, ІУ02, в Нужниках, Бучацького пов. від Кароля 
Пшиблукевича. 

118. Як верби хитали ся. 

Ту в „жптпї“ просто, там на дорозі, так ва хрестом пе далеко. 
Кобила полетіла на поле. Я сї дивин за иев, де вона полетіла. І верби 
сї хитали вобидві, а не було вітру. Так: одна туди — друга туди. 

Зап. 1003, в Іванівцях, Жидачівського пов. О. Деревяпка. 

119. Як страх гойдав кокорузами. 

Як я був парупком, ішов тут просто Максимихп. Йду ппдалеко — 

таке гей коза, геп пес іде дорогов. Йду — нїц, по утікає. Те я кажу : 
„Ни втікай, ти!“ То... як си зірвало тей ф курузи — курузипп ходї- 
тало, та я став тихо... Вжи ип видів пїчого. 

Зап. від Онуфрія Андріящука, в Видішові, Снятпнського пов. О. 
Деревяпка. 

120. Страх і стрілець. 

Раз йа іішоу с Корбпцьн, іду Лугами сьудй на майдан, а мауйии 
зі собоу стрільб^. Приходжу ту па іїидбн пльац, а той ильан називали 
сьи Стадйрпьп. Дйуіїу сьи, стойіт дик і рййн. А дужп сьн було витко, 

иііл.нп,ь сьвітпу. Мишль^ собі: Забйу ткбеї — Стріли^ ним раз, він 
пітскочи^ і па міецп стойіт. І так йим шче устріли^ два рази рас по 
рас, а він за кбждим разом нітскочпт і етапи і стойіт. Мйшльу собі: 
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'Гра тьп помп пу ти і лишити, бо то тітко, жц то піі зьвір. — 1 ні шоу 
іінм пбпад воду, шчббим иирийшбу па другий бік десь. ІІрнйшбу йим 
до клітки, дііуйу сьи, па клйтцьі сидгіг кіт. Мйшльу собі: Нп буду 
стрільа^, бо то пеупи те саме, шчо йа там стрільбу. Йак то баби при- 

иовідуйут, шчо біду сьи бйи па вІдльі. Мйшльу собі: Такого коті йак 
йа на відльі удару льуфиамв, то го забй| на смерть. — 1 так у імньа 
ббжи пирихристну ним сьи і Ударн| йим. Рука мппьі аадиривіла, а 
стрільбі упала до водй. Ста| йим йак туман, ньічо нп вйджу. Так за 
годину опампьптіу ііии сьн, вйтьах йіш стрільбу з води і чирис клатісу 
дільі йду. ІІидалеко другого берета стойїт таке вьібп подушка иа клаг- 
цьі. Мйшльу собі: І шчо тапер с чортом робити ? 'Аиьі го пириетунйти, 

аиьім бити піі годин, бом заледво шчом теплий тче віт першого битьй. 

Мйшльу*собі: Нозьму та тьи копну. — Копнуу иа иогб|, а е тбііі иб- 

душки закурило сьи так, пьіби нитльбваиа мукі. Так ми сьи здавало, 
жи ми хтось пасйпау | б чи россйчииого ваппі, тому шчо мвьи так очи 
никлії. І ужем більши пьіц III] вйдьіу. І иіиібу йим дільі. Йду йз, 
а там була у льісьі хіта дауііб, а,їй тогдй тбйі хіти уже ии було, 

тьїлько сьи лишила пвуийцьа, а ту ги на моїій шчіеьтьи зачйу дошч 
йти. Мйшльу си: Сховайу сьи до тбйі пиушіцьі, бо ми було шкода ка- 

ішльуха. 1 сховау йим сьи. Йак сьи дошч ирильльйу і так льдьну пару 
годин, а йа у тьі га|нйцн спдьіу. Йак сьи пиристіло льльйгл, вилажу 
с тбйі пиунйцьі і уступну Гши пару крбкіу і гі дурпйй обгльйиу| сьи. 
Бо то їїи дурно баби кіжут: Йак йдеш, то ии обгльидай сьи, то иьічбго 
злого ии зобачиш. А йа того собі ии ваиамаьвта|, ім сьи обгльйиуу. 

Диуйу сьи, стойіт іїакйсь пай такйа пьіби йакна грабйа, у чбриьім сур- 

дутьі, у чоббтьох шварцбваних, кайстпр такий з на метир і льульку 
курпг. ’Аля такйц огонь спали, шчо можна кукурудз сппчії і на меии 
дймом дмухайи, бо то було блйсько. А йа сьи так сііудИу, шчо пп звайу, 
де стбїїу, Каппльушйші Упала, мацану сьн за голову (зимна — зам. 

Яжицького), а волосьи стойіт йак прутьи. ІІідиьйу йа ту каїїнльуіпйпу 
і сховау піт піху; а тотй капельушйпа зачйла трішчйги, бо то була 
с соломи. А йа собі гадайу: Йак сотбшшк учуии (буде сьи сьмійати — 

зам. Яжицького), то можи присту’ннт блйшче до меии. 1 так йиемо сго- 

йали обидва с піу години. Мйшльу собі (дам йа тобі — зам. Яжицько- 

го): Тобі усьо ййдно стойатп, а йа буду аачшійу тьікіти. — Зачііу 
йим сьи поступати у вад, а там буУ з заду пень. А иа бис ииьп : Ге¬ 

геп ! Йак йим сьи схбппу, то уже тогдй і страх від меии відлйтьіу, 
а так йим тогдй утьікау, шчбм сьн аж дома обгяьцпуу. 

Зап. в липни, 1902, в Нужниках, Бгчацького пов. від Я. Мах¬ 
новського. 



121. Страх у пасїцї* 

ІІікау йа іиі пьіч у суботу* ї там кбиьі сьі лишили і після сьв 
бис цвілу индьільу, бнс цьілйй день* У шідьідьу 5Г вб'ІІір ИШО? ДО 
дії, а там почукіу шче ниден зо мішу І здабайпи сьи обидва. І він 
ішіи пса і йа маЗу пса. ї йдемо обидва. Аш ту ч?іша, йакісь сііішшут* 
Вій кажи: Идут в Зарвапіщьі і співайут. І йдем діїьі Аш приходим 
нидалеко, а то ? тісьіцьі йакйсь співаки. А він кажи до меіщ: Йакйсь 
піїаииЗ; вирньіш сьи* — А йа кажу до песо: Та тії сьи ийапого боіИш ? 
Най він там собі співанії, і так смо повставали і радим сьв. Аш ту 
пес йпдеи за другим і поУтьікади. А на кажу до його: Ходьш. При¬ 
ходим просто иасьіки і мине екортьідо покривити сьи, А воно скочило 
с иасьікн І заеьмШадо ші і стріскало у долоньі, тогдй аачпло гуяьІті, 
а ми занили тьікати аш під льіс. А воно йде бис ибли і вогнем снили* 

І приходні* до новин і зачишійи ішдити. А ми стойали під яьісом, аш 
ту нарви дйвїїм сьи, льіс гори і і лониг сьи, а ми їьшаииіи до гори до 
дому. Аш ту внбїгайим у половііпьі поли, |жо пьічбго іш чути. А там 
яноу льіе буу, куда ми мати тьїкатн* Ми црпбігайим до самого льіеа, 

а пін уже ііцрибіг нас і стріскау у доійпьі і зачну сьмШатн сьи. Нараз 
вису льіс мани сьи і ломи? сьи* Ми обириули до кбіши, ииоу аш під 
льіс і ташїисмо носьіла.іи, ббсю сьи бойали. Аш ту шче ііиден иадйшіу 
і кричну: ?йи! А він кажи до ієни: Па буду кричну, пай живенько 
іїш. — А йа кАку до иего; Пай, ин кричи, хто апайи, шчб то за 
йидеп* Уже маним видного, шче ти -гра її другого? — Він казан Йа 
таки буду кричйу, І начну кричиш : Домеиьцьу — ва! — А від сьи 
вітштіїн : Чого ? — Йідь живенько, бо беьдп йн біда. І тогдй схсішу 
сьи борти від вени а йа хбпну го сьи ва плечі і «ачйлисю тьікати* 
А пак йшп йнгб дьіпіау, гай іііїм го трушу шізат ееби* А вій схбшіу сьи 
тай впне дьігніу, тай мине трушу назАт себн* Йа обгльйиуу сьи, а той 
чорт росиустй? лальцьі тай туй мине за плечі злапати, Йа пак крикну у 
І упну ним до виагльї, ул;еі іш міг даль і тьікати. Аш ту прнНадит той 
трстші до пеки* 1 уста у йа, то шче так пак би стпрту соломи запали? 

і нн знати, де сьи иодьіу. 

Заи. в линви, 1002, в Нужниках, Вучицького йол. від Кароля 
Пшиблукеїшча* 

122. Страх розпитує. 

Раз йшов-би із села і як упини в- еа сі коло біЧшосцьо&ої брами, 
закликав хтось: Іване! — А я кажу: Чого хочеш? Але лїчо не відо- 
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звало ск Я зачив знов йти, а воно тогди каже: Де ти йдеш? — Я 
кажу: Др дожу! — І як-км сказав, що йду додому, то такий мене ляк 
зібрав, що не міг *т кроку ступити, волосе дубом стало, аж шапка під* 
лізла до гори і так стоїш ем може з квамдранс. Потому зачив*бж по¬ 

боли йти і все мене щось ги и-б її не пускало, але ідо то було, до яипька 
не знаю, бо нічого не видів. 

Зан. 1903, від Івана Озарка, в Івавівцях, Жндачівського пов* 
Наталка Левицька, 

123. Злодій перестає красти через страта. 

Разу йвдаого стау па у почп. А йа такий звичай аау, жп ?сеи 
льубііу шчось піти і украсти* 'Алл биру І йду па другії сило і вьічбго 
там ви узьи?, бом ии ва? йак, бо були польщипанти. Виртаіїу звітти, 

мншльу собі: Поверну йа до кбрішш і Жиди арабупу. Аш ту діру сьи, 

піди йакнеь йіднйм коньбм. 1 бир? і сьідайу І йіду* Дйуйу сьи, а він 
низе йакісь тельбухи. А йа бир? пиж зза ходьйви і ріжу, Йак ним 
пробну, аж вогнем посипало на мепп. Йа тогди скбчну с фірн і хтьіу 
ішя бити того фіряапа. Дйуйу сьи, а фірма па ннма. Кінь сам біжйг 
дали, Биру, доганьййу коньа, сьідайу і ціду, Прнйїжджу йа кбло кор- 
шаш І хтьіу шш новиряуги до кбршан. Дну ну сьи, а кінь біжйг. Йа 
тогди вириуу сьи і догапьайу коньа» їїн міг йа го дьігнати і виртайу 
сьи, 'Али мншльу собі: Ньіч йим стратну і иьїчбго на поанскау. Піду 
йа до їурадьньі і вбзьау патікі?, аби а лурио ии йшоу до дому; Аш ту 
йду би з гребдьу, біжйт сусьідіїиіі хлбінщ і усе шше за сорочку ТЬИГІІІТ, 

На сьи обзивану до його: 46 ти хочиш у меви? Тобі жить, жц на ии- 

еу? То Йди, тай ти си вовьмй. А вій ?зьиу тай внскочи? на меаи. Слу¬ 
хану, шчо мииьі так тьйшко? Мацану на ииредьі, йакісь на ашиьі ноги. 

Йа тогди гадайу: Шчо ііи такого? Дрова пасу в ногами 1 І тогди га¬ 

дану : Возьіу тьи і утбпйу. Злапау ним за чупор і кину? йим у воду. 

Тогди гадайу: Шчо йа аробну ? За таке пусте і утошіти сусьідаого 
хлопцьи* Вертану сьи, можи го шче вйкагиу тай иіттрісу. Йа лише сьи 
обірву?, дп?иу сьи, а вій на юйяьі, Тручйіїу с ееби, ии мош стратити. 
Прошу, аби вльІв, він пи хочи. Мису дальі, аш носом аж до вшльі 
похмлйу йим сьи, такий він тьшішїіі. Приношу до дому, кричу : Жінко, 

утвори! — а воиі пи чуин. Йак йим вйгьпу двері, двері сьи розламали. 

Йа кричу: Жінко, сьвітні — а вона ии чуби. Йа за чуянр, хтьіу Зик 
того стьигиуш с иличйи, а він йак зачне крячити, йак сьи позбігали 
шче більші, тай ми го з рук вирвали. Ни лишило вщнь( сьи лише во- 
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лосепьп. Йак на унау тогдіі до впяльі, тоя три див аілл пі?, аиьі ппу, 
аньі гоаорйу. Йак йпа устау, пішо? вий до ксьпндза, віісповідау сьп 
І ужев більши пи крау. 

Зап. в лппип, 1902, в Нужниках, Кунацького нов. від Кар, Ниш- 
блукевнча. 

124. Узяв дідько смаженицю! 

Буу Йа $ ІІадорбжпьі там вольовії. Лля йв його разу у восипй 
ночувйу йа коло бараббдьі І вій брат такжи, бо тая дужп дикії бара- 
ббльі йіли, то яусьіло вас два бути; пак ґшдбв пішбу па впчеру, то 
другий сьп лишіу, бо іііі ножна було так зостівктп. Так па рас пішбу 
на впчеру, а брат сьн лишііу. Новпчеріу йа, а жінка кажи до всип: 
Та возьяі тав у горньітко шчось братовп, бо він десь дужп голбдпн. 
— Та шчо вбзьиу, йак уаіесяо уоьо зьзьілп ? — Жінка кажи до менп: 
Зачпкіц трошки, йа ву і?свіжу хоць дві Лайка. — Зачпкйу йа, вона 
Усмажила, зауйнзала нпньі до хустки горпьатко с смажиніцпу, йа биру, 
йду. ІІалпцьи у йндньі руцьі, а горяьіітко у другі руцьГ і так йду. 
Приходжу коло млнті на гребльу, наріз ньщ нп віцжу. Агій, а то 
шчб сьи стіло ? Сьльіпотьіу пн иійу, а нп вйджу. — Наріз впоу ско- 
впльгувало но тьі гребли та у воду — бух! мііоу. Горпьатко поплнло, 
йа сьи дббри викупну так, шчо азі ми сьи па хтьіло, заледво, шчов сьи 
вйдранау па беріг. Йак Йпя сьи вйдранау, лііуйу сьи, сьтьіпі пиргідо 
впоу тика чбриа, йак би хто задпльувіу. Агій, а то шчо сьп стало? 
Та мпньі пн перший раз сьуда ходити. Пирпірнстйу йа сьи тай пйяицну 
по сьтьІпьі по тьі раз і другий раз. Днуйу сьп, а то йакйсь конина 
така сухі, йак дошка, а йа по пьі налцциу бйу. Гадййу собі: Та шчо 
она вииьі виниа? Тра узьити тай вітл,и^ випровадити нотам на нобо- 
лбиьп, та під сьн пасе. Йа тілько руку ватьигиуу, хтьіу йиі уаьитн за 
гриву, йак яниу пруднб до горн ногіяи У воду! А Бог жн би тьп но- 
бйу с копії ноу. Та виньі другий раз впоу купати сьп траба? Та па шчо 
хочу шільістп в води, а мине ньіби шчось у чолб бух! А йа зноу у 
воду. І так мит з десьіть раз кішудо. Заледво шчо йа вйльіс тай узьиу 
тай йия сьи впрпуу до дбву, бо с иубльікоу пп було шйршойі ради. 
І ужев у до в а ночувйу, а воно віттн тай пішло аж до ного брата тай 
ііїздило иа пі.і а десь до опіупочи, шчо ледво дочнкіу рапьн. 

Заи. в липни, 1902, в Нужниках, Бучацького нов, від Я. Мах* 
повського. 
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125. Як страх -їхав повозом. 

Раз Ва пучувау с кйьіа «а коньушішьі. ІіриїїІхав ним, нопутау 
йия і иустйу паств, а еііз:пж иішбу під льіс спати. ’Алп льих па таіі 
чосг. пи вожу заснути, Зробііу йа собі двйґар і куру. Слухану, цакись 
пак йідд штирі а кільма, иовозоя, битьіх тріекайп, аяп так піди, йав 
вітпр ті меии і просто. Гадайу собі: Тра еьп вітцп уступити, бо йа 
па салі дорбяьі лпжіі^, бо пак падййп, а ви зябжу сьп жііво схопити, 
то вшьп можи розйіхати. І иочау? ния уставати, а ту уже коїш иадо- 

япо^'. А на сьи зльик так иогп піт себн хап і А ту тиичасон мине оену? 

по кольіпах так, шчо аж йпя сни гпіршшрпуу до горн погаап. І від- 
йіха| від мсті з десьпть крбкіу і у тьія пепіідьі ббпрнуу назад другая 
боком, куди голова була. А йа гадайу собі: ЇГак яцьи Ударну уже по 
кольіпах, то шче, цоьакро^, Ударит по голові. — 1 йа хтьіу ппрпкпц- 
путп сьп так, йак сьи дьітп иирпкпцкайут. А там було таке бзпро ва- 

зйд меїш, а йа у тотб бзнро боуть І А він відйіхау з десьпть крбкіу 
тзн ночау сьи сьиійагп і у долбпьі плеската, а йа у калабаїш купану сьи. 

Зап. в липни, 1902, в Нужниках, Бучацького пов. від Я. Мах¬ 
новського. 

126. Страх у стагінї. 

Як на полягали у етайип і спали — а була вже ноже перша го¬ 

дина. Зачндо у ставай дуже лоскотїти так, що ми сї зі сну посхашши 
— і зачнв меде тогди Павло кликати, але я пе хотів встати, боя сї 
бояв, 1 як ми засьвітили лїхтарпю, а копї веї поврпвали сї, і пе було, 

апї одного в станіт. А лоскіт дуже був гпіі*би сї стайне валила. І ян 
пішли тогди диви ти сї, де ті коиї поділи сї; а вони стояли веї у купці 
коло плота і лиш фуркотіли. А в другій стаапи пара коипй вирвала 
жолуб і витягла аж па серед етайиї — а далі пе иогли вже вийти, 

А з того страху яп иовтікали, аж до хати і сио спали, аж до раия, 
бо бояли сї з хати вийти. 

Зап, 1903, від Гриия Бавуса, у Івапівцях, Жидачівського пов. II 
Левпцька. 

127. Страх на вовї.. 

Як їхав Ииклевіч до Стрия і ему еїло на віс, то так було тешко, 
жи коиї навіть пп могли йти. Алп, жп вій ще иц знав, що є... Копї 
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бив - кеші іш хтїли йти. Дужи тшко, так, жи иа коньох стала цаїг- 
к гм піка, Аш сї біліла піна. Навіть ему*.* тоди він казав, бачу — ніс 
му шгривнртало. Бо він аш тоди став. Злїс був, І злїс тоди с фєрн 
і пішов довкола воза і кажи: — Що за дїтько сї вишив вшиє І? 

І тоди пїц пи видів. І як еїв тоди на феру, то коні ни міх стри¬ 
мати, так втікали. Вія навіть тоди, бачу, заїхав був до Цуцуловіщ — 

тими, кіиьма, А то теньґий кавалок, но, жи я вже позабував. І с того 
як приїхав до дому і захорував зараз. 

Зан, 1903, від Грпия Бавуса, в Івашвцях, Жодачівського нои, 
О. Деревяика. 

725. Страх у млипї. 

Мак мові тато були у Підгаицьох у пана за туибяного і так 
йидябго разу ввібрали форішльї йшіти до млина, Віки дали збїжп на 
фірн і пошхадн до млина. Припікали вовн, поскидали, казала парупкам 
понасипати па коші, парункн понасипали, а самі подвигали. А тато 
льиглн па сирнику там па тоту, де мука паде. її а вудки позасптіїілп, 
шіна ньікбго у мявиьї, тілько вони. Закурили собі льульку і курут. 
Вплашт спі т коли са на виник і такжп л кульку курпт, І стау на опрб- 
тьіу них і дим пуск&ни. Так з годгїпу ііидеіі па другого пускали дим. 
Потоку він пі шоу до каїіпьи, понравпу камінь, пі шоу до муки, помацау, 
чи добра пде, узьиу дбубннькп, яокбутау, тимчаеом когут : кукуріку І 
А панич піт камінь, мало си клуби нн ношлибау. І уже топі пбчи 
біль їйи ап видніли* 

Зап, в липли, 1902, в Нужниках, Бучацького пов. від Я. Мах¬ 
новського. 

72.9, Люлька в соняшника. 

О ден чоловік у повідав. Ішов в ночн з двора І здибав єго папок 
на однім млнннщи, шо сн називає; ивглннпшни. Він надибав того панка, 
а ланок курив люльку — таку порцпляпову, білу. Кажи до пего: „За- 

мінєіію си люльками". А чоловік кажи ; „Мінейяо си І“ Тей си зажінеди. 

Чоловік пішов до дону спати. Рано дивні си — а то сошшшша так.,, * 

пириломлепа — нп люлька. Рано шов до двора иазат — той чоловік 
самий. Приходні на то місця, а люлька єго стоїт на здали* 

яггаоГРАФічштІЇ збірник, т. XV. Ш 



74 

Зап. 1903, від Василя Ґриґорійчука, в Видикові, Снятинського 
пов. О. Деревянка. 

130. З люльки костомаха. 

То наш йидеи принюбу до млива (Лаггйак, чи котрий} і зачну 
молоти танка, чи шче ви я од «у, лиш сидьіу коло вогпьу, бо то таї'жн 
було у зимі. Там при огіш сидьіли н иичі, й курили льулькй. Ирийшбу 
павич, таґжн си сьіу кою них, тай к^рит, тай кажи до того чоловіка: 
Міпьйй сьп зьІ шюу за льульку. — Той чоловік кажи — дйвпт сьи, жп 
добра льулька —: Чи ви схбчпш додатку ? — А вів кажи: Ньп, так 
■іньйБу сьи, гурт на гурт. — Того панича була льулька файна, дирив- 

іїйниа, с таким цибухоя, жв сьи гбидаіш; а того чоловіка то була 
льулька чириийшіпа і маленький цибушок. Тай поііпьйлп сьи. Доки той 
иапйч сндьіу, то той хлоп кури]?, а йак панич пішбу, дйнит сьи, а то 
ііи льулька, али косгожаха, йога с коиьй, с шиїтом. Зичили сьи усьі 
сьаійати а песо, шчо вій собі льульку таку занівьйу. І вій вихбдит 
рано тав, де тотьі вастаукй, ва тоту пригату, йигб льулька коло влипіі 
иа плбтьі повісииа. Узьиу льульку. уиьіс до млина і зачйу показувати 
тим льудьон, а оий дивйіи сьи І сьмійали сьи с того усього. — Той 
панич вигльидау йак мельник. 

Зап; в вересни, 1895 р. в Ііужаиках, Бучацького пов. від мами. 

181. Виміняна люлька. 

Іду я одного разу, так о дваиайцетї годині, іду я, то стоїт хлоп 
на дорозі... стоїт, а я курив люльку. Бік кажи; Ану яіпен сн зо миов! 

А я си взев — заміивв за люльку за ту. Я до дому прийшов та до тої 
люльки — иима. А то в торбині- кіньский гівшзк иамісто тої люльки. 

Зав. 1903, від Дьордїя Черешньовеького, в Степені, Сііятписького 
пов. О. Деревянка. 

132. Кепська виміна. 

Шов чоловік в вочи с сила, знаєте. Переходат его тогди біда — 

тез би, так такі тут коло нас недалеко, росстилин полотно віт цего 
плота до цего нлота цочєрнс дорогу. Він то опходнт туда-ни-туда — 



73 

ви лол;п обійти; а далї зробив сн с того пан, Шп собі курді люльку 
— таку файлу, алиж бо і цес чоловік курит. Аян віл кажи: Знаєш 
що? Мінеймо'си лю.тькаяіі. Він взев та свою дав, а той пан зву свою 
дав. Той приходні до дому, васвітив собі, обзврае сн иа люльку, а то 
цц люлька, а евиицкии гіинек. Іде він шукати люльки свої — яожи на 
тій саяія нісци... А так він приходні, шукає, де то він був акурат, 

а то люлька в плоті — люльку аасгроаило, шо то за біда — пропала 
би — не гадаптп собі... 

Зав. 1903, від Параски Дпдріящун, в ВидиновІ, Сиятішського поа. 
О. Деревяпка. 

133. Порцелянка за деревинку. 

Одбп плугатор иьіс погбиячоші внчеру, Пізня годнпа, дгівнт сьи, 

йде другий. Кажи вину: Добрив вочвр, — А той злий кажи: Дббри 
здорбуйпі — А за Бога пп згадау. Йдут оба, балакайут, а той кажи: 

До ти йдеш, Івани? —' Нке£ иогбвнчови вичбру. — Тай на, кажи, йду 
до свбіїіх вольіу І — кіжи шчез би. — А той шчо дьіс вичеру, вакурпу 
собі льутку — теньїа була льулька, файпа — тай йде. А шчез бп за- 

курпу собі шче красшу йак він. Тай кажи: Заніиьнймо сьц за льулькн. 

— Коли вона дириуййнка. — А вів кажи: Моііа поршільбика, алн йа 
тобі ни жйтуйу, йа дайу, хоць вона куштуйи більша йак твойа. Тай 
поиіиьйли сьи. Нрийшбу до вогиьу, дйвпт сьи, а то с кукурузьпики 
льулька, а циб^х з лободи. Кажи : Ото ииьн здурйу. Ну, на кажи, ви- 

черій. — Той дивит сьи до двійньйт, инма ш,Іц. ~ Отб, кажи, диво, 
ип донині у сьн двійньйт, тай пьічб вина у лих. 

Зап. в лаппп, 1902, в Коропцп, Бучацького пов. від Олекси 
Сепьчука. 

134. Як страх ловив рибу. 

У Цьвітові Зі йпдпьІ скарбові хатьі ябшкау господар. І йак прип¬ 

ишу вовни иісьииь, то но стрйху так йак би йакнл повозом іїіздиу. А 
нараз слухайут, валгіг сьв у сьінех сьтьіиа; такий грняіт, так литйт! 

Вихбдьит с хати сь сьвітлои, дйуйит сьи, сьтьіиа стойіт. Внртайут до 
хати, слухайут, а иа стрйху так таиьцьуііи, так вилбскуйи, жп йак би 
Йаке внлйки висьільй сьн вітирауВЙло. Так буди таньцьувати до два- 

иіньятойі годині*. Бід дваїїацьптойі години уже спокійно, ’Али коло 
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сой, у тьі ріці,і до місьицьи лаиани хтось рабу, али головоу у долину, 

и ногами до горн і сак закпдайи і иідносит, иитрІсани о сака рибу. 
Прдгльидайут сьи, шчо то йасьть, али то ии чоловік, али йакась со¬ 

тій. Оті тогдй відбійні лн уже ни далеко хати, слухайут, у кукурудзах 
такий дужп тріскіт. А то уже кукурудза була такі виліт, шчо уже 
прала а онп мислили, шчо то йака худоба або кбпьі, Вони тогди тче 
закликали а а наймачку: Мирянка, Мармка! Бігай ио борзенько, бо 
Йакась худоба У кукурудзах так дужії лбмит! Кобйсмо загнали, бо то 
буде шкода; можи то дббрн аакі кбаьі. — Забрали патики до рук, 

оббігла город надокола, пиха ііьібде ньічб, тьілько с кукурудзіу до 
ріки побігла йакась хлопчина маленька у каиільусьі на другій бік биз 
воду тай стало иа беризьі гай сплескало у долбньі, зачйло емі еьмі- 
йатц і зачйло казати: Борзепько, борзенько, бо буде шкода! — А то 
иі'сьиць сьнітйу, було сьн витко, олії сьп дйуйнт у город, ними й вид¬ 

ного кукурудза улбиаиого. Позирнули вони до хати і кажут ; То нитко, 
жи той самий, шчо рибу лаиау. І Уже більша нн йшли тая диви ги сьн. 

Зан.' в липни, 1902, в Нужниках, Бучццького лов. від мами. 

135. Страх і рибаки. 

Ту .у Буднії пьі коло Корбнцьи вийшли рибаки рибу лапати на 
Диьістер так ннрнд вечиром. 1 вьІбрйлн сьи на воду і зачині йіхати, 

Алн слухайут, шчось плине водбу і криЧйт так, ііак дитина. Кажи ниден 
до другого: О, уже йакась публьіки кинула у воду дитину. Відьмо тай 
злапаним тай возьмея до дому, бо гріх за душу! - І так пустили сьи 
йіхати, прнйіжджййут до тбйі дитйии, злапали і йидеіі зньау сірдак 
с себи, завпнуу ту дитину, поетапну у чайку і ціди до берига. Нида- 

леко берига тота дитина пак сьи кинула с сирдакбя до воли і у пару 
гін від них внплпла гола, а снрдак сьи утоппу. Так вони зачпли йіхати 
зноу, шіридогбппли і злапали. 1 другий с себи сардак зньау і тугу ди¬ 

тину зноу завнауу. І зиоу йідут до берига. А та видалено берига зноу 
так зробила, йак с тим. І так було Іііх шісьть і так с усьіма зробила, 

жи й йиден снрдака ип язу. За селим ралом йак ііі злапали і уже у віх 
обвинули, бо спрдака пц було. Приніхали до берига, поввлцзьнля, тугу 
дитину трнвайут, тай ііидбд кажи : Накладьіи вогонь, та туту дитину 
убігрінпм, бо то уже гі ньіч була. Наклали вогонь, зачйло сьи від вог- 

пьу віітко бути, дгіуііут сьи до того міха, а у тьім міху котьатко такб 
бритке, шчо на юш у руки уаьйги. їзьну іїиден і вйсинау го з міха 
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кб їс> випіку, а воно зашкірнло ші тай грій» сілі* їїйк еьи резьігрїло, 
Йак скбшт у вогонЬ) так той вогонь пороші\іщ шчо ті було шил 
вуглика, а саиб упало до Даьіотру і зачало дужя сьишати еьи : БГдда 
диїйиа, бідна! — так прицовідадо. А ноні з іісьцьи ші могли сьи ру¬ 
шити, іік сьи дозастрашували. Йак ^жо трохи відшпили, тай каже 
йяден до другого: Оисе шг тра Іі нобврижника, бо й нобарижпнк так 
ші годіш поздирати лагідненько, йак поїш з нас поздирало одрдашя, 
! зачну Гшдеи на другого кричати : На шчо ти брау біду ? — А той 
кажи: А ти на шчо брау? — І так сьи перешли з гбдииу, а потому 
кажи йіідби до другого: То так, куми; уже иьіґди ийрад вечирож на 
ріібу ші іїдьім, бо бисмо може ї усе так иайшлй бак пшгьі, а хто знанії, 
шчо воно би другий раз зробило? Можи би і нас потопило? І Уже 
більша на рибу ни ходили шірнд вечнрои* тьілько усе до нолудньїь 

Зіш. п днина, 1902, в Нужниках, Бучацького лов. від Я. Мах¬ 
новської о* 

136. Страх гонить рибу. 

Йа лаоіу рибу, Настійну на льіску на рибу у беріз ь н ьу, паде 
риба нак звикли у лбуку, йа льіх собі на бірізьі, парестйу ним сьи три 
рази і того іісдн, де йа сьи ноложіїу, оіріхрпсгиу, Литит пес по кб- 
із її и мбйі голови ішли кпи, страшний і нолетьіу, Потіли небавом так нак 
и&лпцеу но трані місці! за місдим: фу, фу. Йа сьи пирихриотйу, уетау, 
иішбу до свбіїі лоукп, мдбрау риби, ппуйу сьи ннаабавої, таке гі Жид 
зальїзло впшше лоуки, у паичб'хах. вола була гльїбока с иіу льіктьл на 
бродьі, зачнло талапати сьіі* горбата. аьігненв, вачнло стогнати, стра- 

шити, а йа зачну говорити паДьдр тай ним иішбу до лому. Приходжу 
рано, тібріуйиі е півтора ґарпьн риби і уЖеі бііьпш того пн впдьіу. 

З а її* в липни, 11)02, в Короици, Бучацького іюв. під Олекси 
Соиьчука. 

137* Страх над Ченчою. 

гГо так, як н був в Ясенйци на тартаку, но додали он від машини 
лязри, ідо машину тягнуть, Мене ні:лав машиністиЙ до Борислава ін¬ 
дол ьл і ги тоті лдзри. Так я таж чеків, бо не було того моеьбішшкл 
в дома до одпцпіїїцятої години в иочн. Иїшніон-км піїтах, було вже пїв 
до дианацетої. На нашім доля в ріка, ідо сї ішзньае Чбііьши, Я надій- 
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топ над ту. Чепьиіу, а мені сї зробив перед очима великій ліс. Став-еац 
5страшнв-бм сї. Мислю сні У діє не піду. Витягаю штш, закурнв-ем 
си (то ігайекорше, бо кажут як страх, то курити). І так місто собі ; 

Веьо еднб, що б^де, то буде, піду в той ліс. — Вступивсь я два кроки 
в лїс, ДІМ сї — а то вода зробила сї 8 того дїса, Перейшов я за 
воду, пішов-єм на стежку. Дствю ся, йде* дорогою иес (иаправду ! то 
не байка жадна!), Я сї устрашив того пса, здоймиз-йм капелюх, гово- 

рйв-єм пацїр. Так я йду, тай пес йде і йде,,. Я поза фбсу і мбвіо иа- 

цїр, аж еш прийшов па копець свої границі, там як сї кіичит ваше 
йоле, Тогдп иес щез, а я пішов до дому. 

Повідають, що в тій Ченнш — нечисте місце. Як раз два музи¬ 

канти в Ясешіцї пішла по струїш до Борислава, то блудили, блудили 
тай померзли, 

А тон едви дерево возив то яа шч і вій і коні померзли. На тім 
місцн завше хтось свище, кличе, 

ЗаИ‘1іК>2, в Ясеянцц Дрогобицького иов, від коваля Айзеибарта, 
В. Левішеькпн. 

138. Як страх крутне ся па вадь 

Так він казав тав во: Стоїт під берегом в сам полуднє, а щось 
чорне летіло і крутило сї. Тей вирвало кавалок берега і кинуло на 
ріку, І тогди з ріпи скочило в воду і крутило сї теи на воді щезло. 
Таке чорне. 

Зап, 1903, від Василя 'Гатчина, в Іваиівцях, Жидачівського пов. 
О. Деревинка. 

139. Страх сипле піском, 

А знов той сам іюбнрн&пик засідав там в лїої па шкідників*** 

в ночп. І рас там як він сидів в мочи над берегом, над ріков, тиха 
була ніч, погідна, міеєчпа, інорое був добрий, сьиіг вже так рівненький, 
білий,., всюди — нар ас кидає є му в по чи щось піском. Він сї трохи 
настрашив, али зарає зачєв сс днвнти, що би того могло бути. Всюди 
так оглянув сї, всюди, най кола пириконав сї, що нікого ними. В тім 
другий рас кидає так само піском.,, Али так сильно єго закидаю тим 
піском... А потому знов третцй рас так само, І він потому ще тим по¬ 

сидів, хотів сї ішрцкошігп, чи то де хто збитки ему ие робцт які. По¬ 

тому пішов собі до дому, — Страх то зібрав — він пішов до дому. 



А па другий день пішов там на то місця нирпкопати сї, чи є там той 
пісок насипаний по верха* А тав нїчогісїпько не було* Чистенький сьнїг 
як лежав, так лежав. Нщ а иїц на було. Віт того часу він вже ві- 

ркг в страхи. 

Зап. як виспіє, 

140. Страх у Св. Станіславі'), 

Купиу ґазда у Сьшштьів Стан ьі славі город, штнрпста рйиьеких 
да£. Пирибрау сьи до тойі хати ґосподаруватн, зразу ньічб ті було 
у тьі хатьі страшного. Зачну іїаау копіги па тьім ґрултьі па бараббльу, 
начало пуджнтн у тьі хаіьі, Шчо булб у хатьі, усьо кидало у него 
і у чельндь йпго. Бібрали с хіти чисто усьо, аби ньічб іш було у ха¬ 

тьі, абіі іін було чим кидати, Йиднак невідомим способом кидало у хатьі 
у усьу чельідь, Льйжи спати, злапани, кйип го сйрит знмльі; жінку, 

дьіучиау самот так кидало. Аж нарекли зачну льудпи казати; ГеЙ, 
біда льуди. Кндаии у ієни, жи шїбнтішіиок і ні витко ньічб, прийде 
сьи хату відступити, ІІрийдьіт до менп у вечир, дано ви ґосподарі. — 

Приходні сорок хлопа і шандар буу і віт, аачйло му дависі робити. 

Віт кажи і Йа зарає справу зрббйу селу. — Нп устиг вімовпти тотб 
віт слово, віта у груди ііак беухпуло йакймос пояьіном шівідомо віткк 
І віт уже сьи епудиу і сказау: Йа сому справи пи годин вробити. — 

Чия раз гірша збиткувало сьи. Нарікайи на ту ту назву, шчо вІконау, 
шчо можи шчо лорушиу. Кажут еусьідп; Можи й то бути. Зачйла ра¬ 

диш пишу: Йдьіт до ксьондза, посьвітнпг хату. Там йи вльаштор. Праіі- 

шоу ксьондз, нокроішу хату сьвічбноу водбу, одиакош сьи збиткувало. 
Аж за третпм разом покроїш]?, успокойіло сьи чприз кілька день. Ш- 

шбу до міста ґазда той і жінка пішла, лиш дьіучпаа була у хатьі. Кажи 
біда: Утвори 1 — Тота дьіучина віттворйла, посунуло сьи до хати, лиш 
вітир чути було, і стадо до етельі, біли гі сдун, Гіак полотно і шче 
тота хата нп успокоіена, зяоу занило там мордувати. На кіици вп знаіїу, 
шчо сьв таї стало, бо Йа таї і відьі?, алп потому пі шоу вітти. 

Зап. в липни, 1902, в Корояци, Бучащ,кого яов. від Олекси 
Оавкового. 

140, Біда в дїаки. 

В Парашчека в Ясенний служила дівка, що мала біду. Тота біда 
усе робила господаревії збитки. Еераз в паскудила сї на кухню. Такий 

1) Оселя в Отапїсл антськім но в. 
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сирід с того, їло по хож було бути в хаті. Або вікна мазала гім..м. 
Лиш йдут тай диву ют сї. В кого служила, то біда таке вираблбла. Аж 
пішло а нев до якоїсь ворожки під Самборбя, таіі та відогпала від леї 
біду. А дівка ще жіь. 

Зап, в грудні, 1002, в Ясеиицп, Дрогобицького яов. від Ів. Багрі я, 
В. Левоисьішй. 

142. Як страх водив Онуфрія Нуріпят. 

Онуфрій Куріпьйк ліпшу до одного ґазди, Бань.липка, робити дп- 

ривйшчи і там доуго забавну сья. Робйу дпривйпічц і по твій усьіи 
пустпу сьи до дому, нішбу у поганий такий кут иа вітхід, затьііу 3? вир- 
6у сокироу?, виходит віття хлоп і баре сья до него і кажи: Ходи. — 

Заві) я яго у воду і вбдит його по водьі чи риз пплйкий час і завіу до 
Твапа Куликоуского па нодвірп. І сказііу: Де йа би ? - А топ кажи: 
Иа ншілльІ у Остафійчука. — А він кажи: Божо мій, Божії, за шчо ти 
мине так вбдиш ? — А тон хлоп іігіез, біда. Він сья спаяй і.нтау', дйиит 
сьи, у Куликоуского він па иодвіру, у Івана. Зачну нукати у вікно, 
пустпу Іван до хати іінгб, Опуфріиа Курильний і він зачну рос пазувати 
у свойі пядбльі Іваповн Кулнкоускому і кажи: Пак бям буу ян згадау 
за Нога, то я ші знану, шчобв сьи було стало зо миоу. І аяі рано пі- 

шоу собі до дому. І віт того чису уже у вечнр пьіґде нп хочи йти. 

Зап. в липни, 1902, в Коропця, Бучацького иов. від Олекси 
Савкового. 

143. Піда на плечах. 

Той Лапйак яьіс бідуг с Карского на плечох аж до Нуркіского 
фіґурн. Аш тав ириішоу, а то далеко з бариского нести аш ту, цирц- 

хрпстйу сьп, біда с плпчйй скочила. Йак прийшб^ до дому, то сорочка 
на ньім була цьІлкба мокра. 

Зап. в вересни, 1895, в Пужппках, Бучацького пов. від мавп. 

144. Страх возить ся па плечах. 

Али одного разу а йду тей иадибаю па доровї, тей кажи вииї: 
вА ти би мине ни брав?" — А я кажу: ВА то куда тябе брати?" — 
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А. воно сп вже до мени іш обзивало. А вітак, як воно еїло янпї на 
плечі, тей я єго носив, Вітак посю я, тей посю, а вітав дес-єм носив 
тото далі так до вопівночн, а лишень кури а ані яли, а то нині с шшчей 
дее щезло... То таке, шо як нпчєстн, то де влїзп на плечі, аби тогди 
нав на паиятї, аби пригадав, коли був сьвнтий вечер, котрої дивин. 

Та бо то пп нош нагадати. Та як сп нагадає, то за рас оно щезни, алн 
як ші нога нагадати — тей доеит, тей лоеит. 

Зап. 1903, від Дьордїя Черешньовського, в Стецеві, Снятонського 
пов. 0. Деревнпка, 

145. Як ґазда боров сп зі страхом. 

Стах Фпдорук буу у Сьтьіяьцьі на празипку. Йшоу ішаппії с прав- 
нпку льїсон, іеньґии хлопака буу і лихослбвн? злому даховії, нішу : 

Йа хбчу сьп бороти. — Жінка Катирйпа з ним йшла: Бій сьн, Ббга, 
кажи, шчб тп робиш ? — Бій такі свойі бороти сьп. Пойауипііи сьп 
у льісьі суха особа па гостйньпп, кажи: Коли хоч, ходи сьи бороти. — 

Йак сьп уаьііли оба бороти і тота суха особа, шчо злапайи Стаха і усе 
до впиті тоуче ним. Фурт ббрут сьи. Уже н він уздріу, шчо пн жерт. 
Жінка йде, чблит сьн Богу, кажи: Чоловічн, хрпетіі сьп. — Йак го за¬ 

чало мордувати ш чверть мйльі, так го, шчбз би злий дух, «тоук, шчо 
заледви за мїсьпць шчо прнйшбу до свого здорбуііп і уже віт тогди 
бороти сьн ви ходйу, лиш йак го ньіч захопила, ваушп сьи Богу молйу, 

Зап. в липни, 1902, в Коропди, Бучадького нов. під Олекси 
Савкового. 

146. Згіппак страхом. 

Йду я е поля, а там гиец*) був аанерс. Али я йду, то я знав де 
він заяерс — п тав ніби з завеїгдп. Али приходжу я на то сало місдп, 
де він заяерс, а то си зробив шляхтич тай батогом таке вимахує, таке 
внфівкує тей зробили си пиридовпов свинї. Тої пан так бігав за ними, 

бігав, али я собі кажу сам до себе: „Шо би то такого було ?... Мине 
половина нп впади 1“ І так биру я — йду до того папа. Сам він біжит 
пїбп за свиньми. Я кажу; „Пане, я вам поможу гопати!“ А то сп до 
вепи ни обзиває пїчо. Али я кажу: „Шо би то такого було, шо де сп 

*) Згін пик. 

ЕТПОТРАФГгаНЙ ЗВІРНИК. Т. XV, 
11 
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пп обзиває иїчо?“ Іде той пап та я йду а пня враз. Я до яего хочу 
вогорптп, а воно до кеші на обзиває єн вїчо. Йду я, йду з ппя, нїц 
воно до меии яв каже апї рас. І тото дєс воно від менн щезло. Алп 
йду я, йду далі', а то ся зробив с того папа вів такий тепьїий, такпй 
якби в браги вішов. Як я вачев за тим волом ходити — та я по таких, 
планах ходив, юол бродив по колїпи. їа той вів шов по верха, а я 
стрпх.' Як я зачев за пил ходити, бігати, аавиртати єго, алп я,., нвпе 
втумаппло — я гадав, ию то в вів, а тот вів мияе аш до самої днини. 
Я аш рапо прийшов, тей кажу: „А то я дурппїї, шо я за якимое водов 
бігав, шо миве де по млаках водило. Алн тогдн як воно мине водило, 
та все бире лініє, твгпи за шию, а я сп ви давав. Я собі думав: „Чиж 
я би іш дурний був, або я сп тав талапав"? 

Зап. 1903, від Дьордїя Черешпьовського, в Отедеві, Спятппського 
иов. О. Деревапка. 

147. Перестрашений, 

Ішов Гриоьо Богданів з Віииевп і ніс кіля; » ним ішов пес, нїбд 
вітав від его тата. А с тим псом шоеь ішло і той пес дуже в’їдав па 
то. Пес едппм боком, а він другим боком. І так сї був злєк того, шо 
як прийшов до дому, то аш го віттвраля. Аш рано прийшов. Як вийшов 
з вечира, то прийшов аш рапо. 

Зап. О. Дерева н ка. 

148, Цьвіти па свидовім корчн. 

Мій брат, Федь Сепьчук, йшоу попри кухньу бі'рудом. Уздрів 
свждбвий корч, у мочи, у бґрудьі коло стешкп, показали сьи більі квіти 
му у иочй, йак паикрашша біда ружи. Він узьиу і уловну того корчіі, 
дйвит сьп, у руках дужії иилпкі квіти вигльидййут. Показала сьп, щчезла 
би, особа зла, зачйла тьі квіти відбирати : Дай суді. — Кажи брат: 

Йа ми дам, то моїіи. - А ючез би кажи : То яоцп. — І чачй.ш сьи бу¬ 

риш кати, хлоп буУ модний, кажи: Йа пн дам. — Кинуло го кілька раз 
до знмльі, шпику стратиу, десь, шчезло бп, ухопило. Прпиьїс до дому 
тотіі ружі і кажи: Сьвітьіт, бо йа ману фаиньі ружі у руках. — Ми 
засьвітйли, зачнлпемо сьи сьміиати. шчо знак Ви, шчо цвй.то, а він уетау 
тай кажи: А се шчо такого? Та то були такі квіти, гачо страх. — 
Пі шоу другий день, зачлу шукати за шііпкоу, ті напишу і до шіньі. 
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І уже му було віт тогдй пидббри, була така годила, шчо пнму шко¬ 
дливо було. 

Заи. в липни, 1902, в Коропця, Бучацького пов. від Олекси Сов¬ 
кового Сеаьчука. 

149. Страх на очкурі. 

ЇІядеи буу наймит даупо шче ва папьшчшш па Пцривісцп. ’Али 
той наймит йде, алц зла особа показала сьи, панич. Ідо білі.ши паруд- 
кіу, а той каи: Ни бінтн сьи, на го йму, ца ин бону сьи. — Мау він 
такий очкур коло себп, влапау туту біду і вадо на маньске гукпб. До 
дш.и пааовії усьі стиртіі пнрнколотну ним. Ріпо зачну сьп просити, 
а він кажи: Ипричиеьть ви шче усьо вбіжи, аби кіжди окреаи було. — 
Пяричйстиу усьо вбіжи, тай го пустйу. 

Зап. в липни, 1902, в Коросцп, Вучацького пов. від Олекси 
Сеиьчука. 

150. Як парубок гонив терлицю. 

Йак йа буу хлоиак, службу йа при дворі і гошіу кбпьі на пьіч, 
бо її рипіло на мини. Заіімйу йа копьі па Ліісу Гору, впечи Мильня- 

чбнка. Нову тау йа кбпьі, вибирану собі с-тпх йидпбго, шчо пайсптшиіі, 
аби миньі було дббри йіхати до сбби, бо то ш чверть кйльі. ІТрниіхау 
йа до свого дому, никла мана пиченьі ппрогії. ИовпчерІу йа, сьіу па 
коньй, нойііау під вікиб : Мамо, мамо, дійти інпьі па пачку тьутьупу, 
бо мнньі сьи иаукучит при кбиьох. — Кажи мама: Сину, ші майу бздп 
лише сьім і'рейцаріу і тил ти дам. — Сьіу йа, йіду і тьішу сьи, жв 
міііу пачку тьутьуву, уже майу рбзрвуку. Там булп хлбпцьі у кбршиі; 

кааіу йа віиисти пачку тьутьупу; пи квапили сьи вони жалив, а йа ва- 

йіхау коиьбм до спрпдпяп до кбршни і кажу орішдарбвп: Дай мииьі 
пачку тьутьупу аа 7 ґрбйцаріу. — Дау Жид пічку тьутьуву, аробиу ца 
собі дзийро, узьиу страйк, закурпу і дальі виіііжджу тай кіжу: 

Хлбпцьі, добраньіч. — Вітповідібут: Шчїслйва. — Йіду па, йіду, ирц- 
йіхау Іц коло Сиіакьа коло Тацьійбвого. Віхбдит віття терлицьи с піт 
плота с сутича; вона на ішред, йа за пеу, попа їальбп тьікаіїи, а йа 
ґальбп коаем, тисну і тісну, аш с коша піна йде, шчо ножна лопато^ 

згортати. ГІрильітійу піт Темний коло ПІгифана Марйаша; там були 
очорбта, а воші у очирбти, тай трас, трас у долбиьі і сьмійі сьи. А йа 
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с того страху йак с кодьй ускбчу, так еьн нальнк, убіг до хато, слова 
с себи іш можу добути* Н&таіш Штпфаи: IIIто тобі, хибкчн? — Нд 
обвивану сьи, бо нн годин промовити. Так сьи тьпглб би з годину, 6 т 
дві; в і іі шли воли с хати, ва конем дивпгн сьи, а копьа коло воріт ішмй. 
Кажи Іван і Шчош тінер буди? — Шчо будп, ньіч соопе право майп. 
— Уаьпу Штифан Івана за руку, війніли на Лису до тих скарбових 
конай, обіншлп, ноаганьйян до купи, рахунуг, усьі кбньі йщ а того 
паша, шчо Йа йіздну до себн па впчеру, А шчош тіш ер, Штифанн, буди ? 

— Ньіц ви б^дн, йак го злодьій нн ^крау, то го воукй нп вьзьіли. 
Він у поли мусит бути, — Подвигали мп піт стйрту шипшщьі, узьілн 
рано уставати тай ва кіньми шукати. Позбирали коїш до к^ип, гбньнт 
йіх до двора, а того ішднбго ним а. Зганьййут на долину, над Мпльни- 
чеика над того, а бідна кашка лажіїт у рові, пнрпбирайи догами, Ду- 

кайн собі Іван: Шчб сьн с тоббу тннер етани? — Пиржбіх він дару 
коний, влапау до рук, пішбу до сусьїдн, ножичну уііріж і кавалок линви, 
запрнх пйру кошій і бире того коньа ж жолоба за шину, ішршмірпуу 
на сторд і вйтьпг. Ледви він бідний ярпдплнбау до свого дворі. Ходе 

сьп Іваново учпапу, що на впчбру щадну, а він сьи цьілу ньіч нн 
пас; траба від других кбниіі уривати, та пиму добрий футраш дата, 

Дьістау вій того усього 5 Гарцьіу віуса. ІІосияАйн пан ІвАиа с тим 
конем у нбяп волочити. Жиль Іванови го їш ги і з вагу батогом бити, 
бос еьв цьілу ньїч пн нас і хоть добрий обрік зьзьїу, апі мордувау 
ііпс сьн по жолобах. Пустир йа нпгб па ризу з борбноу. ПриіНадит 
окбман: Івани, на шчо ти дуетну коньй пасти? — Он прошу наиа, йа 
иустііу пасти, бо йіхау дорбгоу, зачіпну, тай він шчое храмайн. Кручу 
уже. Миго так нога забольїяа, — Бдрй, бирй, запрігм, най волочит, — При- 

уйпзау на йпгб до коний і волочу. Тьіпько окоман нойІхау, а на коньй 
вноу т пашу. Приходні нол^дни, йак іїпму Іван обрік добрий дау, так 
кінь до піршойі годйпп ноги задрау. 

Зап, в липни, 1902, в Корощп, Бучацького нои. від Івана 
Кіндрата, 

151. Як страх крутив ся. 

Я як був ще малим хяопцьом, тей приїхали рцз тато а Роздолу, 
А в пас є город, Днвимо ся, ніби так на межи стоїт щось троє таких 
білих. А був брат, ніби старшин, тей зачав кидати в тото грудьом; 
а воно сї ни хотіло вступити тей крутило сї. Тей потоку жпсьмо сї 
вступили тей нн знати, до сї поділо, Алі жн НН витко сї було, 
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Заїк 1903, від Михайла Зьвірішського в Турадах, Жидачівського 
по в, 0, Деревяика. 

152. Як у хаті звонило. 

У нас у Еорбіщй у йндцого господаря, шчо иавнвау сілі Олекса 
Садьіуокіш, шчос дзвошіло у хатьі коло постили нижи пбчоу* І сходили 
еьн шчо сьвііта, шчо надьільі таж льуди слухати, йик то дзвонах* ’Алп 
виті/ иа еьи іш йпднбго, котрий тая буі?, йак вія чуу, ііак тая дзво- 

инт. Йпдиьі казали, жи чули дзвбнніїьн топке, а лейакйх таких іпі сьи 
иитау, жд казали, жи пьіц иц чули, *Али заслабла тону ґааьдм жінка 
і вона к&жп: Ой біда такі; витко, шчо пай ту шкбдпт, І жінка ш за- 

довгий час пожерла* Віттак у пару нісьіщьіу нояер і еля той ґазда, 
али лиши]? те аіігітиро дьіпш, а йнден найстарший, пазивау сьн Іван, 

той робй| етолкарку. І віслужиу при вйську і прішшбу до дому, заслаб, 
також по я ер, І спстра також віддана жала усього тиждень і мала 
дьіучина ни у дб$пш час ио них иокерла* І кажут братві ■ Ой біда, 

,тра сьи віт ції пнрябиріїн, бо витко, жи па я тут пп дббрп сьи виде* 

Впдиьі говорили, жи там була церква колись дауно, другі, жи косьцкол, 
а такі були, жи ка аін, шчо каїпицьп тьілько. Дбкн дзвонило, жп чули 
вовн, доти пій нищ іш б^ло, алн йак воші оголосили льудіш, шчо у них 
дзвопит, то потьіі льуди йак у зі! шш приходиш, то ниристадо дзвони ги, 
а вони зачилн ібртн* І тих ивйтиро Йі*К уже подерло, ТОГЛЙ С11ІІІ ПО» 

сталила се на ймачім віспи хату, а ту сіірщалн за дешеві грбші, бо 
навіть сьи боії&ян тим деревом иаіпгн, шчобн й вони иіі померли. А 
тил ер вони здорові і ґаздуйут собі. 

Зап, в липни, 1902, в Коропцц, Бучацького пов. від Данила 
Гяатюка. 

153, Нечисте літре. 

Повідали миль і тато, жи вони все мали звичай хату на еьшігнГі 
вечір*) сьвичеиов водов кропити. А мами мали знов звичай, жя хре- 
сїіші робили по сьцьіаах зн сьвичеиов подов, 

Алн-ж вони купили собі йндчу хату, тей ф ті хатьі то робили 
бачили кропити сьвичеиов водов, занили інша хрестики робити; йак 
зачин йакіск шувар, йакісь вітир ио хатьі зачин сьи гонити 1 Навіть дн- 

*) Щедрий вечір. 
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тика сндьіла па зішйицку — і дитину скинуло на зенльу. Алп ньічб 
ші видьілн. По горі йак зачпло чимось стукати, йак зачпю шось ки¬ 
дати — а то тота хата була па шічисьцьім иісьци за вокописком. Лш 
мусьіли туїіу хату продати і фетупити сьи. 

Зап. 1902 р. від Гавин Фелїцької, прозваної „Ганусьп Кучнрива“, 
в Будзанові, Тсребовельеького пов. О. Деревнпка. 

154. Якого страхи мала баба. 

Буу то іпідеи коло меті сусьіда, навіть мій тче рідний наиашко. 

Мау вів стару хатчину, аяи тайа хатчйпа уже сьи валила, тай він пі- 
шбу на фільварок коропецкий за піірупкд служиш до форпальки сь цві¬ 

лим домом. 1 при службу вій собі там грошин і кажи до жінка: Тра 
там хату класти йолу, бо йак підем е служби, то ии будив мати й де 
ниринОчувати! І купйу він дерива, ианвйу собі майстра тай поставпу 
хату. ’Али стау він тче служйги у скарбі на дальший чис, а у його 
ві най ми у си комірпп нвдев дьід з бабоу. Грбшпй йниу ни платили за 
тонн, з за того, шчо були бідпьі, а він у плату ии кбичп й стойау, бо 
йиму було за то дббрп, жи сідьі'у комірник тан сьи хата ив пустошила, 
’Дли тайн біба віхбдит йодного ранку на вулицу тай кажи: Кобил 
собі могла ИЙпдп найти, бо тут шчос усе грпмайи і мисками і горшками 
і навіть но иодьї так йак би штиряа кіньми іїіхау. — ’Али иидвого разу 
гульоли ми у? тбііі бйби, бо йа шче буу иа той чис варунком, али іїиден 
шірубок старший від яеии найду сьи буУ модно і льог на пбетьіль 
і зачинайіі зубами риніти так, йак би йаке скло гриз. 'Алп кажи тотй 
баба: Йак вн сьи иороехбдити, та вноу буде мщіьі ййвчніі кольидувати, 
віче льіпши, йак сей тнпер па по етил в. — А шчош такого, бабуньу, 

у вас йи такого страшного? — Ои та ди рас пуджнйп. Усе шчо нового 
оісьидьн та кой і грймітньі варббят, шчо мішьі сьи здане, шчо йа до ра- 

пьи буду на знали, а с хати ии буди яьіїде і знаку. — ІІу, а вітак 
шчо йак устапвтн ? Йи іїака шкода? — Ньн, Ббгу дьикувати иьіц. 
Хоть чия грймайи дьілу льіч, алп усьо цьіле. — ЕЙ, шчо бйбо, така 
біда; то йак би йа сьи папй]/, а узьиу вам гримати, то по чім бия 
грйяиуу, то би цьілбго ви було. То, бабо, нипрауда, шчо ви кажитн, 
шчо йп біда. — Та ти мияьі, сипку, нп віриш ? Тажп йа така стара, 
та йа брихатп иьікбли ни брихала тай тнпер пи брбшу. — Ей чому 
ньи, ни брешити, А йа вая ни кажу, шчо йак би йа сьи бідбу вроби у, 

тббисти ии мали иьічбго цьілбго у хатьі, — Чикай, ейпу, йа тобі рос- 

иовім йиди^ річ, йак зо вноу було у сисьі хатьі, шчо па іони можу 
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присьнгвутн пц так раз, алп десьітг, раз. Раз ііпдпбго разу, тб сьп дьь 
пало у осипи, ііішб^ зіін старий за тил хльїбои, жебрати, а йа спала 
сааа. Тай йим двері замкнула, загаси тая льаяпку і ужем па помацки 
говорила молитви, інчоя шкодувала пах ти. Говору на политий і чуйу 
йакпе стукіт. ’Али па наслухуйу, бо йа дала ладьійу, шчо то старий 
иадьїйдп. Зговорила йа долитий, пихтб нн торбкаіш і пн відзиванії сьп, 

аби йа утворила двері. Тай узьила, иирпхриспіла сьп тче рас, тай сьи 
положила спати. 1 засиуяам. Нараз йа кріс сон чуйу, жп шчос на вйньі 
такого ті.пшкбго лпипт, шчо страх, ’Алп йа си думала, жн то старий, 

тай кажу до иего: А то ти? — А вій еьи ни відзивами. - А можи 
ти пйаний? Йа иаи, йигб, вачплам сьи рушити, а то студеаиц, йак 
льід. А вій сьи так па иеіщ уложіїу, та кобп уже на меші йак авбрха, 

а то ба лівіть ^же іі лижи ноги льиг до самого тьіяа. Чуйу, такий 
студенті, жп йак льід. Хочу йа сьп христйги, пи дож. Хочу кричати, 
також иьн. Аш, славити Сота, когут запїиау, йак сьи той студеїшй дух 
з меип вьірваЗг та ни йшоу пьі у двері, ньі у вікна, тьілько прбето 
У гору, У суфіт. То так хата стрішчіяа, шчо йа казала, жа й ківочка 
з иейі ші буди. Устала йа, пирпхрістпла сьи, та бо на сьп хришчу, 
а рука дниьі сьп трісб так, йік бай, бороий Ббжи, проиасницу дала. 
На шчо дала сьи пирихристйти три рази, то За сьи хрнетма й хри- 

стйла, аш сьи зачйю розвидиьити. І ужея світа пп могла до диьи. 
Прийшоу дьід рано до дому, зачнда йа іїиму росповідатв, йак буу да 
депи йакйсь льих. —- ’Али дьід кажи: Ей, ти дурпі бабо. Та хто па 
теби льпгіу, йак йа ни буу у дома ? — Та йак то иьи ? А бігне льи- 

гау, аяи такий студений, шчо йак льід, а такий тьишкйй, жп дау ваги 
за штирох, йак ти. — А ябжц сьп хлоїщьі де с тобо$ дрочпли? — 

Ей, та де хлоїщьі, йа двері була замкнула тче з вечпри. — Но, а рано 
йак Гше устала? — Також були заикнепьІ, — Ей, то тобі сьи снило 
такі. — Та до сьп спило? А тцж ни віриш дниьі? Та йак ми іш оббйи 
у дбаа, та йак грймайи. — А чудуж иьікбли ап льигало на пас? — 

Бо пас було Згсе двбйи. — Ей, тобі усе шчос таке сьп прптрафнт, йак 
лише у дома нила — Та ^же йа сьи більша іщ лишу бис тйбе, хіба 
бис де ййичу йаку хату пайіпу. — А вітак потому той дьід иішбу до 
і'аздй, шчо йигб хата була, тай кажи іідду : Шукай си йакбго ішачого 
комірника, бо йа шх буду. — Та чуму? - Аббж ви на чули чуму? 

Тамтбйі нбчп, йак йия лшшіу бабу саму у поза та шчос йак вільізло 
на бабу, дато іш удушило. — Та шчббп таке вільізло ? — А йа зиайу 
шчо? Досить таке тьнжке ао штйри рази йак йа. — То йди собі, йак 
ші хоч та най стойіг так підчасом, закид йа прийду до иейі спдьіти, 
І той дьід сьи забріу, а хата сьи лишила иорбжпа. ’Али одного разу 
йак тіслц фіряіпи кбньі у почй, зачйу наріз дужп дошч надати; а то 
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ші далеко до той і хіти було і пішло |іх шчось кілька тая слати, А па 
такбш там буу, алиі пішбу у ішичп нісші з Видними то вариш каш, Йа 
йім каку, аби ии йшли туда спати, бо тампчкії шшьі баба казала, жп 
біда бі пуджщт* А вони кажут: Така дурна баба, а ти шче дурішшчиї 
від пені. Таіі вони узі.йлн й піш ій там спати* тАлн йа Види6го куй па* 
ньістого свого пажбвпу тай кажу іншу : На тобі добрий бук у руки, 

йди, абйс шх там добри ішнудиу, — А той кажи: Йди ти. — Ньп, 
йди ти, бо вовн будут зпатн, йак би йа пішбу, йак прийдут під мойу 
шопу, а мине ои буди, то будут вийти шчо то па, бо пас шчос штйрп 
пішло спати під мойу станпьу, А йа тому сказау, аби гргїмау по хіть і 
но вирху. Зачну той гржіатп, а тотй кажут; Адп, добри нам казаут- 
шчо ту йц біда, а ми йиау пп давали віри. — Али вітвнваіія сьц дру¬ 

гий : Йа чуу, аби до него сьи ип віталвати, тай воно нам ньічб іш 
скажи. Доки грйяау той но хатьі, иарештьі полижи вікна, бо вікон уже 
ип було, а вітак тим буком і по них. Йлдибго заеьпх по ибеьі, другого 
по руцьі. третого по иозьі, а чдтиертого по голові. Тотй йак сьи ввір¬ 

вали 'віт та у тиклй до нас піт пишу, А ми удали таку штуку, шчо ми 
сипмо, шчобй вони ни пізнали, шчо ми йім туту біду сааш направили, 

І воші поприбігали до дає бив душі і зичили оповідати, шчо з пйяи 
було. А на кіжу : Йа вам ии шіу, а ви яшньі ип вірили. - Уже ти* 

пер вірим, — Та ба тогдн, йакйистп змірили. — і ми вігак тотй, шчо 
знали, иьід иьікбжу пи казали, І ту гет розголосиш по цьільім снльі, 
говорили тотй фіряапн: На дурно баба з дьїдої Увдклі, коли пас буіґо 
шчос дбсьіть тай ми поутьікалп. ’Али бо йім біда ньіц ии казала, 

тьґлько йак сама була, то було на иьу вільіало, а нас йак потьиглб 
чймос, то так сельво, шчб'ско чули більша йак по дві впдьіли* Алп 
кажи йндеіі: *Али ви моучплн, йак то гримало? — ХІоучйяп, нл ньічб 
іїияу нп казали, — А мбжнсти шчо про него говорили? — Ми бала¬ 

кали, жн йак дьігько де гримайн, аби на вшивати сьи, то він иьічб ип 
скажи. — Иужи віідпти, то тому, жа ви казали, жи дьітько, толу вів 
вас бпу. — І так донесло смі до того ґазди, шчо йпгб хата, шчо хлб'п- 

дьіу вішало ейрид нбчп і снрдд дошчу і той ґазда паннйу ксьондза 
пірит тим, йак мпу йти до хати, ксьондз вітпраипу там молитви і вікро- 

шіу хату тай сьвітйм крони тої вігпау чисто дьітька с хати. Уже нотьіі 
більшії ии було і до нянька, тьілько другі шче чули, йак за хатоу 
біда крвчила, А то йигб састра мала слабість сьвптбго Вал шитого, то 
іїійі так мучило, то вона у той чпс кричйла, а то казали, жи то біда. 

А йак узнали, жп то систрй тупу слабість маїш, то уже більше бідії 
ньіхтб ип вйдьіу, аньі у хатьї, апьі па хітьі, аньі ніт хатоу навіть. 

Зап. в ягшнн, 1902, в Короїщн, Бучацького пов, від Данила 
ґнатюка. 



155. Перелякані воли. 

Пасли сї воли на паши і всї, як зігнав їх на терло, ніби на ніч, 

коло ріки, то всі лижцлц тихо, все до того часу. Як прийшла тота го* 

диші і бик устав едеи і зарнчпв, тай зараз сї посхаплялн всї бикп і не 
годен був їх ніхто стривати. І коло них двайдїть хлопа стояло і не 
годні їх буїп стримати. Тай порозбігалп сї всї по вбіжу, но поли, так, 

ідо па терлї не було ані едного. І так біз тих три ночн. Як шось 
у воді засьвітпло, то всї воли втікали, ідо й сто хлопа не були би стри¬ 
вали. І ідо двє збирали тотп воли до долудие, пїі позганєлп до купи. 
Другої ночн пішов Ядь і качав, жо як то сї докаже, то він забе і не 
буде нїц з волами, — буде тихо. І як то сї сьвітдо покапало, то він 
стрілив кілька разів, і то під не помогло і такий був страх, що всї 
людп боелп сї в то місцп йти. І тогдп купец заплатив тим хлопам, ідо 
вільну вал д по десїть срібних, а шкоду яу гровада подарувала. 

Зап. 1903, від Михайза Звірписького, в Турадах, Жидачівського 
пов. ТІ. Левнцька. 

156. Страх у ярі- 

Ішов я стешков собі коло яру І ярдчуло сп мппї, шо хтос ніби 
так як ріш. спили с фіри. Встав я, слухаю, а то нц можи бути рінь, 
бо то в ночп і в яру. І потову шс я чекав собі трохи, с квапдрас і то 
віешіало чиріпе аш па гору. І потову за тин чиріпев вішов хорт жов¬ 
тий і потову він го чиріпе згорнув до купи (то вже зиак було, ідо то 
чиріпе) і иазат пішов у яр. А я потому вже втїк собі — дав драла. 

Зап. 1903, від Івапа Волощука, у Тулові, Сиятписького пов. О. 
Деревинка. 

157. Страх на мостг. 

Я, впдитп, косив в Грицька Ді'духа, я ему віткосював, а потому 
я йшов віття с косирів, вечір сїв па коня і пішов на внчеру. Віти я 
біжу тим коней, тав прнбіх конем па той міст, шо коло вени, а ту с під 
поста тей сперло копя. Я шо вадити,,, шо нажену си, натпепу коия па 
міст, а то с під моста і назад копя ваверип. А потому я як якос мах¬ 

нув па відле -- пагадав-сми, абйх ударив его па мошці — ду біду. 

А я то ви знаю, чи вдарив чи иє, а копя по позі вдарив, а кіпь як 
кшоГрамічний зшршш. т. XV. ' 12 
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скочив тей перископна цу біду — такі іш ступало сл* Та я прнбіх 
пйрйт свої ворота та зи страху кенув ворота та забіх на дзедвїноц такі, 
а сап с коне сн скопе в та в двері та трутшьсмп дверми* А жінка ка¬ 
жи: „А ти шо таке?" А я кажу: „Мине я кас біда сперла на мосьцї. 
Теєм пустив коня так* Як убіх до хати, то два рази хлиснуло тей ни 
вібяло лиш вікиа — шанувавши день обвитий — якєм встав рано, тей 
деїтнм опаскудило. То вже колиц. 

Зап. 1903, від Василя Назаренка, в Русові, Снятпиеького лов* 
О* Деревяпка* 

158* Натнем у страха. 

Я' йіігов па заводняй. Тал йду*,* тай лущу зернета* А то під 
плотом (так там богато кажут, шо пнрнходит) пирпходит так єк пес; а 
я глипнув па то тан мислив, шо то таки Дутвакш пес тан схилив си 
до каміна та каміном у то. А я вздрів, шо то завірило очп та лиш 
тог дії чудпр до гори та як-сан вирвав, та пирпт хатов ошшпв си; 

Зап. 1003, від Дутчака Василя, у Тулові, Снятпиеького лов. О* 
Деревинка* 

159* Страх витягає руну* 

Я служила в пана* Таії-смп йшла* Ішла віттн з двора тай ладпба- 

ла-сми па мосьцї коня. Так пришла-сіи, знаєте, до воріт, зачеіа-слш 
ворота ростворптії, так, знаєте, я пршшга до вікна, зачепа-емп крцчєти, 

а то ни дало причет А жииї рука.** цц права стала довга аш до віш- 

лїі Далі я впала та вже-смц іш знала, як мине занесли* Тей таке при- 
вйджнло ми си цілу нїч як Цигани* Так рука боліла, другу днину лп 
могла-оми ставати* 

Зап* 1003, від Параски Аидріящук, у Видикові, Сяятннського пов. 
О* Деревяпка* 

160* Страх викликує & хати, 

Так.*, то миле так с хати, а иїби ковтало в вікно. Но, я вішла* 
Вішлав-саш — нива нікого* Я сн вобзнваю, а то ними нікого. Я иа- 
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страшила си, шо аш ишії волос пішов до гори; потому ип сд прцвпдїло, 
шо на аблунцї був чоловік... якнс чорвиіі. 

Зав. 1903, від Гафії Манасинж, у Видснові, Снити певного иов. 
О. Дерев явка. 

161. Непритомність наслідком перестраху. 

А потопу я аачєв жито возити волами той нп нав-сіп шо дати їсти, 

а воли ни шали їсти жито. Я повичерів, той воли нанпрпт себп тон 
гайд’ на суху сіножать в попи насти. Я відвів воли па сіножать топ дав 
два снопи вівса, а сав лех. Я лишень васпув, а иппе шос торкпуло, шо 
воли пішли. А н гайда за волами; а вони найшли в мої курудаи; а я 
забіг за волани таіі ниив-смп за воловід той аачвв-сші ходити, той воджу 
курудзами, той ип можу віти па кран. Аш вішов я на край тей пи зиаю, 

куди до дону маю йти. Вішов вже с курудзів, той я кажу, шо до долу 
йду, а я йду в став. Прийшовший до води тей ии ваджу, шо вода. 
Прийшов-сни в воду, а воли сперли нішо — ии пустили. Як але ва- 

вириули тей я вже йду до дону. Алея найшов у траву тей воли зачє.ш 
насти зо мнов, тей трішкум попас тей йду до дону. Я кажу, шо йду до 
дону, а я йду у другу воду; аш на Краставскіа — таи-емп спаипвтав. 

Зап. 1903, від Василя Лавареика, в Русові, Снятииського цов. 
О. Деревяика. 

162. Череп страта — хороба. 

Як одеп шов до дону в ночн, то вішов оуда від коршяп таЙ тогдп 
вздрів котєта иа даху тав... блищучі, Гак він тою як уздрів, та єну 
ии дало говорити. А другої «очі як пришов на піч — так єго шое ко¬ 

лисало, кедало ііии... Так вій тогдц страх дістав і слабує до типер. 

Заи. 1903, від Параски Аидріящук, у Бидипові, Снятииського пов. 
О. Деревинка. 

163. Черев страта смерть. 

Ходив одеп чоловік до млива тай здибав чорта. Потів вій пішов 
в курудаи за снопами, бо до млина хтів иичпж часом, а кодо снопа 
ендит дїтько. Пій взев той спій і йде і той дїтько йде за низ. Оберни 
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еє тай віджени, а він знов лївй за пні. І так ішов аш т1 хаті'. Чоловік 
пришов до хати і лєх свати, а злий дух ви давав ему спати. Він вий¬ 

шов тай гошіт, а то ни яош відігнати. Злий дух скок до него, а він 
крикнув і двері запер ; а він так пішов, шо ви видів, як той иішов. 

Нотів відійшов він віттн. Злив дух вже єго лишив, а він ев дужи яа- 

пудив і с того пішов у грів. 

Зап. 1903, від Опуфрія Аропця, в Видніші, Снятписького ігов. О. 
Деревяпка. 

164. Не доїхав до дому через страха. 

То буди тому можи рік а двайцїть, Ішов — Митро Гайко він си 
називає. Шов з млииа з Залучє. Тай у самі во півпочи в Пруті — 

в ріці, віз збіжи-мливо волами. Тей заїхав в Прут, а то кричало: 
„ЯяяіП Яяяйі" Тілько дврид воли бігало голи. Той так рукоп 
вдарит по водї тей чєста ся рінь зробит. Так скільки рас вдарнв пприд 
волами тей воли си нирнули на беріг, ипривирнули з воза на беріг мливо 
тей мусів самий скедати на віє. Ііа толоцї па насовнску гроиацкіл му¬ 

сів депонувати до дниии. 

Зап. 1003, від Семена Зіпкевпча, в Сиятпцї, О. Деревинка. 

165. Страх перекидають ся в знайомого. 

Я рас прийшов с села. І чув-смн, шо кричида жінка одна — 
кревна, два рази... в двааацєтї годині. А я і питав си другої днини, 
а вона казала, шо ни крячила. 

Зап. від Василя Ґрпґорііічука, в Вндннові, Снятписького иов. О. 
Деревянка. 

166. Страх загороджує дорогу. 

Я їхав до ялина і таки пирийшло в дванасьцї годині на сери’ го¬ 

стині,цк... Стало па гостиици і ии пустило. Я туда з биками — воно 
туда. Ну, і ми потову в золи — воно вступило сє І легло на паркан. 
Ну, і ми взели, та-ееао стали тай би чом хтїлц-смо вдарити, аби то ся 
вступило. Ну, і пбтім прійшло... зачпв бичои шваґатн до пего — воно 
се пи вступило. Я кажу: „Сьвітн сірничку !“ -- Як засьвітнв сірничку 
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і иоио тогдп злізло о пар каші і полізло.,, гот щезло, Фоеов так... ніби 
провалом. Як зичило тогдп х плети бзишии, нудити, колисати тим, то 
так нудило, що ви мол: було камплюха втримати. — Волос до гори 
став дубом, бики еє сполошили — аачили втікати... Зі страхом я прий¬ 

шов до доку. 
Наражене таке бую моє, жп я ии міх нікому з вечира оповісти, 

бо пословцця руека кажи, що такого страху ии можна пікову оповідати, 
аж па другпп деиь рано. 

* 

Зап. 1903, від Семка Лесїва з Іеиптпчів, Жпдачівського пов. 0. 
Деревинка. 

167. Страх у чоботях. 

Йшов-сма з міста зі Сьпєтина в почи дорогов і ніс на пдечьох 
чоботи. Йду я, йду і думаю си, шо якби шос еи пї прпвпдїяо тннер, 
шо бих робив. Прпходю я в долину, а ту шос як згупотіло — я зачев 
втікати... Али потім став смв і думаю : „І чо тп, Вахиюку, такий дур¬ 

ний, та шо то може бути?" Гадаю сп : Дес певпн так мої чоботи так 
скрине. Йду я йду дадши, а чоботи зпов зачєлн лопати. 

Зап, 1903, від Ілаша Вахпюка, в Рухові, Сяятипсиного пов. О, 
Дерев янка. 

168. Страх пряде кужілку. 

Вітак я йду в поли, дпвю сп, а то етоїт так па я ОСЬ ці і прпде 
кожівку. Так я до того си пустив, а с того си зробило коте маленьке. 

Заи. 1903, від Дьордїя Черешпьовеького, в Стецсві, Оиятинського 
пов. 0. Дереізянка. 

169. Папї — доглядачка коник. 

Йа лишну сьи по евбйіх родичах дужи малий, мау ипм одниацьпть 
рокіу. Воші мине дужи пильнували і дужи «сне до гл кидали, їй чо йа 
сирота. Йак ним уже підріс коло них і вігодувадя, казані мпиьі, шчобії 
на уже копьі на вьіч заііину. Вігнзу йа кбаьі на насовйско і пориві? 

йня йіх так, пак мппьі казали. 1 сак льцгайу і накривану сьи виретоу 
на голову, аби комарі мпае нп йілп, а чи копьі пасуг сьи, те мииьГ ви 
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£ голові. Добрії, шчо йа повичеріу і віиіхау тика кіиьяи, йа си льйжу 
спати. Жпль мииьі було за ти», шчо шчем ии у оборбльі, бо у оборотьі 
булй ми вика отава, а тая мнпьі було твердо на настіуиику. ІІакаеь ко¬ 

йота У иочй — дзиґаркав ии лау — спілку скіадаии, чуйу крізь ви¬ 

риту, ш'іов еьп пакрйу. І Ірислухуйу сьи, такі сьиіваіш доори. Кажи: 

ІІи сватати було у ибчи, 
Ни вільізли тобі О'ІИ. 

Та тп лишиш, та дувайшн, 
А за вели пи гадайнш ? 

Йа сьніваііу, тпбе прошу, 
А ти і того шчо ші точиш? 

Устану йа і йду. Пускану сьи йако навйвтливнй, шчо йду до тих 
ковнй, шчо на попутау. Днуйу на сьи, кбиьі, ііак йив йіх ноуішііу, так 
воші сьи ігаї'ут. А йакаеь иаиьі у злотих шатах огнистії в йазйков во- 
вадй відгашпнн. Кажи яиньі: Нп дивй сьи, шчо обганьййу тня блишчн- 

чпв йазйков вовадн, аОн коїн.і ии кусати, тілько ходи до копйцьі та 
иринвсй йія готбвойі коиьушйіін, бо вішьі сьи уже науки ішло махати 
йазйков. І узьйла фартух і кажи: Йа ші жалуйу фартуха того, а то 
жадуішш вшиє дослухати. — Йа ііак йі іюсдухау, йак Йия иішоу иа тоу 
коньушйпоу, то рай о дьуди на свбїїіл поли, а йа під нашеу, ііакнеь 
корчик тав буу, нп ложу сьи рушити, аж вони мшіе збудили. Сиавиьн- 

тау сьп йа і пікшу до дому. 

За її. в ліпиш, 1902, в Короици, Кунацького пов. від Сеисна Аидрі- 
їіиаиого Головатого. 

170. Страх у лїсг. 

Льудн балакали, шчо йист у сьвітьі біда, а пядбії чоловік казйу, 

шчо вида бі.пі у сьвітьі. Опустпу спіши ґоеподарство і пі шоу шукати 
за бідбу. 1 і шоу ;ки він так далеко, аж заіїшбу до видного сила і зо- 
бачну біду, шчо голоднії буу. Зашітау кількаиацьить, цину вітпбвцьть 
була, шчо за гроші усьо йи, а бпз грошин нива. С тил з:іил гунбром 
віїішоу «а то спяб. Ударну сьи но кпшінш, а потову такі ударну сьи 
сам по свбйі голові; а то було над Іароя. І думку дуаау. ’Алд нагадау 
собі: Чи до тбго вару скочити, чи мб;ии хтось падьіпде та вино дру- 
лит V Обгльидайи сьи, шчо іі сан нн хочи і другого шіма. Аш тогдй сн 
здогадку, шчо то біда, за котру він ви вірпу. У хвйли до ного чоловік. 
46 ти ту, чоловічії, сидиш? ІІТчо тп так еьп иадумау? — Він нйрпд 
ний шЧЙру пріїуду кажи : Сам на собі того виробку, шчом хотьіу, то 
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тиїтер шіджу, — Вітшшдайи їп^ той чоловік: ІІТчос такого паробиу ? 

— Та шукау йим за # бідо у і ти пер ним найшбу еп. А той чоловік 
кажи : Покажнж яииьІ тогу біду, бо ііа за иеу йду. — Вій іншу кажи 
так: 0 ви ди пі, така біда. Ужем хтьіу до того ікру пітіі, али подуяау 
дим собі у свбйі голові, шчо ібжн «нде хто і друлнт, бо по ирбсту 
кажу тобі, шчом сьи бон&у. — А ти іншу кажи: АгіГі на теби; йа 
тобі покажу, наші біда, али ходи зо миоу. — Від кажи : Коли уже ни 
хочу шукати, йа уже ЗІДЬІ? сдойу. Ни доугб мгїелжу і послухи^ ЙИГО 
і занили оба вапдрув&тп. Нпдалеко ваддрувшш, захбдьвт до льГса. 
$ льїсьі темно і стопіки уже пима. Сьвітло маленьки блишчпт еьи, йак 
зора і настрашили сьи обидва. Од єн другого питайд: Шчб то за «ьір- 

пицьн ? Можи 5гжо й день, а ми шче пи льігалц? — А другий вітнові- 

дайи; ІІІчб сьи будем біди страшити? Йдьіа до того сьвітла! Йтут вони, 
льіс дрібний, колький, розмайітньі дирева, а найбільшії було драбатого 
(колючого) льІса. Той льіс буу самий глоїїнішбшш. То сьн дббри по¬ 

кололи, пьім до сьвітла зайшли. Приходиш там, хата дужі маленька, 
али сьвітло йасжо сьи сьиігит. Уступай у т еьмілпво до сьвітла. Йак усту¬ 

пили, а у ті хйтьі лпжйг умирлец файно зьібравиЙ, ііак звйкдьі, а опн 
б ден иа другого тілько сьи тіодпьгіу І погадау одбн з другим : То ми 
нарікали на бід^, ото се біда, шчо лижмт у такім льїсьі і шчб го піт- 

ступили! І хотьілн сьи іїогаолйги, а баба прихбдпт; стару шка, дужн ву¬ 

хата і сьмїливо іштаки: Шчо вк ту загости ці? — Ой хбчнмо сьп но- 

молгіги, йак звичайні!, коло ішббшчика. — А вона йїм кажи: Ибршп 
льйгййти спати, а тогдй сьи домблити. йак иоустаййш. — А вони йійі 
вітиовідйіут: Шчо ми ни льигали дві добі і трету ни будем. — А вона 
йім кажи: Можи сьп устндайптп, шчо На дльа вас ни масу чим ности- 

лпти ? — Баре вухо, стелит дід йндибго, друге вухо відріїйайи, стелнт 
під другого. А той уетаіш таї кажи, увирлйЗ: А під меїш шчо посте¬ 

лиш? Д когут зльітайп і кажи: Гбдьі того (кукуріку)І — А воші 
у тім льісьї йак були, шчо зайшли, так застали. То иім сьи так здавало. 

Зад. в липни, 1902, в Короігцп, Кунацького по в. від Семена 
Головатого. 



III. ХОВАНЦІ 

171. Звідки беруть ся хованці? 

Льудп вогорут, жп йаґби зносок взьив — той внесок, шо курка 

знеси, іїаіїичко таке малеиькьп, - йаґби пасадив, то до довить день 

впльізло би куритко. А то куритко — був би вихованок. 1 було би 

дужи шчасьцьи ф тіш вобісьцьу. Воло би сьн ґосподарство, богаство. 

А хто йпго ни хочн, то нирикидаиут бпз дах, аби навіть у вобісьцьу 

йиго ни було; 

Зап. 1902, від Гавин Фолїцької, в Будзапові, Теребовельського 
пов. О. Деревинка. 

172. Як дістати ховтцяЧ 

Хто хоче лати ховаидя, то песе яйце під нахоу через дсвєть день. 

Через той час не сьяіе ані молити сї, аиї хрестити еї, анї мити сї, анї 

на образи давити сє. Потову с того яйця виходит каретко, а с тбго 

курітка робить сї хбвапець. Хованець песе ґазді богацтво. 

Зап. 1902, в Дрогобнчи, від М. Добряпського, В. Левпнський, 

173. Як дістати домовика. 

Йак хто хочн мати домовика, то треба здибати когутьпчп найде 

і прну наваги сибі йнго під льіву паху і іюснти девіть день і девіть 
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иочіііі. С того наицьй ввльізн малий ломовик і йиго треба пустото па 
гору і гулувати по солонини стравами. 

Йак хто такого домовика май», то буди дужи богатило, бо шо 
схочи, то були мати, али по смерти дуту того чоловіка бире сибі той 
домовик. 

Зап. в червпи, 1902, па Кривуляпцї, КамІпецького пов, від Івана 
Юнака, А. Веротелмівк. 

174. Ховапець із лііцл. 

Ипдеи чоловік ходііу і так кілько прсіяпш:іьйу о свбйім шчасьтьу, 
кобй він сьи де го доіштау, шчобй вилйки шчісьтьи мау. Г о того пі- 

шбу аж до ворбшки. І росповіу ворбшцьі, жи коло иего йц сусьід і він 
дужи вилйким богачем. Маііи такого хбваньцьп, шчо йиму усього ппль* 

вуйн і Зиму прпйайп. Йак вийди 5' поли вітпрна волани орати, то навіть 
погбдичи ип потрібуйи, коло к^ждого вуха так волам кричйг, шчо волй 
докладна сам» ходьи у плузьі; а наймити того богачй у етибиику йак 
го постирпгли — того хбваньцьп — двері заперли і нп пустплп, колії 
Газда клйкау йиго на евбйі росказя. А він йак сьи усердпу, то ударну 
вулийом у двері, аж двері поломйу, а сан вйрвау дах і дахом вйскочпу. 
— А воротка тому бідному, жи шукау? за шчаеьтьим, росказала, шчобй 
деуиить день носп$ зносок піт нахбу, шчо курка зниее — найменша 
йанце на остатку — то буде мата хбваньцьи. Вій йак прийшов до дому, 
узьну йаице піт паху і посну вісьім день. А у вісьія день йак му до¬ 

кучило; вшїіиу світ пахв і кйиуу бис хату. - А з за хато учуу сьніх 
і крик: Кобйс мньа буу іпче йидну добу иосйу, то бис буУ мау' хб- 
вапьцьи. Буу би ііа твій, а ти мій. А жи той чоловік обміркувау сьи, 
то й шчісьтьи ни хтьіу і хованьцьп ші хтьіу. 

Зап. в липни, 1902, в Нужниках, Бучацького пов. від Тинка 
Граиишипого. 

175. Як виглядав ховапець? 

Ми іішлн па Калі,вирою. Там коло ковалі у їдного мусїллсмо пе¬ 
реночувати. Дощ такий люпув, як с цебра. ІІішлп ми до стодоли. А ніш 
нами еден реміспйк, шо був, каже: Меншчпвьнї на ідном стрбие, а ко- 
бітн иа другу, — Ми вже довго сішмб. Не знаю, котра була година, 
отвирае двері від стодоли хлопчик, маленький, в червоних пор пінітах, 

КТіЮГРАФПШІІІ ЛИПНІ і;. Т. XV. 1В 
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ибш як в цапа, сбцчдаа рогата тай файчппу в зубах курнт. А кобїта, 
шо го увйдїіа, каже: Запри, дптгіико, двері, запри! Так го проект* 

А дідько шче більше отвори^. А упзі аноу проект* А він тодййка як 
зацєв кобіту бита, а потому хотів за швиереке та у це рил о між люд ай. 

Аж надійшов Німець, той господар: Та чеґо се зариваце, вон сє нікого 
де ченв, як го пе бедзяце заривацьі 

Заїк 1903, в Дрогобича від Сеня Кушніра, В, Левпнеький. 

176* Ховаивць у постати корови. 

У ваших Лабіїв є гаванець. В шов я в ночи коло Юрі (церков ев. 

Юра)* А ту коло орїхів пивше роздорбжі корова біла стоїт* Я ви гріши в 
очи, шйнку поправив, би сї полісе пе бурило, накурив файку тай не 
знаю, цн йти, цд пе йти* Хочи сї вертати тактудй коло Пречистої. 'Але 
яеиї сестрі заказала іти таїтудпйка. Що робити? Йду я ! Йду вже 
близько ід ньому, а впо до фбсн* Я як перейшов, то задер дише попі. 
А все сї днвю, ци за мпоу пе жепА А то був хбванець Лабіїв* 

Зап. 1903, в Дрогобичу від Сеия Кушшра, В* Левинськпй. 

177. Ховашць пе приймав солопит страв* 

То йпден ґосиодар мау домовика і він віг него, шо ггьіу, то жау 
*— дужп богатнії буу! Той ґосподар посну Гашу сам йістп* От озьме 
цакойї страви у мисочку, али нц солшюйі, винесе на гору, постави, 
а сам забирайц цьі і йде* Али рас заслав той ґосиодар і казау елузьі 
занести мисочку каші і поставити на гору. А той слуга зпну на шо то 
тей кае до себн: „Ночкай, вирихтую на тдбе 1“ Тей узьиу і посолну 
ту страву і впньіе на гору* Шо по шшьіс, здьіс на сьіїш, а той з гори 
шусьть і Пскову зі стравойу на слугу і обльну ііиго! Али ітьіц. На 
другій день, слуга ше лишки посолну страву топ зпоу екпнуу, а на 
третій рас ше льіцшн; а той зі злости зірвау дах і иолитьіу сноі і уже 
більша ип приходну до того ґосподара ї топ ґосподар аарас стау шо- 

рас бідньіти і вбідпьіу на такого, нак буу перши. 

Зав* в червпи 1902, ии Крнвуляицї, Каїінецького пов* від Івааа 
Юнака, А* Веретельпвк* 



178. Як хованці гуляли. 

Вуу йа у Вістрі па роббтьі з валпя своГіім хлопцем. Польпгйлп 
ми снаги у хатьі, али у иочй їлопиц явне буднт і кажи зшиьі: Впви- 

дьіт мине, тату, на двір, бо Гіа сьи бону. — Усгау йа і виводжу хлбп- 

цьн иа двір, хлбииц сьн вимочиу і Гіа виртайу назад до хати. Нагли 
біжпт чнриз обісьтьп хяоіічйаа зростом 11 — 15 цальІу і убіг нагли до 
хати. Ньіц на по знану, шчо то можи бути на чужім обісьтьу і варкбтпо 
ми ни, али си урештьі шЛц с того ип рббйу і льпгану па свбйіи місці! 
с хлбнцпм спати. Наколйи льиг, а той хлопчина, шчо убіг з падвбру, 

вискоч ну яиньі па гру ш і явне бире за ґарґіічку й душит. Па ииго 
Узьпу за гблову і віттьпгайу віт себн, алн на вожу го відорвати у жа- 

дин спосіб. Ґазда тбйі хати спау коло вени ішдалбко на лауцьі; і кажу 
йа до мето: Ґаздо, озьаіт сн того хлбпцьн йакбгось, бо він мине лу- 

шкт. — Ґазда на того хлбпім.и иокрпчйу і він сьи від вени уступну. 
По хвйлн виходжу на иа двір сан, дйуйу сьи, а іііх три таких сакнх 
угапьнііп но обісьтьу і усьі до всип біжут. Йа хтьіу утьікати до хати, 

бов зараз впдіЛу, жи то йакІсь нисааовйіьі дьітп і дльатбгом нн ііочи- 

іиіу сьн боронити, али» замгіелиу Утьікати до хати. Наколйм сиогльаиуу 
до лвнрпй, а йіх два кбяо дверйй стопа: йидеп триіайя за кльймку 
дверні!, а другий наміршін сьн мииьі скакати до очнії. А йа упаУ 
у сірах і утьік ним иа уднцьу. І хбджу у.шцпу то туда, то назад і за- 

г.чьндану, ііак би сьи назад до хати дьістатн, бо ви жаль за вбйів хлоп¬ 

цем, иічо сьи лишпу сам у хатьі. І зобачиу ним нараз еьвітло У хатьі 
У того Газди, де на робиу і ви їжу, жи на обісьтьу тих ішсавовйгнх 
хлбичикіу уже ннва; йду ирбсто до хати. Приходжу до хати, а тая три 
віх граіш иа інструменти, а решта тапьцьупут по хатьі, а ґазді і ґаз- 
дйиьи стойа коло пїїйца і на тотб сьп пригльидайут. А вій хлопчина 
стулйу сьи коло них і заплаканий, шчо нп зшіу, де йа сьи дьіу, Йак 
аньп зобачну вій хлбииц, у кішку сьп ваоу і притупну сьп до вени, 

а такий аьістрашппнй, шчо аш сьи трісе|* бо шче такого пьіґлн нп ші- 

дьіу І йа му ни оновідіу вьіґдгі за таке, бо й йа такого шче на впдьіу, 

Проголубиу йа свого хлбпцьн коло себн, а тогдй почну йна до ґаздьіу 
говорити. Питану сьи, шчббн то була за іитенцина така ііакась, шчо 
дльа псин страшна і пп мила, а дльа них висела. -■ А вони миньі віг- 

новіданут: Можп-стн чулп коли за вихованки? — Кажу: Чуу йив, алии 
шче ни вйдьіу до сего чйеу. — Ну, вйінтн тниерка; то нп наші вихо¬ 

ванки, чйрнз них ми маним усього мибго, а ми за тотб шчо першого 
нісьішьн до дваяацьітойі години у почй мусимо цім пльац робити па 
таниц і забаву. — Йак прийшла дванацьіта годгіиа, йак мітлбу заііу 
с хати, ии знати, де сьн дьіли. 1 Іольїігалн ми спати на ново, уже і! йа 
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спокійно сГту до диьи, йак ми Газда оновіу, шчо попи лише до дваиіі- 
цьітойі година иіць иаііут. Устау йа рано, оківьчііу йав роботу у того 
ґазди і йак найборюн піт ходжу під иего. Впіішоу ііин на нулицьу, а тьі 
иесамовйтм, вихованки, повистаулипли голови по піт стріху с стодоли 
і сі»иійали сни з вени і кривили еьи янпьі, а йа йак иайббрши уігІкау 
віт того вісь ньи. 

І 

Загї. в іінепів, 1902* в Иужннках, Сучацького пов* від О, По¬ 
зо веь кого. 

179. Воскреслий хо&апець. 

Буу ішдсїі наймит у Обнртиньі у ворожбита; та» буу такий во¬ 
рожбит, шчо мау шчіелпуцьа* Украу корпц пшииицьі у вечир тав продау 
тав Узьиу, купйу сп льульку за пййтку порцильанбзу і пішоу на вн- 
чирішцьі. Тай кап: Йа кану таку льульку норцедьанбву за иййтку, 

шчоі Продау кбрнц пшннпцьі, — А їлоіщьі кажут: Ану, йакіі то 
льулька? — А шчіслнвец туту' льульку с кишень! ^ него Згзьиу, а іїияу 
удхау таку костомаху кіиьску, гІ лабу. Віл кажи: Чикай, коли ашпьі 
шчіслнвец такі збитки зробив йа буду пиго бити! Ирішшбу вів до дому» 
и ґазда кажи: Видиш, украу нас збіжп, нродіу і купку льульку, а на 
уже знану* — А він кажи: Ньи! — Ну, ну, кажи* — Той ворожбит 
поиіхау шчос на чцтвертий день якогос пана парити, а наймит иабрау 
ніу кірцьп _ ишияйцьі і хотьіу продати, А нвму пакту? сьи ва брані 
Жидок яалвиькніі бородатий, тай ви пускау с тоу пшинйциу* Вів ііак 
потьііг того Жнтка на відльіть кольбоу тая убну. Запбрпау го у шьііі 
тай буЗ? убйтвй уже, ннжшшіі шчіслнвец* А швишгцу узьву тай продау* 

Приіїшіу той ґазда у ночй віт лана, уже нн майн того сторожи, уже 
нива їшму куму казати, йак наймит ґоеподаруйи. Зачинали сьи він пи¬ 

тати наймита: Чи нн убн^ тв паку особу? — Він кажи: Ньи* - При¬ 

знай сьи* кажи, вьіц ти ни буди* Заплачу тп чисто, лиш скажи* Ньіц 
ти сьи нп стани* — Він кажи: Йа ударну накбгос Жнтка тай §ия за¬ 

пори ау у тій. — Ну йди, добувай. — Вій добуу йигб, той наймит, 
а ґазда кажи: Бий го, |же нижнього, — Ударну раз буком по голові — 

бий, кажи, шче; той шче Ударну, і удиріу, шчо то писановити* А той 
Жидок устау тай кажи; Отої сьи кажи теньґо засдау! — Тогдгі ґазда 
файііо му з а платну тай вітнравну: Ти, кажи, ни мій наймит більшії, 
а йа ни твій ґазді. 

Зад, в дшшн 1902, в Корооцн, Бучацького нон* від Олекси 
Семьчука, 
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180. Хованець держить парубка на сливці. 

А у Басилькевнча е іаґже хбванець. То всі знают. Цішов я до 
Насильневича на сланкі. Ви ліс я иа сливку тіш рву- Нарванім сії повні 
кешенІ, Аж ту чуто: Висйпуй, висйпуйІ — А нічого не вйджу. Я хочу 
з шати та «є можу. — ’Али шкода щепі тих сливок, щом он нарвал — 

шкодую си. Беру с кешеві таї все їм, їм. Як їм еї наїв, тай не можу 
злізати. Виси пав-єш слпвке тай ще влїсіп не можу. Щось мі так при- 

везало, ие можу. Пересидів я на сливці до самого рані. Гаво виходиг 
старіш Васильович тіш каже: Злізай, злізай, другий раз не приходи. 

Тая аж тогдий-ем зліз. 

Заи. Н)08, в Дрогобичі!, від Сени Кушніра, В. Левимськпй. 

181. Хотпець бере душі, 

Буу йцдезі чоловік і робііу на варетатьі* А він полка ви мау, 
лише йидеьі город- 1 так він сьп добра мау, шчо йпму аж льуди зави¬ 

дували. А вів мау, бак то кажут, вихованка. ’Али умерла ішму ГіидпіІ 
дитина, друга, потому й жінка, шче син лишило двойн дьітнй. хлбннц 
і дьіучаиа, А він ожинну сьи з другоу. Таі бувало піде десь у ночі, 

тай сьи обрбеит, прийди мокрий до хати, а жінка сьи питайи : Де ти 
шчо мочи ходиш і такий сьи обрблші, усе мокрий? — А він кажи: От 
бону сьи, аби шчо ви вальіало у город, а то у новії така роса тай ііа 
мокрий. —’Али йідабго разу пІиібу до коршми тай доори сьи уяву, тай 
и рви шоу до дому і положну сьа спати. ’Ади зачйло сьи хмарити, дужн 
гриміти і дужо злива була; а ішгб жінка сапала ва городьі і ни могла 
утьікнутн до хати тай стала си віт шбну^ Слухайн, а вій с кимось роз- 

мзуйййи і дужи нрбсит того вихованка: Діігьку, дьітьдуньу, дай ми шче 
прожити, дам ти шче того хлбнцьи — А він кажи : Ньи, то уже пі 
иаішш таки сам йти, — Дай ми, кажи, шче рік прожити, дам та ту ту 
крану дьіучниу, — Ньи, кажи, йа ни хочу, мусиш таки сам итп. — 

Вій шче рас црбеит, кажи: Йа ти дам жінку, лиш дай мн шче жити. — 

Ньи, кажи, на хочу ньі жінки, иьі дьітйа, уже мусиш йти сам, бо ти 
чиє ирнхбдит. — Вона тогдй сьц дужп навудила і побігла до сусьїдц 
ї занила росповїдати, йак йійі чоловік балакау. А той суеьїд кажи: 

Йди до дому, йди, пи кажи му иьічб, бо віп пГіаний і так собі говбрит. 

— Прийшла попа до дому і другого диьи зачйла йиго питати, с ким 
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нііі так рошнауіїйу, А вія кажи, жп ньі с ким. А потому кажи : Прийшла 
до меті накаеь об мана е такбу кояьушчоу голово^, шчо мак бис го но- 

гладила по голові, то бис ськ сала бо Зала* — І ви задоуто так житьіі 
екінчйу у другого ґазди па виеьільу. 

Заи. в ліпше, 1002, & Нужниках, Вучацького пов. від мами. 

182. Ховапвць ів грішми. 

ЇЇпдед чоловік а Йаблошша ви міг сип погодити ж жіикоу, покіиуу 
жінку — і дитину ма£ одну, дитину лпшйу ж жіикоу. Дитина дужи 
бідйла, і зауши оббііи нарікали па него, Инднакбао таки гірши було 
бис чоловіка. Воиаишувау вій три роки* Третин рік йде дорогоу він, 
дії&ит еки, а то впливин ианцкий пульарис лижпт на дорбаьі а грішми. 
Той підньйу той пульарис, дпшіт сьи, до кількапаїцЛть тйсьич грбшпй 
Ви 5 ші. Уаьпу він тотй гроші у руки, йде дальі. 'Али тотй грбші 
були ішчйсьтьі, ниеамовіітьі. Йде він до корили, ниє і піст і гроші 
па місщі; али инму шчос пн даіій сіюкойу усе. Йде вів тогдіт до дбму 
до свого, до свбйі жінки І до свбйі дитйки, думайи собі: Аш тииер па 
буду ґазда; гроші ману, буду тепьґо ґаздувау. — Приходит піт свуііу 
хату, роззуу сьи, уихау гроші у чобіт, а е тйсьичу собі лншйу у тьім 
пульарисьі. А решта грбшни поставну піт стріху на подьі, аби ньі хто 
пн найшоу* Там до свбйі дитини кажи: Ай, ти сиву, бідйін, — А ди¬ 

тина кажи: Дійти, тату, хльїба впшьі, хб іу Місти, пина шчо. — Віймаіін 
хльіб, дайй днтіїпьц таіі кажи : Цить, піну, будем багато хльїба мати 
і кунйу дві корові — А жінка ітовїдаііи: Лііиши кунй дроу, бо пп майу 
чим заплатити, іш илнтй о коровах. — Той вііішоу на дорогу, визе чо¬ 
ловік дрнва; аиїїлатйу, шчо той чоловік хотьіу аа дрива, привіз до свбйі 
хати, скидну, иішбу У місто, припис мукіі ншпппчноні, солонини, сира, 

масла, хльіба. Доходит віп ни далеко дому, жвие чоловік корову* Купи? 
і корову на дорбзьї, жнне до дому, Нрпгнау до дому, кунйу сьїпа ко¬ 
рові, привіз ґазда, скидну піт хату у копйцу, жіньдьі віддау, шчо иьіе 
а міста, уже сьи жінка кішит, й корова нн, й усьо, Дьйкуватп Богу — 

кажи — тииер будем жати, йик Бог позвблит. 
Жийут вони — лн приходні' ньїчб першої!і ибча. Друга иьіч — 

показало сьи таке гі сова на кбмидьі, сидйт і блйскайи очйіа так гї 
кіт. А жінка кажи: Се шчо таке? — [І при християн сьи... У хатьі чо¬ 
ловіка нила, дйвит сьи, пригашлШи другу чоловік корову, *Ала жінка 
кажи рано до чоловіка: Чоловічії, па вн хочу иьї твбйі корови, иьі 
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ньічб, бо, кажи, сидйт у почті на кбминьі таке п сова, 6лпекани очима 
гі кіт, то можи ипіслнвпц віт тні грбішііі ? — Л він кажи: Можи то 
пиеаювйгьі гроші, можи йакйїї кйнуу шчіелйуцьи з грішми? Зле. — 

Л жінка кажи: Та витко, шчо зле- — Трбтоіі но чи сидйт воно па кб¬ 

миньі зноу. Уже й чоловік у хатіїі ви. Загасили вовн сьвітло, подьнгали 
спати уже оббий ж жіпкоу, кури були у хатьі, іак зачну пуджпти кури 
у ночгі той шчіелквиц! Кури кричи, ппма ратунку, аш у еуфіт сьц тоу- 

чут. Кажи : Чоловічії, уставай, бій сьи Ббга, сьвітй, ЗбнраіІ кури у мі¬ 
шок. — Зьібралп вони кури у мішок, поставили конец голбу па лушко; 

ікк сьи усунуу щчіслйвіщ у мішок, йак зачну тотй кури мучити І ГеЙ, 
чоловічії, уставай, бій сьи Бога. Скидай з мішка у кбйнц, можи там пім 
пи буде ньіче казати, — Скидали у кбииц, йольигали спати, йак той сьи 
у «іншу у кбЙГД, шчісіевдц, пий а ратунку до дпьи ; кричи кури — по 
вітри мок. То, кажи, иншчісьтьи паши 1 Чоловічп, йди рано до ксьондза, 
най водбу крони?. Ни хочу ньі мапйтку, кьі грошин, пай лише ману 
СПОКІЙ. — ІІрИЙшбу КСЬОПЦ СЬ сьвічевоу водбу, ВІТЦрЙгВОУ МОЛИТВИ, ПО' 

кронну еьвіченоу водбу; другові почп зноу рббит такі дншіса с курми; 

іие иояагаНи, На другий день зноу до ксьондза, зноу покропйу сьвічб- 

ноу водбу. На третин день зноу рббит дивиса; жінка спудила сьи й 
дитин з, тплопайут сьи ш страху. Пішла вона п третин день до ксьон¬ 

дза: Йнґбмосьть, нокроніт еьвіченоу водбу шче раз, можи би то усту¬ 
пило сьи, бо впвщшжок. — Йак третин рас ксьонц првйшбу, відновну 
молитви, йак внкропиу туту хату еьвіченоу водоу і ноблагословйу ції 
усьї третіх і кажи: Аш тппер сьи уетУпнт від вас. — Той день о по¬ 

луднай йак найшбу сьи иітир у тьі хатьі, такий шум у кбіип литит, 

такий шум, йак у дейакі ґуральїш, Та її пішбу с тбйі хати у каглу, пп- 
ришуяіу тоу каглоу, тихо уже стало. Другові нбчи уже спокій, тихо, 
У день дйвит сьи, корова заслабла, упала, згйбла. До тйжньн друга 
корова захоруваяа ; нпиа уже й другойі корови. Жінка кажи ; Дьйкувагн 
Богу, уже спокій у хатьі, пи хбчу таких грбіиий иьікбли, кобй спокій 
буу, Гірко заробити, кобй еблотко но ж й ги ї Бога па даль і просити, аби 
давау. Той вітак пагадйу си чоловік за то ти гроші, шчо шче у чоботьі 
йи па шшл. Днвит сьи до них — іпімй аньі грошин, аиьі пуяьарнса. 
Та дьйкувати Богу, шчо спокій у хітьі, а решта усьо дббри. Тогдй сьи 
вйбрау з Йаблопбва с евбйі хати, пішбу до Озирни і етау на рік, 'Алн 
усе буу суівйй, бо му пошкодило, Йак шчо рббит, так* иьі біірн, пьі 
клади, жадного руху ни іайи, А жіньцьІ иьїчб ни шкодило, 

Заи. в липни, 1902* в Короіщи, Бучацького поа. від Олекси Сав- 
нового Сеньчука. 
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188. Хованець збиточник. 

БуУ такій бідний чоловік, мау багато дьітнй і мау ішднб тнльятко? 
тай тото відогшіу иа іїармарок* їай спродау тото тнльй. Дива? еьи, 

пбсит чоловік гбдущьп у кошику, А іїиму вія унодобау еьи, дужа ф&й- 

ний, того голунцьн кушіу* Дау му там ци шустку, ця кілько там* Йав 
кушіу, де го кодьїти? Поставну ва пазуху. Війшо^ вій в міста, чуіі, 

а йиму шчось за пазух су таке холодне, жи він нодумау: То нп яажд 
бути голубе ці Дншїт вії! еьн за пазуху, боре йнгб, а то до яего го- 
ворнт; Ти знайиш, шчо ти купиу? Щчіелвуцьн* То будеш шати тілько 
грошин, тілько маннтку, кілько схбчиш, а тобі траба, бо ти бідний* — 

Той тогдн епудпу еьи, уже іш знаки, шчо до ного казати* — Кажи 
іїиму шчісливец: Йди До хати, аля абне війшоу У ночі на двір коло 
дванацьітоні години і абис до хати ньікбго ни нраизіау иа иьіч, бо на 
тобі припису силу внлйку грошин, — іірнгтсйт йиму цілу касу з гріш* 

ми, йак узьиу там десь у Станьіславі, ди у Львові* цілу касу з грішми 
присадну* Йак прпньіе то, кажи : Шчош, ти ни міниш иьійакого по- 
читку; йак будеш еьи брау до тих грошин, возьмут тпбе до криміналу* 

'Граба мати Закис початок. Йди до піна, попроси, аби ти шчос даоуаау, 
таЙ потому скажшп, шчо то тобі пішло так дббри віт панекоЙІ руки, — 

Нрцхбдит він до лана, зачинали просити, а пан кажи: Тша му дадь 
вь дзьйсьояткії, та иакоу йалувйкі яодарбваць. — Йак даУ му пай, 

так то пішло йиму йакбеь рукбу, ж а уеьї стали му завидувати, а най¬ 

більша брат, жи буу богач* Зазавндувау брат і гадайн : Шчо то вна- 
чпт еьи. аби йиіу най нодарувау таку річ ? — А мали вони маму, тай 
кажи тон брат; Йдьіт яо ви, мамо, до його иа ньіч, тай десь довідайти 
еьн, шчо то такі у него, шчо віл собі ііанитау таке, жи йиму так виде 
еьи* — А мама кажи так: Та йак на можу так йти? Йди пайльіітши 
до дего тай скажи, жи ти десь йдеш, а йиму даш скргіиьу сховати* 
А на зальізу у ту ту скрйиьу, тай буду дослухувати еьи, хто то йиму 
таке донбеит. — Так той зварну мамі пирогіу, зажну у у скрїїаьу, при¬ 

віз до брата тай кажи: Най ту, брати, постбіїіт у тебп мойа скрйньп* 

бо йа пойіду, а потбму прийду тай візьму, — Ну, пай буди. — їїрп- 

ходдт той шчіелйипд у ибчи, нукайя до вікна тай кажи: Правда, йа 
тобі казау, аби ти иьікбго ни приіїяау иа пьіч? — Та йа пп прийіау! 

- 7 А лис прнйяйу. Аиу, чикай, шчо ту йи. — Отворяу скрипку тай 
кажи: Бей і — Ей, та то мойа мама. — Ньіц ии поможи, бий, зібнй 
на смерть* — Тая той мусьїу забити свуйу маму. Йак забиу, шчо майя 
з неу робити? Запхау ні пиріг у писок, яьїбн то вона ии забита, алн 
еьн Удушила. — Той другий день ирнйшбу по скрйиьу, привіз до дому, 
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5тварййн, а міма пиббшка, ^давнла еьи ппрогом. НрибігаГіи той брати» 

ско до ішго : Ей, ходи, брати; мама умерла! — А той собі гаданій Та 
цн йа ие знайу ? Йа сам аабі$. — Приіїшбу він до того брата, тай 
кажи : Та шчо будем робити, ховаймо! — Пішли до ксьондза, а ксьондз 
кажи : Ой, то бис иорйтку умерла, \т сповідана, Алш ксьондз киданії, 
аби виплатну іншу доори, то поховаии тоту, шчо бис иорйтку умерла. 

За платну той, ксьондз ложова^, а той шчісливнд пішбу ^ ночк; вїтко» 
шіу міму, тай ааньіе назад до ґосподара, Засадну до комори, на сни а у 
муки у 6 орні ч, одталанау бабу тай лишну. Той приходи? рано ; Йай, 

а се шчо? Кінчи він других, прпхбдьпт, дйуйут еьи, мама, Йдут до 
ксьондза, а ксьондз кажи: Впднш, бо бис порнтку умерла, тому при¬ 

ходи? ; заплаті шче раз, то йа поховану, аби усьо було у иорйтку, бо 
там тра аш осиковий кіл бити, — Ноховау ці ксьондз другий раз. а той 
ш ч І сл ивиц зноу йійї вІткоийу, нринбсит уже до ксьондза, поставну $ 

ксьондза піт хату* Гано слуги впходьит поиіускі, а ту стоніг баба піт 
хітоу. Зачиаййут крячити, виходи? ксьондз, дивит сьи — баба! Шчо 
робити? Скли кани других ксьондзьіу, зробйу трактамішт, поховали аіиі, 
тотьі гроші, шчо узьиу за пеіц, роздау тим другим ксьондзам, і уже 
віт тогди нічіслйвдц ви прпноспу ні більші? 

Зет* в липни, 1902, в Нужниках, Бучацького иов. від тата. 

184. Як появу ти ся хованця ? 

Йндсн Ґосподар був лакомцьи. Хтьів богачом бути. Носив піт па- 
хов денґііть день той зносок, 0 того зноска впльізло к^рнтко. Вивило 
му сьи піт иахов куритко, так ній се тьіпГит. Тай вже кажи до жінки : 

Ей, жінко, вже нам ни тра робити, Вже шш буде само ш часті-и. 
шшдо до нашого вобісьцьи ! 

Так він носит тото піт иахов — того вихованка. Л той вихованок 
ньііі, но дьаїтйп. тай цьапайп йнму. Він взьнв с иіт пахи (бо вже щу 
стидно було носити, бо цьапайп з цего), поставив го на ийиц. А той 
вихованок с нйіща, тав йиму иіт паху — тай знов цьапайп. Куда хо- 
дит, таЙ цьанаїш. Піде па місто, тай дкапайи з пего, Та 66 за ним 
Житки маленькі біжут роком. Вони кажу?, ж1 тон чоловік цьапаіі, йак 
куритко. 

Він взьив, викинув С ПІТ пахи гот па воду — хтьів йцго фтоїщти. 
Він прийшов до дому — куритко такої піт иахов цьаиайи; Став чо¬ 

ловік, тай пдачн вже, І богаства нама, і ни шчасьцьн сьн дочпкав — 
доховав, Шчо робити? Вже йде до ксьондза. Росповїв ксьондзова, звітна 
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цін, йаке собі нишчасьцьи виховав. Ну, али йпму ньіхто яьічо пп ш>- 

магайи. Ксьонц го навіть висіїовілатя ни ітьів. Ксьонн. кажи: ВіруГі 
ф Пана Бога, ян віруй ф чари. — Пішов той бідака. Кажут йияу льуди: 
Написи за дивйиту вежу і так ного кинь! — Ані тон пішов, заиьіс 
на дивйоту межу, тая Йяго кинув і таї' го сьи вітчінив. І тоди пішов, 
висповідав сьи і тьішив сьи, жи сьи вже вбув богяства і вихованка. 

Зап. 1902, від Ганяй Фелїдької, в Вудааиоаі, Теребовельського 
нов. О. Деревинка. 



IV. Б Л У Д. 

185, Блуд у виді жінки, 

$ Корбпди — оповідау мину йиден хлоп — йак зачнла жінка 
водити по Вербцьі йакогось чоловіка, то водили то до опіуночи- А но 
ОШ) іючи йак то завели у ііакіїсь ріу, йак занила бито, йак зичила бити, 
тни на другий день умер, так а у добрії досунула. То уже була добра 
баба, вода лише покивала сьд баба, алц була шчо ийше* 

Уіш. в череди, І902, д Нужниках, Бучацького пов. від [гнали 
Коеїаеького* 

186, Блуд у виді пат. 

Ото так, що Ішлн на оказіш, на внсш, тен пішли піт диривину, 
а на ті днрнвЕШЇ так як пакїя сиділа. Ая ! Тай їм вказало сї тампчка, 

куди води мали йтит гей мур, а дорога їм сї показала у гничий бік, 

туди, куди їм іш треба йти. Прийшли воші аш до лїса той дорогий, 
найшла в виртеп, у зворн такі — у ліс. ї^воші стали в лїсї і вздріли, 
що вже нива куди, так покликали сн тогди до Бога; — Божи, ратуіі 
ти кас! ’Шр-жн вони собі пригадали: То, кажи, ми зблудили; а як 
зблудит се, то се гадає, коли перший сьвіїд-вечир, котрої днини при¬ 
падав. Або як баре заков*) у дерквї — хто в плаче був — у правії, 
той блуд тогди щвгсае. Зачали вони пригадувати собі, котрий день то 
було, тай нагадали — снамшїталіі се, де вони є. тай нирнули назад до 
свого дому* 

Зал. 1903» від Івана Кошлека, у Ключеві Малім, Печеаїжниськото 
пов* О, Деревяика. 

*) Иричасте* 
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187. Блуд у виді коня. 

Раз йак йшоу ішм с ІІорхоші о праанику, то пак узьила лшьи 
коза дика водити, то водила до опіуночи. Усем приходну на той філь¬ 
варок, на Веселу ; тьілько путчу сі.и йти, а коагі иерабіжнт яньїі, тагі 
уже йду аа пеу, Аж йак кури запійадп, йа нрийшоу до. буди до польо¬ 

вого, тай там йвм льнг, тіш ішрндежпу до білого дпьи. І аж у день 
припишу ним до дому. 

Заи. в червив, ІУ02, в Ііужишшх, Вучадького пов. від І свата 
Косівського. 

188. Блуд стітлом. 

Блуд, кажут, то в такс сьвітло. Я вадів сам вже. їдва кухарка 
від Жида с корпіяи пішла по муку до илппа з ліхтарков в велику су¬ 

боту. Пізнїйше як вже вийшла, та перед санйаі млином ліхтарна згасла... 

А вва заміст піти до идина, пішла поза село, по толоках, но водах, по 
ииьіпцх селах. Ходила цалу віч мокра, вшапаиа. Аж па Великдень 
рано зайшла під паш пліт. І сусіда вийшла та побачила, щось під пло¬ 
том в куті, лежнт. — Касько (вва сї називала К&ська), що ту робиш V 

— А вва це могла нікого пізнати. Питала: Хто ту, де я в? — Як ї 
сусіда розповіла, де вва б, жп в па близько свої кбршмн, тодй встала 
тай пішла до Жида. Вна повідала, жи блудила цалу піч. що йшла на 
Дербжичі, * Монастир, так і сьвітло водило. В їдніи мїсци раз тото 
сьвітло мигнуло, а аа яку мінуту знов в ппьшій сторовї па які чверть 
милі, а потову знов десь інде і так вона гадала си, жп то десь сьвітло 
в хатах тай йшла за тим сьвітлом. То сьвітло водит чоловіка на болота, 
на води, в ліси, а в зимі то як зажене де, то чоловік чамирзпе. 

Зап. 1903, в Дрогобвчп, від От. Должанського, з МлннкІв, В, 
Леваиськнй, 

189. Блуд пе дає місця пізнати. 

Ііішо^ йни на гриби до льіса і ходйу ним більша йак годину но 
льїсьі. Нарештьі думайу собі: Йти до дому. - І змагаііу просто до 
гранйцьі, шчо грашічиг від льуцкого нольп і наньского льіса. ! дйуйу 
сьи на сил6 і ви пізвауґ ііим сила свого. 1 узьпли аиьи гатки ношибатк, 
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де йа йя і де йа зайшов так борзо, шчо такого сила у околиця ям 
знау, вьі вйдьіу — то йак би тото буу зауважиу хто з боку, тая би 
сі.и буу насьмійау моцио а «шин. — Внртайу сьи назад до лм'са, ии 
яожу *5ьн до свого сила узьйти; обійшбу йп» тевьґші кавалок льіса 
і приходжу зиоу на того місті до граийцьі, де* перший раз віійшоу 
і тче ми сьн гіршії зміняло, ;ки ни можу піввати ні,і дороги, ньі сила, 

до котрого майу до дому прийти. Иирнуу ііііл сьи другий рав у льіс 
і иоетановйу ііііа собі дальі піти, нбйм трафиу на свуііу дорогу, котрбу 
до доку прийти папу. Приходжу йа над шишку обіч, виайбму, і яоніт 
гуту обіч ріка нлініб — і іїоднакової! ин ніннау, лащ собім нодумау, 
жп до його доку аиьІ такбйі гори, аньІ водії ннма. ІІовирнуу ним сьи 
назад і впйіпоу йпя на тото місці), де* два рази виходиу і шчея ни 
нізиау ньі сила, ньі дому свого, хоць то нотко було с того аісьцьи. 
Було то коло досьйтойі години у день. Пастухи гнати худобу с паші 
і на за лизні зачну йти, і хоць ми знайомі були, а па іііх іш нізиау, 
злим іішоу иа іміїа божії, абим сьи до будьііакбго сича мйжи льуди льі- 

стау. Наколи» прийшов на свій ґрунт, поминуу йии грапіщьу і нараз 
иізиау ии» усьо: і сило І поли і иастухіу І худобу навіть, чина нона 
ин. 1 нодумау иип собі: ІІакіііі то блуд йист дльа чоловіка прикріш 
і ишіриййяиий. 

Заи. в липни, ІУ02, в Нужниках, Бучацького нов. від О, Ео¬ 

зойського. 

10 0. Блуд на Вербцї. 

Пак на піиоу раз до Моиастйрнск з Корбяцьи і припишу Йим на 
Кербку, а звіттан на стипікії иуотиу йим сьи йти па Зруби. І йак ним 
ліпшу на сгишкй, так мньц ппрішіг зайиць. Погадау йн» собі: Шчось 
ии доброго буде, коли зайиць иорибіг. І йак рас так сьи стадо. Ходну 
іїи» можи більшії йак ніу дньи по льісьі і усе мшіьі сьи видавали зна¬ 
нь! стишкн, алих па дорогу вийти іііі міг. Так ііим сьи збігау, шчо уже 
духу у мйиьї иц ставало і аньі судії Ніші знанні дороги. ’Алн чуу ним 
таку бесьіду віт старших льудйй, жи йак чоловік заблудит, шчобй за¬ 

раз на сббі ниріширнуу сорочку. Наколи» си тініи пригадав, зарас так 
ии* яробііу. Узьну ним, скинуу сорочку, ішрпвириуу, убріу сьи на вй- 

воріть і аш у такій снбсьіп віііішоу цим на знану дорогу і тоу дорогоу 
ввпшоу ііііл, де були рубачі, шчо У льісьі рубали дериво. 1 там ним сьи 
епаміштау, а решту тійі льуди, шчо робили тим, показали ми дорогу 
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війти на зруби, сильце, а звіти пішбу йим до Монастгіриск. Так нньи 
виводит тогдй блуд. 

Зал, в ліпшії, 1902, в Ну кішках, Бучацького лон. від тата 
Михайла. 

191. Блуд у Звеиигородї. 

Пак йа буу У Дзвтшгородьі і иойІіау ним а най мито» на ньіч по 
снопі. І йііали-ею літ Х'раіуші^ку, то і'ш пїутора м її дві. 1 було уже 
їж далеко на тони поли, де еьи мала снопи брати. 5А/ін ш ні дня о 
і цідимо, ц польа того пішії, лиш ^се прииідню на тони мїецп, вітки- 
сю заблудили. ІІорозгльидау ішм сьи І уже най еьи вдайй, жи та до¬ 
рога, котрої майни штати. І йідимо зиоу, і нішу лрийіадию на тотб 
само місцп, де першії, і так йнеио ітднли ііьі:іу иьіч, Аш еьи розвлд- 
иьіло, показало сьи май тогдй лати поли, де ми мали слоті брати. ’Алн 
про тойй, шчо ньічб сьи ші покивало, альІ ші шірнбіг станиць, а ііиднако 
аблудйли-смо і цілу иьіч ЙІздшіи-сіо. 

Зал. в лдшш, 11)02, в Нужниках, Бучацького лов. від тата. 

192. Як блуд водив чоловіка довкола стирти. 

Раз нертау з міста лізло у иочи до дому аідил старий господар. 
Приходи він у скло, дшш цьі, у коршмі ше сьІ сьн І ти * алп він ли оту- 
пау, тілько пі шоу просто еилом до дощу. Іде, іде, заду млу еьи, а ш ди¬ 
ви цьї на сікшу хату, а тим аамісць непі етойать такі палаци, шо страх ! 
Диви ціЛ ліпшій, такі палаци і вилиняй льіе. Той він мисли, шо за¬ 
блудну і нирну у сь її шмат, іде, іде, аш уже розшідіїьиїін сьі, а він 
дшш цьі, а він ходи лаоколо паньскойі стирти, шо ла польу. То блуд^ 
водну йиго ліу ночи наоколо стирти, а йиму здавало еьи, шо він іде 
дорогому. 

Ван. в липли, 1902* ла Стрпгаїщї, Каяіпецького лов, від Варкп 
Коваль, А. Веретельиик. 

193. Блуд водить по стодолг. 

Був я тут у одного богача на поли. Алп всип подегали слати, а я 
собі думаю; „Е, зле я роби. — Коні е в стайли, аби я коня» нн дав 
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їети*. Стодола йи замкнена, а в стодолі я ти, як ячмінь так жито: 
але взяв я опндку на плечі та йду собі до стодоли, та*ем прпеїв так коло 
ячменю тай нагортаю в вопалку. Кобил пи був багато нагорну», 
а то ше темно було в стодолі, Я гадав, шо мало нагорнув. Я лишень 
завдав на плечі, я до брами котів нести коньом, та я мацаю — я коло 
брами брав — піша нїіде брамп. Так я зачвв ходити, карти — но 
мош нїґде ваиацат Алим ходив так як годину, дві, по стодолі. Кобил 
був двома пальцями не ймнв ту вопалку, а я тт тей пальці проїло. 
Кажу: „Чпш я нн дурний був, жн я пішов єго коням добрії робити, 
а ліне що має добрії водити по стодолі А с того страху я нп знав, 
де я в. Як мине так вимило лопіт пахи, а тот ворок стояв е хліба, як 
мине підШіїло, як мнов товхнуло в тон ячмінь. Но, вітак я стояв 
в ячиеші аш до ране, А вітак ґазда входит вже рано до стодоли (а я 
так стою сторцом в ячіенп) тей кажи: ВА ти шо тут робиш?1* — А я 
нн «чадю, шо я ему маю казати, бо як би я був знав, шо си зо нном 
стало, то бпм був сказав, Зачев я еяу оповідати, а віїі кажи: „Дьор- 
дію, ти брешнш! Чому я, кажи, іш рас ходю — я иїчо іш вижу, — 

А я кажу: „А ви можи си знаєте обидва, та в» сн вго нн боіте, а я 
тут, рахувати, наймит, тей воно мине- сокотит. 

Заїк 1903, від Дьордія Черешньовеького, в Стецеві, Снятинського 
пов. О. Деревяака. 

194, В блуд? потвують ся хрест і л¥с* 

Ну у такий Іван Шатбльак і йшоу він в Слеші у шідьІльу у вс- 

чнр. ИиривЕе сьи чйріш воду (Дністер), припишу до ГорГгльідь, віхбднт 
за сило, смеркло еьн дббри, уже сьи вробплеґ ньіч. Аж віхбднт на тіблц, 

дйвнт сьи, Гш х|)ест і льіс. 'Али шчб сьи зайчат, шчо так сьи доугб 
кппш льіс? І мітел ну, шчо він дорбгоу хбдит, а він ПОЛІП. Аш ЗЬІЕшбу 
на диугі Лашї і фурт сьи пп памніїтійп, де він йи, тай Усе вгїдит хрест 
і льіс, ’Али йде, 5ГЖ° ш пйрнд опіуиочну щшхбдпт під Дьідухбву, 
зьійіішу на стшішчи і на«аца| рогожину. Він собі гадку, шчо то кб 
сатнпь зьільи. 'Алп там кугут занГшіу, а він дйвнт сьи, а ту сьи за* 

сьвітнло } Адйна у Шлапака у хати, Аш тогдй піп еьи ешшїіитау, де 
він Вп. І уже звітні ні шоу до дому. 

Заїк в липни, 1902, в Коротиш, Бучацького пов. від Івана 
Кіндрата. 
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195. Блуд указує кілька доріг. 

Ми два.,, йшлп-сяо о ба від Варчука. Ми йдемо черес Войчукове, 
а тут три дорозі е. А то зробили се штирк дорозі цїсарскиї, а то по¬ 

льові е, Ну, і так, шо ми іш знали, куди вже іітн і іш хочемо йти. Я 
кажу Іванови: „Стій! Посідаймо і, кажу, відмовмо отчн паш і богоро- 
ДИН.П діво, можи ІІамОіх переначит, можи то се енакнш вчнипт; бо я 
воджу, шо то блуд вчіімів се! — У тім сїлн-смо і закурили вітак і по¬ 
сиділи можи квадрас і іш вертаємо, а то ідеали всі дороги, лиш тоті 
дорого, ідо були, А тудп був рів той такжн був дорогов. Той мн право 
пішли д' хаті. 

Зал. 190», від Петра 1‘орука, у ІІочевїжипї, 0. Деревянка. 

196. Блуд па пасовиску. 

Ииднбго року мали ми у вістрйнскім льісьі пасбішско і ііа там 
нас худобу, ’Али й деколи і татуньо моіії віходили до меаи. Тав у нас 
була така коїшіра або по иашоиу (Іуда, шчб сьн загапьйло до нені 
товар. Йидябго різу бйтько сьи шойі зоставили с худобоу лісти, а йа 
буу на той час у доми. ’Али там ни тьілько паши худоба була, алв 
була тче й чужа. Тай батько вінустилн с тими худобу пасти і трохи 
побули коло худоби, дали хлбнцьом тьутьупу, аби си ноаакУрувалн 
і кажут: Зиаиити, хлопцьі, шчо? Йа озму водії і піду обід варити, 
а «її сьи аоставьти коло худоби. А аакнм сьи худоба попасе,- то йа 
авару обід, ви прижшіетн худобу і пообідай ити. Або тогдн ігідетя па 
черишеьї собі, або на сушщьі, а котрий сьи буде льіпуватп, то буде 
по обідьі спати. 1 набрали ноші води і с тбііоу водоу іітн до кошярц. 
То було рано, дсо коло деуйатойі години і шчо мрачпо було до того 
І стешка зауждн була Видна льісом від води. ’Али вони прийшли піт 
поля і цвілком ііім сьи у голові ппривпрнуло, ни знануг, де ноші ия. 
Тая кажут самії до себи: А се шчо? Та якраз уже ходііу іінм і ті 
знййу, де йа ни? Зміняло сьи ній цьілкбя і чнчииаіїут віт пб.іьн мо- 

виртати у йинчиіі бік. Хбдьи воші, хбдьн, то у сей бік, то у другій 
бік, ііиьі на поли пп мбш війти, би навіть до пасту хіу ин ябжут тріі- 

фнтн. Стали і думанут. І нагадали собі, шчо вони колис чулп від 
йиднойі баби, шчо Гіак сьи блуд учіпнт, абіі ньіц ни роби?, лиш тьілько 
зьігнуу сьи у долину полижи нбгя і аби казау, шчо яиньі туди до- 
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рога, І воші так вробили і зараз уздріла, де воші самії Іш І війшли 
на поло. Прийшли до буди, тьілько зачгіли вогонь роскладати, а па¬ 
стухи падьїпіали худобу тай кажут до батька: Теиьґости пай обід 
зварили! Ми вам худобу попасли, а обід Гшдиако мусим самії варити ! 
Тато цім дали зарас тьутьуиу, аби сп повакурувалп І узьгіли роепові- 

дати, шчо з ними сьи стало, І хлоцьі сьи с того почали сьйійати, шчо 
воин білого дпьо па свбиія пасбниеку заблудили. 

Зап. в липни, 1902, в Коропци, Бучадького пов. від Данила 
І'патюка. 

МОҐРАФГШПЙ ЗБІРНИК, Т* IV. 15 



V. СМЕРТЬ І ХОРОБИ. 

197. Смерть. 

Саерть, то йе така стара баба, дужи суха, с косону. Бона йак 
пройда до слабого, то стани йпау $ головах і вахне косойу, тей по 
иьіяі Йі пьіхто іш види', тілько слабий види’ йі. Йак котра баба, шо 
лийи іїайдьа, то йак прийде до слабого і хочи вдати, чи вій уаре, чи 
видужайи, то лвйе йиу найде і тав види, де не саерть — дп у йогах, 
дн 5і головах. Йак у ногах, то слабий видужана, а йак уже у головах, 
то ^лре. 

Зад. в липня, 1902, в Сіль дії Бевьк., Каиінедького но в. від Ма¬ 
ру ііькп Дідусь, А. Веретельпик, 

195. Смерть ходить бабою. 

Йа, уважьей^, пі? йе с тцх, шо сьі страхїу Сонат. Йа сьі ньід 
119 бону, али уже два раси ішльекау сьі. То було у зимі, шіби уже 
сьньіг буу великий, йакбсь до Різдві; на мау коханку, вона б^ла ку- 
харкоу у сеньдзього. Бій иешкау тодн при пльаду, де склад дбрва, 

шіби ше па свойіи. То дії буу у них йакпйсь баль, досить того, шо 
ябйа дьіучииа казала т;.пьі аастрймати сьі па пльаду, Сьіу йа па баль- 

ках, той саджу, а вона усе вйбіпп? і винесе а^вьі шо, а потій вона 
119 впходіїла. Йа ч^каіїу, 49 кану, али ні и^.аа, а уже було десь но иіу- 
иочі, а було сьі нп видно, ніби темно д^жи. Йа так сиджу і шось м^не 
страх збиранії, шо рас більший, шо аш волбсье етапе па голові. ’Али 
119 знай у чого. Аш чуйу, шось нйбп шилисінг. Йа огльадііу сьі, двульу 
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ш, а понадшнбйу йде йайісь кобіта у білій длахтьі, адвйвьана ніби 
паї колі з головойу. І ііа ньіц, а вона пішла просто на і’аііок до пашу, 
до покййіу шіби, Тей віра' виходи' дьГ^чпна, йа сі>і іштМу; Ти сьі 
з льіим, кау, и$ здибала? — Ніл, кае, йа ньікбго и% вйдьіла, — Йа 
іії вачшайу роскавувати, а воші зара* пішла до папа, а він вий шоу зі 
стріль бону і обшшбу до коло хати і ньіц Пі) здйбау. Али пара* щось за 
тиждень умер йпвіу наифайньійтин хлопфц, игіби найетірший сішок, А та 
баби, шо йшла, то була смерть, 

Зан, в червні, 1903, від Грииька Курія, в Камінці Стр. А. Не¬ 
ретельний. 

199. Папї — смерть. 

Будд тому з тршіцьіть льіт, або ше більшу, йдна баба на Глини- 

ску+) піт Бугом вийшла ріпо у зелену пйетиицьу за хату і днвп цьі, 
а пб-иіт річку сннбжьеїііи іде йакась біла панні і пішла гет у кут, 
а потім внесла еьі до гори і долітьіяа, Йі вндьіяо більшу яьудец, а по¬ 

тім, йак пішли, то туда, куда вона Йшлі, 6^ лп гет вйсиальиві сьльідй 
у траві, а віт шатіу, то висока трау па вершках гопсаахила еьі і схи¬ 

лила еьі. Потім у сьі ЕЇЇДЬІЛИ ті сьльідй і ксьондзи — а то б^ла смерть, 
бо зара дуж$ ль^де умирали. 

Зал. в ліпиш, 1903, від Хапка Гаївки, в Камінці Стр, А, Бе¬ 
рете льиик, 

200. Знак смерш* 

То кажу вам: Сиділо пас богато в добродійки старої — дес було 
можи так — во півноче» Добродійка нлшіа панчохи при лямці, а ми шос 
говорили. Нарас шос у вікно драпнуло, алн так дужи, шо аш пипри¬ 

ємно зробило єн в сприіи&ї. Такий якимос вразливим голосом і другії' 
драпнуло. Добродійка сказала: Піди, Мійку, па двір і подиви еа, шчо 
там стало єн, — Він пішов, І входит до хати і кажи: Инма пїчо. 

Пішли до довгу. Другий день рано захорувала добродійка. Хору вала 
петь день і вмерла. Ми в похорон з її сином хотїлим ск до відати, шо 
тото шкрябало. Пішії давити сп до тої шиби. Було на ні два знаки 

*) Глпийско — передні стє в Камінці Стр, 
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яґби цим, шо рубає си скло. Депикотрі казали, шо то дало сп чути, шо 
мав се стати тая в тї хаті иохорои. 

Зад. 1903, від Ілаша Вахиюка, в Русові, Святинського пов. О. 
Деревяика. 

201. Діточа смерть. 

БУд? дссьіть льіт, то у госепй шось ходило по хатох і де були 
иалі дьіти, то страхало і там зара’ умирали дьіти. Робило так : — 
Прийшло і нукало до віква і кликало, йак та двтйиа навивай? цьі. 
А йак хто вйішоу па двір, то м? було ньіц, ЙдпоіЗі ночі при йшло воаб 
до йднейі хати, де була йідипачка дьіучнна; можи мала сьім льіт, на¬ 

зивала сьі — Міньцьа. Тей прийшло, усьі енльат, а воно до вікиа — 
пук-пук! — А мати йі питана: „Хто там?* — А воно: „Міньцьу! 

Міньцьу!* — кличе. — А мати каш?: „А тобі чого треба 5 Міньцьі? 

МіаьцьІ нема*. — А воно каже: „Брешеш, бо йе ! нех сьі вона ві¬ 
дізви!" — А мати каже: „Ти само брешеш, Іди забирай сьі до чорта 
матери!* — А вопо сьі відзивіве: „Йди ти сама до чорта матери* — 
і пішло і більше ие приходило. Аш пройшло до ксьондза тей йак за- 

чьело сипати землейу у вікна, то мало не повибивало. Учьеу ксьбиц, 

шо мау стару стулу і виходи’ из двір І мбяп цьі, а дйви цьі, стойіт 
мала дитіша і плач?. ВІи узьеу, віддер кавальчик сьвачеиого зі стули 
і кйиуу йимУ, а воно злапало тей сьі засЬМіПало так голосно, шо стріх 
і десь зийкло, і віт тодііше більш? не приходило ньіґди. А то ходила 
пакась пехрешчапа дптпиа і віт того так дьіти мерли. 

Ваи. в лиипи, 
ретельний. 

1903, від Харка Гаївки, в Камінці Стр. А. Ве- 

1 

202. Як приходила смерть по пана. 

Тому буди можи з трйцьіть льіт, тут у місьцьі буу йдйи иотарй- 

вуш, він буу девіть льіт слабий. У його служила стара баба і йак вій 
буУ слабий, дпжьеу, то уиа начувала коли пегу у пирит покойу. ’Али 
йдиойі иочи десь так коли піуночи пп сийт воші, пьіц ни спот, али он 
можи аиьі руш вічшійти вочйй, так шось, йаґби зальінйло йі вбчі. Слу¬ 

хи йи, а тут йакісь шати: — шелйсьць, шелесьць, так шилистйт, йаґби 
хто У нових суквьах ходйу. Хбчи цьі уиа подивйти сьі, али ви можи, 

аш чуйн погори шось, питайи: А шр? дзьісьаії йуш? — А шось дрУги 
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кажи: НьІ шче. - Тей стало тиху, а у на, диви цьі, а то иьід пиііі,. 
Приходи па другу піч і вибу так сапо, а па трету, зпоу шати і анбу 
сьі питайн: А шб, дзьі'сьай йуш ? — А друга кажи : — У нутру, у чецьі 
ґодзьІиьі иу пулудньу. — Устане у в а у рану тей кажи ду напіу: Уже 
чприс три ибчп шоеь приходило ду слаббгу папа і инталу, чи йуш? 

А теиі ночі сказало, шо ,У чецьі ґодзьіньі ну пулудпьу". Ту зпаті, ну 
пулУдньу у треш’ гудйпьі пап уярут. — ’Алп пани зачь^ли насьні- 

хатп сьа з пені: Іць, іць, ти ґлуна, тобі сьі цоеь пшпвідзьалу. — 

А упа пьіц, кажи: Почкайти ду третопі гудини. — Приходи, натхбдн 
трета гудина, слабому паиуни Уже мову замкнуло, вибиваній на дзиґарі 
третьа, а пан Богу духа відау. А впдпти, чина прауда? — кажи баби. 
А то прнхудйла пу пего смерть і так чугось сьі питала. 

Зап. в лютім, 1903, в Каміицї Стр. від Демка Лехпюка, А. Бо- 
ретельник. 

203. Холера в виді жінки. 

У йпдньїа сильі, у Иовосьіуцьі, пойавйла сьп нидцбго року хо- 

льйра, шчо нагин льудн умирали. 1 у тьім часьі показані сьп льуднм 
на кінці сила коло фіїурн постать льуцка ви лика, на біло убрана, Али 
у печи. І бойали сьи льудн нристуийтп до непі, хоць йіх більшії було. 

Аж другого дньа ріпо посходили сьи на тотб яісцн коло фіґури, де 
тота постать жіноча стонала ^ дбугі і більі сукнн убрапя, вобачили па 
тьім місця піт тоу фіґуроу два хльіби білих, а;ш вигльвдАли так, йак 
би сирі, пьіби лише віт сбньцьн опсушепьі. Було то при самі дорбзьі, 
куда ходила худоба, безрогії і пси, а ньіхтб того хльіба нп рушну, бо 
ль^ди бойали сьп рушити, а худоба, свинці і иси танжп пи хотьілн йісти, 

лише здалику поньухали і віт того утьікалп. Слабість тривала зо три 
нидьілн і той хльіп там доти стойау, шчо ньіхтб то рушати пп хтьіу. 
А йак пирнстали льудн мерти, то й тон хльіб десь сьи ііодьїу с піт 
фіїури і йак иьіхтб ин ві'иьіу, азітки сьи узьн^, так ньіхтб ни віїдьіу 
і ин зиайи, кили і де сьи ііодьіу. 

Зап. в липни, 1909, в Нужниках, Бучацькосо нов. від О. І’о- 
зовського. 

204. Холера у виді хортів. 

Вуу йиден чоловік, називав сьи Матвій Петріу, Дйвнт сьи він, 

а то десь коло піуночн біжвт горбу хорт білий виликий, а*другий яень- 
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ший, тай цвахкайи. А він пеуни погада^ собі, жи то слабієш., бо уже 
тогда льуди. мерли на слабість, При шибу він до дбяу тай кажи: Оіі, 
шчо па сбііі пбчн шїдьіу! Одеа хорт біг такий ішгікий пак йальіука, 
а другий налий. — Йак роекааау он се у хатьі тай сьп похорунаїн, 
умер він, і ііш-6 жінка і йнгб мама, лиш сьи лншйу йигб син ІІаулб. 

А йак би б>у на казау, то можи би буу жну. 

Зап. 'в липни, 1902, в Коронцп, Бучацького пов. від Олекси 
Сеньчува. 

205. Як виглядає холера? 

їо росказувау Іден такий нуднр шандірскнй. Була тодй у До- 

бротворі*) хольера — дуже Жидіу тлумило У іісьцьі. тей шапдарі му- 
сьілн ходити на патрбльі иіо ночі, пильну виїв, шоб Жиди тих хольернпх 
лахіу та бебухіу нк ростьегали. ’Дли па піну ніч нішб?’ на патрбльі 
найльіишпй пбстефір і Йак ішбу, то казау зварити енбі вечору на лва- 
наньцьіту годину. Прийшло ту до дваїшьцьетойі, нішбу пуцир до мі¬ 

ста но шандара, шоб йшоу на вечеру; а ностпрунок буу ва містом иат 
Ну гол. Здибау він шандара, тей йдут, ц ва дворі так темно, шо хоць 
у писок дай 1 Шандар іде на пирет с кбдьбойу, а пуцир за ним у заду 
і ньіц сьі не баніт з шаидарбм. ’Л.:и; натхбдьнт до евені брами, тей 
шандар — пук ! і стау ! Ну, ньіц, етойіт. А нущір каже: „А чого пан 
стали ? — „Л*в6“ — каже шандар. Він дивп цьі, а пнрит браюйу 
станіт білий внлйкнй нсйско такий, йак корова. Тей той, шб йциу, пп 
бойі нь І, бо з шаидарбм, і він ви скоч її у на ш;рет, затупав ногами 
і крпкнуу: — „А нуйдвь^ш ти! “ — Тей пснеко поволі: поверну^ сьі 
і помаленьку пішбу спої піт Буг у вулнцьу. І тбдп шапдіір нішбу до 
пости ру п ку і не хтьіу вечерати і не ні шоу на патрбльі І зара’ на дру¬ 
гий день здау с того рапорт вахвішчови, а пін сьвіііп цьі І каже: А 
ви-ш чого сьі мали бонатн йнкбгось пса, або-ш ви не вали карабіна? — 

А шандар каже: 0а сьі того нса тик буУ нальек, шо забрів навіть, 

шо на йе. — і на третий день той шандар умер. — А то була хо¬ 
льера — той пес. 

Зап. в лапни, 1903, від Харка Гаївки, в Камінцї Отр. А, Ве- 
ретельїшк. 

*} Місточко в Каяіиецькому новітї. 



206. Як чоловік відвернув від села холеру. 

Ш 

їіак на буу у Базару на жнивах, ^же льіт тому иіштнацьіть, тай 
ішм буу 5 йидного па отапцийі, а там буу такий чоловік старші, котрий 
мау до вісьімднсьнть деуіінть льіт. І він мшіьі оцоиідау, йак да^ио п>* 

льнра юдила. Йак мала бути у ції сидьі хольйра, а пін тогдп йіхау 
з Йавьдьіуцьн а варварку* Йіди парид вечиром так* здибаші йакусь 
жінку: Номайбіг* — Дай Божи здорбуии! відозвіїа сьи, алп йакймоеь 
таким пряразлнвим голосом, шчо иц мож було розуміти, шчо она пітно* 

віла. Тай дрбент йигб, жаби іїі узьн^ па фіру до Базару. А він кажи : 

Та сьідайтп. — Там она еьіла з заду тай йіди. А він сьи обгльидайи, 
йакесь таке нннодьібни до чоловіка. Тай дужи сьи альнк. — А виш, 

кажи* де иідптп сьуда? — А она кажи: До вйшого сила. — Вій сьи 
вшивайи до пені: Та чогб, а виш таї шчо будбтд робити ? — Она 
кіжп : її а маііу там інтерне, буд£ доти, аш ибкп нп закольідуйут* — 

А то сьи дьїйзло ішрид нпликодипаш сьвйтазш. А він так собі подум^ 

у голові свойі, шчо то іш шчо, тьілько слабість* Тогдй він узьну, ви* 

тьигнуу евбрінь з воза так, йак сидьіу па вбзьі І зачну йіхатп. Шс сьи 
розьірвау, оиа з задом сьи лишила, а він с пирцдбм иойіхау* Почала 
она кричпти : А ти мине чб лишйу ? — Обгльаиуу ііа сьи, траба до 
біли виртатя с кіньми і буду' шчось штудирува^. Вирнуу сьи тай кажу 
до пені: Віз ми сьи роаьірвау, тра бічи до дбму по сокиру і по свер 
динь, шчобд зробити евбрінь, бо інакша нп по йіди. Оиа кажи : Йди, 

алп етп бау сьи. — І він побіг, а кбньі лишиу. Прибігайп до сила тай 
просто до ксьондза. Тай кажи: Йиґоіосьць 1 Йіхау ним з міста тай 
Йакась біда учинила сьи тай йіди до сила. 'Али впшьі вдави сьи, шчо 
то слабісьть, — Та йак вивити? мовит ксьондз. — Бо йа нитау сьи 
Шиї, чб она піди, а оиа казала, шчо будеитутка у сил ні до кбльидьіу, 

— А оиа йак внгльидайп па лици? — Так ішгльидаііи, шчо ені можу 
навіть оповісти йак. Тілько шчо до чоловіка нп под&ібна, бо на уже 
видьіу таку слабісьть, пак от була у нас пгірит чисбм Мппьї раз була 
сьи показала у аюйІ іатьі тогдп* йак мода жінка умерла й дьіти разом, 
— Ну, ну, можи бути, жп то слабісьть. — Най ниґбщосьць скличут 
братьі і най йдут по хатах кольідувати, бо йа біжу, ии маду шш, бо 
там кбньі, — І так хлоп чим скорша до кбнпі побіг* Наколи доходи т 
до воза, а она шче епдйт иа вбзьі, А ту братьі у сжльї з дзвінком за- 

чйли кольідувати. А она тогдй вїтзпвайн сьи до ваго; пАлис мудрий! 

Буу бис сп привіз 1 — І вітир повійну, віс нирБішрлудо і пи видьіу* де 
сьи опа подьіяа. Зложиу вій віз і поЙіха| до доку, НрлІЕадит до дому 
і кажи до братьіу; Уже буде* ни кольідуйти І — Слуханії на другий 
день, а у Буракіуцьі така сьи слабість подавила, шчо ио десьнтнро на 
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день ушраЙи, бо йійі хлоп заиьіс до Вуракіуки. Ові тогдй йак від 
його еьи повівала, а тая на поли хлоп роекидау гиьій і єна прийшла 
до него і кажи : Записи шипе до Буравіуки, а ііа тобі падгорбджу. — 

То буу такі буракіускнн хлоп, 1 він йі У-шиу па плечі і тілько припишу 
у сило в иеу, так она му сьи всунула с плачнії і їш вндьіу, дб сьи 
подьііа. Тілько було йнгб падгороди, шчо у йигб хатьі оьікого і палац 
шї аабодьіу, а решта льудий, то мало сьи лишило. 

Зав. в липни, 1902, в Нужниках, Бучацького нов. від Я, Мах¬ 
новського. 

207. Про пана, що мав холеру за жінку, 

Буу йден пап І він хтьіу оженити сьі, али шо сьі шшукау жінки, 
тій міг енбі дібрати до себн пари, Али рас під вечер ціди він чприс 
льіе і иагаиьцйи иакусь панну, а уда сьі стала просити, шоб вій підвів 
йі трохи, бо йак сьі смеркни, то во^ки готові ІЇі заиісти. Тей пан |зьау 
ні до понову до себн, аш диви цьі, а вопа така файшц шо аш ну І 
І вій еьі аапитау йі, шо вопа па мідна, а вона кае, шо уна сирота до 
йакііхсь папах. І ній узьау йі до себн иа службу, а потім прийшло до 
того, шо він з непу ожеипу сьі. Али пак оживиу сьі, то ^иа шо осени 
десь йіадила на кілька диьіу сама, али пан нп внау, де вода їїізди, 

а йак іштау, то ^па казала, що йіздп до евені дужп бідпойі цьотки, 

Али рас доиїхала вона, а пап хтьіу копчи звати, де упа ніздг і ніслау 
за иейу свого вірного слугу. Той слуга ульиу иоеьвачаний меч, рнміину 
торбу, сьіу на доброго копьа, тей пойіхау. А від буу чаріуинк, а та¬ 

кий иданетішк, шо апау де-шо. Йіди вій, йіди, аш прнйіхау до льіса, 
поставну копьа за дубом, скннуу с себн свиту, вмихау ні сьідом, по¬ 
ставну иа дорозьі, а сам льіх за корчем. Днжит, аш тут зрпвайп цьі 
така бури, шо страх! Так стало дирнва виривати і ломати, шо трішчало 
па цьі лий льіе, А пін лижнт. Аш тут прибіх той найбільший вітир 
с тейі бурі тей йак злапау ту свиту, шо стенала на дороїьі, то [іірвау 
йі па шкаматки! І потім стало сьі тихо. А то буУ злий дух ; він буу 
би розірвау так того слугу, йак ту свиту, али від літу, шо буди, тей 
поставну свиту иа дорозьі Тей вій поніхау дальі. Йіди, йідн, аш уже 
у вечер ирикіздит у йідно сило. Уже ніч, а диви цьї, а иьіґде сьі нп 
сьвітл, аньі у Відні хатьі; тей від ішрийіхау цьіле сило, аш иа самім 
кінцц еьвітн цьї у йідці хатьі. Йде від до тейі хати просити сьі иа 
ніч, днвн цьі, а там льудн иоубираиі йак би на смерть. А він сьі пи¬ 

танії : А вам шо, льуди? — А вовн кажут: Е, чоловіча, шо ти нам по- 
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радиш! У нас йакась елабісьць, хольера, чи шчось; впдьілнсьтн, шо 
уже у цвілім спльі ші сьбітеі цьі ігьіґде, та та уже там у сьі дьуди па* 
вимирали, а тейі иочц майя черга прийти на нас і ми похмари неї о, тей 
ми сьі так поубирали сама на смерть, бо нп буди кому пас поубиратії, 
— Али иьіц. Упросиу сьі вій до них на піч, льудьам казау иольагати 
спати, а сам льіх коло вікна па лнуцьі, а торбу і меч мам коли себи. 
Не спат він, аш приходи піупіч, а тут шось у вікно шкраб! Нарешцьі 
двері рип, і у хату входи білий виликнЙ пес тей іде просто до лауки 
до него, тей пац йго лапоиу І А той руб[ минем і аідрубау ту праву 
ладу, а нес ваквічау і випишу с хати; а він ту лану узьиу тей схо¬ 

ває до торби, тей заснуй - А то приходила та слабість по тпх дьудпй. 
Приходи у рано, устайут льуди тей сьі дпвуйут, що йе, шо вони ни 
умерли ? А від оповіу йім усе і доказау ту лапу і сам забрау сьі і по» 
йіхау до дому* Прпйівдит до дому, аш папьі не |же у дома і яижнт 
слаба; іштайи пана, шо не, а він кажи, шо шось слаба па праву руку, 
А він добуванії лапу, теп кажи і А ну, чи йї того би бракуйи ? — 

Приходьпт до напьіт а нова іщ маіщ но ловіть нравоні руки. Тей слуга 
усе оповіу налови і він узьа! і зарубау ту паньу, бо то була хольера, 

Заи. в липни, 1902, па Криво ляпці, Каміиецького пов. від А. 
Юнака, А,{Веретельпик. 

208* Муха і фебра. 

Здибала сьн муха с тюьухоу (феброю). Кііи: Ти віткп йдеш? ин- 
таін сьи титьуха мухи* — Муха каже: Йду віт хлопа* — *Алії добри 
ти там було? — Ньп* — Чуму? —* Бо па, кажи, була у хлопа тай 
шчо хочу вьіетн молока трохи, нак міхи ктіии до земльї, шче й ногоу 
тупни, тай ми крйльцьі пообривана. —* А -ові кажи: Таї йа йду віт 
хлопа — тетьуха* Йак міІи, кажи, зачне курити усьільакиї тай мушу 
утечи* Кажи: Шчо їй типер будбм робити? — ХодьІі, кап, до двора* 
Ти йди до пава, а йа піду до кухпьі — кажи муха, — А тетьуха ка¬ 
жи: Ходьіи, — Та пішла до папа, пап заслаб, у пяршш льих, ту дох- 
тори дайут іпстп, пити, аби підпьйу сьи борши. А муха пішла до кухиьі, 

Гет уже У осипи вибирати бп сьи обом, тетьусьі й муеьі* Посходили 
сьа: А шчо, кажп муха, добри тобі? — Ап, добри; годували мйи, 
укривали, давали, шчо йа хотьіла* А тобі добри? — питайи сьи тп- 
тьуха, - Аца, кажи, добри. Йак прийде с полбшшкож кухар, йак за- 

чярипат лишку, йак ккнн, ній, йім на зпилй, шче й евбйіх кумианьістих 
кличу, бо йн шчо йісти* — Ну, кажи, побули смо уже ту, ходьіаі дальі, 

ЕТИОҐРАвГШДЙ ЗЩРШГК, Т. XV. 16 
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&1П по павах, по ксьондзах, пи йдьім до хлопа, бо у хлопа прикро, 

збиткуйи сьп дУжп. — Тай пішли. 

Зап. в лппин, 1902, в Коропци, Бучацького пов. від Олекси 
Сеяьчука, 

209. Фебра і тиф. 

Надибала сьа зима (фебра) с хорббоу (тиф) У льісьі. І собі гово- 

ворйат, пьітат сьа йидпа другоні: Де ти йдеш? -- Йа йду, зима но- 
вГдат, до льісного. — А льісвьій стойіт за йаліічкоу і сл^хат. А хороба 
мбвит: Йа йду до Жадьіу! — Пьітат еьа зима: А пік ти до них увій¬ 
деш, пак сьа йіх імпш? — Новит: Йа кобм йино там; льажу у по¬ 
душки, розьігрійу сьа і иуж лежат шчо колби пьі. ’Али йак ти до льі- 

пого підбіл? — Він пішоу у льіс. Прийде з льіса, даст яу жінка обі¬ 

дати, на сьаду у першу лишку і зьіст вьа, зараз буду го трйастй. — 
Тот прийшоу доміу, ннслухау тото, льіеїшй, узьау першу лишку, ро- 

екрутйу льуфу у фузьійи, вшьльау там і закрутгіу. І пак уже иіу, А уна 
узьала і бйп уже фузьійу. Так вибила цвілий рік. За рік узьау льі- 
епий па плечі фузьійу і вшйшоу у льіс. Вйстрілну знмбу під йалйцьу, 
аш сьа ваиорочнла. Іде і хороба дцьі, так сьа червовьійп! Ти ту? 

Туї — Ну, йіікжє ти било, и.п добри ти сьа поводило? — Ой-ой-ой 1 
Йак ньа у іїакусь біду забпу, том цьілий рік сьвіт не вйдьіла. І тепер 
йак виду внтьау, аж ньа заяорочііу. — А меньі добре бнлб — хо¬ 
роба новідат — бо йа вигріла сьа у подушках і иашілам сьа кпрве 
жидьіськойі. І у тот час розьіншлн сьа: тота у свій бік, тота у свій. 

Зап. в лютім, 1899 р., у Мшапци, СтаросамбІрського пов. від 
Гриця Олїщака Терлецького. 

210. Пропасниця. 

Кулнсь йшло дві цьоци разом: радили сьі, де упи підут. Йдпа 
кажи, жи піди ду хлопа, а друга кажи, вій учепи пьі кувальа таіі буди 
тшівпати. Пішла уна, ковалье учіпила сьі і лпслпла, ні будн 
добри, бу куваль бугач. Али куваль пи пнтау, жн слабий, жи дьотка 
тріео; иайіу сьі чорного буршчу тей пішоу ду кузьвьі млотом сьічи. — 
Ай, муйа гудппупьку, треба миньі віт иего Уступити сьі, треба йкґну- 

кииутиі — кажи дьотка. Покинула вона йго. — Піду йа сьі учьепиьу 
хлопа І -- Пішла вона ду хлоца, а хлоп иайіу сьі віусьенугу хльіба, 
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тіш пішо3? класти гній, Заталапау сье, кладе гній, кладе, па іштайї, жц 
шйпо, кладе гііій. — Мода гудинуньку, де йа сьі пудьіну? Треба він- 

еіьі і віт хлопа утикати. Роздужуйу, де па піду? Шду ду Жида, ви-* 

спльу сьі; Жид але буди у ітиридах лпжьеу! — Пішла, учіпнла сьі 
Жида. Жид бїдипн льіх у пирпии, грій і цьі, шш пьіц си іііу, нпма то 
йІстії, з голуду вдихані. Бідуй і у иегу цьоцьі, Здпбайі другу, а друга 
кажи: Ай, ти дурра! Йа худнла ду баби, учьіпвла сьі ці і тримала йї 
сьім льіт. У баби пивьі добрп буду; баба шьеаувала. Йа ііі поти трье- 
ела, поки ни затрьесла! 

Заи. в сїчии, 1903, в Камінці Струїв, на „Забутку* від Зофії Мем 
равецької, А. Веротольицк. 



VI. МЕРЦІ. 

211, Мерці виходять па страт. 

То шо року на страсть по піуночн устайут усьі дирцьі з гробіу 
і йдут до иеркеи молиш сьі і ходи приходи ^миряни ксьондз орави 
службу Божу, сповідане йіх і нричашчаие. То б льули ни були знали, 
али рас ніде її хлоп йак задрімау У куточку у церкві па страсть, то 
навіть ин чуу, Йак сьі скіиьчило правити і йак льуди вийшли с церкви. 

Дш но піуночн приходьит мерцьі, здибали йго і розірвали на кавалки 
і па другий деиь тілько кожуха йго здибали у церкві, а в пего кавалки 
вальаян сьі но цвинтарн, тю навальнику иа кождіш гробі. 

Заїт. в жовтіш, 1902, в Камінці Отр, від Мариї Шенівпої, А. 
Веретеяьнпк, 

212, Чому не можна плакати за мерцями ? 

Вмерла мама, а доньку лишила. Донька дужи плакала за намов, 
Йак мирльі зачилп йтд иа всьіх еьвптих до косьцьода, — бо мирльі 
майут свойу службу божу, а вона стала за двнрма* Всьі мирльі йак йшли 
тей казали все коло двнрвй: ІІррІ ту йакась прісна душа сіирдпт! — 

а нш пім емцрдимо, Мама несла збанок і стала собі з заду, Дупїро вона 
виртаин но едужбі божі пасампирет і фступила за двері і новідайи до пені; 

Ни плач, доиьу, вже за йшов, подиви сьи иа знеии, йак ашпьі гірко, жи 
йа ношу новини збанок твойіх сьльозів, Фтьікап, сипу, али бис цвинтар 
фтьікли, там сьи роздьипт с кожушини і фтьїкай до дому І — Вона 



ш 

скинула на гробі туйу кожушину, вони поганили і подерли і кождпй на 
свій гріб хоць по наволочку ввьив. А на рано вона скінчила житьи, 

Зац, в Буранові, Теребовельського пов, від Каськи Кпиш, О, 
Деревинка* 

213. Мама приходить по смерти до дитини. 

Умерла мама у пологах, а лишила сьи дитина маленька і вона 
приходила шчо вбчи давати дитйньі ссати, 1 йїїдньі казали, шчо вона 
ходиг, а дрУгі, шчо ньи. А чоловіка парадпяи, аби він васьвітяу собі 
каганьчик і иоложйу під торпед, да скоро вона прийде, аби горпец здой- 

мити і аби у вид віти, ци попа ил. Йак вона прийшла, він так аробпу, 

Йак підньіе той горпец, вона коло колиски стонала, тпй дужи тьйшко 
вдихнула і сказала : ІІІче бши була дав&ла дальше грудня дитйньі, алн 
накинете так вробили, то лшийну вам знак на стольі, а;ш сама уже нн 
прийду більш и. — 1 ударила у сьтіу руко ну і випалила сьн долоньи 
і пйдть пальцьіу. 

Заїк в липли, 1902, в Нужниках, Еучацького нон, від мами. 

214. Як у Потоці ходила жінка по смертн. 

Ту відного разу у Иотоцьі дьінало сьн, шчо Видному чоловіковії 
жінка умерла і ходила назад, али пьіхтб е того ни давау віри, І шоу 
чоловік с Корблцьи на термін до суду і просну сьи у того на пьіч» 

А той йому хлоп повідау так : Шчош, кажи, йа бпм тябс лринмйу, али 
ти скажу отварти, шчо миньі жінка умерла і приходні назад у по чи до 
дьітйй. — А той хлоп до него кажи: Йа тобі ни дану віри. Де можи уже 
приходити? — ’Алн йа вам кажу, жц приходит — кажи господар* — 

Той нодорбжппй кажи : Най приходні, ни приходи?, то йа буду у вас 
такі почувати, на сьи ни ббйу. — Зварну він вичеру, топ Господар, 

і даіій й тому основи, По впчери льпгати би спати. І той Господар 
дузкй прітйт, жнбй льигати спати, бо жінка буде приходити, А тон по* 
дорожи нй кажи до його : Де ти, чолові чи, вндьіу, жпбй умнрлші прихо¬ 

дну? НьіГди у сьвітьі пьн, — Льнх топ чоловік спати на ви яли з дьіть* 

тії з двома, а Господар домашннй на постили, Йак пірший соп ваенуу, 

слухайи, хтось йде, Тайа баба прийшла і льпгайп на земльу до тих 
дьітйй, гай па того хлопа. Хлоп сьи зьірвау вьі страху і христйт сьн 
і кажи у хатьі так: Вітколй, кажи, ходжу, то шчея пи вйдьїу, жибй 
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увшрліш ходїіу по сьвітьі. — А тота жінка, шчо прийшлі, васьвітнда 
і брала дьітп до ееби і писала йім голови. Той хлоп йак сьп зьістрашну, 
тай утьік с топі хатп обрид по чи. 

Зал. н лишки, 1902, в Коропці, Бучацького №$; від Івана 
Медьипчука. 

215. Як приходила жінка по смертк ду ситії чоловіка. 

.Йа еьн ііьіїх, а иьіц иу боіїау, аньі у страхи вірну, іщ рас 
такії дб6р9 дальек&у сьі і віттодп ше віру у страхи. У вашого комір¬ 

ника уперла жінка, стара баба; вона за жггье дуж$ сьі пабїдовада за 
свонйй чоловіком; він бну йі вічно, копну ногами, бо лівак, лайдак 
в него. Але, прийшло, умерла вона, той він сьі вйбрау віт вас; а то 
було у льїтьі, тей йа віра1 я і шоу спати до тейі хати. II о стел ну сьі йа 
па зсіли і еаснуу, Спльу, аш чуиу, шось пер^суиуло сьі коло моййх 
ніг; а на меш? такий страх чогось иаишбу, шо аш піт виетуппу. Ая§ 

иьіц — л^жу, а тут, шось зймшпш руками — мац! «9ке за ногу. Ньіа... 

Йа слухану, шо то дйдьі буд<*. А то б^ре, мацану, мацапд по дозьї 
і зачинань шддосіітп ногу. Ех! йак йа копну зі страху, а то тілько за¬ 

стогнало. Тей йа нбгп сховау піт верету і слухану, а у сьшех драбп- 

ііойу — гур гур ! а потім чуйу по горі — чап-чац — і стало тихо. 
Тей йа верету па голову тей у цьбкн до др^гойї хатп, а мама каут: — 

Шо тц так стогнеш та сьі тоучеш до сьіиех? Гет внбнвісь аф&е зі епу* 
— Йа кау — та то Я9 па - і росказуйу, шо було. — А мама каут: 

Ага!... то хтб-то стогпау і тоук сьі... то то Кабельна приходила до свого 
чоловіка. — І то таки воші була, бо на третин день, та солома, у ті* 

хйтьі, шо йа спау на ньі’, була пороскпдана по цвілій хатьі. Бо гет 
пьіхтб нн ходиу, а то вона прийшла і шукала за нпж, хтьіла задушити. 

«і 

Зад. в липни, 1903, в Камінці Стр> від Харка Гаївки, А. Ве¬ 
рстальник. 

216. Як мерлець літав іскрами. 

БуУ ^шер йіден дужп молодий ґосшдар, шо-по було тутора року, 
йак він ожинну сьа з дужп файпойу, цанфайішйшойу па усе село дьіу- 
чапойу і вій ііі так льубпу, шо страх! Алн прийшло, умер він. Тей 
зарає третойі дочі десь коло иіуночі днульи цьі яьудп, а ват хато у 
тейі удови льітайут йакісь гиєкрн, Дцвльа цьі, а ті гнскри полптьілп 
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У окомнп до сиридиии. Аш занійали когути, а ті гискри гуть! тей ви* 
льітаііут а окомппа і десь аарас шчеали. А то ні той чоловік умпрлпії 
льітау до дейі гискрапш. Бо пак сьі Йі питали, то вона кивала, шо Ііі 
сьі десь иьібп опит, иьІби то ііапрауду приходи Йі чоловік до непі шо 
почі. Кажи, прийде і йде до пейі сиатп і так сьі тьііпп пейу і плачи 
дужи. А вона тодп нп можи цьі адьі рушити, апьі слова примовити. 

А Гіак мине піуніч, то уже йі сьі пьіц пи здане і усьо паииьатаГш. 
І та Удова мала віт песо по смерті! навіть двойп дьітвй, а йак минуло 
три роки, то уже пнристау ходити. 

Зап. в грудин, 1902, в СІльци Вепьк. Камінець кого пов, від Тпмка 
Притули, А, Беретельвик. 

217. Батько приходить по смертн колисати дитину, 

Йндііьі жіньцьі умер чоловік, а вона сьн лишила а маленькоу ди¬ 

тин оу. Т той чоловік приходну ту ту дитину колисати. Кбждойі по 4II 

п рип шоу і еьідау собі так на трунку і ту ту дитину тойдау. А вона 
дужи сьн бойала. І зачіїла сьп питати, шчбби Зиму робити, аби він нп 
ходпу. Прийшла йакась баба жибрушча і кажи до пейі: Пирії но ти 
шматьн у понидьілок і складай у зьільннцьу ії золи, а іїиго сорочкоу, 
рукавами, тотьі вокронн до вьільннцьі носи. Йак він прийди і буде тибе 
сьи питати, шчб ти робиш, а ти скажиш, жи золиш шматьн. Він скажи: 
Йа шче пи ішльіу, аби хто сорочкойоу, рукавами, горшки вІтсувау. А 
ти будиш казати, жи па шче ни вйдьіла, аби увпрлйй до живойі ходку. 
— І вона так зробила. Ирпхбдпт він на тойи і зачну йіпі питати, шчо 
вона так рббит, а вона зачіїла таї; би му казати, йак Ііі баба научила. 

А він їогдй до нейІ кажи : Отос миьп вплапала 1 І рукбйу пробну ііи- 

чйтку иа дворах, жи Уже більши ни буди. 

Зап. в лншіп, 1902, в ІІужииках, Бучацького пов. від мами. 

218. Як умерлий ходив до живої. 

Як жінці чоловік вмер, таіі ходііа но смертн до иеї. І впа сї за- 

цїла радити других людей, жн до иеї ходйг но смертн, та що робити. 
Люди ї порадили, іцобй вона засьвітнла сьвічку і закрила горшком, яв 
він нас прийти і'сама би сї вбирала в всьо шмате нарубп, на другий 
бік. Як вія прийде, би впа відчиняла гориець, би сї видно було. Ирпи 
іпбв отже вмерлий тай говорит, жи він ще не видів, жиби хто нарубс 
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вбирау шмате. Бна до него відповіла, жи вна ще не вйдїла, жебн вмер¬ 

лий ходив до живої. Тай вітер повіяв, а вмерлий вник з вітрами. Таії 
від того чьису вже більше 1(е ходив. 

Зал, ІїІОЗ, в Дрогобичі!, від Ст. Должанського, В. Левинський. 

219. Ліс жінка повбула ся чоловіка-мерця. 

Вмер чоловік. Вітак прнходит до свої жінки. Так до неї ходив шо 
вечора. Вона зачепа у но відати людям, шо: Мій чоловік до ненн ходвт І 
Вже так ослабла. Вона нриходит до кеендза і кажи; Прошу еґомосьце, 
шо я буду робити, шо ви мойого чоловіка так поховали, шо він до 
мели приходнт! ? Вів кажи; Знаєш шо? Віддавай сиі — Вона взєла 
тай віддає сп. Поклала дирнвце собі на стіл, попросила си гооьиї тай 
поклала собі кулешниик на голову тай собі сидит за столом; а він 
входит тай кажи: Тобі можна єн віддавати? — Вона кажи: Ввнрлому 
можна ходити до жінки? — А він тогдн її хай тот вулешшівк в голови 
— кажи.: Коли ти си віддаєш, то вже більша до теби іш прийду ! Бо 
якби вона були сиділа сама, то вій би був ї голову зірвав, а так лише 
кулешиннк назв. 

Зан. і 003, від Параски Андрія щук, у Виднпові, Сиятииського Н"В. 
О. Деревинка. 

220. Як майстер ходив по смерти до жінки. 

Буу ннден майстир у Корбпци шче за иіпшчпни. ’Али Мислоский 
хотьіу собі побудувати палац, верх хотьіу вробити па палацьі. ПитаУ 
він яайстріу вилпких, архитектбріу, хотьіли багато грошин і ви могли^ 

сьл погодити. ’Алп яанитаУ хлопа такі свого сьільскбго коронецкого: Цп 
зробиш. Штпфани, на палацьі верх? — Зрббйу. — Згодну вів сьи по 
рнискояу денна, іак то даупо шче було і шісьть рбкіу аби пашачпиу 
ни роби у. Зачну він робити, зробпу льіпши, йак депакпй архитектор. 
Йшли сьи дивйтц па ту роботу, жн мудро вроблена. І собі утьпгали 
учеиьі майстри до пльапу, шчобіт воий так нофторйлц. ’Алн уяьиу йидеп 
архитектор, прийіхау, нодивиу сьи на той верх, дйвит сьи, в^дро вро¬ 

блений і кажи: Котрий то майстир тото аробйу ? — Иа, — А він ка¬ 
жи : Колїіш ти, вартас похвали. Ходи, кажи, та забавим сьи. — Війну 
той архитектор сам горіукп, нальпу йпму, ІЛтифаибви, вій иц яиау 
у жадній м вльі, війну від него кнльішок горіуки і Його яатройіу. І но- 
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тому скавау: Уже більші на будиш робити. — ’Аяи пан свп довідну, 
шчо пін йпгб збавиу, той архйтектор і ніелау за паї, аби му відробйу, 

А він кажи, Штифаи, бак прпиіхау той відробііу вати : Шчое вробйу, то 
уже будеш мати на тім сввІтьі, а мшіьі однако уже умирати; — \ умер 
той ПГгяф&н, шійстир, І Іигб поховали, алп най тужнт за иии, шчо та¬ 
кого чоловіка мау доброго майстра, і за^шя згадувау : То буу добрий 
мапстнр, він би буу усьо збудунау, шчо минвІ було потрібно* Шкода, 

шчо збавну миньі иигб той бисеумльшпий архітектор! — 'Ади вів но 
еінртй зачну ходити до евойї жінки* Ходйу від троха дд рік, нараджу- 

ва^?, ііак майи ґаздувати йиго жінка і так розмоуйау, йак живий а ііеУ* 

І другий рік хбдит до пені, 'Алп вона сьн бойала і занила казати 
ксьондзову шчо хбдит до меии у мірянії чоловік, йа сьи бону. А той 
ксьонц порадиу шиї, кажи: Тогди, йак мани прийти він, абйс обирнуда 
на вГворот дзеркало і абйс ппривнриуда горнец на каганцд, тьіяько аби 
сьи ни Удушило тотб сьвітло, аби мало вбідух, аби віхолило звітти еаїт 
горшка* Йак зміркуниш, у котрі порі приходні, абйс сьн завівала і аби 
сьвітяо стойало так, аби витко лиш двійку, аби сьн ви загасило. А вій 
бак сьн буде тибе питати, де сьи аби раниш, йак на двій де, а ти скажиш, 
йду на вісвіжьи. Він сьн буде питати : Та де йдпш на вгсьільй? — 

А ти скажиш : Йду, бо брат систру бире. — Він скажи: То ни подоба, 
шчобй брат систру брау. — А ти йнау скажиш, шчо йак ни подоба, 
аби брат систру брау, так ви подоба, аби улпрлпй до живбйі ходйу. —- 

Йак вона так йпму сказати, йак тріснуу долонну у двері, трбха сьи ни 
росипалїї. Аж руку було звати на двйрцх, шчо загнуу дошку. Йак шу¬ 

мом оішбу, уже більші до нені іш приходну. 

Зап, в линви, 1902* в Коронці, Кучацькото пов. від Олекси Сав- 
нового Сеньчука. 

221, Як мерлець напивав сьи по смврти* 

ВнУ йидеп чоловік, а такий ^внічньш, жв го знали льудк і Жидм. 

І умер. 'Ади він мау сивого коньа. А Жид на грапнци бшу у кбршиі, 
та віїдьіу, йак він йіздиу на тьім коїш. Йак умер, поховали го гет 
красно, алн він не шітат, ай йїде на грашщьу до кбршмн і : Дай, Жи¬ 
де, горіуш ! — І Жид дана, бо го знаии, а ни зиаґш, жи він упер. 

Нну, пну, цьіяьш рік йшиу і пиу; А Жид зпаііи, жи добрий ґазда, 
таіі гро ший не правит. Аш трафну еьа сш му у тьі кориш. Не знану, 
йак му біля о мньа, хнба Жид мбвнт: Замахи, бо утндв напну на сто 
срібних, — А він новідат : Та бо мій утйць умер уже рік. — То не 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗВІРНИК. Т, XV. 1* 
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можи біти — По, подн, да приведу еьвНкьі, та доеьвічат, жн умер. — 

На щчо тобі сьвїтш, кой він діди усе па сивім копи. Та чеіі іїа ва* 

шого коиьа аиаНу І Вшьіеь єн на пйіщ, від ту гнеть ііриіііде^ будеш 
вйдьіти, — Тог си вьтльїз на ишіц, той увійшов : Дай Боже. — Дай 
Боже, — Дай, Жидуньу, горїуш. — Час гроші дати, бо ш умерли 
уже рік, а шівте» — А хтош тотб ілшідау ? — Та ту вазі сьііі Гш 
бньииа пііццу. — Зльіа ша: Тату, шчо робите? — Но, смиоику, за¬ 

плати сто рйньцьких і дай ми шиє барЙ^ча горіуш, на більше де ири- 

йїду сьуда пити. — 1 не ніздн]? до діюсь, 

Зап. в мартї, 1899, у Мгаапцн, Старосаібіреького нон. від Гриця 
О літака Терлецького. 

222. Мерців не можна займати* 

То еиоу було з? Шпурені, у ксьондза було два дару пай і иіх 
дьіучьбта запросили снбі па Гаадреиа. її ідей йду ІЬати до кольейі 
з кеьеидвоя у почїі і ксьондз не хтвїу іїпму позволити, але потім появо- 

дну І той нішбу хучше, а тамтон мау пізиьішв піт Той, жп мау до 
кольейі іпхатіц не забаульпу дбуго і повертав о годйаьі ніу до дваай- 
стопі до дому, а здибани цьі на дорбзьі з мирлбйу бабопу : Він но 
йдіАІм боцьі гостіінцьі, а вона по другім. Каже до нені: Добріш вйе- 

чурі — ви гобзішаіЬ; цьі. — Каже: Слава Ісусу І — ии гобзивай^ цьі. 
— То *стій каменем! — Та стала. Приходи він до непі, цьйсавжк буу 
знати, ци вона узута, ци вона боса. Діви цьі, майи ноги фендми обви- 
вьині; пьібн вагльндайе ЙІ у очп, чи вона сьі диви, ци нвІ. Йак схи- 

лйу сьі і подив ну сьі, шо попа сьі дави, тим часом, йак підводку сьі до 
гори, так ііі вітер рантух завійну і на карк дму заюшу у, І він упну 
на а&шгьу тварбін до сьиьігу і зістау лежати. Тілько чуУ шум великий," 

буру, а устати не міг. Алп надйшіу йакййсь їоепбдар, а кбньі ии хбчут 
йти; злазит, диви цьі, ані то ксьондзі? слуга. А Господар мисли сибі, 
жи то ГаидреіІа, той сьі мусьіу у нити, ноложйу на фіру І завіс до 
ксьондза. Там до його, а він дііви цьі, а не можи рухати сьі і днвити 
сьі. Усьо чуди, але сам ньіц не можи. *Аля він уміу писати і наннсАу, 
шо сьі йму стало. І аш па пйатіїй день він зачьбу вогорптн, теії ксьондз 
ягаиьбну йго — каже: Ньіґдн абйс такого на зачниау ; йде собі, то 
цех іде, а то аачнпжтд не можна. 

Зап. в липни, 1903, від Петра Остапчука, в Камінці Стр. А. Не¬ 
ретельний. 
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223. Мерлщь вастботує жінку на смерть, 

Вуу На у Барити ^ Зальйского і йіхау іііім ^ поли конем, н та 
було у почм. ІІрниіаджу коло цвіштари, стонїт таке народу коло брами, 
жя пуд. Переніжджу попри них тай ньіц лп обзивану сип, а воші до 
яеші ля обзивали еьп, їіпдпоиі баби, удовйим, йшла тог ні с хрхстіш, 

шчо були у хатьі коло двіптарн, Йде попри тотй льудп, ііак еьп ііидеи 
вйіопит в межи пих, тая за неу. Вона утьїкани до діну. ’Ати йіаі ма¬ 
ма оббирала кукурудзи у Зальйского і хату замкнула. Воші прибігайи 
до хати ? хата зав кия па. А вона с хати до шоїш. А той за пес умнрдті. 
Йак йі увадиу від йаела, йак уаьпу скоботатн, тай другий день еьн 
висповідала тай акуратгоЛ до доби умерла. То ксьондз Мориіоруш йі 
сгговідау, тай йі казау, жп падьійшла тогдй, йак були задушки, тому 
йійі УчІпали еьи. 

Заи. в первин, 1902, в Нужниках, БучацькоГО пов. від Гната 
Косїдського. 

224. Як умерла ходила сїм літ. 

То було у сельі Йаструбичах; кобіта йжиа умерла, називала сьі 
Нарашка Останчук; ходила псі смерій еьім льіт три роки ніч у ніч, 
а штирп роки, йак иісьаць наставау. ЇІершойі лбчі, йак прийшла, по¬ 
ставила на з пак межи сином і пеьіеткойу мисочку з лбшкойу і так да¬ 

ли ходила ніч у піч і робила збитки, 3?се з гори поскидала, навіть 
кешіиьі. Рас прийшла иьІбв так за сбнщье і вона па вишках еидьіяа, 

а ішвістка пак доіііла корову і говорила до корови, то вона покряу- 
льііа еьі пі. Другий рас па кота сьі перекнпула і епдьіла піт лаукоііу, 

а йак та невістка давала йі страву, то вона навіть не ньухала, а вона 
ішгаш ела йі коцьуббйу; йак Ш випхала до сивій, то та йак сьі стрье- 
ела, йак заеьвітнла, то так, йаґбп сьі хіта ваііііда. У тім зноу Гщк 
ульївла та Умерла па пйец у по чи па Різдво, а там слуга сипу, посу¬ 
нула йму макітру у головах і зачьела скрйцатп зубами. Ал^ ній сьі не 
боЙау, по перехрестйу сьі і йак дау йі віїлья но зубах ї Утьік на 
лішко до невістки, бо зальек сьі. Вода потім с теш злости поскидала 
усе пачинье па земльу і мислили, шо сьі побито, а йак засьвітйлп, то 
начниье стенало так, нак поскладіне до вите. А зноу йіднбго разу 
йак ішгйсьмо спати н йійі сином до стодоли смерком, а вулицеу, йак 
ми йшли, то вона иопадішюйу зашелестьіла. І йак ми польага пт у сто¬ 

дол ьі, аш чуву, шось двері утворило. Потім зачинай! шось возом тд- 
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рахати, її ми тихо лежимо* Але дадьі, та бо воно льізе на сьіно на за- 
сьік, Йак вняшяа на сьіно, то дьізла чйрие наші дога і так нати¬ 

снула, шо ми рано пе могли поуставатд; і йак пересунула сьі тей 
пішла до дзьурп у еьцьіньі і більша на поле, Тей пішлії ми до теііі 
дзьурн, а то була місьачна ніч; диульу сьі йа3 а так від мене де на 
шгатианьцьіть крбкіу етоіїи біле, йак нйец і посунуло сьі вросто па 

цвинтар. 

Заіг, в лпішії, 1903, від Петра бстапчука, в Камінці Стр, А, Ве- 
ретельиик. 

225. Дїд і мерці, 

У нас (в Святиицї) близько границі стояла хата. Мешкала в тій 
хаті стара вдова. Але тото місце було нечисте. Баба чьнсож через день 
в поли робит, або в хаті крутит сї, а вепером по вндоїт корови та 
утікає з хати. Ніколи в хаті не ночувала, лиш по тюдьох, То раз під 
вечір зайшов до тої баби старий сивий дїд тай проект сї на ніч. — 

Та чом у Дим вас не переночувала? — Постелила на нечи, дала дїдовп 
їстоньки, тай сама, як еї стемніло, вийшла в хати в село, а діда самого 
лишила. Дїд он мислив, жи баба пішла до стайні', тай верне. А вна як 
не вертала, так не вертала. Дід вже спит на печи, аж тут збудив його 
скрипіт дверий тай шум в хаті. Він сї дивит — а в хаті повно умер¬ 
лих, тан чиж раз більше і більше їх сї алітує. В хаті такий шум, галас, 
що страх! Дїд аачьнв сї хрестити, нацїр відмавдятн, гш з печи, тай 
став палити на серед хати Вжерлї все до него, а він то сї молит, то 
розпаленими ешшкамн иа них мече, Так палив до півночі. Як когут 
ааніяв, а вни веї з хати фурр.„ тай випала* Як прийшла баба рано, 

каже дїд: Не бій сї, від пинї вмерлі не будут приходити, 

Зап, 1903, в Дрогобичі, від Стецїва зі Сдятникв, В, Ленінський, 

226. Мерлець радить* грати на льотериг, 

Умирау рас старий хлоп і він мау дужн шмат дьітий — шось 
з десьітиро 1 Тей йак він ^вшрау, посходили сьі усьі дьіти до него 
з мамону, тей плачут і ни дайут йому умирати : Ни дамо тнбі, батьку, 
умерти, кажут, бо ти нам пи зістаульийеш жадного іанитку і ми дужп 
бідні ; на шо було плодити пас на той сьвіт? — А батько кажи: Ньіц 
но дайтн миньі умерти рас спокійно, а будите мати жайеток* — Ну, той 
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умер той хяоїт і їлось па трету піч приходи удшрлий і буди свойу 
стару: Уставай,-стара, йа ти щось скажу! — Устане стара теґі сьі на¬ 
страхала, а він кажи: Нарікали дьітп, шо йія м а нитку на зіставив, то 
неї сибі псетаульат па льутерипу ті ну мери, то виграйут вплику суму! 

— ї віл сказав іїакі іумера яайут ставити, а стара каже: Або то 
правда? — А він каже: На іайеш! покажиш Шм то! — ї віл луилуУ 
з цьілойі сили рукойу ол стіл і пішоу с хати, а па тім місця випалила 
сьі долопьа аго. 

Прийшло, поставили воля ті нумери па льутерийу і виграли вплаку 
силу гроілий І поробили сьі валиками богачами. 

Зап. в лапнп, 1002, на Лаиах, Камїдецького лов, від Т. Лвтвива, 
А, Веретельнпк. 

227. Жандарм боїть ся мерця. 

Ішов ліан дар д’ церкві. А тая іщдалеко коло церкви в цвинтар, 

І вздрів чоловіка ровгоришюго в білім шматю і в шапці І на ногах ка¬ 

пці' були, такі як миртвець.м І він прийшов д’ пему і як звикло го¬ 
ворів до пего і мислив, жп то чоловік, як звикло. Говорив ДО ІІЄГО, 

він пїц си ви відзивав; а потому вш шаблю, хтїи еге вдарити і шабле 
ему з рук упала, Вїп єн схилив за шаблии та гірша онудив си, то би 
тот на пего па сів, І втік вітак д* вартівникам І пішов з вартівникамн 
і кго вже там пи було. 

« 

Зал. 1903, у Тулові, Святнпського пов. О. Деревинка* 

228, Не можна спідницею відсувати горшки на поминки. 

З? одній хатьі померло двбйи дьівбк, тей онраульадв поминки. Теп 
з вечнра насходпло сьі цпмадо льудій і говорили собі про умерцьіу ; 

алл мали иаішьету бабу, шо варила дльа тпх льудпй йїста. 1 зачьело 
шось 5 пйецу з горшка збігати і та ґосцодпньі не мала шмати і вітсу- 

нула горпец падолком димки. А то не вільно иьіґда» йак сьі варйт на 
поминки, браті за горпец сііідинцеіїу, бо чорт зарає бере ту душу до 
пекла і не дасть пі бути на поминках. І йак нова узьела той горпец 
снідпицейу, то шось дуже застогнало піт вікном і сплеснуло у долоньі. 
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.1 йак нішліі рано до короу, то була Йдна корова задумана ; і на тім 
сі,і піметйло. 

Уан. в ліпшії, 1903, в Камінці Отр. від сестри Марні, А. Пе¬ 
рете Л МІН к. 

229. Як піп перестав по смертп ходити. 

У й ід ні я сельі б\у дужи грішний ксьоиц і йак прийшло, він .Умер, 

то яусьіу по сперти и о куту вати; ходйу но стерти і страхау льудМ і не 
давау і'іім сію кону. Тей льудьим біда І шо робити ? Ану, урадили і пі¬ 
шли, відкопали грій тогу ксьондза і насипали йиу тая иоуно віку 
і сказали: Нп приходи до нас, аш поки це норахуйеш того маку! — 
і він більше не прийшбу, знать не віх порахувати того паку. 

Пан. в ліпшії, 1903, в Сїльцн Беньков., Камі пені, кого пов. від Івана 
ІЦербаїш, А. Неретельний. 

230. Піп із двома серцями. 

)>уу молодіш пін у підпій сельі і він иау дужії шмат дьітпіі; 
і прийшло, шо він умер. Тей но спертії зачьйу ходити. П ік-по прийде 
ніч, то зарає приходи і ноказуйо цьі дьітьім: дьітн бона ці,і, крнчіт, 

УтьІкайут, а він гони за ними і хоча собі узьйгн нідно, бо дуже льубйу 
дьітйіі свойіх; а жінка іінгб ни киш. Але рас таки мацнуу цідиу ди¬ 

тину І вона зара’ умерла і уаьеу за сойойу. Ну і попадье у страху, 
шоб нп шіхаиау усьіх дьітпй, тей шо робим? Спровадила коліснії у 
і йго відкопали і дйульи цьі, а він иаїїи дві серцьі. І узьели, прибили 
те друге серце, шо жіїло і віт тодйше нерестау ходити. 

Зап. в липни, 1993, в Добротворі, Каїіпецького нов. від Івана 
Мудріша, А. Неретельний-. 

231. Як мерлщь не міг підвести ся через образок. 

Йшоу пдии дьіт, тей ііііго захопила ніч сирпт льіса, а він сьі бо- 
йау зьвірпіш нучуватн у льісьі, тей іде, іде, аш диви цьі, сивіти цьі 
в гайіуцьі. Приходи вій гет, а там лижит иарлец зібраний, а коли него 
еьвітло горит, а у хатьі нима ньікого, тілько йаа иолодпцьа. А то буу 
гайовий умер, а то йго жінка була. Тей вона кажи: Добро, дьідуньу, 
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ти надиьіе вас ПамбІх, а то мпрцьа ші мала с киш нісшими. ГІОситьти 
тут, а 8а піду у сило за людьми. — Тей вода пішла, а дьіт той сидит 
і моли цьі. А потів узьа?. тей иоложиу на того умирцьа сьвачений 
гобразок Оуса Хреста; тей ондат. Аш иатходд’ иіуаіч, диви цьі дьіт, 
а вврпец вінцину Вдио воно, а потім другії, а дальі дави пьі — еки- 

нуу йдну руку, другу і рухай» цьі цьілии — хоч» уставати; а дьіт 
ульів за ийец, сховау сьі І дшш цьі, по то буди? А умнрдец так сьі 
силуйи устати, так, а чогось іш можи. Тей кажи янрдец ду себи: Шоб 
міш.і ші той камінь посьвачипиіі па грудех, тоб 8а уста]?, а то хтось 
придуши? нове тни каншеп І пи можу устати. — А то від казау так 
па той гобранок, шо дьіт иоложиу на него. Надійшла піуніч, чанійау 
кугут і мирлец аноу залежну руки і затулну оіі і иирпстау рухати сьі. 
А йаібн того гобраска буу дьіт ші иоложиу па його, то мпрлец буу би 
устау і буу би заду ишу дьіда. 

Зад. в сїчіш, 1903, в Сїльцн Бепьковів, Каміпецького вов. від 
Івана Новака, А. Неретельним. 

232. Мерлеції па гостині. 

Було два сусіди іі дуже сї любії ін. І так собі ран говорили: Як 
тн вмреш борше, то я тебе закличу на вечору на еьвітий вечір, а як я 
у яру борше, то я тебе закличу на вечеру. І так розі йшли сї с тпм. За 
кілька тижнів оден з них умер. Провело сі трохи, надійшбу сьвіпій ве- 

чнр. 1 нішбу той на цвинтар і сказав: Сусіде любий, побранім, абде 
був ласкав тай прийшов на сьвіпій вечір до мене. — А як йшов звід¬ 

ти» то му сї іцось сумно зробило. Як вів вже йшов до хати такий сум¬ 

ніш, иаднбан го ксьопц і питав: Чоловіче, чого .тобі так сумо? — 

А той му розповів, яка річ. - А ксьопц каже: Чоловіче, а іцос ти 
зробив ? Та деж ти варта всіх мерців наситити,? — А іцож мені тенор 
робйтопш? — Отець духовний ему відповідав: ііозьмн, далйн вирву 
води і постав на стїв, а сам вийсь иа піч. Як тотн будут йти, а тн 
бис сї пїчого не обзивав. — Иріійшбу СЬвітпй вечір. Сусід поставив 
миску водії, а сам вйлїз на піч і сїдйт. Незадовго хтось йде. Він сї 
дйвпт, а ту Пдут тотн, іцо сусід повирощував собі. І кождий, котрий 
надійде, покачав мі зел ь вий палець у воду. А було їх ціла хмара. \і хатї 
аж шум. А далі надійшов той сусід, що він його запрошував, а той по¬ 

мацки палець у воду тай каже: Сусіде, маєш велике щісте, що ти так 

4 
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зробив, бо ти був би нам їдїпє не настирний, то були бисмо і тебе при 
о статку ішли! — 1 забрав сї тап пішов. 1 до ішиї го нема. 

Зад. 1902, в Ясеипцп Вільпіи, Дрогобицького «ов. від Іиапа Ііа- 
грія, Вол, Левинськиб. 

238, Відважний Мазур. 

У йидиьГм спльї будувау сьп кбсьцьол (так йак то у Корбпцп від 
даува'сьи будувау); іІяп уже йиднбго рачу наважили сьи, аби той кбсь¬ 

цьол зрихтувііти, аби сьв уже у иьіи пабожеиьстно вітправґшло. 1 уже 
полагодили усьо — сьвітло, і усьо, шчо тре — абіі па другий день 
була у иьім вітправа. ІІрпхбдьит на другий день, дйуйпт сьн, а тая 
усьо полбяапп, пообдирали, цьілкбм голий кбсьцьол. І воші сьп на тьія 
дужа алуніти, шчо такого йп, алп казали зпоу так спорідііти, аби була 
вітправа на другий день, Йак усьо нове позакладали, тогдіі дапут ии 
варту танка два хлопи. ’Али тьІ хлопи ии допильнували; Йак занило 
у но чи коло 12 годив н шуміти, йак ноу стала бури, — ии могли доба¬ 

чити, хто шкоду рббит. ІІрихбдьдт рано; знов так попсовано цьілкбв. 
Вони аноу полагодили, дайут штнри льуда иа варту, І так лагодили, 

давали до штіірн, по вїсьів, аш цьіла громада сьи зьібрйла. Длн нп 
могли допильнувати, бо надії такий страх, шчо аусьіли поутьікатц у ио- 

чп. Тому посходили сьн до йпдпбйі вилйкойі кбрв.ми — йакби У Ко- 
рбици ‘до великого ауру — і вачпли сьи радити, шчо с тии робити. 
А тая буУ ііидеи Мадзур иііїак; вйслухау тотб і кажи: Ки, сиг ті 
ііасіе, |а луат Зоріїищі. — Зичили сьи з иего сьяійати: тільки громада 
ип гбдпа допильнувати, а ти годин і — ’Алц віп иа то пп уважну, лиш 
кнзау, абіі онн усьо опорідпли так, йак тая було, аби йиму дали ґарииц 
горіукп, ббіовпц хльї’ба, когута і тоту патину, шчо ксьондз накриваин 
кйльіх і аби ґшггі пустили до косьцьб.та, аби ии лишили па дворі. По¬ 

слухали йнгб. Він улі.із у казальцкцьу, чаякиуу сьи у ньі, спдгіт і чи- 

кайи 12 години. Тан усе, шчо пальльпйи си, тай кажи: Ма гйго\у|е сі 
Мисів]. Рі), хіЗгиГ, ру. - Так пну і чакусувау до пізиа. Йак мала 12 
година патходйти, а вій усе когута то торговії, то скубайп, жнбй когут 
иійау. Нараз дйвпт сьи, а [іврит вилгікиа віутароя вітсувайи сьи плііта 
і зачинапут зча иейі виходити унерльі. Пасамииред виходьит ксьондзи ; 
молотів і, старші, старі; за ними льудії, а па останку такий старий ві¬ 

ковий ксьондз, шчо такі уже дужп старий, і бпрут тотб сьвітло, лбяйпт, 

друт, шчобіі иьічбго ви бу.то. Иак поломили, той старий ксьондз льізи 
иа анббиу до Мадзуріі; алп той узьиу патину і шчо ксьондз підльічи, 
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а ній шшіноу по голові і ксьондз упади. Так робйу доти, доки когут 
їїп заііІбау* Тогді кажи до того старого ксьондза: 1 сиг, рзіе зіагу, 

;ІевсуЗ аїе ггіе вагат? іт йовуб рогагїув, девсу тпїе сЬсез ігуі? Бо* 
зуб }т з сіеЬїе ЬейсЬіе. — Йак когут аавійну, уоьї умирльі зачкли 
утьікатп; котріж утьікли до того склепу, то там падали у трумвп — 

цьільї, то зноу йпден руку сховау, другий погу, третин голову — а той 
старий КСЬОНДЗ ШІ ЛІГ добіли, ТІШ 5'Яа£ такі пат сходами, ї зробило еьп 
цьідкбл тихо, Тогдй Мадаур випну решту горілки і $еиуУ твердо, Ири- 
ходьит льуди рано, клпчут ішгб, на обзиванії сьн. Йак зачйлн стукати, 
ковтати, а віп : N0, сиг рзіе зіагу, }т іуіу пашоіошаїуі зіс і ]Є8се 
віє сЬсез шоуошай? — 1 на йде. Так кричйли пару годин — чи дві, 
чи кілько — аж доки він сьн добри ни обудйу, Віттварййи двері, вони 
У'хбдьит до косьцьбла і кажут: Ну, шчож йнс допшіьнуваУ ? Йак було 
усьо попсованії, так і ни* — Він тогдй кажи: N11, сНобсіе т шпо, 

шат рокаиу, со ]а гїоріїпошаї* — Приводні йїх до захрестнйі і по- 

казуііи иім* Тогдй оші казілц уаерльі віття позабирати, вйвиали йіх 
у льісй, на граанцьу і казали йїх тая попалити. Тотб чисто там заву- 

ровалв, кбсьдьол злагодили і правих сьн у ньія до ийньішного дньп. 

Аж Мадзур доппльнувау. 

Зал. в еїчии, 1895, в Нужниках, Бучацького нов, від мами. 

234. Програв ваклад. 

Зійшли сьі рас иарудки у но чи до корппш тей зговорили сьі за 
мирцьіу. Аш йдеп кажи: А іа-п у шепочи пішо| би на цвинтар і при* 

иьіс би старого христа* — Ану І ааложії сьн! крикнуу другий. — 
1 ааложшш сьц у і'арпиц горїуки* Тей той иішоу на цвинтар, а ті чи- 

кайут. Але чпкайут, чикайут, алп того шша. Тей ті пішли за ним па 
цвинтар* Днвльа цьі, а він лижнт па нїдиоаГу гробово наживай, а на 
диму старий хрест, шо хтьіу йиго принести. То кажут, шо за мирцьіу 
у иьіц більшії нп можна сьі закладати, тілько у ішмараньчу, то тоди 
сьі ньіц ни стани, а за гроші то |ширлец іайп приступ і того, шо сьї 
заклау, задуши. 

Зап. в червив, 1902, па Крнволянцц Каяіпецького поз. від Івана 
Юнака, А. Берете льник. 

235. Мерлець і відважна дівчина. 

Зійшли ся раз парубки і дівчата Яндрел справлятп* Сяіют ся, 

жарту ют, як звичайно. Азе каже йіден парубок: Так темно, невидно, 

КТНОГРАФРШПИ ЗШГШГК, т. XV, 
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будете ся, дівчата, бояЛи йти до дому. — А аідиа дьівчшіа обанвакт 
ся: 0,-я не бою єн, пб і на цвинтар пішла. — Але, нішлабис? — 

Вігде,. иішлабпм! — Ну добре, йди, а принеси мшії знак, ідо ти там 
була, квітку; що так росте па гробі* — Добре І Пішла нона- А парубки 
за нею з далека поглядают, чи на правду на цвинтар ніде. Пішла. При¬ 

ходні до того гробу, хоче зірвати квітку, аж ва гробі нарубок лежит. 

Так вона здійняла німу шайку тай прибігла до тих парубків і каже : 

А ші собі думали, що я злякаю ся, тай піедалиете Відного, щоби лїг 
па гробі тай злякав меде, а я з цього шайку здійняла. Видите, що не 
бою ся. — Мп ні'-жадного не посплалн — кажут нарубки — тай пішли 
до хати, аж днвлят ся, а на тій шапці віночок, — На маєш тобі. Беї 
дужи злякали сї. На другії день вечір приходні під йійі хату і каже : 

Най вода мипї то винесе, що в меде взяла, — А вона бояла ся і де 
винесла. На другий вечір знов прийшов, знов не винесла, А на третьін 
вечір прийшов тей каже: Най мннї винесе, що а мене взяла, а иї, то 
всіх подушу. — Тав вона каже; Впнесіт, тату ! — НІ, батько з меде 
це взяв, самас » мене взяла, сама па мене наложиш. — Ходїт, мамо, 

зі мною ї — Нї, іди сама, — Вийшла вона, хтїла наложити на иего. 
Вів йі пригорнув до себе і щез. Вона зів діл а і вже ці де дотверезнлн ся. 

Зап. в Красдосїльцях, Збаразького пов. Евг. Вохепська. 

236. Мерлщь без шапки. 

Ходив парубок до дьівчипп, І йшли собі з кісьільи і він до пені 
кажи, повідній: Йакбнм вмер, тобпм навіть по смерти до теби ходив, 
так ми замило, — Він ф таку годину виповів і вось зара па другий 
день тей вмер, І вона прийшла, Вищу вінок вплела, поставила на го¬ 

лову, поплакала, тей пішла до дому, І тодн да трету ніч диват сьн — 
він стойіт під вікном. Вже ходпт до пені. А він сьи називав Івась. 

Потому вже ходпт другий Івась до нені. 
Справдили собі вичирднцьі, чи Йандреиа І вона допитувала все за 

ним. Веьі-стн, кажи, прийшли, а мого Йівасьп ппма, Е, вийду йа па 
двір, но дивну йа сьи за своиим Швасьом, — Нриходнт па двір і за- 

етапи нирлого під вікном. Хап з ного шапку: Та чо ші йдеш до хати ? 

— Приноси? до хати шапку — дсьі сьн зльпклн. Що ти принесла ? — 
Вода кажи: Шапку з Йівасьп, чо він шани слухати по ніт хату? — І ті 
хлоїщьі, жн булп в хатьі, зачплп сьи яасьяівати з него, А він стойіт 
бдс шапки, Дивдит сьи на шапку — з нирлого з вінком. Впходпт йіх 
штири па двір. Бзьили йдго бити буками: Та шо, кажи, ше но сперти 
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ходиш до дьівки? — Так бйут властиве йак но нодушіьі. Вій чикайп 
на шапку, бо па можи йти бас шапки. Наресьдьі вопи ііаву внноеьит 
шапку — хлоиііьі. Зикладайуг йпау на голову — вона ски на хоча 
тримати. Вони взьплп туиу шапку иазат до хата. Вже Ваго пора прий¬ 

шла — траба виртати иазат. Він приходит до хати сам по шапку. Ма¬ 
ма стара кажи: Що иайп бути яойі допьцьі, пай мипьі буди! — За- 

кладайи туйу шапку па голову і пн хочи тота шапка стойата. І пнтайи 
сьп го мама: А шо та аотрабуйвні, жи ти шапка на хоча стойатп па 
голові ? — Він повідайн: Ньіц на хочу, но хто з менн здіймав, пай 
той заложит. — Дьівка зал ожила сама шапку. І він йак спи пудпув 
тогди в двері — пішов, а дьівка померла па рано. 

Зап. в Вудзанові, Теребовельського пов. від Каськп Кпиш, 0. 
Деревинка. 

257. Мерле-ць забирає похапну. 

Була дьіучипа, льубйла сьп с парупком. Т так льубвла сьп а нам, 
ж а ви могла би а кего дпхатп. Тим часом віп умер. Йак ^'мер, вопа по¬ 
чила тужити за ним так страшно, жи аж ні сьи прнвиджну. Йаднбго 
рачу нришхау вій па копи і імкааіу йі сьв самий. Вона сьи опудала 
і интайи сьв йигб: 46 ти прийіхау, та жи ти умер? — А він кажи до 
иеаі: Йа іш утер, йа служу, на иаиу усьо, адп, ходи зо мішу. — А 
вона кажи: Йак йа с тоббу піду? Йа сьп тибе бону І — Нд бі еьит 
кя бі сьи, сьідаи па кодьи, тай пойіддн. — Йа хбцьбнш сьіла, то так 
и дому нд піду розгорнена; тра накис манпток у.дьгіти, — Узьила ліу- 
ееток полотна с еоббу, еьіла і поніхала, Вів^ зачну ні нести новишнії 
льісїу, скальІу, гбріу, степіу, яарештьі иршшзит йї, вона дебет сьіі, 

а то цвинтар. Тай до гробу бире і льізи, він. ї кдіїчн йійі с соббу. 
А вопа уздріла, жи біда, тай д^маґш. йакби його збути сьи. Кажи : На 
тото полотно тай китнй за соббу. — Віп кигии полоти б, а нона тпм- 

чйеом брала тай кікала вітти. Йак заядла кікатп, уздріла хату, Вопа 
мислила, жн кікайи до йакбго господаря до хати, а то хата па тьім 
цвйитару була. Йак убігла до тбііІ хати, дйвнт сьи, а там умирлші ли- 

жйт. А то трупарнья була. Йак забігла там, днвит сьит а той, жи про¬ 

відну ні, біжлт за не у. Прнбігіяя до тбйі хати і аачйу сьи добувати, 

’Алй вона вдойїнла с себе шкапльіж, поставала на замок і від ші може 

утворити. Кажи від до Уннрлбго: ^тварйіі, брати, там йп жива души, 

будемо Мети. — Той ходи уставати, а тота тогди бире с себд корудку, 
жн мала да дійні, кинула на пего, тай той умерлий пн можи устати. 
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Так йак бп го каминвм присадила. Той пи можи Устати, а той на можи 
утворити.* Тимчйеом когут запЙау і стало тііхо; опарі поховала сьа. 

І йак день сьа вробйу, воиа пішла до дому тап більші на плакала за 
тим, шчо а ппм льубпла сьп, бо бойаяа сьи. 

Зап. в іппішг, 1902, в Коропци, Вучацького пов, від Юрка Ґанчара. 

238. Смерть через збитки. 

Йнден буу такий буйний, нрийшоу з вбська, шчо ньікбли іхьічо 
сьи пи бойау. ’Алн дауиб була слабісьть дужп вилйка, кишка і упау 
льое па його, аби йшоу вартувати умирлого до трушіриьі з другим су- 

еьідом, шчо сьи дужп у иочй бойау?. Ну, кажи ходи на варту, свбму 
сусьідьІ. — А він кажи: Йак жп йа піду, коли йа сьи дужа бону. — 
А то ньіц пи иоябжи. — Прийшлії воші до трупариьІ оба на варту, 
сьвітло горпт, умирлйй йак звикли зьібранаії лижнт, а той, шчо сьп ші 
бойіу иьіколи ньічб, иосилау того по горіуку с екльйикоу до коріннії, 
аби яу прииьіс і дві коубасьі. А той кажи: Чоловіча, бій сьи Ноги, 
уже сидьш оба цьілу ньіч, лиш аби йа на йшоу. — А він кажи: То 
лишай сьп ти вбзди, а йа піду сам собі. — А той кажи: Колії йа шчо 
сьа гірша бойу коло умирлого сидьіти; ббрши піду по горілку І ков¬ 

баси, иьіш ту буду сидьіти сам. — І узьиу і иішбу. А той, шчб сьи 
ии бойау, пишну сьп у трупарпи. Узьиу того умирлого с катнфелька, 

поставну у? кут, иакрйу го спрдакбм там, де сам спау, а сам узьпу 
з умирлого. убраиьи, убрау сьи й львг на катифедьов. ’Али топ іірппьіс 
горіуку, шчб сьи дужп бойау і дві коубасьі і кажи тому світ сирдака: 
Уставай! Кудвт го, а то умирлйіі піт еирдакб*. А той шчо лпжнт, лу* 

маіїи собі: 'Гипер йа тьи настрашу, колії ти сьи бош'ші — І відиоспт 
сьп с катнфелька там до того. А той коубасй іашуу І горіуку тай на 
двір утекп. Зачну тон дальі бічи 8а ним, а умирлйіі схопиу сьп, тап 
біжйт за тим, шчо йагб убраньй узьну. Йак зланаУ умирлйй живого уже 
на дворі, йак сьи влапали оба, тог дії й живий нанудиу сьа. 1 так го 
тримау, жи І той живіш умер У ваго руках, а той шчо сьи дужії бойау, 
утьік до дому, побуу тпждппь тай умер. 

Зап. в липви, 1902, в Коропци, Вучацького пов. від Олекси Оав- 
кового Ссаьчука. 

239. Як мерлець заду вив вояка. 

То буу йидин жомпьир дужа відважний, такий шо аш страх! Раз 
буу умер ниднн капітан і той жоуиьир цьілу аіч стонау на гоноровій 
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вартьі коли вето і іщ бойау сьі саи ііїдии стойати, у циирі у ні питали. 
А більшії ж а ділі не відважну сьи піти на таку варту. 

Раз у вечер у касирни вговорили еьї, шо він такий відважний, 
а він кажи, шо йак вовн хочут, то він піди у тупочи иа цвинтар 
і принесе і викопали йакого буть мнрцьа до касариьі, — їей жоуньіри 
кажут: Ну, добра, йак ти то зробиш, то ж а идожнмо сьі і даю тобі 
пиадисьит ринь скат. — Тей він її і шоу. А ті сидьат і чпкаііут. Ними, 

нищ, аш чуйут, йде... Бічішь&йу цьі двері, діівльи цьі, а він у ходи 
і ішсе па плпчех умирцьи, тей бух йиго на сирій касарньі! А ті усьі 
у ноти! Иоутьікали у сьі вікнами иа двір. А вій сьї>г еибі, тей сьмійе 
цьі в них, тей кажи: Апу, ббйагузн, даваітн пйадисьа? рна&скнх. — 

А ті кажут: Бій сьі Бога, шо ти наробиу, ми мислили, шо пі жарту шш. 

Воаьіи того мирцьа і записи накат. — Адп він ни хочп і кажи: Ньі, 
і'іа привніс, а ви мусити занести* — Алн, чоловіча, на маниш нйадисьат 
рипьскнх, а йак заниєш, то ше ииадиеьит дістанеш — кажут йиіу 
5гсьІ. — Ну, коли так, то добра! — кажи він; і уші^г того мирцьп 
на плечі тей пойме. Пойме, а ті чикайут і чнкают, ала йго иима, Аш 
рано пішли па цвинтар, довші цьі, йаиа розкопана, а той жоупьір 
у йамі 5' трумбяьі, а мнрлец на диму. Мнрлєц задушну Йнго за те, шо 
гроші брау за свойу відвагу. 

Зал. в маю, \ІЮ2} від брата Івана, в Камінці Стр. А. Беретеяьшік. 

240. Як відкопували похованого Жиди. 

Днуп6 йак худоба піиула, йидеп парадну, абіг Жида на окописку 
віткоиагп і жидьіУску руку аби віттьііти і абштоу руко? худббу курити, 
то ии буди гинути. Віткопали того Жида, хотьілн руку віттии&ти, а тон 
умнрлни живого Йак зла на? за руку і тримау так, шчо аж жишіи умер 
коло иего. І посходили сьи потому льудп, дшшли сьи на тотб, страхали, 
шчо такий чуд ста? і поховали обох. 

Зал. в липни, 1002, в Короици, Бучацького пов. від Олекси Оав- 
нового Сеньчука. 

241. Як ЯСиди настрашили ся мерця. 

ІІрнхбдьнт раз до ієни Жиди, годьйт шше здохлого Жида вести 
він так пак кінь здихали, — І йак вісадали іїнго иа віз, фірмаи 
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сьідаїи Зиму на ноги. Чубиш ти, Івани, на шчб ти шдаііиш нашому 
Жйдоїш па ноги? — тАли йідн ту з Йадяоиі гори, а Жит сьи пітсунуу 
душчи піт фірмапа, плахта еьп роскйнуяа* накрутила сьи до нова. К6- 
лисо крутит, а Жид Устане. А Жндн: Ґвалт! Шчб то йп? — Віїсту* 

іійлн Жиди від воза і пригльпдайут сьи. А фірман зобачиу, жи Жндгі 
ігоутьікали і альіз собі с фірн і діівит сьи, шчб то йп. Жилії вайкайут, 

а він дйвит сьи, шчо йім бракуііи. Зачну обгльндати вів і дйвпт еьн па 
кблиео, а плахта накручена коло колоса і Жид устаїїп. — А ви чб такі, 
Жиди, дурдьі? Ви тьікаіїити, сими і пі нпайнтн, віт чого. Було упнред 
иодивйтд сьн, дп то пеупа річ, ци вів устайй, ції ип устайй. А ви ші 
ийдити, жн плахта закручена коло кблнса і Жит тому устави ? 

Зад. в лшшп, 1902, в Коронці, Бучацького пов. від Івана 
Басили ка. 

242, Як ЛСид проваджував ся фірмаиови. 

Він ііпм Жида умлрлбго до Патока. Привів йа іїигб там, скашвру- 
вала, увьнли го на марі, вачшш го пости, ;ілії було три малих тру тарі, 
а чптвертаіі шишкип. А тогдгі зачдлн у косьцьбдм дзвонйти; воші того 
сьи дужи упимайут і зичили дужії уникати. У мир лий Жит мну бороду 
підвивану, зуби зашкірну, платина біла; па на того сьв прпдавиу і за¬ 
чну сьи у шш іти. А воші кажут : Ну, ну, чвкіії, буде тобі. —1 При- 

йїжджу до дому, живу кбньі па ласбшіско, дйуйу сьи, а Ґершои Умр- 

лйй коло мини стоіііт чирне цалу ньіч. Аж нарадили миньі: Дай дьідови 
їренцар, ии буде ти сьи провидиш ги -- На дау ґреЙцар і мау спокій. 

Заїк в липни, 1902, в Коропці, Бучацького гюв. від Івана 
Василі ки. 

243, Як Жиди налякали ся яблгпки. 

Йа вовну умпрлу Жидьіуку до Усьтьн. І ту Жідьіуку зньяли 
в нова І шче фірман иомагау. Дул;в Жидіі фірмаиовн дьйкушшї, ІІовир- 

тайн фірман назад до дому ж Жидами, а то піано було, іш витко сьи 
було, дн можна було Йіхатц. Кажи фірман до ЖвдьіУ: Зпайптн ви шчо? 

Жиді? Нн можна Шхатії, бо сьн ни витко, Йа путчу кбньі ту, най 
ласут сьи, а аш вітпочнпьяо. — Нн у стих фірман кбньі пустити, Жиди 
повиси пішли, ’Али фірман кажи ; Жиди, Жиди, у став ай ти, бо нн ншіш 



ш 

Жидьіука! — А шчо то було? Квасийцьи облуплена! Жндіі яоуста¬ 
вали зо страху і дііуйи сьи І так покаауни, йак би то була прауда. 
Жиди з вбза иозлазьили, йак зачйли сьи Богу мол йти, до білого дньи ; 

і фірма» сяа]?, а вони йпму копьі пасли. — Чуйиш, чуйпш, рано прп- 
дивйлп сьи, шчо ти нам зроби? ? Ти сам спа?, а нас збуди у, — ги нас 
здурйу, а то іш Жидьіука, али иабльіока ! 

Зап. в липни, 1902, в Коропци, Бучацького аов., від Івана 
Басил її ка. 



VII. ПОКУТНИКИ. 

244. Дитина покутує по смертн. 

Нуло двбііп бопітих льудйіі і дау її і а Пан Ніг йпдпу дитину ; али 
вони сьи нейу ші дбуго -шаліли, бо воно мало три роки і умерло. Ноші 
дужа за ним тужили, бо то буу хлопчина, і ііак воно умерло — воші 
мали дві великих хйтьі-і у тьі іїпдиьі ви давало Кім мешкати 
мало ни цьілйії рік. Аж рас приходні- такий сьвітовнй чоловік і иросит 
сьи у них па-ньіч, А воші ііиау кажут так: Шчо ми би тибе ііирпно- 
чували, тьілько нам самим у тьі хатьі пи дайп мчось мешкати; пак 
прийде иьіч, то у' ньі ньіхто ни можи бути. — ’Адн тон иодорбжниіі 
кажи, жи : Можи на йакось пирниочуйу, алн дійти мипіЛ сьвичену сьвїч- 

ку і сьвпчеиойі водії. 1 вони Гіиму дали. І він иішбу до тбіїі хати 
і покропяу місті сьішченоу водбу і ту сьвичену сьвічку васьвітпу; 

узьву собі в вишку, сьіу гай читай н. Аш ту ватхбдит дваиацьнта годіша 
і у тьі хатьі яачйлп сьи усьільакі стуки, шум, вітир, а нараз аачнло 
шчось за нййцои дужії ішшчйти. ’Алп жи він ньіц, тьілько чптау. Так 
було цвілу годйну. Пак минула дваиаці.ита, тогдй уже ни чути того 
тлуму, тьілько чути дужи плач тоненьким голосом. Пін тогдй устаіііі 
о того місьцьа, бере зі собоноу сьвічку І дйвнт сьи за цйнц. Там вйдит 
маленьку дитину, шчо дужи нишчйг. і питайи сьи: Шчо ти ту робиш? 
— А воно кажи, жи: Па так иукутуйу тутка уже мало ии цьілйй рік. 

— А він питанні За шчо? — Так мине чорти м^чат куждойі иочи, бо 
на бак еезу цинку, тай ііпм Ударну маму по идцьцьі, а мама иииьі 
иьічб ни казала за тойи, дльатбго йа маііу такий гріх. — А вій сьи 
питайн : Цп можна тпбй звІтти визволити ? — А вопб кажи, жи можна, 

тьілько жибй сьи найшла така душа, шчббп до схіт соицьи пахвнстувіла 
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поможи ль^дц на трицьіть службіу — і у трнцьітьбх ішрквах жпбй 
дати на службу божу, а па тьі трпцьитм жцбй самому бути. — І вік 
так зробйу. Шчь тьШ йзди слали, ііак вій ^стау дбсьвіта і пішо}? по- 
мпжп льуди і помйжп папи, понижи ксьовдзй і тьілько зьІбрау і ішїїмйу 
трйцьіть службіу, а па тьі трйцьитьі сам сл^хау. Потому рано Уетайут 
ґазди, диуйут сьн т подорожник, а йагб у хаіїьІ ніша. Вони начйін щу- 

кати, щі ни украу шчо тай нн утьік, али жи вьіц іш вйіьілн, аби йіі 
шчоеь пропало. Того самого дпьа вігі впртаіш сьн до пах зяоу па иьіч 
і зачинали мо$ йїх питати, цй би ші яочувау шче тупу иьіч. І цім иьіц 
ии кажи, шчо то у почй було» — А воші до його кажут: Йак м ожити 
спати, мм ви бороним, — Тппер він зноу так зробйу: Скропну місце 
сьвичеііоу водбу, ааиалйу сь вічку, сьіу і чдтапп кн вінку, Прихбдпт 
двапацьііта година і зачну сьн великий тлум у хатьі так, шчо аж вій 
ендьітд пп міг, *Алн за паяцом цьілкбм тихо. Такий буу тлум цьілу 
годину. По дваиапьітьі години ній бнре сьвічку, йде за пйнц, 
дйвпт еьи, сйдйг тана днтйна у білим убрана і дужи йішу за 
тонн дьакуіш і кажи до вето» Росповідж мойія родичам, йаку йа 
ту муку тирціу (на пййцу І — зам. Філька). І віт тбго часу було 
спокійно н тлю. 

Заїк в ляпни, 1902, в Нужниках, Бучацького лов. від мами 
Васшшди, 

245. Жінка покутниця. 

Оден чоловік оповідав, що завсїгди нового місяця виходит жінка 
в церемітцї,,. Виходит убрана, обуха в жовтих чоботьох, в біді сорочці 
І МОЛПТ СП ПІТ церквов, 

Зап. 1903, від Василя Ґрпґорійчука, в Видниові, Спятпаського 
иов. О. Деревинка, 

246* Як чоловік покутував на табаку. 

Було два сусіди, один д^же богатнй, а другий дуже бідний, А |ба 
пахали табіку, Але тон богітий ніколи не купив собі табаки, лиш чау¬ 

ше ходив до бідного по табаку* Усю табаку му винюхував. Такий був 
скупий. За то як вмер, то ходив по сьвітї, не мав спокою, То син того 

ВГГНОҐТАФІЧШій ЗБІРНИК, Т, XV, 19 
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богаїбгр пішов до ксьондза порадити сї, що робити* А ксьонц так пора¬ 

лив-: Як він до тебе в ночн прийде, то спитай сї єго три рази: Всйкое 
днх&иіб хвалгїт Господа Нога. Чого душа иотрібуб? Так три рази. — 
Там сиа послухав. Як і по по ніуиочи, то вже чекав на батька. Аж ту 
надхбяит такий, як за жите ходив, тілько старий, дуже старий. Синовії 
волбсє.дубом стало, але сї питав: Всйаое дихйшя хиаінт Господа Вбг% 

чого душа потрібне? — А той нір. Той тов другий раз: Всякою дії- 

ханіє хвалдт Господа Нога, чого душа потрібуе;? А той знов нїц, Аж 
ва третин разом каже: Возьзш, сину, що наВкрасші волгі. та дай тору 
бідному, Я за бго табаку так покатую! Тай вник. Він так зробив, 
а батько вже не ходив, 

Зан. І УШІ, в Яеевицї, Дрогобицького лов. від Івана Багрія, Іі. 
Левннськні, 

247. Як піп приходив по чисту сорочку, 

Вуу ксьонц і млу понадьу і казну до леіїі так: Паїньитай, йак 
йа умру, то жибне меле нл убирала у чисту сорочку, тілько у брудну. 
— Ну і йак ксьонц умер, тей вона йго убрала у брудну сорочку. По 
сашртщ приходи ксьонц і проси, жпб вона дала йму чисту сорочку, бо 
його ни хочут на таїтім сивіть! прцциьетд. А иімоеьиь вітповІдайн: Пан 
ти хтьіу, йа тибі так зробила, а ти пер чистойі сорочки йа нп ману дльа 
тебе! — І ксьонц нирнув сьи иазат до свого гробу, І зпоу кусьіу за 
кару тіо смерті! ше яшу правити. І йак ирцвну, Пал Біг до него кажи : 
Не прау, йа того иц прийму, йди по чисту сорочку, — І той ксьонц 
яачьеу пальиіара просити: Іди млпьі н проси йімосьтьі, жнби мливі 
дала чисту сорочку І скажи, жн мене Бог іш хочи приіїньати у брудній 
сороцьї до себи. Нрийшоу пальлмар до иіаооьцьі й проси, щоб ша_, 

сорочку, Йікосіїць ровдьутидасц пішла, білу сорочку узьеіа і кинула: 

На шш! Записи і нех ту вьйенци до мене нн посилали по вьіц! — 
Ну, тей нальпмар ту сорочку і даУ ксьендзови, Ксьон ц цодьекувау 
і подьіу сьи і більшії ші приходну. 

Зан. в липни, 1902 р., ла Стригаяці, Камінецького по в. від В. 
Коваль, А. Веретельнлк. 

248, Мерлець не дає спокою свойому синовії, 

£ йндш.ім сіільі коло Иагодьлтш умер ґосводар старий, а лишііУ 
на свбііім місця ґоспбдареї сина свого жонатого. Наколгї сил тата по- 
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ховау, нп мау спокійпойі почп чприс кілька иедьіль, аж наііміу собі 
с сила їлопіу, шчббп а шш ну чували, так тьшико тато ло смцртп доку¬ 
чну му, Шчо пбчц дрнйді година диуіїіїта, дисьйта, шчббц час спочи¬ 

вати, ночадайн сьи грйяіт, гуркіт на стрнху, роскіпайл руаьйими річияи 
і того иьіхтб вйтриіатн ШІ годин буу і чужі яьудЕ іш хтьі ш уже йти, 
тоні міштрбгп тнріїіти тая, аж мушу молодий ґоснбдпр виступити с свбйі 
хати ж жонбу евойоу і чельітиу у комір ни, лише обробішу денну ґо- 
сподарку на обісьтьу. С кбждим часом ходііу і мереконьуваУ сьи у ночп, 

чи приііатком лл услокойіу сьи |же той стукіт і грйііт у його хатьі. 
Дбугий час тривало і уснокопйльн ті було. А той ґазда усьУда скар- 

жлу сьи, де лише сьи с кпи ядйбау, жи го така ншлчіелгіва година 
спіткала, шчо мами свуйу хату, а у чужі мусиг сндьітн, Йиднбго рачу 
зайшбу подорбжиий Мадзур до кбршиш і їм той чиє бу| тав* і той ґо- 
епбдар молодий і говорпу о тьім с свбіїіїн знайомими, Мадзур чуу бе- 
сьіду тутУ і кажц до тбго ґавдй: Чеґо так цьірпіцьи тему? Иабим льі 
цьірпйал! — А ґазда їіиму кажи; А шчож бистн робили? — Йа бват 
до піл ьл овал, кто то лист і чеґо у п хце. — Иаанлчгіу му ґазда плату 
при сьвітках ннидисьйть золотих дати, лак того усього доплльп}ши 
і успокойіт му дьім. Мадзур на тотб еьп згодну І росказ&у собі при¬ 

нести кварту горілки і зварите собі йідла і до толі хати привести 
і сьвітло там дати і сад буде там лучувау, А ґазда пак схочи, то най 
сьи дйниг члриа вікиб, шчо пін буди робити. Приньіо ґазда кварту го- 
ріуки, ґазди льн дала хльіб, масло і пдрлгіу зви рила. І занесли до тоді 
хати, де старий цебішчік ннслокій робйу, Запер сьв Мадзур у хатьі, 
заештйу си у лочн сьвічку, сьіу собі коло стола, навиу сьи горІуки, 
нопойі| файл о, нарбштьі коло дисьбтойі години вачанійн еьл гуркіт па 
стриху, а парештьі грЕмаїїьн дверій сьіешііи. А Мадзур етау коло стола 
і віііпі5? шче горіукл, Нарає сгільло гримнуло щось до сьідії і нагли 
двері до хітп утворило і стала постать чоловіка подьібна иебошчдка, 

того Ґоспбдарп тата, А Мадзур сказйу рісько до вето: Ушелькі дух 
пана Вбґа хвальі! - А той відаивййи сьи: 1 па тшь$, алим тьіішко 
зогрішйу. — Мадзур відзивали сьи: Чеґо душа нотшебуші? — Кажи: 
Най мій спп ітиме сорок службіу божих за муйу дуліу, а будУ на спо¬ 

кійний ї віл буде мати спокій, більши жадного голосу идприішиїїого 
чути аи були. — Відзивами сьи МадзУр: Вбетаф мі знак, абия показал 
твеяу сивбві. жись ти блл. — А тол кіш: Дай руку. — А МлдвУр 
кажи: Полуж дд стул! — Постать поставила руку на етьіу і пак 
рука заимилд. так етьіу дурх вигоріу. І обирпула сьи у двері і пішла 
на пиньілишй день. На другий день Мадзур оповіу ґооибдареви, чого 
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іїпгб тато жидіни, аби аіраз вппоугшу і буди спокій мати па заміни, 

гачо ґоспбдар зробив до двої день; до сорок божниць роздау на служби 
божі, а Мадаурі затримав при сббі па сьів день. По сьіибі диьах 
вн;ьіу, жи спокійніш у свбіИ хатьі, заилатйу му, шчо обіцьгїу І спо¬ 

кійно жнііи с сибііоу родії ц о У до нппьішного дпьа. 

Зап. в лпинп, 1902, в Пужниках, Вучацького нон, від О. Ро- 
зовського, 



VIII. Висїльники і топельники. 

249, Як табути ся висільпит> 

Як дес си трафнт, котрвГї еи затєгнн, то его іш хонают на цвій- 
тари ашжп людьіп, ала на границя* І вже коло тої хати страшно нечн- 

ражн, Він завши ходат вечпраяп і доказує сп як гіда. Як він єн по¬ 

казу % зарас чоловікова дубом полос стає і чоловікова т\ дає говорити 
— нову уаквн зарас. Як котрий такого еерца, шо годин его вдарити, 
(алп на відлї), то пп буди ходити. Щоби вій нп ходив, то сїют віт са¬ 
мого дону до цвинтаря маком, що як би пін встав, то ауеит виирет мак 
пригати і єну кури заиію?, нїі він доирнчи до хати. 

Звіт, 1903, від Івана Галайди Хдірука, у Тулові, Снятинського пон, 
О, Деревянка, 

250. Дівки впсїльпичка, 

1>у5 іїа у Барнши, а там буу дьісвйчні і аау доньку і та донька 
покрила сьи, Йак старий оьн довідау, гай кажи до непі: Ужес си нії- 

етройїла, іли наколи будеш мала, то тьи застрільу, — І уже ті було 
тілько иісьшдь до тбго чису, Вона З? иочп вийшла і у ґанку повісило 
сьв. Рано вихбди, а нова уже нішива, Увьилй йїві до хати, поставили 
па катиф&іьок, то шче еьі у їх ьі дитина тріпала. Ното ну йак йі похо 
вали, то вопа ходила шчо дпьп і гойдала сьи па ворбтьох. То на саз*з 
йійІ вираз вйдьіУ, а каїїньн то шчо иочи насадила дбуппй той ґанок, 

а рано іусьіли виносити, То так було дали» рік, 

Заті, в липни, 1902, и Нужниках, Вучацького нон, від Я, Мах* 
новеякого, 
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251. З тсїльппчкн горстка конопель. 

То и піст було. Та» повісила сї одна жінка на вербі, иа свої» 
обісмію. Теії ту жінку «же поховали — гет, геіі » якісь час вже 
не а інію, як то було, чи в тиждень, чи як — спостиригли так в иочи 
на вербі — ту жінку. І так чпрез кілька ночви, тей сї дужи та родина 
бояла. Бояли сї в иочи встати. А то сї довідав твитейший нобарежиик 
— дужи відважний. Той ніколи сї нїчо ни боян. 1 він прийшов се ни- 

(чіконати, чи то правда в. 1 акурат сїв собі вже тав тая, чикав, коли 
то буде. Нарає дивит сї — вона в — иисит. Ну, єго так трохи страх 
зібрав, али вів ще так ви бояв сї иїчо.., 'Гей гадав собі так: Піду я 
на другу ніч... Пішов на другу ніч знов, вона знов була. На трету ніч 
так сапо. Тогдв кін ще постановив собі прийти в іеиь иа то иісцв — 
під ту вербу. І прийшов і вири конав сї, шо то була горстка конопель. 

У а її. О. Де рештка. 

252. Велеснївські висїльники. 

Міха лиси о на иьіч с кіньми на Карооке, то нові сальники з ве.іе- 
спьіусвоіі гори сгьпгиули а Петра І'арґаші чобіт і на другий день ми 
иііго найшли аж на кіицьах. А раз ми ііак спали, Тишкіский вдовину 
верету І. поставну коло себн. То бішу так спаскудили верету, жн мусьіу 
кинути. А У нас буу повнії кінь і усе льубиу насти сьп міні тими кіп- 

цьйяи. То іівгб так були зйіздилп, шчо ми мусьіли продати, бо ссох на 
иьіц. Нони, тотьі новісе.тьццкіі, бак йшли до кіпцьіу, то усе латкалн, 
а пак виртали, то плакали. Тииер уже того вида, бо тнпер ховайут но 
цвинтарах, а тогдй було не йидиб таке. 

Зан. в червни, ІЯОа, в Нужниках, Бучацького нов. від Ігпата 
Косїнського. 

258. Дезертир. 

Ііуу хлон с Хашчбва у вбську У Иереиншли. а дббри не знаиу. 
ложе й У Самборі, дось десь у той чає перег сквитанії рівдвшшьіііі 
нушчали на вурльон - і з ц&шого села виходили ції три — ци шчо. 

'Али Гіа добре не зиайу, ци то він вдеаентіїрувіу, ци то може її йиі-б 
пустили на сьвата. Дось жи вій новішії сьа (1898 р.). Повідали так, 

жи брат му нойіхау десь на фірміику, а йнму вельі| молотити т сьва- 
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тьім наші. І повідали, жи іїшоу шандер т пий. А вій у вишу, а і шоу 
до сїіЕньі і сьа повіеиу. І бачу ж це доповіли таї, ції бак, жн го по 
ховали на цінитаріь А нотбіу пішли, пашіли цигани н .'іьутовишч, циган 
вїткопау за де світку. І вивезли го на гриішцьу н лиш ват еьн па 
І раді лиш чо х і так поховали* І шчо том а ним бьіло, то уюьо влетіли : 

віє, усьо. тьілеДО ху іосЗу ішад укьа їй* 1 по і оіу хтось знскіржн|; неуно, 

жи то йягб родичі* 1 у МИ тенбр ходьат т» протокуЛ но нидін, но два, 
притьігайут і тік ми сьа вйдиг, жи шгдьі вельми усні иїтови, Обе ви¬ 
конувати, а тенбрь не штука, жебьі на ніш не надала _|еиі вина. А уми 
шче пішли там на граннцьу днвпти сьа у гріб і тая йнго не найшли 
тікші — їишась йнго родина му сит. Тенерь по відай у т, жн Жиди го 
вітконали, жн хоті.ат того до шннкіу, бм иаку кістку с повішеника, 
бо де паши шинок іін, то иовідійут, жн у цуждьім йн на тото, жнбьі 
сьа так льудн вішали на горіуку, Йак він сьа вїшау ци на дерево, ші 
тая на шчо. Дай-ии на то не хиба в нього, али по уоьік еьвітьі, де 
ііагі ішшьші сут, то усе Жиди на тото важат. ї ііа не знану, ші то 
буд$тт даЙак доходити, алн йнго не било у гробі* 

Зав. в иартї, Щ99, у Мшаяцн, Старосамбірського нон* від Грипи 
Олїщака Тердецькото. 

254. Висїльпик вкидає коня до стрднІ, 

Йак на елужйу другий рік ари вбську, а ми етоналн но кватйрах 
У сильі Оапіжшіцьі, бжжи там була коршиа і буу арнндар, а у нбги 
служйу йакнйсь старий чоловік, навивати йнгб Се яком. 1 рас миюсь 
йиму сьи стало, надопіу му сьаіт, ци шчо тазі, і ^зьну, пІшоу до стій- 
пьі і понїсцу сьи. То сьи робило у зимі, А на висьньІ, нак прийшли 
коїш а бриґа шкоди і тая аакватя рулади штйри коньі, І зауши улани 
канали, шчо Оемко ирахбдит і снускаїїи коііьі у ночи і поутшїруйи іверІ* 

’Алв жи сьи е тбго уеьі еьмійали. Аж йак ми їїршіїхала в манебріу, йак 
уже иарокунали рекрути, дау мине вахнійсіїір такжи гай на кватйру. 
Йо, шчо прауда, Сіяка іш вйдьіу. али на каждтш раз вйдьіу вні ііиго 
збитки. Скндау е стрйху сьіно, утанрау двері, ішнуокау коньі аьі етай- 
пьі і нньши. Аж вид ного рану н данії сьи. шчо хтьіу трохи еіоііх&тн на 
коші, А б^ло то отак: У вечнр прийшли ми від роскаау, папойіяиено 
коньі, на здопмйу пбранну сііна і ііосїидйлисіо собі у стайні, бо у 
хатьі буУ ;фки мороз, було идмію, А було нас там трох: одів рнкрут, 

ианнвау сьи Тонорбский і на і натродьфірнр Стнибц. І гой рнкрут 
льнх собі під жолуб спати, а иа росстилиу на коритарн сьіно, поаапи- 
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рау двері усьі і полкигалпеио Обидва спати с тим Симиїщем. Нараз 
у нони Гііі слухану, шчоеь ньіби «і 6 піп, ньіби кричгіт; йа буджу того 
иатрбльфірера і слуханим обидва, а то усе шчоеь: Ге-е-е, ге*е-е! (сто¬ 

гне). А той Саяииец дужи сьи боиау і йик тої б учу у, тай схбішу сьи 
і аачйу тьікати до хані. А йа схблиу еьи і плату пнгб. 1 дивия сьи, 
двері утвореній. Засьвітнли ми льаяиу, лівим сьи, ним» йодного коиьіі. 
Виходом яіі на двір — а там були двері з пітсьіньи до студим, на 
город була сгудмьи — а вій, ііак ипйшоу, той кінь, зьІ итайпьі і вро- 

іійу собі таке внлйке кблисо йак У нас ианивайут ґроситур і так на¬ 

докола бігау, а потому просто віт паркані, від гоетиньцьн, дуетну сьи 
бічи иа студиьу, на бариййр, йак уже ві.шхау раитшульу. І скоч ну бис 
ст^дііьу, али шчо за далеко скбчіїу, бо шче до студим було більиш 
йак три кроки, а сльіду уже ви було, - бо ту буУ сьньіх, то витко 
було, — і йак скбчиу на студиьу і зідішми ногами трафи у на саму 
дьиру і упау у воду. Йак ми тотб учУлн, а добачили, шчо пива копьп, 

то ми уже зціли, шчо то Сімко там ним чайіхау. Нарає той яатрбль- 

фірвр побіг до фірера. фірир казіу трубіпі інтриг і посходили еьи 
улаии — а ни так то живо, бо то було у ночй, двавадьіта година — 
принесли ужйска і дві драбйпьі, знизали до к^іін і пустили у студиьу. 

І йвдеи Улан — нисау сьи Дармбць — польів до студим і Узьну коньа 
шпурами за ноги і бис иопирек і ми пашіли тьнгиутн. Іііггьипіулисмо 
рімио с циябрйноу, шнура сьи ссуиулн з ньіх, а кінь бо^ть — тай пі- 

иібу назад у воду. ІІольїз жи аноу той улан другий раз і иоуйпзау аод- 

ньішчи і викигнулисмо аж на верх. Нак йисяо йнго ішрннгїиулв бис 
цвмбрйну, а він упау на земльу нак ииживпй, а потіли схбпиу сьи, 

фйрквуУ і побіг на город. Потому ішриуу сьи до стійньі, заіішбу иа 
свій штонд і зачау вісти солому. А фірнр кажи; Дай му еьіна трохи! 

— Йа му вдоймйуг сьіна і дау йнм я у місти, вій ухбипу пару рази 
свій а і упау иа солому. Йак упау на солому, то лижіу штіірн иидьіли, 
сиух буУ цьілйй, йак колода, а потім, по штпрбх нидьільох, зачау 
уставати, ноги му сьи погойіли, шчо були шкіру шнурами иостьигілн — 
і кіиь сьи вйходиу. На другий рік ходііу па манібра, а йак нн здох, 
то жпйй шче до ийиька. 

Зап. в .типои, 1902, в Нужниках, Вучацького ионіта, від брата 
Філька. 

255. Висгльтт на весїлю. 

Було два товариші паруикй, дужа сьи льубйли, чйрис кілька льіт. 
1 один другому <• казну : Ти, брати, йак .ьи будеш жніїйу, абйс мине ва- 
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просйу па ввеьільй, а йак па сьн буду жппйтн перши, то йа тибе за' 
прошу. І стало сьи на тьія. Той у рік о ден повіспу сьи, а той другий 
жиниу сьи таі йшо^ Просити по Сілу йак звикли, цнрнпроейу усьу фа^ 
мїльійу своіїу, тай йде попри того похованого новіший о го с свбйіи 
дружбо^ тай пригадау си за ибго, йак дали собі слово, тай кажи: Ну, 

брати, аби й ти прпшпбу до мени на вісьільі, на коровай, у вечпр, — 
Зьійшлй сьи У вечнр на коровай льудн прошеиьі, прихбдит той иові- 
шипнїї, Тай. уздріла Угже цвіла фамільШа, тгїзоілн го, він пізшіу свого 
товариша, иустгіу го за еьтьіу, к&жи : Сьідай, брати, колис прийшбу. — 
Л ьудд повідну нили сьи; одньі еьн нонапуджувам.., ІІдрцбуу вїи тон 
коровай за столом, ньіц аиьі йіу, апьї ішу, а льуди шли й пили. На- 

рештьі кажи : Будь здорбу, брати, бо уже прийшла мова година. І абие 
ирнїїшбу, прошу йа тибе на аоий вісьільи; і то ти кау, жпбпс ирмй* 
шбу, — А він кап : Прийду, — Как: На той день і па той, абйс буу 
на тьім і па тьім МІСЦЕ, бо йа по тебн ирийїду штирма кіньми. — ’Али 
той віт того часу суяуйн: Йак йіхати до иовішильнпка па ніеьільн? 

Страх вбпрАйя. Сказау вій ксьондзова, жи така й така річ, на запро* 
сну на вісьільн повішеного, а вій мине запросйу; хочу сьи віеновідати 
і пойіхати до песо. — Вісиовідау сьи і ксьондз кажи : Йди, ван тьи 
сила божи ировадит І — Кішко нішу збирати сьи, али тра йти, прип¬ 
ишу той час. Прихбдит на тбто місця, лнтнт штирма кіпьмп по його ; 

сьіу він па той новів, лнтйт, тарахкотні У новітрьу — а ніш у сьи вда¬ 

вало, оічо дорбгоу. Завіз го тай кажи: Сьідай ту. — Сьіу він ца того 
крісло, то такі палаци диупьі* Зачшт гульати там, нині рахунку * А вій 
ньіц, так сидйт У него, йак той на йиго вісьільу, ньі йісьть, ньі ніш, 
сидйт і днвпт сьи* А тотй гульайут і б чи си йакоуеь иодбУ нромйпі- 

йут, А він собі промну такжп одно око. Уздріу, па такі екадьі сидйт 
високі, шчо льик льиченний. Вода додішоу шуійт, банда гудйт усьі- 
льакпми голосами; иіздау свого товариші! тдк бкої, шчо промйу — 

доти нн йядУ, тай каи : Буу ііке у ієни па вісьільу, а чуму ти ньі ніу, 
ньі ішу? — А він каи: Бо йа так аайу; а чуму ти у мсті иьі йіу, 
ньі дну? — Бо и йа, кім, так ману до себи. — Той каи: Иу, сьідай 
на фіру, мушу тьн відвести там, віткищ узьиу, а то далека дорога. 

Каи: Будь здорбу, брати. У ж бею сьи розьіншлй ти пер; ти буу у меті, 
а йа у теби, — Сьіу на туту бричку, зайіхау на тотб саме місця, стау, 
піша иьі кбиий. ньі пьічо, лише такий корч глейовий, кольучиЙ, жи ви 
здати, йак на ньім сидьіу, а кбиий, ньі иьічб, пияа, 1 йак пішбу вітти, 
то уже більшії иьі коли оба ни сходили сьи, 

Зап, в липні, 1002, в Короннії, Бучацького лов. від Олекси 
Сепьчука. 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВШРШК. ї, XV. 20 
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256. Як виглядає топельнпк? 

Як еп втопит иотоплавпвк — має право 7 піт подати, як і пові- 

шильнпк. До потоплавипка па говорити, пи вачіпати, ап кедати — пїчо І 
Він таку має натуру, що як уйрит чоловіка, то сп вара варпгочи, як 
ті русалко. Він ест білий все, показує сп нового місеце у тій сані» 
місця, де втоплений. Має тілько право Січи за чоловіком, як широко 
розливає си вода у повеин. 

Зан. 1903, від Івапа Галайдн Харука, в Тулові, Снятннського 
пов. О. Деревянка. 

257. Топельничка па плечах. 

Оден чоловік пішоу на рибу, На ким Затаркіу. ’Ллн була сьп уто¬ 

пила йодна володйцьп, ЇЇІмйґа. Вітьпглп ііі з води, порола йі кояісьійа 
і кайла кроу на Видного ту здинункта, Маркбу'ского і шчос му віт тбгди 
бракувало. А той Йакйм йак нізаойі пори лапау рибу, сталапала сьп 
вона у кропиш, віп уздріу, ;кп потоплипничка гота І він сьи напудпу. 

І вільізла му на плечі і ііриньіс двоїш голий аж до дбму, а там шчевла 
воло ііпгб дому. 1 зо два роки пйдьіу і номер. Тепер бідиьі дьітн сьи 
лишили, сироти і житі, і бідьй гірко аж до сего часу. 

Зал. в липни, 1902, в Короици, Бучацького пов. від Олекси 
Сепьчука. 

258. Як хлопцї втопили жінку. 

Була у нас йпдна жінка, називала сьи Марина і льубйла хдоицьн. 
Прийшла на йармарок, зайшла собі на шнпк до Горшка, вїннла одпу 
кватирку, віпила другу, цатхбдьи хлбпцьі. Уже бпрб хлбіщьом; та бо 
уже зачйли хлбпцьі їх йіні брати, а піх було деуйить. Бівплп вовн пійі 
с шинку, ішривилі йіні на Ііазьукбвого 11 аул а нодвірп, иівнли на город 
і так сьп шибала з иеу, аш прийшли піт ниривіску церкву. Пірол до- 
сьвітком побачили вартьіуннкй, а вони поутьікалн ділі.і з псу так, пак 
тьічш.іі. Прибігли аж у Корунбву вулицу, уже там свнтало на день. 
Вопа була у кожусьі і фустцьі. Так йіШ кйпулц у Дньістер і Утопили, 
бо йім уже сьп ирніїіяа була. Рано суоьіда Олекса вііііхау на воду 
чоувбм шукати верші па вбдьі. Дйвпт сьп, лпжйт йакас шкіра. Вій га- 

дау, жи то стерво, дйвпт сьи, а то жіика, Нд пізиайи, и шчо за йвдпа. 
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Внртайи ші до свого Дому, говбрпт до сина- А ходиш, Фільімопи, йакае 
бйба утоплена. — ІІпвїстка йак почула, а піні мана була дужії у гри¬ 

зотні, так вона гадала си, шчо то йійі маяа. Біжііт над воду: Ай, мано, 
мамо, та вп іш вапп шчо робити та топити сьп? — НліІчп. Тай вп 
ипньі ни сказали, йа би пас була нп запомогла трохи, йак ви так упа¬ 

ли! — А иа лице ни дпнит сьп. Зьійшлб иас три хлбпп, вітьигли ми 
йійі па бернг. Пообзиралпсмо по формі, а то Маршіа Шмйґа. А то ти, 
сестро, аш ту забігла в Дуброви ? Та ші моглас па Дуброві повісити 
сьп, алис ту забігла топити сьп ? — Зьібрау сьп Олекса, біжйт до 
Уряду дати вдати, шчо Марина утоплена Ви на Пнрнвіецп у ДпьістрІ, 

ПІслау віт Михайла КоубаеУ, нольіцпйана, до Трути Паула, шчобп 
вапрлх кбиьі до воза і шчобіі йійі уаьііти до трунарньі, Висадили ми 
йійі иа фіру. коси сьи спустили чнрпс помбстииу і кнгпут сьи. Сорочку 
иа ньі хлоіщьІ обдерли, голоу литкоу блнскайп. Скинули йійі у тру- 

парнн, прийшбу йійі Йацкб, чоловік, тай $ писок: трас 1 Ти, к..во, ни 
могла сьп на Дуброві повісити, алп йшлас аш топити сьп ? — І шче го 
за того хотьіли іеотьів до арешту увьитй, шчо Ударну по смиртй. Йак 
йійі поховали, йак вечиром до оніупічпош годішп нового иісьицьп ходит 
і ваво дат понад воду, плани і аавбдпт за свбйія Йацкб я, шчо йі ударну 
кулаком по писку. 

За п. в липни, 1002, в Коропцн, Кунацького по в. від Івана 
Кіндрата. 

259. Як баба пустила сплав. 

Гнали ви статки с Корбпцьн, аж йпсмо сьи ннйли у Сновид ьіускі 
кручи, влапалисно сьп там па пьіч. Узьиу_ Ількб Йавьцьіу крбшньу 
і лаиау па крбшньу рибу і так топі риби иалошіу, шчо мау собі шчо 
дббрп заудати на плечі, саябйі підуствп. Свбркло сьи уже добра, пра- 

плпліі баба до сплава, спинила сьп па кйрму, вода кйрмоу гойдайп, 
баба по кйрмі; Талап, талап. Зачігло спитати уже, побудили сьи сплав¬ 

ники, каждий зальіз па свій сплау пускати, а мій буУ самий вадішй. 

ГиаУ на той сплау з Ількбм Йаицевнм, Крпчйт він; Івани, Івани, ходи 
по суді. Будем мати кухарку. — Кажи Іван до Ілька: Озяй біду та друль, 
пай плине до пса. - Ет, Івапв, гріх. Вітьпгпьіі иа берпг. — Нп тьнг- 
пьім па беріг, бо ворони ро8Йідьйт. Пусти йі на воду тай йі рибаки 
злапайут. — ІІустйу вів ні на воду, пливем ми с статками, с сплавами 
і нлцче баба за памп. Лишила сьи вона з заду, а му поплилй па порад. 

Ни знайу йа, цп піні ймну хто у той час, цп вона дальі попляла. 

і 
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І мили 'ми сьп на ньіч, приходим на бериг, приди|іьайи сьи иияьі баба, 
шчо йн на сплаві Стнсиуу Ілько Івана за руку: Уставай, Івани, уста¬ 

вай, бо твоба баба на сплаві — Кажи Іван потнхо : Цьіхо, хло’, ііа 
унарід нйджу, тай ньічбго ип кажу, — Ньіц баба ии рббнт, віддавшій 
на беріг, бире сьи до каната, до шварн, до гартульцьи, вічі пави швару 
о пальа, зальїзла у воду, гартулнц у руки і дружьййи снда| на воду 
задом. Підрулила вад на воду і еилау обнртайи сьи, Говбрит Іван до 
Ідькі: Ільку, шчо будем робити? — Кажи Ілько: Ньіц ип робім, лиш 
льізьмо на спдау і кричім : Пускайтн, хлшіцьі, бо уже день, А вовн 
ци будут знати, шчо стало сьи, тай иустьвт, тай будем разом у комна- 

пьїйі — Бітвнвайут еьи хлопцьі; Пускавтд, брать! бо уже Іван Чуба 
паплну. — Йак хлбвцьі сплави пустили, так баба нлкла з нами, поки 
ког^т ии вапйау: Здавиш, дурніш варвіти, було мине цвапкоу віт сплаві 
ни друльйтн, буу бис спокійно ночувау! — Зачало свитати, зачйла 
У Ідькі і Івана душі уступати, бо уже еьп баба уступила. 

Зап. в липни, 1902, в Коронци, Бучацького пов. від Івана Кіндрата, 

260* Як приходив топлттк. 

Ми сиділи дві нас у хатьі а вуйапкойу і варплисьмо еибі виперу, 

Йа чикала па свону маму, а вуиаика чикала на свого сина. Приходи 
десь година годппапьцьата, приходи хтось ї пукинн до двирии. Йак то 
в ану кал о, а вунанка сьа схова ла на ааппецок, на внкьндала кашу 
<і горшка і иа сьп дужп зльекла. І Йак пирнсгау иукати й питану сьи: 
Буйавко, чого ви сьп сховали? — А вона кажи: Тихо буть!.., — Йа 
еьї питану: Ідьіть еьудп, та чого сьі боіЗіте? — Вуиаика вальівла зі 
вапиецка І уже зі страху вечері пп йіла. Та кажи: Ходи до ієни, ці¬ 
димо спати. — Али іш вадоуго знов: Пук, пук, до двирии, отворіть там І- 

Али ми сьі знов стозльекалц і сидьіли щьіхо. Али знов кличе: Отворіть, 
ми бійти сьі, то йа І А то була мама мойа, тей кажи: Малвсьтц ту го- 

сьтьи. — А ми сьи питанню, даного? — А буу твій чоловік — ка¬ 
жуть до вуйапки, — А вуіїанка пптайи: А пак ти зпайиш? — Бо иа 
йиго здибала па ЙІвковій горі, йак повертав пазах, — А ти йак зна¬ 

вши, шо то він? питаіїп вуйанка, — Шквалах йіго по убраньу; і зій¬ 
шов па праву сторону в дороги і аасвистау спбі, і хтьілам йіго запитати 
шо, али він нодьіу сьи, — Тодп ми сьі пирикопали, шо топльанпки 
ходьет, бо він буу і?тонну сьи, пазивау сьи Пнтро. 

Зап. в липни, 1902, ва Стрягалці', Камідецького пов. від В, Ко¬ 
валь, А. Веретельнпк. 
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26/ Лошак — топелшпк. 

Рас на весну прийшли мала піано а паиьскоіо і десь була одп- 
наньпьата гбдипа, Йак іііаїлп а старший братом до 1>уга полокати пи- 
дьушкй. Полбшчат, али шось вачьело гульати по водії і брат побачиу 
тей каже: ДпвІ цьі, маяо, шось таке страшне гудьаіе. — А аааа, шоб 
не страхати йго, кажут; То ньіц, то вітер так, — Але то, шорае ближче 
иідбігайе по водьі, а брат хоче упікати, так сіі бойіт, а наиа не пу- 

скайут; аж внскакуйе па беріг лошачок. Скбчиу — сьуди-тудп і ббуть 
у воду і стало тихо. І варан на три нпдііли той брат утоіійу сьі на 
топу віспи, а то тбпльаинк піну покааувау сьі. 

Зап. в липня, 1903, в Кааіицї Стр. від Харка Гаївки, А. Пе¬ 
рете льник. 

262. Топельник у постати дитини. 

Рас у льітьі дуже у дбсьвіта йа пішла до Вуга прати, тав коли 
гокбппска. Йа-но приходжу гет, скьйнула шяатье з себе, ди^ль^ сьі, 
а а водії коли мене вискоч ну голий хлопчик, такий шо мали рбчок. Вй- 
скочиу, стріпну сьі, пітекбчиу і васінійау сьі — п-гі-гі! — А йа ка¬ 

жу: Сьват-сьват-еьват Матьіпко Вбжа — тей нерехриотйла ту днтйну, 

а воно боуть у воду І і так вави ру в ато, ііаїбн дееьіть хлбпіу, тей ибтіи 
сьі стишило і ньіц не було, А па тім ніецн зарас берег вйвалну сьі, 
зробило сьі багно, така прірва і то йе до ийиьішиого днье і пьічня 
того аагатптп не ябжут. А то буу тбпліаипк і віп хтьіу сьі побавити 
трохи на піску і погріти сьі до совьцье. А він у день но види’ ньіц, 

тілько у нбчн; але Йак йа перехрестйла^іїго, то він хреста зара* по- 

чуйе і Утьікайе. 

Зпп. в лпцни, 1903, від Тацьки Олексевдч, у Канів ці Стр. А. 
Веретельнак, 

263. Як топеяьник хотів .затягнути парубка до Буга, 

Парубок йдеи буу заейдьіу сьі у дьіучшш дуже пізно у почи, 
а віп вау йти коли Буга, де сьі дуже шмат льуднй потопило. У тій 
жісци вауше шось сьі показувало і страхало і туди иьіхтб пізно не хо- 

дпу, бо сьі У'Сьі бойали. Тей заейдьіу сьі той нарубок і страшно було 
дау йти, але він сьі стидау то вибавити дьіучиньі і пішбу. Приходи’ 
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на те місце, а переходи’ пго шось — ньі хлоп, ньі баба, тей шДц не 
каже, бере аго за руку і тьегии до Буга, Той сьі «є дане, а то тьйпш 
так лбцно, шо страх. Але вї її сьп не дане, шо сн і її мане, аш аістріу, 

аш йбчи йяу вплавьет на верха* А то тьегне і иьіц це каже, тілько 
тьшіе і тьбгне*, а він, іаґже ньіц не каже. Але зланау сьі він 
їіакось зубами за пльїт і тисне, шо може, бо тут уже блисько Бух і вир; 

і аш зуби трішчьет нішу, а він не даїїе цьі* Аш він сьі спамиьетау 4 
і зачь-еу у дусьі молити сьі. І йак-ію зачьйу молити сьі, то зара* то 
ііго пустило і він упау бие паашьети ї лежау до ранье і аш тбдп она- 

мньетау сьі. А то буу тбпльадик і він хтьіу затьегнутп того паруйка 
до води і хтьіу утопити, 

Зан. в липни, 1903, від Петра Остапчука, в Камінці Стр. А. Ве- 
ретельний 

264. Як топелтик вмочив хлопа. 

Я йшов одного разу а лїеа* Віз-еми пру ви — такий тарас. 1 вчі- 

шів еи а заду на прукн ното плавник* І повії я взєв, та так став, та 
спустив си на штяяьвагу і так води хльоішув на нею — водсн рас 
і другий рас. — Тап потому назад собі сїв на фіру, а тон потоплавннк 
як мине аачев льопати, обльопав мине чисто, шо на мпнї іш було со¬ 
рочки сухої. І потому як приїхав до двора і віориг кощ, шов до дому 
і мине кішня напала — пси — лая, 1 такого іднї страху дали, жн 
шт був мокрій, шс іїрши, як віт того нотоштавішка, 

Зап. 1903, від Миколи Харука, в Тулові, Снятппського нов. О* 
Деревинка* 
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265. Як батько втопчи очна опнрчука. 

Ишу йплбп такий парібок, жп узьау па другів еельі жопу. ’Алп 
жона зайшла у тьаж і прнйшбу той час уже здьігати і пішла еп аж до 
катери на друге село. ’Алп й він припишу за неу, той йійі ґазді. І уро¬ 

дила сьа дьітйиа, а упн бшн вопирі, родичі тбйі невІетн. І пьітайут 
сьа: Ци вошірь сьа уродиу? — Котрбсь тая повідат : Ньіт. — А унп 
гадали, жп тот ґазда йі опит, а віп елухау усьо. Уші па там вожу рил а, 
жи ші вопнрь і си бееьідуйут, шчбби робити, жнбм віп білу вошірь, 

тот хлопець малий, котрий сьа уроди?. І старий отець йі ябвпт: Кобіі 
апати, де би трафиу такого, жебьі льіг спати і жебьї сьа не кстпу, 
тогдьі ііакби с такого чоловіка узьау кнрвб і помастйу тоту дьітнпу, 
бглла би вопйрь. — А тота певіста мбвнт: Наш вотець — свекор йійі 
— усе льігат сшіти і не кстит сьа. — Упп иовідайут: Тоби іітп, 
узьатіі з нього кнрвб; али він уире до заутра! — А тот снц його 
ч^нп, ;ки у тень умре, ала не оголбшат сьа піп, 1 так котресь віттям 
полегьіло і принесло вирве і помастили дьітйну, нриуйазали снур Вад- 
вабний від сьтьіпн до сьтьіньі, дьітйиа перельІзла тня сну ром і пулі 
тьішат сьа : Уже буде вопнрь. - ’Алп топ звать рано устау, Йде до- 

аїу, ци прауда тотб. Прнйшоу доиїу, у тень Умерлий. Поховау вітцьіі 
красно — він звайи, шчб сьа зробило — І упрйаг нблм У віз і піде 
иа друге село по жінку. То нуш сьа провело дбушьій час. Прнпіхау 
таї, там сьа може погостили трохи : Снідай, жінко, па віз, бери дьі- 
тйну, нойідемо до дому! — Йідут віттам і він иаумйсно яанїхпу у таку 
воду велику, аж віс сплиу. а він шче ницу за кблесо, переверпуу, уто- 
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пйда'еьа жінка і утопгїу сьа тот вопорек іалеиьшй. 1 думат сп так: 

Неї а його вітцьа, пьай і вас обойіх ае б^де! 

Зап. в мартї, 1800, у Мшанци, Старосамбірського доз. від Гриця 
Олїщака Терлецького, 

266, Як умерла жінка у п ара, 

Базьб Геврйк з нашого передмісті давіть ио стерти ходив до свої 
жінки, Черес ціле літо ходив, Усе в ночі но дванайцятій та лїгав 
з жїиков спати. Тото люде виділи. А потому жінка попала її тйжу. 
Ніхто ї ради не міх дати. Два рбки ходила в тйжп. Аж поїхала до 
Львова, так ї люлп нарадили на операцію* ТаЙ там ї був копець. Опе¬ 

рували, а вна таки вмерла, 

Зан. в сїчви, 1903* в Дрогобичу від Ку чіп дика, В. Леви псі. кіш. 

267, Як оширі ловили ґав диню. 

То рай йпдна хотьіла, аби мала молоко, ґаадппьи, 
Йури до кврвйньі воли гола брати. Йак сьц опирі рушили 
аачйли бІчн за веу, хотьіли, аби везла йіх, тай вона йак 
дожу* то віт тогди глуха. 

Зап. в лвнпп, 1909, в Коропцп, Бучацькаго лов. від Олекси Сав- 
кового Сеиьчука. 

І пішла па 
за не?, йак 
прийшла до 

268. Опирі шічішлін. 

Тому пвть літ ци більше, забили граблїма в Млйиках Веселого* 

Я раз з Михайлові! вийшов з кіньми па піч. Кбдї-сю спутали тай пу¬ 

стили, а самі па копицю сіна вилізли тай сп байко говоримо. Днвижо 
сї, а таї з бордслАвського тракту зближає сї сьвітло до пас. Чим блнз- 

ше до нас, то все того еьвітла більше і більше* Ми дивино сї — а вже 
тото сьвітло йде. А то чим раз більше сі вічок та лїхтарепь. Тай всьо 
тото обсіло Веселову хату. Як вийшли з хати, то було тих сьвічбк 
може тйсїчі* А то опирі були* 

Зап, в сїчіш, 1903, в Дрогобича, від Кучпндика, В* Левипськид. 
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269. Опир у вщї пса, 

А йидбв омовідау мпньї, йак він йшоу в міста до дому, тай десь 
так у половини дороги дивит сьи, литйг бідні иес, тай гуц іїиму па 
плечі і кажи: Нден! — Той хбчп скйпутн, алн по може, Задправіу 
щьїлнй, мисе, савани, ледвн дпхайи, бо то біда пишка. І так ньіе го 
аж до долу. Гадайи він собі: Кобп йа тибб зашле до хатні — ’Али 
той лише па сьінаьі двері, а иес гуц з вето, Ухбдит вів до хати, за¬ 
страши пий, анучнлай, жінка нитайп сьи, шчо йніу, а вів іоучіїт. Аш 
ту за хвйльу кажи той пес світ вікні; А ти, с^чий сипу, зиапши, йак 
сьи заходити! Тай вішбу. А він, той їосподар, йак би буу шчо сказіу 
жівьцьі, то той цеє буу би йпго гет иотьйу, бо то буу ОЛИр. 

Зав. в липни, 1002, в Нужниках, Бучацького лов. від Мах. 
Коеїнського, 

270. Як опирі жерли ся по собачому. 

По пешпори в иидьільу, йак то возьит споїш льуди — іюйіхав 
хлопиц по снопи. Бобир ну в кілька рази. Йіхав зо снопами до дому* 

І давпт сьи — па конец села неп сьи коло кьпрпіиш дужі куеайут* 
і вій кажи до дьівчнпц: Чикай, — на її і х зара розбороню! Вззв і ки¬ 
нув вила яїижй них. Тоді тіні неи йаґ тійі вила вхопили, йаґ зачилп 
кусати,,. Тей хлоп иойіхав. Ириміжджийп до дому, стали ковьі коло 
воріт. Бона кажи до пего: Вставай, Йів&сьу, іди, фтиорп ворота, 

Буднт ваго, а вів ааьі руш.,. Здіймали го с фірн, а він вже пп 
живий. А тому хлопцави йазик посьікло па дрібвьі навальчини. А то, 
жибп був тих псів пп чіпав, тоби був па еьвітьі жив. То були вопдрі. 

Зав. 1902, від Япдруха Стецїя, в Еудаанові, Теребовсльського 
нов. 0, Деревянка, 

271. Собака — опир. 

У иідпїм сельі дуж^ умирали льуде па слабісьць ї йак стали так 
дуже мерти, то льуде зі страху в а ніч ^тьікадж до льіса, бо У ночі 
найбільше умирали, а ла депь приходили наз&т. Ад§ йдпбго дня при¬ 

хід и одна ґосиоднпьа до свого дому, диви дьі, а на подушках лежііт 
чорний, теньґдй нсйско. Баба гльапула иа його, тей яьіп, піу не роби, 
тілько евойе роби: роечидьайн хльіб і печб. Спекла Йдеи пітпалок, яа- 

ЕГНОҐРАФГШНЙ ЗБІРШПС, Т. XV, 21 
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пастила салоп і положила топу псбвп. Пес зйіу, ноті подала йму дру¬ 

гий І він зііоу зйіу, воші положила третіїіі, але того вйіу половину. Тей 
ґосполниьа та вийшла чогось на двір — приходи, а иса уже нема. 
І віт того диьа перестала слабісьць і льуде перестали мерти і біді.ще 
не перли. Тей десь иинуу рік ио тім і та ґосподпиьа з чоловіком по- 

йіхали на йариарок. Прийшло, у йіднбіу ніццьку прнстунаііи до них 
якийсь господар тей питайе: А наииьитайете вп, ііак тому рік лежку 
у вас на подушках чбрвий пес, а вп годували йго мішанками? Та 
паяиьетаю — каже Господи н і,і. — Ну. а иьіц вам з тейі нори в хати 
не бракуйе?— Або на знану? - каже ґоеиодішьа. А той ноказуйе ножа 
с колоткойу і кажи; Аиу, пізнавайте того ножа 1 — Та, то наш, каже 
ґоснодвпьа, але з віткп вій 5Г вас узьну сьі ? — А той Господар каже: 

То знаііете, той чорний пес, шо тодіі лежау у нас, то буу — йа. Йа йе 
гоийр ^рбджапий піт такбйу нлаиетойу, шо йак на меіі§ найде, то йа 
мушу іти. 'Годи, йак прийшбу Йа до вас, то ііа буу дуже голбдпшІ — 
три добі иьіц ие йіу і ііаґ би ви не були дали пень! йісти, то цьіле 
село б^лоб вимерло, ие булоб сьі зісгало апьі йднбііІ душі. А на ту 
паяиьіітку уаьеу йа собі у вас того ножа. — А ті, йак то почали, хутко 
винесли сьі з того шаньку, бо дужп сьі нальекачп того гонвра. 

Зад. в лппин, 1<ЮЗ, в Камінці Стр. від Петра Остапчука, А. 
Веретельник. 

272, Як опир ссав кров із молодят. 

Шов на цвинтар чоловік. І здибайп коло Нудзапівсконі башти — 
йде иирлец — вопнр. І той вопир кажи до пего: 

— Ти шчо за йпдеп? 

— То шчо ти! — кажи. 
— А ти шчо за йнден? 

— То шчо ти. — — 
— Ти де йдеш? 

— Тан де ти... А де ти ? 
— Таи де ти. 

— Ну, каже, піде* воба. 

Ідут воші воба і прийшли до іїпднойі хати. Али там було двойи 
иолодьит. Прийшов воїшр до жінки. Взьнв, в ним її и цинку і кажи до 
того чоловіка: Пси кров. А сап до ііі чоловіка і ссе кров ш чоловіка. 
Али так ссут довго. Вже той воїшр виссав ш чоловіка - прийшов 
і кажи: 
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— Ов, ти шчось помадо ссеш. Шле кров ни* 
ІІокоторгав і кажи: Шче жива. 
— Е, вогорп* Здаєш, молода багато крони маіЬк 
1 иачдв вопдр сам ссати. 1 виссали кров і тогдп топ ігокоторгав, 

кажи: Вже ним а. 
Потешу кажи: Ходи, підеш зо шов, 

І прийшли на цвинтар. І той чоловік дивнт сьи, грів фтворвннб* 
А той вопир кажи до того чоловіка: Вири, льісь, А той чоловік кажи 
до того покара: Лкісь ти фнирет, бо т шче ші знану куда! 

І той вопир по.іьіс. Тей зарає когут загибав, тей сьи грія задав 
- запер, а чоловік сьи лишив на верха* А той вопир сьи відзинацп 

в гробі, кажи: Ей жпбп йа був знав, жн ти такий пташок І 
Чоловік сьи настрашив і фтьік до дому і воповіи, шо то вонпр 

е тих молодьит кров повисипав, 
Тодн ксьоііц віт правив ігабоженьство. Пішли на цвинтар, добули 

го, витьагдулн го па верха і казав сукираші цосьічп па дрібні кавадь- 

чеки* І тоди азьилп — закопали иазат, забили кілочок воєн новий в го¬ 

лову і вже вйшщц ни виходив. 

Зад. 1У02, від Яндруха Стедїл, в Вудзанові, Теребовельського 
нов. 0. Деревинка, 

273 Опир у ІІЦгайцях, 

ВуУ йа у систри у Підгайцьох* А там у сусьіди умер парубок 
такий, котрий мау до двайдьить льіт і заслаб — до тнжпьи умер. А там 
така установа, шчо кладут на лауку піт сьтьіау. Подушечку рббйи під 
голови з пібльівбк І так на лАуцьі иа гбльі лпжйт. гАли попри тотб 
і шче прбсьп до того кіл а, шчббд прийшли, бо самі ті приходь*!. Так 
він умер, прийшла йпгб мама до мого шваї'ра просити, шчбби ^ вечир 
п рий шоу до кіла. [ при тьій мине попросила і йа такжи ирпйшбу. Сц- 
дьіли ми так зо штйрц години. Тому парупкови руки сьп розьірвали, 
шчо були зіїизаиьі* Льуди попаиуджували сьи, али шче так кіжут: То 
здороу хлоп, то йпгб прудгіт, то тому сьи руки розірвали. Возьііт, тай 
зивжіт зноуі — і так йпгб мама збивала другий рас. Так за піїнть 
мі пут зпоу сьи розьірішлп. Так того було з дбсьїть рази* Тог дії льуди 
страху набрали і поутьїкали до дому, тьілько сьи лишила мама і св¬ 

етра. Йак йигб поховали, то пін таки того не шри припишу до дому, то 
уже йигб сама мама оповідала І більше йиго льуди на дорозьі здибали, 
йак їішоу* Так ходйу вігі дві ипдьіди і усе йіх ииршіуджуваЗ? шчо ибчи- 



164 

Стара йішлА до ксьондза, занила тотб ксьнедзу оповідати, А ксьондз 
кажи: Чикай до заутрі, підем с ироцесійоу па цвинтар, віткопійим 
і сьи подйвнй. — І так зробити, Йак го віт конали, а він лижйт у труп¬ 
ні У долану мішкові, Тогдн ксьондз кажи: Даитп осикового кола, вабйу 
йа аиму у голову. Більше він юдити ми бу'дп, бо то іхи справпдлйвни 
оішр. Вій би буу за сьім льіт льуди цотиоау. — Йак му вабили, більше 
уже ни ходпу і пьіхтб го шї вЙдьіу, 

Зап. в липне, 1902, в Нужниках, Бучацького пов. від Я. Мах¬ 
новського* 

274, Захланний опир, 

Йиден ґазда трнмау наймита вісьіі льіт, а того наймита відобрали 
до войска і він при вбнеку служйу других вїеьіі льіт, А у віеьім льіт 
иовприуу тон жбмньпр з войска. 1 на той чне той ґазда умер І його 
парі лили на ката фал ьок. А той ґазда буу оийр. Йак прийшла ош|ньіч, 
то він спустйу йидиу ногу, жя хтьіу злазити. Д жн льуди гадали, жи 
вона му сьи сама ссу пула і поправили назад. Другим разом спустиу 
руку і йогу і зачпу уставати. А тотп льуди уздрівши, шчо він злавпт 
с катафелька, ноутьікали с хати. На оетатку і жінка з дьітьай утьікла. 
А ошір устау тай польіс піт пбстьіль, добуУ гроші з збанком: нанІрбві 
банкноти, то зяожйу у подушку, ца котрі лижну, ійші зьільи, аби Шх 
дали їіиіу с подушкоу до гробу. А срібло і мідь — узьиу збанок 
У руки, ні шоу до комори, внпорпау піт порогом даму і там йіх заховау 
і назад запбрішу і заклиіу: Котрі руки аапбрпували, аби тотй росибр- 
пувалв. — А жбмньир удіішбу до хати, йак добра напну сьи горїуки, 

узьиу йигб у руки свіжі, вітнорпау тотй гроші — він сьи дивйу бис 
вікно — і кажи : Котрі руки занервували, тотй й вітпбриуйут. Забрйу 
тотп гроші з збанком і тотй з подушки і заховау у нившим місця. Йак 
кури запінили, то иазйд льуди внрпулп до хати і той наймит, шчо 
У ного служку, казйу здоймііти з завісь іу двері і глухії кіицеї го вп¬ 

ин ети, Йак поверни оніір с цшінтару, аби нн трафпу до кльалкп, і аби 
ни уішішбу до хати. І потому той наймит ожинну сьи з ґавдннну, віі- 

добуУ гроші і шче більшим буУ ґосподарим, йак йигб ґазда пйрит тим. 

Зап. в липни, 1902, в Нужниках, Бучацького пов. від Тямка 
Грквн ЦІННОГО, 

275. Як огтревн відтинали голову. 

Тотб так: Бну йнден воиьгрь і йак умер і ходйу так, ж я льудйй 
мїїбго умирало і худббн гинуло у пашім сель}. А то пи знану, ци то 
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било «а кеьппдза Мцдчакевича, ци шче за Дими японського. Уже лі>у- 

дьої сьа тотб наукучдло і би^ такий у сельі віт, не впаііу котрий, бо 
йа шче тогдй сьа не Гродну І пішбу у Тиху но Гусака і нривГу, Гусак 
ний шоу ошупочя на цвйнтарь і иочау так ножіщьаші етрпчи, стргічи 
і ирийшбу па ґшгб гріб, інозит: Отьв, аяп нема го, порожнин, пішбу 
десь, далеко на Веньґрах іїи. — То іш спас, знайите. І забави^ сьа 

> х піу години, льіішоу зноу — Іш. Но, мбвит, її у ж він не піде вітгіл, 
^ Ньай буде до завтра, — Другий день ввійшла сьа громада усьа вІт- 

кбнуватн, а ксьнндв нісла^ у Льімиу по гайдуки. Прийшли гайдуки, 

почали льудиВ бити, бо ксьнндз новідат, на опьірйі не ховау, то но 
може бити прауда, І с кїлькбх льуднй гайдуки нваавалл мотузом. 1 він 
вітконау го, тон Гусак, і він т лежіїт, бодай сьа не снп^ добру і льу- 

дьоя і скола^ си полотно аж у долину, на ноги, шчо ним укриши, 
а сам сн лежйт і так попід руку дгіїшт сьа на льуднй, такий червоний 1 

А Гусак уяьау роск&йь і віттьау голову. І повіда^: Хапльіт, яьуди, 
той і кирзи, мастьіт сьа, то лльа того, жп такого чоловіка уже би сьа 
другий оньгрь не іаїйу, котрий іюмастпт сьа тоу крбуіїоу ! І увьау 
нацьачку таку, шчо ешіньа ус...а і аложну му у зуби і голову му но- 
ложйу межи нош. А йакась баба з гори, своїй йнгб била — таВ мо- 

, ват: Нннрауда, він нн оітіїрь би^- — А той Гусак шво сьа на льу 
п одне її у і нотьау Гіі такій жив^ і на другий день умерла. А їїиго при¬ 

кидали і більше не хол му, 

Зап, в іартї, 1899, у Мшанцн, Старосаібірського пов. від Гриця 
Олїщдка Терлецького. 

276 Дївчтш і два опнрі 

Пішла йняна дьіучнпа у льіе і заблудили, Так далеко зайшла 
уже, шчо нн знала, куда війти. Зайшлі она до одномі хатчинки; опа 
ни знала, шчо там йн у тьі хатчйпьі. А уже мусьіла там ночувати, бо 
шчо мата робінії, коли ни знала нуда звітти у ночй нійтп ? А у тьі 
хатчйоьі иьікого ни було, тьілько сам умирлбщ. Она увійшла, укльикла 
і мбвит пацьір, бо сілі дужи ицтто бонала. О страху мало пп умерла. 
ІІрпхбдйт другий уаіірлец тимчйсом під вікно і кажи до того у хатьі: 

Устань, Йузефііа!— Той сьи ньщ ни вітай ванн. Кажи йияу другий рас, 
еамош так. Кажи третин рас: Йузефйи, устань І — А тота дьіучипка 
кажи: Дьнзь, льнзь, Йузефйи, в Ббґоі і духам сьвйинтнм, — А той 
кажи так тбму на дворі: Йа би уетау, Зак бл миньГ ноги нн б^ли вйй- 
заиьі сирими нитками. — Той сіііт вікна, йак $чуу таке, там повійну 



ші кудись, а гой у хати лижну далі,і, до рйкьи. ! дьіучнда сндьіла 
у хатьі аж до р&вьи. Йак омі розвпдвьіло, вона устала і пішла і ни 
допили ні ошірі, бо уже ві так Пап Ніг допоміг. 

Уаіь. в липни, Ш02, в Кородцд, Вучацького пов. від Тетяни 
Мельїшчеяво. 

277 Яі г нареченії іі умер і хотів узяти д о гробу свою суджену. 

Ну У з лужу далека йдеп жбадьір і лід сьі буу дужа зальубйу 
у ііидау дьіуївну і воші йпгб таґжи дужу йольубила. Прийшло, пйслу- 
жцУ від евбйі льіта, той кажу до дьіучніш: Зяайуш, яоіиі кохада, йа 
поділу до дому, там сьі цриготуйу і ігрниіду по тебу і нобурбио сьі. 
Длу ти медьі мусиш присягнути. шо бутдуш чекати па мету, шоб пу здати 
кілько! ■— Добру — кажу дьіїчива, — але ти медьі таґжп присягвн, 

шо ньіґди а гйнчопу сьі иу гожбинш ! — Води узьелн і прнсьагаули 
йдпо другому. Тей від пойіхау, Мидуу иісьіць, иидуу другий, втнуло 
ніу року, ба й рік і два і штгіри а жбяньар ну приходи’... А дьіучіша 
чукайе і ну хоче виходити замуж за вьікбго. І вода мисли сибі: Шчо 
сьі могло стати, шо мій вилий 119 приходи’? Мусьіу прйсьагу злоіати... 
Тей у-сьі ці так кажут; Дурпа дьіуко, шо тд чукайуш да дакбгось гуль- 

таіїа — ні її уже дауновічио муеьіу гожинйтд сьі! — Тей приходи’ да 
ішатцй )Гік, йго дума і вона варучйла сьі з другим иаруиком і за аі- 
сьиць мало бути ві сьі льє. Али зарас да другу ніч по заручинах, си¬ 
ди г та дьіучіша і ирпде, аш у ходи' до хагп той жбядьір, а такий смут¬ 

ний, шо страх. Увійшбу, тей сьіу иа лаві иа нрбтну дьіучиші і пьіц 119 

кажу, аиьі слова, тілько диви иьі иа иьу. Йак сьі иадявйу, тей каже: 

А чияу-ж ти, моііа кохана, 119 иривЕтайе сьі зо мибйу? Ти ідеш уже 
за другого, прауда? — А дьіучіша каже;; А ти ж де буу так доуго, 
ти ше не ожевйу сьі? — Йа ше сьі ди гоженцу і иьіґди сьі в другойу 
ну гоже иьу, алу не міг йа прийти до тебе, аш почуу, шо ти хочучи 
прйсьагу зломити. А дьіучииа кажу: А ііа мислила, шо ти уже го- 
женіїу сьі, шо иу приходиш. Може ти, мйлпп, голодніїи, може пити хб- 

чуш ? — Ньі, йа іііііц ну хочу, тілько тубе — кажу вів. А вів за те 
цу хтьіу ігістд, бо від уже йуУ уіерлец. Зара’, йак ііішбу до дому, то 
кара’ умер і за те ну приходну. 

Той посидьіу він трохи тей кажу: Ну, моііа міма, збирай сьі, ні 
душ зо мису, до непу! — А вода кажу : Добре, зара’, скажу кбиьі на¬ 
ложити, шоб узьети с соббпу свойу скрйдьу з річами, - Ньі — кажу 
жбядьір — иу треба медьі твеиі екрйдьі і річіу, там у меду усе б^деш 
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мати, ходьім так, — Алу тіла воші великий звій дужу файпого полотна 
У спот скриня і ні жаль було дужу йиго і вона $'зьи.іа той звій піт 
полу і пішли, А ніч така, ну видна сьі, нір страх ! Йдут вовн, а диви 
цві ноні, аж нони ну йдут по зундй, але по новітру. Обертану иьі він 
до нені тей кажи : Слухай лйла, шо ти нусеш з собойу такого тьашкбго, 
іпо так тьашко йти нам? — Та ньщ! — кажу вона, А він зноу ин- 

, тане: А чи ну мапуш ти хрестика па собі? Йак мануш, то скинь. -- 
Окинула вона свого хрестика і лара* зачади хучшу йти, Ідут, ідут, тей 
нарештьі ирихбдьат на цвинтар, тей він іде на його, А то куди ? — 

шпайе нона йго* — Від каже; Ньщ, ну питай, но ходи, тут хата 
мойїі! — Тей вона карне пізнала, шо він умирдец, шшакала сьї дужи, 

аяу муси йти, бо сьі бойіт, шоб ну задушну, Привіу йї пат свій гріб, 

тей каже: Ну, яьізь гет, то іиоііа хата І — А вона каже: Ньї, льівь 
ти пбрше. — Тей він нольіе, а воші кинула йму кГнец звбйу полотна 
І сама утьікане. Упікану і розвивану звШ так, шоб дальі могла ^тьічп, 
а він тьагнн полотно і тьагнн до гробу, Уже кавалок за цвпптароат ну 
стало полотна і вона уцьеки, гао сили, А йак уіирлйн ^твигігру усе по¬ 
лотно, а види’, шо йі нема, вйекочиу в гробу, теії за нейу так гони, шо 
страх! Він гони, а воші утьікййн. Діви цьі вона, а сьвіти дві у ііакісь 
хатьі; |льітайя гет* а там нема пьікого, а на сярудгїдьі лежйт умерлец 
і коло його сьвітло сьвіти дві, Ну, мисли’ вона, аш тут мепьі кінец, - 

Аш тут убігане умерлий жбиньір, а когут: Ку»ку-рі*ку ! А иех ти бу¬ 
деш нрокяьатий ! — крикнуу жбмньнр і шчез і зараз шчез тон мерлец, 
шо лежау, а вона диви цьі, а вона серед пбльа, І йак аачьбла йти до 
дбду, то йшла ніутора року, тав далеко зашле пі умеряоц за піу ночі. 

Зав, в липни, 1003, п Камінці Стр, від Карка Гаївки, А, Не¬ 
ретельний. 

278> Як почтар боров ся з оппрєм* 

Давиих часів, йак то пошти нн було, так йак типер, цоціхав йпден 
чоловік иа кони с поштов. Алп так потав кілька миль і зблудив, (А 
то було в виді, в завирухп). Йіздит, йіндит но польу і нп годнії фтра- 

фнтн до дороги, Али дивпт сьи : Так дужи далеко сьвітло еьи сьнітпт 
— так йаспо, алп далеко. Дужи далеко, Йіди він до топі хати. Вже 
Вагу дьикуйн, жн зобачнн сьвітло. Вже сьи тьішит. 

Ирпйтдит він до тоні хати. ІІріпвьнв копни до двирий. Входит 
до хати, —- лижнт ширяец на катафеяьку. Тей він змовив нацьир, став 
— дивпт сьи — шша ньікого ф хатьі. Дивит еьн фсьуда на пйиц — 

л. 
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вина. — Сидит... сидит... спдит — ііьіхто ап приходит і пьікого ішмп. 
Пішов вів, коиьи завів до стайиьі, дай копо ви сьіна. 1 приходит знов 
до хати. Сьів, звов сидит — иьікого внма. ДумаГш собі, иічоби він віх 
здибати собі иісти, бо хоче вісти сильно. 

Пішов до комори зо сьвічков, дивпт сьи - ф коморі стоіііт соло- 
инна, горІвка. Взьив він си пас солонини, пашів сьи горівкп досить. 
Приходит до хати, сьідайп і йісьць. ЗьІв — пішов, зпои сп взьив і прн- 
посдт до хати — знов йісьць. Для топ мирлец вогорнт до яего. Кажи ; 
А ючо ти, братьу, так в мойій ґоекодарцьі ґосподаруйпш? 

Кажи: Йіхавим с ноштов тон на зблудив! 

Мирлец спускаВн йцдиу ногу і руку і фстаііи — кажи до того 
чоловіка: Можи би ми сьи воба, братьу, побороли? 

А той чоловік кажи: Но, йак тра, то тра. 
І зльіс мирлец с катафелька і борут сьи иобидва. 

Али борут сьи, борут так, жи аш кров кавалками литит о того 
і с того. Так той чоловік воиовідав. Кажи: Дивну сьи йа, жн він вже 
такий иодрапапий, али і ба лодрапанпй, кажи, фест, змучишій, жв вже 
от от — буде но мииьі. Вжем сьи змучив добри. Али такої! сьи, кажн, 
ни дайу. Такой сьи ішу. Али йакось Бох дав — когут ваніпав, а він 
фиав — а то вопир. 

Той чоловік взьив, вмив сьи толи і знов сьів. (А вій також був 
ви 'самовитий). Потону пішов до комори, взьив он знов горівки, міниш. 

Приходит до хати, взев иакогіи в руки, сьів сн коло мпрцьи і йісьць. 

Йісьць і тому мирцеви все, шчо рас фкуеит, то му в зуби макогоном 
дасьць. 

Пішов знов до стайиьі, дав коиеви сьіна і чикайи до самого дньи, 

домі хто ші прийди. Йде йакась жінка па подвірп. Кажи тота жінка; 

А вц шчо ту, татусьу, робити? 

Він кажи: Ночувавші у вас. 

— Ай, а ви сьи ви бойалн? 
— Ай, кажи, йа ледво, кажи. її при ночував. Дивіт сьи, кажи, йакий 

йа побитий. 
Воновів вій всьой іитерес. І рапепько взьила того чоловіка і пі¬ 

шла до ксьондза, бо ксьопц ні іш хтьів вірити, жп йі чоловік воипр. 

І того дпьи ксьонц казав го поховати і забили воецковнй кілочок у го¬ 

лову і вже був спокій. 

Зап. 1902, від Яидруха Сгецїя, в Будзапові, Теребовельського 
по в. О. Деревинка. 
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279. Князь опирів. 

Б у у цпдеи наймит. І цайапу сьн у ґазди такого, шчо він зли ж 
войувау* Тай кйжи ианаптови: Підеш «а той і на той пльад У почгі, 
там буде оден принц, абне сьн з шш пойядішкувау. — Шйіхау у ночи, 
зачну сьн з тш поиндішкуватя, нн дау ну коньгї — бо той мау уаьй- 
тп. — Шйіхау другові ночи, ші дау сьн скпйтп, пн дау копьй. А топ 
буу такий принц від опнрїу. А він кажи: Ну, аак ти шче третойі иочп 
ианьі сьн пи даш, то ти будеш старшин, пак твій ґазда. — А той ка¬ 
жи: Або па чб би сьн дау? — ІіоіНхау третойі ночи, ни дау сьн. — 
Кажи: Но, на тибе зьзьім, мушу тьн аьзьісги. — Кажи: ЬІьв. І зачйу 
сьи зноу пойвдипкуватд, Той наймит буУ такжя шісаловнгнй і ульіз 
У кошіП, А той папустйу звірі аа копьй, аби йигб зьаьіли, Роздерли 
звірі коньй, а той с кооьй тац вірлбм зробву еьв, полетьіу у гору* 
Той сьн сааош зробйу вірлом, за пиж у погонну у яовітьу, А наймит 
зробпу сьи букптом і упау Гшдньі вшлодйцп па подолок. Тога скріїла 
го. Прильітайи принц, пн можи го дьістатл. А вій зробііу еьп просом, 
а просо зьзьїу когут. А вій потону вийшов с когута просом пазаг, тай 
пирикйнуу сьн на хлопа, Принц гадау, шчо він шче прбеом, пнрпкпнуу 
сьн па когута, а наймит йигб буком, забпу і забрау инго скарби і ґазди, 
а сам очистку сьи чи риз віру тай ньічб зву сьи дя стало. 1 ґаздуня 
шче пнньі. Такий пап пат нанамп! 

Зал. в липни, 1902, в Коропци, Кунацького пов, від Олекси 
Сеньчука. 

289. Дівчина-рожа і опир. 
Ходили хлбіщьі па впчирапцьк Кілько Шх там було, то пн знану, 

ийать чв шісьть пар І кбжди мало пару, а йидна панна пи мала. Йде 
воші до долу, пріїхбдит колб свбйіх воріт і так собі у дусьі мїїслдт : 

Ай Божи, Сбжп І Кажднн мани пару, а ва бідна сама. ’Алв кобй сьи 
уже иагодйу і йакйй уннрлйй, тббцм го уже дьубйла, — На другий 
вечпр йде вона з внчпрнйць, днаяг сьн, йде йакііеь за неу чоловік 
і кажи до пені: Слухай но, Ганьу, ііа буду до тебе ходити. — А вона 
кажи до него; То дббри. Ходьіт до пеня, аін тьілько справедлива, — 
Так хбдит він вндея вечнр, досить кількапайцьіт вечиріу так ходиу. 
Алн вона сьп йигб пптійя, вітки він Ви* — А він кажи до непі: А тобі 
на шчо? — Вона кажн до него: По на хочу знати, — Тобі ш треба, 
на шчо тобі знати, дбснть жн иаГіпш пару яка. Иак йнс вйрікла слово, 

ШШҐРАФГЛЩЙ ЗВІРНИК, Т. XV, 22 
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так го найти. — ’Али досить, жи іййі тото иисиокоиіло. Опа хтьіла 
знати, віткп він похбдпт. Йидпбго разу, йак йшли з вичирвйць, о на 
увьйла, ііриуиивала яу до мізьільпого пальцьн нитку з виритеаа і хтьіла 
сьн пирії конати, де вій піде. І Гіде за ішя, а він йде просто на цвинтар. 
Нрішшбу на цвинтар і добу*? уяарлбго і вачйу пнгб йіети. А опа йак 
того зобачила і узьй.та і ушила від иего. Досить на другий вечар 
прийшло, Опа Гіде до дому, а він аіюу прихбдпт і кажи до нені: Кажй, 
тиЧос вйдьіла. — Она кажи: Йа пі.іц ии вйдьіла. — Кажи, бо та мана 
умре. Кажи, бо ти тато умре. — Она кажи: Йа аьіц па вйдьіла. — 
Кажи, бо ти сбстри й братві ноуиирайут. — Пай умирайут, йа пьіц ия 
вйдьіла. — Кажй, бо ти ціла фамільійа вимри. — Досить йак поуяи- 

рала йі ціла фаиі'льійа, а він кажи до нейі: Кажй, бо сала умреш. — 

А она кажи: Пай умираиу, -йа ньіц нн вйдьіла. — Йак умерла, похо¬ 

вали йі І досить, она лнжйт. ’Али па пьі така р^жи виросла, жи так 
пахла, жи хто надьііішбу дорогої', то аж на мбжиа було слухати. ’Али 
надйіхау ииден пан, йак учуУ той запах і кажи до фіриапа, жпбй стау. 
Фіриаи стау, а він кажи до иего: Ідй сьи подіївп, шчб то так иахпи. — 

А він пішбУ і яйвпт сьи: Прошу пана то ружн. — Викопай йііІІ і дай 
сьуда па візок. — Віікопау він туту ружу, увьиу той пай зі еоббу, 
привіз, йі до дому, кааау ні посадити у вазбику і поставну у свбиін 
покойу па вікно. Дбсить, жи тота ружн так натни, жи аж пиву яйло 
слухати. Мау вій льбкайа і той льбкай шчо гаиьи Гшлу до лутка му- 

сьіу приносити кану, пізьпьішши воду з іпдпйцву і рушник. Йак при¬ 

писе каву, пай устаий пити, дйшіт сьи, кава натнйта і булка яадл^- 

нлиаа. Лрнньіс йнму воду, воді вбита*) у мидийци і рушшік ибкрни, жи 
сьи хтось утпрйу. ’Алп він шчо робйти, кажи до того льбкайа; Шчб тш- 

ми ні.і усе приибсиш каву иатпйгу і воді у ялдайци нпчйста і рушийк 
ибкріш? — А вія сьи скузуйи, жи він пьічбго на війни. — ’Али пай 
йому ші дайй віри. А він кажи : Прошу пана сьи пнрнконітв. — Дб¬ 

сить він йодного різу прпньіс, пай сьи дйвит, пбуна шьльйпка і булка 
так йак маип бути, воду пршіьіс, чиста, рушийк сухий. Пап сьа здуміу, 

шчб то такого пп. ’Али ийелит собі у дусьі так: Наиио йак нииьі при¬ 
писе шчо раз каву, йа сьи мушу пи ріко піти, хто Шііі пйи. Накрйу сьи 
з головбу і дйвит сьи спід кбудра, иарас с тбйі ружі рббвт сьи пійла. 

Вискочила с тбго вазбнка, алй така файпа, жи він аш си пи епіки, шчо 
робити. Чикапиюче, буу дбсиїь тирнййчий, хтьіу сьн її прикопати, шчо дальі 
буди. Йак прппьіс воду з миднйцпу той льбкай, а оиа .шоу скочила до 
вазбпка і зибу сьи зробила ружп. Наколи ішіішоу с покойу льбкай, тота 

*) Мутна. 
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зноу йскочпла з вазонкн і зачини сьн умивати, утирати у рушник і пи¬ 
сати сьи. А той ітаи йак зобачи^, жа оні така фінна, йак вйскочиу 
спід коудри, вдаиау йі у половинь і, кажи до пені: Йа уже да^нб на 
тебн чнкійу. — І довіро баре а иеу і жеидт сьи. Йак сьи ожіппу, до¬ 
сить ЖОН ОНЇЇ ШЧОСЬ ІШИТЬ чи шіеьть льіт, І було двбйи ДЬЇТїІЙ, ИиД- 

його разу він піні проект: Мова кохана, Гадь ао мир]?, обйіднн мойй 
пбли. — Опа кажи до него: Мій коханий, шчбби йа тобі сказала ? 

Зиавиш, йа так ня і&йу хйньцьі 2їхати, бо йак йа с тобо^ пойіду, то 
буде нп дббрп, — ’Али він йак зачну йіііі надити, дбеить, жп опа на 
тотб аьізвбляла. виїхали можи тропи гід у поли від йпднбйі грангіцьі, 
опа сьи обгльпдіїіи І кажи до него : Вйдиш, йа тобі дббрп казала, жп* 

би йа нн йікала, бо, кажи, уже аш ти пер мойа смерть. — А той ошір 
лптйт за нпмн. Йак іїіх дьігнау і кажи до непі: Кажи, шчос вйдьііа 1 

Кажи, шчос відбір, бб ти дьітп поумпрійут, — А опа кажи: Най ^ми- 

ріїїут, йа ньіц іш вйдьііга, — іїоумнрали дьітп: Кажи, шчос видьіда, 

бо ти чоловік умре, — А чоловік сьи вітвпвайп: Та кажи, шчое ви- 

дьіла* Бо сьи зльик, жаби вік ип умер, — Оші тогдй зачинайи росло- 

відати віт початку, йак він ходйу до нені на внчиринцьі і йак прийшбу 
на цвинтар, йак добуу уиирлбго, зачй^ вісти ; досить, йак воні зачйда 
тотб розповідати, цілком с тбго оппра зичило еьи ссу вати тотб, шчо 
він буу закльітии. Мак сьи цьілкба з него ссу нудо то усьо паскутство, 
тогдй він йіііі иодьйкувау і спокійно собі відьійіибу. 1 тотб ціла фамі* 

льіна па другий день уеьа ожила, 

Заш в лпнни, 1902, в Нужниках, Бучацького пов. від Броа, 
Яжццького. 

281. Опар, щсар і циган, 

Буу йіїдєи такий впликйд льіс, а у тьім льісьі буу такий палат, 

у тьія лалатьі мешкау опір такій, котрий льудн потииау. І той цар, 
шчо належну до тбго льіса, шчо то йнгб було, він йигб хтьіу забити 
і па жідди спбсьіб нп міг, бо йак ігіелйу вбйско, то му усьо иотьпу. 

Росппсау він по крану, хтббн сьи такий тріфиу, шчбби того оппрі убпу, 

видику би надгорілу дьістау. Ни б$ло такого чоловіка иьіґде, Аш тра¬ 
фіку сьп такий циган. [Іриншоу до царі тая кажи : Йа йигб убпу, — 

А він кажи : Дббрп. Йак тн Гіигб убйшії, дану тобі ліу евбго іанйтку, 

— А циган кажи; Дббрп, — І вабріу сьн циган і пішбу, Мли йде 
баз льіс, дйвит сьн, пасе сьп копйна. Тік сьн циган укіошу, шчо буде 
йіхау, бо Зиму сьи то рітко вдарййп. Прпйшбу до топі конини і сьідайп. 
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Тай кажи до конини: Йак будеш добра дяьа мени, то йа буду тобі 
добрий. — І піди дйльі. Аш ту прпйїхау до такого вішікого рова тай 
стау, тай кажи до конини : Иак лприскбчпш той [ну? то твойі кости но- 
ховайу; йак пц нприекбчиш, то тьи зараз облуийу, — Кобила сьи змі- 

рила тай з йидпого берпга до другого убила сьи. Він узьпу, шкіру 
з пені здойаигіу, убрау сьи у шкіру вбуноу до сирндпіш і йде, і сьіу 
иа межу, а иа иего таке мух насьідало, йак то зішкльі до стерва. А він 
шчо махне тай сто іух забий, Тай так собі дуіайи: Шчо би с того 
видувати ? Траба написати на картцьі, шчо Йа такий сильний, шчо раз 
махну, то сто мужа убиу. — І узьиу і так ианпсау. ІІрнбйу собі па 
чоло і йде до того льіеа. Іїрихбдит до того дому, де опйр мешка^, сьі- 
дани си під дьїй І сндйт, Опйр впхбдят йигб потикати, потішніш, но- 
тнпайн тай кажи до свого льбкайа : Йди, вовьнй того трупа тай кішнш 
го там до тих трушу. — Льокай впйшоу, почау йигб брати, а він до 
иего : Вур-ку-ку ! таким днуним гблоооі, — А той сьи напудну і при¬ 
ходні тай кажи: Він шче ни потьктий. — Опйр вий шоу другий раз 
і апоу го потппау, алп ии потьйу так, йак вершим разом. Так було три 
раен. А то тому ии міг ііотьйтїї, шчо він ма| иа собі с новіша шкіру, 

бо опйр ті нітпе жадиойі худобини, бо ии вами до худобини жадноііі 
моди. Ходи прбспт го опйр до хати, кладе горіуку і сир, хдьїб, саме 
тотб, шчо цйгап льубит. Так сьи цйгап обжприбйу, шчо заледво дихала. 
А оийр кажи до иего : Апу, заложії сьи, хто більша аьзьІсть? — А цй- 
гап уже пи гбдіш апьі кусничкй зьзьіети, али шче мбвит: Ну, гайд і — 
І так сьи заложнли. Кажи опйр жіньїіьі варити галушки. Наварила она 
дві макітри, кладе перпд них, зачипайут місти. Опйр так иісьть, йак 
мічось нпсазйовнтц. А дйгаи ни годин. ’Алн узьиу собі рпбсьіб: Шчо га¬ 

лушку воаьме, тай за шкіру упхайи; і так піу з ониром до кіиьцьа. -* 

Тогдй овйр кажи до иего: Типер поборім сьи. — Цйгап кажи ; Та 
дббри. Йак зробиш таку штуку, йак на, то будем сьи борбтн. — Йаку? 
мбвит опйр, — Шчбби с теби галушки вн дятли. -- Ну, та йак? По¬ 

кажи упиред, йак с теби будут. — Цйгап ии доугб мислиу, вйаіну 
ньіш с кишеньІ, шкіру роспорбу, а галушки вйдапіли. — Кажи : Зро¬ 

биш мііііьї так. — Той узьиУ тай дожем бухі тай опира зарізау. ’Али 
опйр шче сина мау, шчо буу такжи оппрбі. Тогдй йигб син просит, 

шчобй циган у дего почувау. Циган кажи: Та дббри, — Дали цигановії 
покій оеьібнии, а той покій буУ па зраду дяьа цигана, бо там У су- 

фітьі була дьіра і чйрис туту дьірУ кидали таксу жвльізноу дбубииу 
і так па льішку забивали, хто епау. Циган приходах до иокбйу, дйвит 
сьи, там чоловік ішживйй у кужусьі лнжйт. Вій узьиу того чоловіка, 

поставну на льІшко, а сам під лишко, Тогдй спит, 7Али ту у ночй на- 
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рік тоу дб|бниу бух! того чоловіка у голову иішовбго І так другий 
рас. Так три рази, Тогдй еьи уснокоМло, циган впяавьяіш спіт лвішка, 
бвепечнп льпгаіїи да льїшко і спит собі до рант. Приходні до иего 
рано отір таіі кажи; Шчо тобі сьн снило? — Шчо шпіьі сьн сднло? 

Шчо мн сьи три мухи під ньіс ус,„о, — А він тогдй дпент еьи, тай 
обачну туту картку па чольі тай гадайя еп; Добра від кажи, бо він 
шчо махне, то сто мужа убий, То йнму тих три дбубньі ішд цц зда- 

чит* Ходи — вазки — до хати, та сьи погости«6, даі ти коеьн тай 
собі доиіднш та ви будеш пішки їішоу. — А від так на зраду, бо той 
кінь буу шшчуд, шчо він такжн льудк забдвау, Шшбу циган, погостили 
сьн, той му дау коньа, циган узьау, сьіу і вачау йіхати. А той кінь 
пак сьн розлегьіу так, шчо мало тбго цигана іш убиу, ’Алп була ирд 
дорбзьі фіґура, а він хан ! за туту фіґУру, хтму сьн стримати, а тота 
фїґура вирвала сьи з зимльі і він узьиу у руки так, йак малий хрестдк 
і дитят йак віхнр, А у тбго йигб цьісара була в другим цьїсарої вой- 

на, І уже чужий цьісар йигб ааяагііу, шчббн буу завоиувау го, Йак 
циган падлетьіу с тоу фіґуроу, а тотьі уздріли тай кажут: Господь 
Бог лнтйт! Кидаймо сьн усьі до воли, — І так усьі поскакали до води, 
А циган с того коиьн с тоу фіґуроу удау, аіи ни забиу сьи, а кіпь 
полбтьіу, Тогдй цьісар до ного кажи : Шчо ти хочеш за того? — А віл 
сьн віт;шваІіи : Та піу твого манйтку, так нак ішс ши обіцьау. — Цьісар 
кажи : Ходи, тай си озьмеш. — Иак би то тілько були самі гроші, то 
би буу циган ульиу, ади веильу іпіміі нак забирати, А циган ла аеильу 
ни лакошш, тілько на гроші, тан кажи до цьГсари : Нп хочу твого яа- 

йнтку; дай иппьі дозволедьи таке, шчо на котрого Жида муха уеьйди, 
Нічобй на собі забпу, - Цьісар кажи: Та шче льіошн, — І вшіпсау 
іу таку карту, шчб го пьіхтб пн еьаііїи чіпати, йак він па Жндови 
муху забйп, — Циган собі внетругау такий макогін і на той макогін 
прпбну туту карту, Тай кажи до цьісари: Будь здорб$, дави, а за рік 
на прийду, будем сьи рахувати, хто більш» маййтку мани. — І пі шоу 
циган. Пі шоу він до вилйкого міста, де великі пани Жндйт йак то у льі* 

тьї, муха на пдрибирайн, па кого еьідіцн, А циган тьІлько аагльндайп. 
Йак на вилйкого пана Жида еьііди, а ній зайде тай макогоном гем 1 

Тай Жида аабйп. Жиди сьи ноздіЛтайут, хотьй йигб бити, шче й до 
криаінілу Уаьйти, циган покажи письмо тай пьіхтб го на чіпайи, І так 
вій цьіліін рік бду, шчо уже Жи;і6 ни могли витримати. Йпднбго разу 
Жиди ввійшли сьи, занили радити, шчо тбму циганова будут рату скла¬ 

дати шчо місьацьи, ни знану уже, по кілько, тАлн досить шчо складати 
і тому циганова данаяи, ІІак уже циган иабрау грошай досить, шчо 
від нашій лакомнй па гроші, а уже більшя пи хтьіу, Шшбу до цьісара 
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сій рахувати. Приходні до цьісари, таіі кажи: Рахуйио сьа тапер, хто 
більша яайи. — Цьісар кажи; Зачикаи троха. На так борзо, пак ти 
хб'їша. Йа мушу написати по усьіх касах, кілько В а грошви яайу, 

а 'тогдй будем сьи рахувати. — ІУзьиу, иаписа^, прийшоу йиму раху- 
иок, кілько грбпшй майи, тогдй вачииаиут сьи рахувати. То шче дйгап 
нау їрейцар більшії. 

Зан. в липпи, 1902, в Пужииках, іїучацького пов. від Я. Мах¬ 
новського. 



X. ВОВКУЛАКИ. 

282, Во&щлак. 

Вуу на сильі йідип парубок і він буу воукулак; він буу чолові¬ 
ком, а пяримшьив сьі у воука* І припишу йнго час і від сьи гожипиу, 
жінка пьіц пп знала, жи він ііест типі. Пішли вони сьіно громадити. 
Він сьи ні нитайи : Слухай, жінко, а шобп ти зробила, йак би до тебе 
воук прийшов? — А вона кажи: Бплабяж грабльама! — На другий 
день пойІіали води но сьі по, тей його уже жало нападати то, Тей на¬ 

клали сьіиа па фїру, вона стоиала на фірі, а віп ЙІ подавав. Йак йиго 
напало, тей вів пішов у льіс, Диви цьі вона, дитят воук до пені а льіса, 
а чоловіка нняа. Той во5гк так сьи до иейі дире, а вова так йпго гра- 
бльеми бйе, внлкажп грабльеій! Так сьи довго дер до нені, аш надій- 

шоу час, аш він назад мау сьи у чоловіка пиршїьвдатн, тей полятьіу 
назад до льіса, Диви цьі, йде йі чоловік, такьпй подраними, такий 
скроваудешш а льіса, кажи : А бій сьі Бога, а тпбі шо такого, а мене 
пало во^к озьде ип вйі£г, — А він кажи: Ай, шо ти кішьі вробила, та 
то на буу, у таку годину ндряііішу сьі, ти непе так покальічдла .* — 
Тей вона сьі дужп перестрашила* ІІрийіхалп до дому, вона зарає утьі- 
кла від него. 

Зал* в липни, 1002, від Варко Коваль, на Стрпгандї, Каашецького 
иов. А* Беретельинк* 

283, Воекулакова жінка. 

Одна жінка мала чоловіка вовкупа (вовкулаку). Він все ходив 
кудае ночами — алп ї байдужи, вда пїчо нн знала,,. Раз поїхали внн 
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обоє за сїном в воли. То було акуратно в полудив. Як вже наклали 
сїи'а на вія, тогди кажи чоловік до жінки: Ти сиди тут, запі¬ 
кай на мени, а я зараз прийду. — Він відбіг так як на добрий раз 
буком кинути, пирнміїїив си в вовкуна і нросто біжиг до фіри тай зачьив 
сн д пї драпати на фіру. Вна дужп си ианудила і зачьала го стручу- 
вати вилами. Али вій учІпив си її за ванаеку... Вна відривала, відри¬ 

вала їму я вубів запаску, али ии могла. Тогди роспирпзала си, а він 
упав з занасков на землю, та на звили зачьив розривати зубами. І знов 
побіг — вітак пнрикинув си на чоловіка і приходит так, як Біг прн- 

казав до жіикі. А вна до иего: А тн де так барив си? Таки, кажи, 
мине мало вовк нн здзів — дивн си, гет запаску відер! — Вій аиї 
мур, мур... Вна сн якое придивила, як вій си сміяв — а в иего поза 
зубами кавалочкі запасні — бо вій як иирикииув си за вовкуиа тай 
рвав запаску, то ему повбивало си поза зуби... Тогди вна пізнала шо 
то вій був тим вовком і пи хотіла з ним сидіти. 

Зав. 1893, від Семена Иетрюка, в Орельци, Снити иського по в. 
В. Ран люк. 

284. Як жінка розбила голову чоловіковії-вовкулакови. 

БуУ ту Виде в чоловік тай мау Уже жінку, али жн вій рас чоловік, 

а раз воук. А жінка й ви знайи. Пирпкйіш сьи у вбука, цобіжнт до 
льіса, нобігайн по льісьі, ирихбдит до дому і уже чоловік. Аж раз вий¬ 
шли сьіпо громадити і він трохи иогромадиу, тай десь иішоу. А жіика 
громадит дальі, дпвйт сьи, біжйт воук тай просто до пені. Тота сьи 
навудила, тай зі страхй того вбука грабльйаа по голові, тай воук побіг 
назад до льіса, а воиа сьи лишила. Аж дйиит сьи, йде йійі чоловік, тай 
чось майи кроу на голові. А вопа кажи до иего: Тай ти десь иішбУ, 
а ту воук иадлетьіу, йа сьи ледви оббороийла. — А він тогдй кажи 
до вені, жп то ті воук; то, кажи, йа приходну. — А вона кажи: Деш 
ти, йак йа йигб била по голові грабльйма. — А вій кажи: Диви сьи 
на мойу голову, йак ти мішьі грабльйма иокальічала. Йа, кажи, воу- 

колаб, За бим тобі буУ ньічб ии казау. Йак мій чис такйй прийди, то 
па сьи нугшу пирикйиути у вбука і побігати ио льісьі, а потому впр- 

тайу сьи до дому. — І віт тодй жінка иьікблп ііиму ньічб ми казала 
і з воуколабо» спокійио жила. 

Зав. в липни, 1902, в Иужинках, Бучадького пов, від мамо. 
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285. Біда з вовкулаком. 

Жив чоловік з жівков жито на полю і пптайн сьи жінки: Шчо ти 
би робила, йаз'би вовк прийшов до тебд? 

А вона кажи: Боронила бил сьп серпом* 

А вій кажи до дейі: Деб сьи вовк серпа боіїав? 

Жиут... жнут,..' Пішов чоловік до льіеа. Сидпт**, сиднт в льісьі.., 
дпвит сьп жінка — литігт вовк. При лить І в до нені, тай хочи йі вьістст. 

Тогда вона ііиго серпом но голові. Вів до пені — вона знов серпом* 
Зачала кричптн, позбігали сьи льудв, тай вовка відігнали. 

Тей знов ішма — пила*,, дпвпт сьи — іде йі чоловік з дьІса, 

Дивит сьн жінка — таквй чось чоловік покровавдиднй... кров тиче,,. 
Питала ііиго: Шчо то таконп йи? 

А він кажи: Ньіці 
А вода потому сьн дпвпт,,. доміркувала сьи, де вона йнго вда¬ 

рила, днвит сьп, шчо всьі знаки, шчо вона в вето трафила іїн, і муеьів 
сьп признати, шчо то вііі був. 

Зап* 1902, від Василя Стедїп, в Будзапові, Теребовельського иов* 
О* Деревинка* 

ЇЇТИОҐРАФГШИІЇ ЗВ1РШІК. т. XV* 23 



XI. Відьми і чарівниці. 

286. Як пганавть ся чарівницю ? 

Йак мбжпа чаріуийцьу пізнати? Йак сьи на вилйкп п^шчииьв ро¬ 

бот пироги, перший собі пиріг назначити, пай сьи зварпг. Йак сьи зва- 

рйт, поставити го на ббудур пай засхие і того дива зачйтп собі оси¬ 

ковий столец робити. І так чйриз внлйкпй піст шчо дпьа хоць раз коло 
його кбутиути, шчоби го па вплйкдппь закінчити, На вплйкдень ріпо 
иа службу ббжу узьитн той столец і так сховати, шчоби го ньіхтб пи 
вйдьіу.-І прийти до сьвптбйі божпйцьі, стати собі иа той столец, а пи¬ 
ріг у писок. Буде віідьіу усьі чиріуппцьі. Кажда чаріунйцьи буде вати 
скопец і цьідплко на голові. 

Зап. в липни, 1902, в Пужпиках, Бучацького иов. від Я. Мах¬ 
новського. 

257. Три відьмі па фіҐурі. 

Іду с Коростьфтипа від льісийчого, дйульу сьи, три бабі лальи ио 
фіґ^рі до гори ногами, а у долйпу головбу. ! спдйт двбйи дьітйй таких, 
по два рбки можи иайут, або по три. Коло фіґурн позабйваиьі пальї 
і ууйеваньі два пшурп па бхрест. Б§рут вони п^.диу дитину і вбдьи по 
тих шифрах. Б$рут дрУгу дитйпу, зноу по шнурах вбдьи. Йак уже п§- 
р^льівут усьі три — голі,І — йак вбвьиут сьи біти усьі три, вйбйут 
сьи, вйбйут і тогдй таньцьуйут. А коло иепп буу пес ль^іавнй, шчо ан 
паиьі дала, аби на з пил ходйу по льісьі. Кажу йа до пса: Трафіш! 

Бй^рж ґо І — А той помуркотьіу тай б$з овес тай до дбау. Коли вій 
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пішбу, тогдй 2а пішбу па грашіцьу від Задароаа, Приходжу — яаупум 
ґвер аа собі — буру ґвер тай вйетрілиу йея до гори. Тогдй яоростье- 

гпньска пішла гранйцуу, дазаріуска буз овес побігла, а задаріуска до 
не в у лутит обцес. Ирильітайу до непе, а йа йійі лап за руку, тай ала- 
пау. Кажу; Ти шчо ва лудпа? Дпуіїу сьи, а то Йіваннхи, вітова жінка. 
Прпкіу йа Ш до хати до евбні, голу, вона трияаїїу шяатьу у руках, 

а жінка бак скрипіла! Длпіро вона маиьі кажи: Пан Косьіиський! пу- 

стьіт иуве! — Йа кажу: Йа мушу вас до паиьі завести! — Муньі 
паиьі пьід діу врббит, бо йа ну учена, йа родовита. Тьілько меньі зрб- 

бнт, шчо мій чоловік вітом ну буде. — 'Алу жінка зачпла мене просити, 

сварити, тай йа 8і нустйу, тан так вона убрала сьи тай пішла до дому. 

Зап. в червви, 1902 р., в Пузанках, Бучацького пов. від Ігцата 
Косшського. 

288. Сварка відьми з відьмою. 

Була друга у Задарові відьма, учепа. Мала дьіуку й хлбпцьи. 
Той хлбпиц пішбу У сусьіцькі кукурудзи, улонйу кукурудзи, а Йугб 
сусвід влапау. І привіу того хлбпцьп до віта, а віт дау йуау нйуть 
рівок за тотб. А тота йак спровадила на вего град на другий день, 
кукурудзи внбпло гет до чйета, А вітпха йак спровадила па непі жпби, 
то так стойало за високо, йак аасуУ у сьтьіпьі. То вона сьи позатикала 
і позапирала та три добі с хати ну вийшла. Аж йа йшоУ до паиьі, ко¬ 
ливну сьи на тбто і росновіу пани. Паиьі прийшла, иодинпла сьи і на¬ 

писала до Мопастгіриск до сепьдзього і до ксьондза, аби прийіхали па 
комісьійу, подивйтп сьи Прпйіхау сеиьдзьа і прпйіхау ксьондз манасти- 
рецкий. Зійшло сьи тогдй дві сульі льудпй, Красьійіу і Задаріу — то 
пу банка, то праУда, справедливу — стопа, цалкбя ну мбжут дати ради, 

каждпп сьи бойіт. Аж буу у паньі Ньімуц, штельмах, тому сказали, 

а вій узьну той натьигач, шчо сьи натьпгайу обручі на бочку, прихбдпт, 

йде до тих жіібіу — а ту Усьа комісийа на него крпчйт: Шчо ти, чо¬ 

ловічу, робиш, вйдиш жп то смерть твоїїа І — А він кіжи; Йа сьи тбйі 
смертн ну бону, тра бабу иоратувати. — Узьну жабу, шчо етойала коло 
самого засува, у рошчін тай иусе. Йде Уперед, а жпбп за ппм усьі аж 
до Липи (до водп); а та усьа коміеьііїа за ними. Ник віп ту жйбу укп- 

иуу У вбду, так тьі усьі жйби пішли за пеу у воду. Допіро туиер тота 
вітйха спровадила па йійі дьіуку пси, тьілько иі опскбчут і обішчут йі 
полоти, по пбйас, а жадпн ньі гаукно і то було доти, доки воиа йі иу 
пурупроснла, дали Ш пси поки. 

Зап. в червни, 1902 р., в Пужипках, Бучацького иов. від 72-лїт- 
нього Ігиата Косїиського. 
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289. Папї відьмою. 

Перед сьвітйя Юром вийшла їдва пані на толоку. А то було 
у ночв, у пїупочп. Тота пані, вона мешкає тая, де їдило, а вопй мак 
перед. А воші була чаріупйцї. Там у*4ла вона, підскочила три рані 
і запила еьвєстатп. Яв вже підскочила т[втий раз — перекинула сі 
у суку. Потому у віл а і зачпла літати по і блоці па Березині а іичимп 
чаріупйцїма, а свуі убране лишила коло Їдвбї тополі, коло гостин оці. 
бньчі чаріупйцї так і убране повалили, жи мусїла си потім іиьче 
купити. А у дваиайцїтї годйиї запііїау когут. Всі чаріупйцї узіли іиьчу 
постать-і полетіли до дому. Так само Узіла б та чаріупйцї. Вона узбла, 
сіла иа паркаи у Стасйии і занйяа гбукати. А пси Стасйнп уаІлц іі собі. 
А Стасйпа, той, жд йоту до Брадзйлїї, уз«у, виГішоу у ґацях і уз«у 
І за рУку і завіу до хати. А раио узіла вона і утїкла до дому. 

Зап. у цьвітии, 1902 р., Школа Коздовський. 

290. Братова — відьма. 

Моя едиа братова була бідна, а друга богата. Тота богата, — 
чого буду укривати — була чарівниці. А братаиичі усе сї сварили. 
Школи не шали с собою спокою. То раз чирівнйцї умерла дитина. У па 
зліла яетїль з дитйни до флішкі, а иа сьвітйб вечір цілко» гола вий¬ 
шла иа двер тай пообливала тия летїльом обійсті та хату своєї братової. 
Від того чьпсу пічо у хаті ие могло сі утримати, апї курка, ані корова, 
ані ковйпа, апї иїц. Що кунит, тай то здбхпе. Братова зійшла па біду. 
За то, як умирала, то страшно копала. Бйчом голосом ревіла, піхто до 
неї не міх приступити, а б чи її так понабігали, як гусїчі ііїцї. 

А що уиа була чирівийцї, то кажут так: На велііґдепь з ироце- 
сийов ніколи чирівийцї не обійде наукбло церкви. А я раз умисне гля¬ 
діла ва псу, чи піде разом з процесипов наукбло церкви... Тай не 
обійшла. 

Зап. в грудин, 1902 р., в Дрогобичі!, від Олепц Мосяк, Вол. 
Левшіський. 

291. Непотрібний чин із відьмою. 

До мбго вуйка проходила відьма відбирати молоко від корови. Мій 
вуйко буу отвартий, хтьіу ііІ павеуни ймйти. Хгос го наріжну, аби 

її 
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^зьпу сьль^биьі п нр стіш, і иа сьльубііпн очк^р иа два гіпьіш, заривати. 
Узьііу борону, сьіу за борону, Дкннт сьп, йде білий такий юрт і стау 
коло хльіва, зачну еьп огльидітп. Той узьиу тотй шірстппьі, кйиуу 
хбртовн па шину, зробила сьи кобіта, раска сосьіда Ваго, кума. Т вій 
варас з иеу чин тон робгіу, жп нинотребіші і доти иі мордувау, доки 
нп призвала сьп, шчо оиа йішу шкоду робила. Робила му шкоду на 
коровах і на іінгб маіштку на ґрунтьі, на з біжу. І кажи: Чикай, кріт, 
уже типер нп будеш мати жадноіїі хиби, поки будеш жити. 

Зав. в липли, 1902, в Коропця, Бучацького нов. від Івана 
Васпдака. 

292. Як жінка відчарувала, корову. 

Прийшла йидпа жінка, Вак то на віночки наворотнику назбирати 
Назбирала того лаворотинку (а то шчо було дбсьвіта, до схіт совьцьн), 

а тота жінка видніла, шо вона збирала той цаворотиик, пн сміла ні 
иьіц казати. 

Тей вона десь за дві годинні іде корови дойітп; бпре корову за 
цвцки, а с цицок нп йде молоко, іпо кров. Но тек вже зара пізнала, 
шчо то вона ііІ вже корову збавила, йди бпро — радпт сьп льудий, 
шб би робити. Льудя ні раді.нт — кажут: Ідьіт під іііііІ корову, на- 

биріт тої'о, на чім піні корова лижнт і піткуріт снопу корову і зара 
вам сьи молоко поверни. Алп ідьіт доеьвіта, аби вас ньіхто но видьін 
иавит па дорозьі. Бо по вас хто вобачпт, то корові пьіц пп поможи. 

Али вона фетала доеьвіта, іде, здибаіін йі пакпсь ва дорозьі, тей 
вона сьи вже пірнула до дому. Дойіт корову, та кой кров тиче. Фетала 
другий рас доеьвіта — зпов ні здибав - знов вона сьп внрнуяа. Стала 
знов доеьвіта іде, вже ні ньіхто ии здибив. Прийшла до тойі самонІ 
чарівнпцьі, шо ні волоко відібрала. Лижит корова. Та корову зігнала, 

набрала того сьмітьн в занаску принесла до дому, взьпла вогдьу в ми¬ 
ску, посипала сьмітьн на вогонь, иіткурпла корову і дойіт корову — 
вже пп йде кров, іпо вже йде молоко. Тогди кажи: Господи, слава тобі, 
шо вжем свою працьу відібрала! 

Зан. 1902, в Будвапові, Теребовельського иов. під Ганни Фелїцької, 
0. Деревянка. 

2.93. Як ґазда відвертав чари від норов. 

Робило у мене дві чьильпдинп коло ячменю. Я здоїв шість короу, 
зігріу у кітлї. На той чьнс пройшли воші д’ хатї харчувати, тай пови- 
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діли цу бербепицу, шьо я мау у цю сипати волоко зігріто. Вийшли 
вони до роботи, а я зсппау молоко у бербепицу. Це дїело си до обід. 

До полудив волоко в бербевици зшіштїло тав, шо я си опудну. Виси¬ 

пну я це молоко дес, а на полуднє прийшли оип полуднувати таіі я 
запросву одпу, здоїла трп корові оиа, а я сан вдоі'У три. Сцїдну я то 
волоко, зігріу, зсппау у бербепицу, тай первдше випарну судину, тай 
до вечора зноу вигнало молоко в бербеяицї, У вечері я зпоу виеипау 
дес молоко свиням, бо гидко було й дивитн св на него. БипариУ зпоу 
бербепицу, тай вже не нросну ні У хату, ні до помочи доїти, але на- 
брау води у копоуку, вішїс з корити, иїс і не обзирау си, приніс до 
хати, ноклау на дошку, нн па землю, тай начнр води впекоу раз з ко¬ 

муни тай па відлеу усипау у миску кажуче: ни деветь; другою лнжкою 
вачер зпоу з копоуки і па відлеу висппау у миску кажучи: нп вісім.— 

Так деантьма лижкаап деветь раз на відлеу відеипау кажучи: ви де¬ 

веть, іш вісім, нї сім, нї шіст, нї іійпть, ні чотири, ні три, пї два, пї 
один. Потім у ту миску метау девять раз вугде (грапь) і відгашувау 
кажучи, пї деветь, иї вісім, нї сім, нї шість, пі пйпть, пї штпрн, пї 
трп, нї два, нї одии. Тою водою побризкау па відлеу корови, а вуглє 
васдпау у воротях і почерес це вугле перегпау корови. — Тай відтак 
здоїу корови, зігріу молоко, зцїдиу, всинау у ту саму бербенпцу, тай 
молоко вже зсіло си, йпк Усе ладно. Так я відвериуУ чьири від короу 
І направиу. — Але тельн таки минуло сьи зараз у вечері; докн я по- 
поїу, телє ссало; я повечьерау, ннхожу, а теле вже готове лежит. — 
Так усе па тельити сн зійшло. А то котрась з тих робітниць певно 
таке уробила. Але з того чьнеу я вже ніколи такого пп пициу. 

Зап. 1902, в Головах, Косівського пов. Л. Гарматій. 

294. Господар і чарівниця, 

В потрімось то селі злапав їосподар чарівницю на сьвйта. Вна 
прийшла до стайні', коровам молоко відбирала. Господар вийшов до 
стайні, а впа цілком гола, як па сьвіт пустила мати. Піп ї злапав, пе- 

ревязав та тримав. А вна зацїла сї просити. Дала му десїть рппьськіх, 

а той пустив ї та дав покі. 

Зап. в сїчпи, 1903 р., в Дрогобича, від Кучиидвха, В. Левннськин, 
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595. Зловлена відьма. 

1>уУ Іван коло вольіу скарбових, коло віиасових, в Михайлом Ма- 
рйашем, Той Михайло кажи: Завтра Иурв, ходи, Івани, до иеии, будок 
дочувати, — Прихгідит Іван до и<вго, наварила жінка пирогіу, сьідаіут 
оба, повнчбртн: Ходьім тиоер до хльіва спати» - Увійшли вони до 
хльіва, посьідалн за двері, паевшау вів проса, йак звикли на Йура, аби 
відьма тотб вІзбнрада) бак візбярапи, то йі тогдн вольно молоко відо¬ 

брати віт корови. Дьиг Іван таі опит, а Штифан з&курйу си тай сиднт, 
Дйвит сілі Штифан, йде кітка, Злаиау мій і до рук, проект сьи у вето: 
Штиф&ни, пусти мине і ии кажи иьікоау, шчо схочиш, то будеш мати. 
— Ньід на у теби па хочу, тьїдько хочу, абйі аиау, шчо ти йи за 
одна, — Йа сьп тобі вц щшзпаіїу, бо ти пофалпш сьи яьудиш, шчо та 
мине Гімну, шчо йа йц відьма. — Ой пи скажу, тьідько йа хочу, шчо би 
ти пьіколи пи була у меип, — Йа у теби більша ви буду, і хотьбие 
ни мау віт корови лише фіст, то молока будеш мати, кілько схочиш. 
Призвала сьи вона Ви му, шчо вона за одна, Йустйна Гуцмаїї і він 
йші пустйу. 

Зан. в диппв, Ш02, в Коропци, Вучацького пов. від Івана 
Кіндрата. 

296, Відьмі залежить на тайнї* 

ІІрншла відьма до воріт. Так чоловік поклав борону на ворота. 
Вона собі ворота вітворила і війшла, ВШша до стайні — зарас зачеда 
корови будити. Збудила корови - зачеда доїти. Він лиш тим курієм з дзвона 
в ясел аакенуу та Вмив так. Увів ї до хати* — Вона си просила так, 

казала, шоп пустити, то буде чоловікови юл"око ріками тиче, лиш шоп 
нікому пи у нові дав, А він добрп ї вібів, тримав до полуднє, тей 
тогди пустив. 

Зан, 1903 р., від Параски Апдріящук, у Видияові, Сиятпнського 
пов. О* Деревинка. 

297, Відьма в постати суки. 

То йидеи господар тут у Нужниках, Хашчеускпй, мау шчось три 
корові» ’Алв він па Йури рано уста^ і увьиу сокиру і в шоу собі дн 
до льіса, цп дроу у рубати, Дйвит сьи, а в ваго стійньі вибігай н сука. 
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Той тогдй туту сокиру за яе^ кипу у так скальічау йї йогу, тай собі 
пі шоу, а-суня иоскак&да ^ сило, Прихбдит до хати потому, тай кажи 
до жінки, жн з пАшоіїі стайпьі йакась вибігла сука, ми йа йак кйиуУ 
за пеу сокироу і роскну ним йі ногу. — А жінка кажи: Хто з пави, 
шчо то за сука V Чб вона мала йти до етаїїпьі, иак стайиьн заїшрта. — 
Пару день слухапут, а то йіх сусьіда, Каршиьска, скальічнна дужії на 
р|ку* По тьім вони дьіЙшлп, шчо то пн була сука, тьілько тота суоьіда, 

котра сьи дбушпїї чиє па руку гоиіла, 

Зщі. в ліпші, 11)02, в Пуждиках* Вучадького иов. від мами. 

298, 3 собаки відьма, 

То буу так мін хлоп і раз рано $етау піп і йде по-над воду і зо- 

бачну, шо ходи йакнйсь пес; а то ше було перед сходом сондьц і він 
вальну кричьити: Гутю і гутю І і йак мау йакогоеь костура У руцьі 
і кьннуУ ва тіш собакойу, Собака скочила у воду, тей иереилила на 
другий бік, тей вробила сьі кобіта з некіі тей кажи: Овва, і шось ми 
вробну? Тей забрала сьі і пішла, і то була відьма, 

Зац, в жовтни, 1903, від В. Адановпча, в Камін дї Отр, А, Ве- 
ретеяьник. 

299, Відьма в постати свині, 

Шли мама, дивйпт сьи, бїжит йакась евяньа. Перебігла коло них 
тей прибігла до тойі сосьіди, де воші йшли. Тей тота свиньа хтьіла 
хлоп дві покусати на подвіру. Хлопцьі скричи ли: А цьу, а цьу І Тей 
злапали туту свнньу, привели до сьіийі і кажут: Будем різати свипьу 1 

Кажи хдоїшц до хлоицьн: Йди за коритом, — Принесли корито, бпрут, 

росиалвуйут ф пінну, грійут вокріп, Утворили хату. Вокрбпп скшайут 
і та свиньа вже так тихенько сидпт. А шче фпирет, закім мали налитії, 
то врізали кавалок вуха. Е, пішла свиньа за двері. Дивйут сьи — стойіт 
жінка. Так вони зобачнли жінку, здивували еьн, шчо жінка биз вуха. 
Пішли, шукайут свнньі — ніша. А та жінка просит, шчоби ні випустити. 

І вони подивилп сьи, шчо за йидда, иосьмійали сьп і випустили йі, По¬ 
тому туйу жінку називали: „Чарівпицьд**, „Свиньа биз вуха14, 

Зап. 1902 р., від Яядруха Стедїя, в Будзаиові, Теребовельського 
пов. О, Деревядка, 
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300. Підкована відьма. 

То у іидеїьЬ сильі у дворі службу пастух коло корбу ї він коло 
тих коріівіу зауждн ходйу і нучувау там ’Али на Йури днвпт сьи, при¬ 
ходні кобила до етайиьі інжа корови. Той тогдй узьну кобилу за гриву, 
гшрикндаіщ йогу баз ш>у і сьідаІЇн (вітчмшу ногу тай так пирикішу| 

— вам. Філька), йіди просто иейоу до скарбового ковальп, у иочгі 
і клйчи йигб: Йівашг, Мітинг, уставай. Пан казну, ибйе ту кобилу оку- 
ва5г на рано. — А він кажи до його: Прнвпдеш рано, тай йа та окуйу. 

— А той кажи: Куй зараз на усьі ілтйри ноги, панові кбнчп граба. — 

Той устау, розьігріу вогбнь, узьну піткбвя і иоприбивіу до усьі штирбх 
иьіг. Той прввіу кобилу коло етайиьі тай пустйу. Дйвит сьи, а кобила 
йде у сило. Той тогдй вприуу сьи, ночупп до дньи. Рано ирнхбдит до 
дому на обід, ногльидаіїи сьи, йигб еуеііди десь нп видно. Приходні 
він потому па впчбру, то еаюш так. 'Д.чи другий день пак нрніішбу ца 
обід, нішбу до суоьідн чбсь там жнчити. Прихбдит до хати, а сусьід 
лиш сам сіідЙт у хатьй А від тогдй днтайд сьи; Куми, а кума де? — 

А вона е печі вітвивййа сьи: Ап, кумочку, тай ви іш знайнте де? — 

А він тогдй дпвит сьи на той ніч тай кажи до нені: Віткнж йа можу 
знатп, де ви? — А чумуж, йак ппете мине тбйі нбчи кували? — Ба, 

кажи, то йа вас? Йа ші вас, иа кобілу. — Ай, кажи, де кобилу, ди- 

віт сьи на руки, йак ви гаиньї поприковувати? Бутьте, кажи, такі добрі, 
роскуйтн мине, дай йа пп сиджу па печи. — Таж иа, кажи, нн коваль, 
абйм вас роскувау. — Йа сьн «прикину у кобилу, а ви мине вндьіт до 
ковальа до того еамбго і аби мине роскувау, Шчо схбчнте, то йа вам 
за тонн винагороджу. — І роскувау иі коваль і вона потону годіла 
сьи доугнй час. 

Зад, в липни, 1902, в Нужниках, Бучацького цов. від мами. 

ЗОЇ. Відьма кобилою, 

ІЗ однії місьтї жив кравець такий хлопський. А майстрова була 
чи рівниці. Рас чилєдпнк вибирав сі на село на роботу від того кравця. 

А майстрова знала о тім. Тай ідо вна зробила? Як вже чнлбдник був 
за містом тай так випало, що серед півночі! йшов дорогов через лїс. 
З ОДНОГО боку ЛЇС І 3 другого ббку ЛЇС. Як ПріШНіОВ на роздорбжз, ДЕ- 

вит сї, а серед дороги стоїт кобила. Бій сї настрашив, бо не ніші що 
то за біда- "Але перехрестів сї тай йде далі. Вже близько кобили, 
а кобила до нього тай це пускав. Він що робити, вже му всьо нднб, 

КШОҐРАФПШЇЙ ЗБІРНИК. Т. ХУГ, 24 
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вискочив на кобилу, тап їде з пев в селб, "Але бо то кобила не хоче 
їхати. Він бпчовцем кобилу по хребті тай поїхав. Входпт до села тай 
просто до ковалі* Будит ковалй: Вставай, кілько хочеш, то дам ти, під¬ 

куй ші кобилу. А она була не підкута. Н їдкув коваль кобилу. А чл- 
лєдник підкуту кобилу пустив. На другий день майстрова стогне. Дп- 
вит сї, а майстрова иа руках і ногах мав прибиті підкови. 

Заїк в сїчди, 1903 р:, в Дрогобича, від їв. Борпелавського, В. 
Левшіськин. 

302. Відьма ситом, 

Чарівниць* відбярайут коровам молоко, черне тоііп траба корову 
піткурувати. Вона часом штриканії сьи ф сито так, жнби йі ньіхто пп 
пізнав. А ііак хто воаьде то сито до хати і буде тримати три дни при 
кббіщи, то воно зробпт сьа бабов і даеьдь тому, шчо він схочи, жибн 
йио йі пустив. 

Ваш в Вудзапові, О. Деревянка, 

303. Як роздобути багато молока? 

Бшу йидеп Ньімець і оішбу у иіЛмецькьій край, у Ньіпешчпну, 

і ваишбу до Ньімцьа па тіьіч. ’Али тотб бьїло перед Йіріїод. І била 
там стара Ньімчиха. 1 він снау, а уна сп простерла на аемльу хустку 
і шчось пад неу ворожйла; мовила: С куждоііі хьшкм но лнщцьі 1 — 
’Алв десь пішла, може то днвйти сьи по аяіздах, а тот Ньііекь сьа 
ехоийу, тай тоді хустки кусень удер собі і льіг зноу, Уже увійшла, тан 
не уважала на тотб, жи він удер. ї він сьа вернув доміу, ^еьау ту, 

кусень, хустку, простер собі десь там па земльу і мбвпт: С фкдоіїІ 
хьшш но мйсьцьіі — Йак зайшла сметана іНкатя, напікала пбуцу ^ 

хату; і то не же5 бьіло де потбкмнти у хижи, али лопатами вигортали 
на двір а хнш. І диесь у нас сут шчз такі, у Ньімцьіу, жи анаЗут 
тотб, жи тче тьілько молоко майут, йак воду. 

Заи. в мартї, 1899, у Мшапци, Старосамбірського пов. від Гриця 
Олїцака Терлецького* 

304. Як чоловік доїв терлицю. 

Буу чоловік і жінка. 1 йак вона пішла до міста, росшіла йдиу, 

шчобй надойіу молокі А він вітпозіу: ЗвІтки вадбйу, йак ннма корови ? 



- А вона йиму кйжп: Коби йоги та роги, а молокб буде. І казала 
ішму, аби доні? терлицьу; най вйтьагпи кілок а мочка і спроетуйи за¬ 
місіть двійок, та иай дойіт, — Йак зачині? доиітп і кава?: Дьій сьи, 

волоко. А йак покпдау, то мау казати: Застанови сьи, волоко. — А він 
забуу, шчо вона йиму росказаяа і ии зиа? ваетановйтц, то молокі на¬ 

бігло до вечора, заким вона прийшла, пі? сьіпіііі, жи пи було де стати. 
Иак сьи суеьіди до відали, те усьі сьи позбігали і віт того чпс? знали, 

жи вона відьиа, жи віт ?сьіх коро? молокб вітбираяа і до свбВІ стьигала. 

Зап. в линип, 1902, в ІІужицках, Бучацького пов. від Тинка 
Гршіпшипого. 

505. Молоко в обрутвпцї. 

✓ 
Раз вйгоав у вас (в Нагуевичах) господар иа Юре свої кбнї. Дй- 

вит сї, а на толоці чирівишц с кінцем тай цїднлцбм вбирав росу тай 
все: Мій хоееи, вій косеп! — Хлоп взев тай відиутав коні, взєв обрп- 

кінке тай зацбв волочи по траві. Прийшов до хати, повісив обрикІнке 
на стіну, а з пих молокб тече. Що то він того молока назбирав то 
страх І А людьом всім показував па показ. 

Зап. в сїчпи, 1003 р., в Дрогобичи, від Лалюка з ГІагуєвпч, В. 
Левішський. 

506. Як Жщ вробив абитка відьмам. 

Раз повиходили чирівнпцї на толоку на Юре тай збпрают росу. 

Як иатрафеї на корбвечпй сьлі'д, то все цїдвльцем та скопцем махают 
тай говорят: Косеи, косеи... Так йідна була па іднїв кіпци толоки, 

а друга чврівшіцї на другім. Тай чути все по толоці': Косеп, косеи. 
А вийшов Жид з корчми тай під корчбм па толоці став паскудити. Як 
увйдїв чпрівийцю тац як почув „косеп, косеп* тай собі: Та возьмп си 
і мій косеп! А сам забрав сї до корчми. Здйбуют сї обі чирівийцї тай 
едпа другій каже: Та мов, каже, молокб таке смердбче, що не можна 
сї нахилити, то невне ти мені таке зробила. Тай сї зачіли обі сварити. 
А того віїиеи був Жид. 

Зап. в сїчпи, 1903 р., в Дрогобичи, від Івана Боориславеького, 
В. Ленипський. 
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507. Як наймит вините відьму. 

Була йняна чарівшщьи, таи вже йі фетпдпо було самі йти пожи¬ 

ток збирати, бо йі льуди вже здали, та вже крячили за кеа. Али вона 
попросила наймита свого, аби наймит пішов, та її ійі пожиток збирав до 
шиї корови* Наймит кажи: Добри, ґосподнпд, — йа піду — екажіт 
аипьі, нак вогорнти — пак шиптати? — Воші іїіго збудила досьвіта, 

до ехіт соньцьп, дала му косу в руки, тей кажи: Йди там на туйу 
донку тей вбзьшш косу в руки, тей все жибис казав — шо шарнеш 
косив, той скажнш: Сеяисіл по сьім пожитків до иашойі корови; — 

А наймит кажи: Добри* доори! Йа так скажу! — То все, жибио так 
казав но три рази, 

Али иаішит ии дурний* Шо потьпгии косов тей кажц: Сеяисіл по 
сьім псів до иашойі корови*.* і так сказав три рази. Приходні до дому, 
доставав кбеу па кілок. А шчо, кажи ґоснодипьи, казавнс так, пак йа 
казала? — Айа !*.* Йдьіт заиньі дайти Йісти, бо йа вже йіети хочу І — 

Ше наймит нп новобідав — латьит неп, иак скажеиьі — просто до 
корови. Корову розжерлн, розірвали* Ґоснодиньи стада тей кажи : А то 
шо сьи стало? А типі, кажи, йак казав ? — Та так, ґосіїодшш, пакости 
мп казали-казалнетп ми; Ссмисіл по сьім псів до пашойі корови; 

йа так казав, — Йа тобі казала: Семиеід по сьім пожитків до иашойі 
корови, — Йа був синичий — йа ии чув — йа ші зрозумів добри. 

Зан* 1902, в Вудзанові, Торебовельського нову від Гапіш Фелїцької, 
0. Деревинка. 

308. Як парубок їздив за відьмою. 

То иідип парубок едужну у йідиойї богатош удови, шо була відь- 

мойу Рас у ночн па міг він заснути і диви їда, а та удова у стад а, 
пішла до припічка, узьала тая Гіакойісь масти, підмастила сьн і фйу; 

сьіла па коцьубу тей пойіхада у окомии. Тей той парубок устау, ви¬ 

шу кау ту маеьць, ігідіастиу смі, узьеу лопату, еьіу ї сибі шшіхау 
у окомии, Бипіхау на двір, тей шди У пбвітру, аш прпйіхау за село на 
гранццьу* Диви цьі, а там поуно аш чорно тих відьміу, А та йиго ка¬ 

жи до иего: А ти чого нриніхау тут?—*А він иьіц* Теії вона посадила 
йнго на терлидьу той вій ие хотьвчн зачау казати: Діі-ди, дидп ! Дидіь 
дндиі — Тей пойіхау иа терліщьі аш до дому* Ириііізднт, а тут пес 



яискакуни з ш ішта і у кусну йяго і він еаелан с того і дижау шось 
три місьицьі і потім та баба іиі ітьіяа іїнго більши узнати па службу. 

Зан. в чершщ, 1002, від Бартка Адашоїшча, в Камінці Струми¬ 
лові н, А. Веретельппк. 

309. Пострілеиа відьма. 

Црбішка Гулька з Враташіу, то таки була вІдьмону і члріучпщішу. 

Раз моиі тато пішли зі етрільбоіїу на попову і заблудили в Твребіль- 

скпх лозах і блудили і блудили, аш иарештьі вийшли па йоле і давльа 
цьі, стойїт білий пес, А вонп крикнули: „а тю-га Iй і стрілила до непі 
долом аайачпм шротом, бо еіюдьтали сьі, шо то не простий пес. На 
другий день пішли ноин до Гульки, аш нрнходьнт, дивльи ЦЬЇ, а Гуль¬ 

ка на пивну лижнт. А дочка ні кае, шо мама упали і руку збили. 1 Носі, 

за тиждшіь пішли до сала губа, дали му ийатку і він еказау, шо він 
дубовау з Гуль'шиойі руки шріт. І тогди знали тато, шо Гулька нрау- 
дива відьма. 

Зан. в липли, 1902, її Сїльїш Бенін., Каяіиецького иов. від Ми- 
халка Горобця, А. Веретельїтк. 

310. Як парубок спалив відьму. 

У видивім сйльі було дві відьми: ііидпа мала ейна, а друга нп 
мала дьітйй, Просила воні тоні старшойі, шчобй ні пустила сипа у 
службу. А він йак стау служити і дужи підуп&У па сйльі і иожбук на 
тварй. А відьма ішнаушн по сьому спиови, бо вона сама на тьі дорбзьц 
жн тк чарувала і вачнла питати : Шчо тобі такого ? — А він пітно- 

відау, шчо йиму дббри, Бона Лину даГш статком іїістп і пити. — А мама 
вітповіяа; Шчо с тих добйгкіу? Оті иа тобі іііадвт по грашщмк; 
самі сьн обиртайп у козака, а тобе у коиьії. — Зробила сьвічку а ужнр- 

лнх з лову, шчобй пі иітлалйу, пак буде сьн шихувіти на ньім йїхати 
(то ітеуно, жп то було па сьвитбго ІОрего). А Ґшк сьн злагодила до 
обйізду границь, то він йі тоу еьічкоу спадну, шчо на рано, ви знали, 

шчо сьн з иеу стало. 

Зан. в липни, 1902, в Пужнжках, Бучацького иов. від Тиіка 
ГрЕНИшргого, 



190 

311. Відьма, призвана чарами. 

Господар сельанйп тримач собі корову. Али у нвдаьія часьі шігла 
молоко еьіі зьіпсувйло, а у рештьі і корова ші хтьіяа го давати ]?же, 

котра до тих час много і файного волока давала. ДуааВи він, шчо с тим 
робити, шчо при корові ньІкого ии владар і н&глп аьіпсувала сьи. До- ^ 

відаЗ? сьи вів о нядньі ворбшцьі, котра згадувала, шчо кону сьп зле 
де стало і Уда^ сьи до нсйі, Опош'У брак корови своїй, а вона му па 
тото вітновіла: Твойа корбва зіпсована від йпдпбпі чиріупидьі, али па 
тнбе иоуіу, шчо маниш зробііти. Нозьнй куеипг. полотна сирову і дб- 

унить шпильок і радо аби жінка у горньйти варила, а тп абйс сьи 
скриуг «а обісьтьу і абйс ипльпува^ чиріуийцьі, бо колії буде кипіти 
полотий Йі шпильками, то вона муспт прийти на твойи обісьтьи і ко¬ 

нечнії шчось мусит узьйти, Отжиж той господар тонн усьо учиїиіу. На¬ 
коли кшіілп шпильки с полотном, прибігла чиріутицьн і спіт шоки вн- 
тьигала скрутиль соломи, шчо була заткана дьіра від занїву сьньігу. 
А господар скрпу сьп у стодольі сь дьїпом і читувау па туЗу чпріу- 

нйцьу. Наколи спіт гаони скрутиль соломи тьипфа, вйхошіу сьи ґо- 

спбдар с стодоли і чиріупіщьу цьіпом почпетувау так, шчо аж упала. 
1 узьііу. кіівуУ ні У воду і кажи : Доти будеш мокнути, доки мппьї сьи 
молоко ни верни. — Прпрікла му чиріушщьп у водьі, шчо молоко прийде 
на місті і більшп шкодити вьіц ни будп ішгб корові, лише аби внпу- 
стну йі з води. НінустиУ господар ЙійІ і корова молоко назад давала, 

пак І передом. 

Зап. в липни, 1902, в ІІужпиках, Бучацького нов. від 0. Ро- 
зовського, 

V І 

312* Відьми позгоиюветі до хати. 

Иак йа буу у Тоустобабах у ковальи і робйлпемо у кузьки, ира- 
Йіхву хлоп с Кіиьчлк з роботоу, Йак скіичйлисмо роботу, прппьіе тон 
Господар могорич; сьіли мп у хатьі і аачили іши той могорич, а май- 
стропа дай» агікуску і скаржит сьи, жн хтось копсувау нійі корову і пи¬ 
ті молока* Пйрит часбв корбва сьи допала дужи красно, а тнпер трудно 
до непі приступ під. Йак той Господар тони впелухау, нриобіцьйу йі 
у тьі ївїші ^сьі чпріунищл скликати до піні уяашші хати, І казау 
мишл принести с кузьиьі долото, Иак на приньіс долото до хата, 5таьиУ 
він Гшго від меті, обіЙшбу а пт три рази надокола колиски, у котрі 
дожала налбиька дитина, Шчо він шяптау, то того ии аиапу, бо шинтау 

І 
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ПОТІШ) і застроапу долото у колиску дитааьі у ноги і тогдй сьіу дальі 
до могоричу. Зачнпайнм піїти дальі, шче ші у отії г найстжр иальдьати 
одну пбрцийу, йак прихйрт одна баба і пнтаии сьа, на шчо тотб до¬ 
лото він тая уетромйу} кажи, шчо вона нищу пьіц ші винна і пай він 
йіііі нн впсн&Ульаки поміж льудн. Шче нона нп скінчила евойу бесьіду, 
йак аачйли сходити сьа більши і вачііли иросйти, аби вік іііх пустку 
1 зиоу кажут, шчо: Ми тобі ньіц ни вйнни, пп чіпай жи иас і нп ви-, 
слаульаіі пас, шчо ля йпст за йидиьі, аби льуди нотнім нас ни чирийлп. 

А він йім иа то вітновіу, жи доти Віх ни нустдт, доки пп носіодьнт 
сьц усьі, кілько іііх йп тутка у сьім снльі і ни прнобіцьйнут, шчо 
більшн тбиу Ковальови шкодити нн б^дут. Йак ноеходйлн сьн уже усьі 
і зачйли ііто сильно просити і обіднили, ЖИ більші! шкоди жйдпоиі ПІ! 

ноиисе с коровоу, тілько жибй він йіх нуотйу. ВІН ТОГДЙ ВИЙМИ У долото 
с колиски і усьі в внлйкоу нодьакоу норо сходили сьн до дому. 

Зап. в линви, 1902, в Нужниках, Вучацького пов, від брата 
Гілярка. 

313. Що дгеть ся а відьмами на другім сьвітї. 

Знали сьи йидпьі свати чйраз другп сило: йндкьі буліі У йидньія 
спльі, а другі у другім. Йпдиа сшіха мала сйпл, а друга доньку, І йак 
прийшла иа празиик до той і, шчо вала доньку і уздріла у тоні багато 
набілу: молока, сира, масла і казала сьому сипони, шчоби свату тоні 
відьми доньку, шчоби й у пас було тьілько набілу, йак там, А йак сьи 
дьіука віддала на другії сило, та йак пи було набілу доти, так і потову. 
А тошчп нагнала ні до свбйі мами, шчоби ні научила, аби й у неіїІ 
було тьілько набілу, шчо у йІйі мами. А йіііі мама узьнла багато сира 
і масла і закликала дольку і свбйу сваху, допчпиу тешчу і кинула на 
етау сир і масло. Пак сьц злетьіаи усьі горобцьі і йашчіркй, й риба, 
шчо тьілько було у водьі і иа водьі, і то усьо розривали сир і масло. 
А відьма кажи: Ни лакікти сьи иа чаріунйцтво, бо так па тамтьін 
сьвітьі будут ваші душі розривати. 

Зан, в лпппн, 1902, в Нужниках, Кучацького нон. від Тпвка 
Грпнишииого. 

314. Гуцул відьмак. 

Ішоу ГУцул раз до Праіппіпва до йакбйіс ворбшки, жи му зле 
у дона У енокойу. Здибау сьи з ним нндеи чоловік і казау її йму : Вирий 
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сьи. бо йіііі $же шіма, бо вна умерла у тій року самім. Ожп він ро- 
сновіда^, тому чоловікова, йак сьи завиражу до долу, шчо мау ^ дома 
за ипснокін, бо той чоловік ішгау сьії нпгб; ЛІчб ти так, чоловічп, 
хбднш до тих порошках? — А він кажи до його: Па уже так три роки 
ходжу. Таке аайу нишчісьтьн у дома, шчо ик можу у дома бути, і ма- 
йотвий йим, шчббим шче другого запоміг, а ййдиак яро те муш£ запо¬ 
магати ворожбити тай порошки тим лаиптком, шчо ми мій брат дау. Мін 
брат бу£ дуже ви лики я иданетником і анау навіть, коли умре* 1 оаіу 
до ієни: Братії! Йак ми зрббиш ту вбльу, шчо ііа тобі кажу, то будеш 
ату цалий мій маіїеток, зоставпт сьи тобі, бо па буду того і того дньн 
умирати, — Чулу йа тобі, брати, бнм ип зробгіу? Скажюк меньі, шчо? — 

Йа тобі скажу. Йак йа умру, то у тьі івзіли засьвІгщв трійну і мине 
оициркльуґшш надокола тоу трхйци^, тай ш ньщ ви б^дн. І більшії 
иьіц ви маниш до роботи. Абйс нв бойіу сьи, бо до тбби будут йти 
коти рузьпьі, міішв, звірі такі будут напарити па хіту, змий така 
вепри буде пускати вогиьиньі с писка, а ти аби сьи того ви страхіу, 

лиш тьілько трійіру шяьи опциркльуниш І ш бій сьи того вьіц, І так 
сіло у церкові, йак мвьи возьмут до цйрковн, ікибйм палу иьіч лижву, 
а лп коло міни м^енш сидьігії. Тобі буде напарити, ті шатши, здавати 
тобі сьи буде, жн то валйт сьи церква, али більшії иьіітб нп буди ви- 
дьіпг, жибд хто буу, лиш тьілько ти* Другий деиь рано йак мпьп пов¬ 

ну г до гробу, то у грббі ошціркльуйши мине тау сь нічко у і зробиш 
собі таку бутку над гробом і будеш ендьіти там; то тобі будб сьп по¬ 
казувати рузьпнй вогонь, голоуньама у тебв буде кидати, рузьиьі кбньі 
будут на тебн лптьітн, али жн ти абис сьи ин бойіу, бо йак бис вії¬ 
сту шіу від жени, то би шатаяп мине рвалп у новіть у по кавалку, і по¬ 

тому підуш собі рано до ділу. — І той брат так яробйу. ВідбуУ снойу 
службу, прихбднт до дому і йііго сьд жінка питанії: А шчо там було? 
— А, кажи, шчо, нуджнло мньн, кажи; жінко, бак би о відьіла, то 
штир»а кіньми па вени пакували вакіс панн і так бллско, тай пц можи 
віскочити ; вогнем у менн кидало, цей рузьиьі на меті литьілн, цалу 
иьіч, ’Алн йа сьд яьіц нн бонау і Богу дьнкуватн відбууйин евбйу 
службу. До шііїтого дньи жінка агу умерла. Ожинну сьи він з другоу, 
так с&мн й з другоу пожну шчос міеьиць і худобу му душило У станин, 

річи йак са поспрйтуйн, то му пороекидайя |сьуди, Йак льпжи спати, 
то му двбрі иідбпрн — доста му робило вбнтбчни усе. Він узьи| тав 
у другп місце сьи побудувау і так само у другім місця* Стратпу сьи 
той Господар, носьвншчувау, то служби иаііма^, ньіц му то нп помагало; 
аш такі мушу піти той ґрунт, того нланстника, на порошки і на во¬ 
рожбити і ньіц з него ин б ум о. 

Зав, влипни, 1902, в Коронци* Бучацького пов, від Івана Мельничука 
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315. Як зять доїхав кіпця тещі-аідьмі. 

В еднїі селі була вдова чирівойцьі. Мала єдивачку та едпнака. 
З другого села ходив до тої єдивачки парубок на зальоти. Ходив доти, 
дві сї ожеийв. Як же еї оженили, то якось рачок мешкали у вдовії. По 
явімось чьисї жінка попала в тбжу. Старії чирівпнцї і жінка спали 
в хатї, а єдинії; і зять пішли до стодбли. Зеть знав, що стара чпрів- 

пїщї. 'Але чнрівийцю не яож підгледіти, бо виа варив чоловіка зачує. 

Треба викопати дериа з землі, накрити тик дерном голову тай так 
кожна чпрівпйцю злапати при роботі. Віікоиав зеть дериа, поклав иа 
голову тай підійшов лід вікпо тай сї дйвит: Жінка на ліжку стогне, 
а стара тримає в руках дитину. (А то вже дитина народила сї). Поло¬ 
жила датііпу па лавку тай к&же до дитини: Перелети поле! — А ди¬ 

тина в лавки на лїжко лише фіть. — Перелети поле І — А дитина 
знов а ліжка тай на лавку фіть. А зеть сї па веьо дйвит. Але впаеш, 

каже стара до жінки : Маємо, каже, пове, то вуепт піти етарб, к^спт 
б^тц твбну чоловікова смерть,.. Але донька, пїбп жінка, нрбспт: Та 
дайте пбкі чоловіковії, він такий добрий, — Но, то син муснт нітії — 

каже стара чарівниці. (А у чирівипків таке е, що як иове сї аародит, 

то старе сї тратт). Я оберні сї в кітку тай піду до стодоли-та му 
виссу всю кров... Як тотб почув зеть, тай шусьть до стодоли таки 
з дбрпои на голові, бо так го чнріванцї пе увндит. Тай сї дйвит, що 
то буде. Аж ту двері від стодоли скрип. А в перйло кітка скочила. 
Як чшша сі ва пупець зубами, то ссала кров, ссала, поки не виссала. 

Як вже виссала, пішла назад до хати. А той синії ще так йойкав тай 
йойкне в стодолї — умирає. А зеть з дерном знов під вікно тай знов 
дйвит сі, що то далі буде, який тому копець. Дпвпт сї; Отара чпрів- 

іійцї, як не зачне блювати крбвю. Виблювала всю кров. Як виблювала, 

то ввела нуке, ваіісйла тісто, зробила пляцок, та кинула у пец. Як то 
у видів авть, ва клямку тай до хати. — Ну, слава Ббгу, щос злегла, 
а як, ци легко ти було ? — А жінка каже; От як звичайно. А він все 
сї лшпіт, то на стару позирає, то у пец. Як сї стара відвернула, а він 
с пбца пляцок допнув, тай під полу та до стодоли — втікай. — На, 

каже, вставай, їч свою кров! — Став сни їсти той пляцок, тай цоволн 
прпхбднт до себе. 'Але зеть дерне па гблову, тай під хату. Приходні 
під хату, а стара чпріввїщї сї росшшав. — Днвй сї, каже до допьке, 

може він, він нічого не винен, увйдїв пляцок тай хбпив. 'Але за то 
він мусит згинути. Ти будбш вітром, а я буду вилами. Поїдемо з нив 
но пшеницю. Як сї ставе, так сї ставе. — Рапевько, шче темно булб, 
входит стара до стодбли тай буди?: Вставайте, поїдете в поле по пше¬ 

ницю ! — Як їхати, то доїдемо 1 — каже зеть. — Приладив фіру, тай 
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗВІРЕНЕ. Т, IV. 25 
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сокбру за- ремінь. А стара чпрівнйцї каже: Та сокиру лишіі в хаті, тая 
сї нам не придйсьть; на що тото береш, ліпше в хаті лиши 1 — Та 
чому, мамо, сокбра в поли то здаеьть сї; меле вовки папідут, а як сї 
от сорбчка зломит, то треба затесати. — Поїхав. їде вів, їде, аш ту 
схбітв сї вітер, д^є, ані страх. Той не може аа возї устояти. Вій ві- 
дят, що сн не дасьть ради, шчо мусит впаотп, чіпів сокйру аза ремеиє, 

Таи як надав, та в вили чах сокбров, а вп.іп на двоє. Тая вітер нараз 
устАв, веьо утихло. Привіз він вже пшеницю, зложив у стодолі, той 
вхбдпт до хати. Дивпт сї, стара на лаві лежиг така закервавлена, ціла 
в крони таи тбжко стогне. — Ходи, вставай, каже до жінки, поїдемо по 
лїкаря!'— Жінка встала, ввела дитйиу. Чоловік приладив фіру, спаку¬ 

вав всі річн, посадив жінку з дигянов, вапрєг кбиї, свиснув бичон тай 
поїхав в своб село. Над’їхали над ріку. — Злізай, каже, бери дитину 
та посади ту па берегу! — Жівка нусїла так зробити, бо так чоловік 
сказав. Лишила дитйиу, а самі переїхали па другий беріг. Як переїхали 
то він до жінки: А ну, перелети полб! — А жінка в плач, бо вабила 
чируватн. Далі сн пагадала та до дитини: Перелети поле! — А дитйиа 
через воду фіть. — То так? Так тї стара паучпіа? — Як хоиив і, як 
вацев обер.тАтп в своїх руках, то кров з неї текла, так бив. — Що піп 
робит? Казав сї жінці’ висповідати, дптїніу охрестити, сам при сповіді! 

о всім ксьондаови сказав тай так всьо очистив. Потому впи ще довго 
жйлп, добре їм було тай всі люде їм завидували. 

Зап. в сїчви, 1903 р., в Дрогобича, від Івана Борнславського, В. 
Левинськии. 

316. Королївпа-відьма. 

Буу у йидпьіи крайу король і иау іїядпу доньку, шчо була с при¬ 

роди заирАулииа зли» духом і муеьіла з займи духами від льіт двапа- 
цьіть шчо почи бавити сьи. Було тотб королеви дужп виприіійнво, нак 
вів вйдьіу, нічо йигб донька каждойі почи десь па забаву на йакусь 
відьійде вікно» з замкненого палацу і каждойі почи до дваиацьитойі 
години дееьить пар чирпвйкіу ростаньцьуйи, а він пи зпапи де, с ким 
і йак. І у жадид епосьіб ии міг сьп від иейІ того довідатп. Вйдьіу ко¬ 

роль, шчо йияу тото ии пріліймми, шчо він ви здайи, де йпго донька 
і с ким шчо ночи сьи забауяьайи, постановку каждойі ибчи дати жом- 

ньира на пост від диуййтойІ до дванйцьитош годйип у пійі уласьиьім 
иокбйу, де вона спала, аби вій йійі допільнувАу, де попа ходнт і с ким 
сьи так забаульани. Дау суровий наказ, жи йак жомиьир доиільнуйіі, 
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то дьістани вннадгорбду за тотб, а йак ші допільпуйи, то мани три мі- 

сьнцьі темного арешту. Прийшов жбдньнр на поет у доуйатьі годнньі 
і ета^ у покбйу і стоиіт. Приходні година нійГ, шчо нона наїв йтя до 
в лих духїу на таннд, устайй королбуна і йде до шафи і виймайн фльашку 
бпійум, льльнни до кильішка і пьібп у річн жалуіїи жоашьира, шчо з ро- 

сказу батька йійі муснт ньіч страждуватя кодо пені І проект йигб, аби 
віяну кпльїшок горіукц. Уаьпу бідний жбмиьпр, випну КНЛЬІШОК тбйі 
горіукИ) бо вій пя заау, шчо то бпінум і яак виипу, так на тьїм місци 
упау і заснуу. Королеуна ввібрала чирквяки у хустку, отворйла вікно 
і полетьіла до вдих дух і у* На дванацьпту годину повирнула і чнрнвйкп 
ростивьдкувала і кинула йіх усьіх у свбіїім покбЙу, а жбашьяр шче 
епит, бо бпїйум ші вийшов зо сну* Прихбдьит рано жбмньнра звітти 
випускати, вйдьит, шчо чирнвяки роставьцьбваньі, а жбіньир стойіт па 
йогах, аля побільіу так, йак би в йакойі юрб би устау. Мильдунут ко¬ 

ролеви, шчо чнршшкп роетаиьцьбваньі, а жбхньпр цьічб пя видму, ньі 
ііїїаііи* Усадили жбмньнра до темного арешту иа три іісьицьі. Потьіаі 
так сьи стало шче ештнрма; вябярайут жоашьира старого, аби йшоу па 
шосту ньіч на варту. Жбапьир уже зианп, шчо піди на варту, а ви 
знай її, шчо сьи в ним стани, бойіт сьи. аби сп кару іш заслужйу і дяьа 
відваги льішнойі пішбу на кантйну тай нанйу сьи горіукн. Закурну єн, 
еьіу і думайп* Дж йде до кантпнп старий дьід тай кажи ниму: Чого 
ви, панн вбйак, дуіаннти ? — Жбмпьир узьпу і оиовіу йпму о усьім, 

а дьід до него вітиовідйнп: Ни бійтп сьи, вам пьіц ви буди, али по¬ 

слу ханти, шчо йа вам скажу* Йак прийдеш иа варту, то у тьі годинні, 
шчо королеуна майи вїтходйти на свупу забаву, буде вам давати трунок 
нити; абйсти тбго трунку ни пили, а з рук возьміт і пбпри писок ви- 

льльийти за бїїшйуку, а удайти шт^ку, шчботн виполи. І зараз на тьім 
місця унатьтн і засьиьїт, абйстя мбцпо хропіли. А вона зйраа зборе чп- 

рпнйкп і у вікно отворйиц иідб. А вам пати торбинку. Йак скоро вона 
У вікно скбчит, так ви собі ва яеу. І махнеш торбянкоу, а поряд вами 
етапи кінь, иа котрого зарас сьісто мусити і У моменьтьі піні пирижи- 
нети; а пати вам шпильку, валбжитп ся за шііику зАрас, про туту 
шпильку вас пьіхтб вйдьіти не буде, така зачарована. І йак йі ппрвжн- 

нети, зобачити штйри срібних днривйоки при дорозьі, а мнжп ти я в ди- 

ривипамп сьтьіу застеляння і иа тьім стожьі буде йідженьи і интьа па 
попас дльа королеупоні. Абйстн хутко вйпплн і зьзьілн і гал^ску срібну 
улояали і сховали до кишень! па знак, дести були. І зараз на коиьа 
назад і внртайтп сьн на своііи місця, бо й вона сьи верни за вами за¬ 

раз чйрце тотб, шчо пбдасу свого пп епожиіш. А йак прийідити коло 
вікна назат, с ковкії зльізити х^тко, тоу торбанкоу махпетн, кінь зпйкнп 
а ви льигайтп на свойй місдн, дести лнжили і храиіт, йак иисти храпілн. 
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А королева сьи верни в дороги і •іирвойки виростай ьцьоваиьі принесе 
напад і льііжи сніги: пишко буди узди хати, а ви усталити тогдіі на 
ноги, иьіби сьи пробудити і будети до дпьи стинати. А знак ньікбму 
пн показуйтп, ту ту срібну гал^ску. 1 жбмпьир так зробив, йак му дьіт 
сказау. На другий день раио жбхиьпра звітти увільнили І ирнтставнлн 
королеви, шчо чиривйки ии ростаньцьбяапгЛ. А король сказав, жи такі 
річи мусьпт сьп три рази постарити і иуспт жбуиьпр йти і другу віч 
на варту. Другого вечира прпхбдит жбмиьпр па каптйау і випну зиоу 
горіуки, закури^ сп, а топ старий дьідбк зиоу ирихбдат І кажи до ііб- 

го: Так зробиш, йак іїис учора робйу, лише де б^ло срібних штйрп 
дпрппйньі, то там будут пииьі золотьі. Жбмиьпр вноу так вйкоаау усьо, 
йак му дьід порадну. Увільнили жбхиьпра другий рас с тоні варти і від 
разу заповіли і на трбту ньіч. Третого вечира прахбдит жбмпьир до 
кап піни, зиоу вйгщу горіуки, закурйу собі, а той дьідбк аноу нрпхбдит 
і кажи іінму; Сені ночи вам буде иайирикрішаш, бо йак уже сьадити 
иа копьй і будети йїхати, то сьи здйблити разом с королеуноу і з зли¬ 

ми духами, шчо будут ио иьу йіхати. А будут там уже днйамдвтбві 
штири диривйиьі при дорозьі і вони при ибнасьі самй будут і ви бу¬ 

дети разом з ними. Уже ви будети того йісти, аньі иіітя, Аги галуску 
дийамиитбву Уломити І еховайцтд до срібиойі і до волотойі, то буде ве¬ 
ликих три знаки. І нагли стани пбвуз коло пнх і иосьідайут иа той 
пбвуа альі дУхи і королеуна І ви абйсти сьи того повозу учинили, а ко- 
иьй лишити там, де дийаяпнтбві дирнвнвкй. І сими побідити разом 
з ними на ильад забави. Іїак там прийідптп, зараз йійі с повозу нбзь- 

мут і аанпсут до саль; музика б^ди грати, а вони каждин з иеу з оеббна 
таиьцьуиатп. О каждим злим духом піде раз у тйніщ і чиривйки нідре. 

А коло них буде сьтьіу застелиниії, нідьіцьи і напйгок црпдАгоджепнй 
і будут годйпу Йістн, піїти і забаульати сьи, а ви иіт столом абйсти 
сидьіли і начипьн тотб дороге, лишки, ножики і відбльцьі до кишеиьіу 
абйсти забрали. А иаколй учуиити тура 1 до нойазду, абйсти зараз па 
двір вибігли і чіпали сьи до пойазду. Йак прийідптп па міецп, дестц 
копьа лишили, так зараз па копьа сьйдити і прийіднтн до вікна і так 
вробити, йак Уииред цисти зробили. І жбмиьпр так усьо учинйу, йак му 
дьід оііовіу. Другий день рано црихбдьнт жбкпьнри увільппти, зобачияи, 
шчо чиривйки иодбртьі і замильдувілд королеви, шчо іш вйпоупиу жбм¬ 

пьир служби свбйі, бо уже чиривйки иодбртьі. Казау король жбмньира 
закликати і пнтау сьи йигб, яльачбго трбтойі ибчи нн донільиувау. 

Жбмиьпр вітиовіу: Йа допільнувау, аіи протбкул зложу при наші і. і ко- 

ролбуньі. — Росказйу король доньньі свбйі прийти до пврислУхаиьп 
протокулу, абй у живі очи прауду сказау, йак де шчо було. Прийшла 
королеуші. Жбмиьпр зачйу протбкул складати віт пбршойі ибчи, йак вій 
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доиІльиувау. А корояеуиа вітперла, шчо то іій прйуда, ба того їїп було. 
А жбмньпр вйймпу срібну га.туску і повпзіу королеви і королеуиьі: 

Міну зиак, шчо піт такії я деривоя приготоулеви було ііідлб і нитьп 
Дльп вені. ’Али жи він зьзьіу і випну, бо ббршн там буУ, йак вона, 
а вона ви дь істала того уже, то вир аул а сьи з дорого, бо ви мала 
сііли там сьи дьістатв, де йіхалп. Королеви» заполонила сьи вві у стиду, бо 
Уже вмдьіла тогдв, жи тая жбмньир буу. За другу вьіч вложпу такжи 
нротбкул, йак ііі доиільнувау і ноказау золотій знак, котрій королбула 
йак уздріла, занила сьи ліпити. Здожііу протбкул аа трету иьіч, Йак 
бу*ло і воказау знак, дийамнитблу галуску І с пльацу забава начиньв 
столове, котрім ІІГли і при тьіл сказау, У йакйй спбсьін чирпинки сьи 
подерло, иочія королеуиа пьіц сьи иідознііти ші могла і зробила сьи 
иако яяртва, а на оетатку шче сьи епоногла на пару еьдьіу, котрі ска¬ 
зала .ийрит королем і цьілбу тая комісийоу: Коли він такий мудрий, 
шчо мне дошльнувіу за живота черне три вбчп, пан жв мине допіль- 
нуйи чирис три иочп І по спирти. Йа хочу бути похбвапа у косьцьйльі, 
бо йак мііьи три пбчи ив буди піїьпувати, то ви дам еиокбйу цвілому 
дворовії! — І у тьі хвйли умерла. Зробили трулву і поховали ці 
У косьцьйльі па верха при ббцьі иа досацьцьі. Заказіла жбмньирови 
іти на варту до косьцьола. Жбмньпр сьи аадумау і нриіішбу заоу до 
каитйии, винну горіукп, закурйу си, сьіу і дувайп. Прнхбдит аноу той 
дьідбк і питанії ііііго, чб сьн так зажурну. Жбяиьир пітдовіу: Радилисти 
миле дббри у пнрбд, дай вам, Ббжи, вдорбуііи, іли хто мшіб тпнбр по- 
радит? Бо вона уже умерла і стойіт с трупвоу у косьцьйльі, а Ііа 
иійу рбскас чйрвс три ночп йі пільпуватп. 1 дужн мц тпнерка страшно, 
йак миртвбго пільпуватп. — Іїітновідаіїк старвц: Нп журіт сьи! При¬ 
крішим вам буди, йак уішрбд, али послуханти мові радії, то ньіц вав 
албго сьи ви стани. ІІершоиі ибчп иідегц па вір ту до косьцьола і зам- 
кпут вас самих у косьцьйльі ; а ви абйетл вільізли на хори і сховійитп 
сьи до тпііі фрамуґіі під міх від брґана, бо. вона буди шукати за вами 
по цьільім косьцьйльі і буди вас Усьіаа снбсобавп узивати, абнети сьи 
відозвали тьілько до вені, а ші аби сьи пьіц иа вітзивіілп, бо вона 
Усьуда буде, у каждьія кутику, ляше на хорах, там па буди. І похбдит 
до двапацьитойі години і льажи пазі; у трунву і запре сьн, а ви тогдй 
абйств сьи уже пьіц ви боіійлп. — Другойі вбчи сховайитв сьи за 
віутар матки ббжоіїі, бо воиі усьудн буде ходити і буде вас Узивати 
і благати, абнети йі сьи відзивали І показали, али у жаднії спбсьіб пн 
відзиваіїтн сьн. 1 вона назад по дваніцьитьі поверни до трупки і зноу 
сьи замкне. І тогдп впоу абнети сьи уже пьіц ви боіїапи. Третоііі ибчи 
буде вам дайприкрійши, бо у каждьія місця були, лише ші буди за 
трупвоу евбйоу віт сьтьіііп. Йак прийдете до косьцьола, абйстп сьи 
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утиенулц. лежптв за йійІ трунву попри сьтьіну. Наколи вона трупву 
отвбрит свуйу і вас вікком пракрййн. І буде вноу вас узивати усьільа- 

кпаш просьбами, абйстп Зі сьи показали і кїіждп місдп впрпшукаіш за 
вами, а за трУнву свуйу ви погльапи і вас вйдьіти пи буди. По коиец 
дванацьітойі годний в вилйким жалем І з гпьівбя льажи до труп ви свбйі 
і запре сьи віком і уже па віки умре і оживати пи буде, а ви тогдй 
свобідно' собі вбжити по косьцьйльі ходити або сидьіги, пьіп вам пи 
бУдп. І так жбмньир вйкоиау чйрпз усьі три поки, ііак го дьіт поучйу. 

І трбтого дньп жбвпьпра с косьцьбла узьпли, привели до корольа 
і опові'У Усьі Віці просьби, аак вона йигб просила і увивала, абп ні сьп 
показау і де вій сьи ховйу чйрис три нбчи, по чім король вгіслухау 
йиго нротбкул і узьау йпгб за твирдбго і відважного жбмньнрп і при- 

значну му аа тотб доки житьй йпгб двіста дукатьіу рбчпи. 

Зап. в лиипн, 1902, в Нужниках, Бучацького нов. від 0. Розовського. 



XII. Знахарі і чарівники. 

317. Як дістати чорта пасічника. 

Йак перший рій вийди з вулийа, а сьйдп на галуну, то ту галузу 
узьшн до дону і вварити, Узьитй с тип горшком, чи тав у чіи око спи 
варйт і вийти, де йи три дорозьі, пнрид двапацьнтоу у почіі і скинути 
с себи шватьи, зачііти вити від пьіг аж до пойаса, а дальі пн сьиійи 
вити, то і за той чис покажи сьи так іїакесь, йак сотоппик, бо то та* 
кой він сан. І буде сьи питати: Шчо потребуйи? — Тогдй шчо потре- 

б^йнш, то ножній собі жадати, то він тобі усьо зрббит, навіть пи по- 

трібуииш бути У пасьіцьі, хіба колись подпвнти сьи, а він сан Уеьо 
рббит. — ’Али аа тбйн в^сиш ниву сьи пітпиеати. 

Зап. в липаи, 1902, в Нужниках, Вучацького пов. від Я. Мах¬ 
новського. 

318. Як можна побачити свого судженого? 

То рас йідна дьіучива хтьіла коньчн знати, йакий буди йі судже¬ 
ний тей пішла до чаріупяцьі па раду; а та йі кажи: Йак прийде па , 
Апдрейа у почи, постау на стольі дві йідна нових льустрі, а на протну 
кождого йі дну сьвічку запалити треба і треба так спдьіти саиій тихо 
аш до піуночи і дивити сьІ то у йідно, то у други льустро. І у ту¬ 

почи прийде тірічений. і він иусн с чиясь прийти у руцьі. Йак з квіт- 

копу, то буди добрий, а йак з батогоя, то буди бита жінку. А то шо 
будп вати у руцьі, то возьви сибі. 
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Ну, тей прийшло па Аидрейа, та дьі^чппа так зробила і спдпт, 
чпкайе. Сндит, спдпт, аш приходи піуніч, ала ньіхю пи прпходвт. Аш 
чуііи, двері 'рип 1 Вона оглиидийп цьі, а у хату увійшоу такьпії ладшііі 
хлопчик, шо аш ну! Він дрпцшоу хутко до нені і поцьулуза^, а вона 
диви дві, а у ваго у руцьі йидвибппй батіжок. А вона хап і виходила 
той батіжок, а вій яарав утьік. І від то дії ше ипиуло шось зо штирп 
роки, та дьіучина вабули, шо видьіла тодн того судженого і Йі 
траппу сьі шось с третого сила парубок і вона вийшла за него. 

Длп то іш буу добрий чоловік, бо часом бпу ні і то добрп. Йідного 
разу пиривнртайа той чоловік шссь в йі скрипи тей здіїбау там той 
йидвабнпй батіжок тей сьи шітайп жінки: А ти в иіткп к&іпш той 
батіжок? — Та сьі диви, тей пригадала сибі, жи то той, шо відібрала 
рас иа Аіідрейа у свого суджшюго тей днин дві на свого чоловіка 
І пізнала, шо то буу той самий, шо приходну тодн $ ночи. Тей вона 
росказала йму, йак він приходну до пейі. Алп він пп памньатау, шо 
приходну до пейі, али каза^, шо то йнго батіжок, шо він мау циго 
ше в маленьку, али потім вій десь подьіу сьи. 

Заи. в червні!, 1002, на Крпводянці', КамІнецького нов. від бвкн 
Юнак, А. Верстальник. 

319. Лік па любов. 

До віроломних хлопців берут ся дівчата таким способом: Купує 
ся у Жида за І крейцар цукру і то самий кінчик з голови. Той цукор 
завиває дівчина в плиток або в хустину, ідо її носив милий і воснт 
его 0 днів під. ішов, аж пожовтіє. Девєтого дня пускає па цукор каплю 
власної кровн з ніпельного пальця, а відтак зловивши лнлика уяертвит 
его влаенов руков. Випинає з пего ребра, товче на муку, котров поси- 

пує цукор. Відтак усе тою змеле тай вен ну є до якого напою, найбільше 
до горівіш, котру дівчина дасть випити віроломному. Як хлопець прийде 
на той час, на котрий дівчина сама загадала, то єау сп пїчо не етапе, 
а єелп пї, то буде нидіти, а а пего живі яіцірки будут виходити. 

бели любчик не прийде (бо умер), тогдп дівчина сама заживає тою 
данй і замінює ся в знвулю або в ласицю, в березу або е тополю. 

Зніт. ШОЗ, від Михайла Гаудика, в Дрогобичи, Вол. Левинський. 

320. Як привабити хлопця. 

Дьівчина іінк вобачпт хлопцьн, а хочи, жнбц той х.топпц ходив до 
нені і возьме того сьльіду, що той хлоиоц Іде, альбо пороху, альбо 
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болота — ф шчо він фступит, возьмп, наббрн в руки, а йак йи бігу в, 
альбо в воротьох, альбо Гіак сьн там трафпт і вбзьмн, тая насидіти піт 
той бігун і кажи: Жибпс так бігав до неип, нак тол бігун бігаїш ! — 
Тогдн той хлопни, жибц мав каку роботу... і кусит до дьівкн бігати 
— ХОДИТИ. 

Зад. 1902, від Гапнп Фешцької, в Будзанові, Теребовельського 
лов. 0. Деревянка. 

321. Як причарувати дівчину? 

Йак хбчпш, аби тьп дьіучпна льубйла, купи собі хустину таку до 
носа і ші уживав йі, тілько дай на нрисьтьіу тим, де ксьонц кладе 
ки.тьіх з вином піт простирало, шчбби ньіхто ви вндьІу і так починай 
сьім Утрпиьіу, чи но пбльскп сьія мшйу сьвцтих. Тогдн озьаіі туту 
хустку так, шчобй ньіхто ви вйдьіу І сховай йійі у йакйсь такті папір 
або платину чисту, шчобй о ай сьн кп брукала І ньікбяу іш показуй 
і у руки ви давай. Тогдн кутру хбчлш дьіучину, мбжпш йі очпрувати 
таким способом, шчо йак вона йде попри тебп, а тп собі тоту хустку 
зрпхтуй, шчобнс піці Ударну хусткоу но лнцй, Розуиійи сьн но цьільім 
тварй так, шчо за тим закрлтьбм хустки, жвбн она тлбе ви вйдьіла па 
тон чнс. То вона тогдн тлбе сьп пи вітчіпйт ньіколи. 

Зал. в липли, 1902, в Цужпиках, Бучацького нон. від Я. Мах¬ 
новського. 

322. Як причарувати дівку лиликом. 

Пак хочнш, шчобй тьп дьіучпна льубнла, то муслін лплнка злапйтц 
і кунйтп новий горпец чбрний і того лнлнка запхати у горнец, накрити 
крушком і етйркоу обнизати добрії так, шчбби ні парки пьіґде пи було. 
Тоди розьібрйтп сілі, абйс буу цілкої годин, шчобй на тобі ни було 
пьіґде аньі нііткп, паніть жпбйе собі палиц скальічну, а заиннУу илат- 

кбя, то ливбльно, то мусиш р о впнути, так розумійн сьп. йак тьи міма 
на сьвіт Упдбдила. Тогдн озьмеш той гориец з лплпкбм і поннсеш там, 

де ііи купа ковальіу чи то мурахіу, Занбрпайпиі, шчббн того горшка ни 
було віітко І собі підеш до дому, а другоні ибчн зноу так зробиш 
і у саму тоту пору нйрнд дванацьітоу мусиш йти. Йак будеш йшоу, то 
тьи ин буди пускати, буде крячати до теби різьпимн голосами такими 
проразлавнін, шчо сьп будеш дужії бойатп. ілн собі жлбие с того ньіц 

ИНОГРАФГШИй ЗБІГШ1К. ї, IV» 26 
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на робну, воно тобі пьіц злого иїї Учйшіт, Йак озьмйіп той горнбц 
і жибпс дужо утьікау і ии обгльидау сьн, ходьби тибе і за іілйчі ла¬ 

пало. До горшка ші оьяііїиш дпвіітн сьн, аж у дона, йак еьа убиреш. 

Йак уже сьн убиреш, тогдй сьн ноднвиш, а там буду? грабилькй і вилка 
с того лидика. Озьаеш і слнноу обіййнш евойоу і собі сховайиш. Йак 
скочиш дьїуку счирувати, шчббн тьи льубііла, то возьмеш і грабнлькааш 
до себи йригр6байиш? аяі ви по зимлії, али йійа по кільі десь так по 
лиши або по рудьі так, шчобй вона ии вйдьіла, 'Али мусиш но гбльім 
кільі драпати, то вона тибе сьи пьіколк пи вітчіант, хібабие ии хтьіу 
сан ішІІ, то так мбжиш зробити: Тими вилками штурклутн шйі віт себіг, 
тогдй вода сьн тибе вітчіиит. 

Заи. в лйпнн, 1902, а Нужниках, Вучадького нов. від Я, Мах¬ 
новського. 

325, Невдатні чари. 

Ту у Ііидиьім сшіьі від нас шщадйко ходку парубок до дьіуки. 
Так воїш сьи льубйли йакйиись чис, потому вій йак покйпуу, тій сьн 
ожинну а ййпшоу, а вона сьц віддала іакжп за шіпшого. ’Азги жп вона 
за тони, шчо він сьп з пеу ни ожинну, то була зла па ибго І хтьіла 
з ними так зробити, шчббн воїш Йждиб з другим нд ендьілл, нгі мешкали. 
*Али такбго способу ви могла дьІбратц. Аж видного разу вигнала нова 
пасти худобу с свого сила, а з нашого сила впгпау нарубок касти ху¬ 

добу; а то но;ш разом сьц граппчит. І вони разом пасли, так йак би 
то иа сябйіл. і вона зачила казати до ного, жи йа вас буду просити 
дужи, аби ви мшіьІ іїндиу річ зробили, али так, аби иьіхто нп внау* — 

А він кажи: Скажи шчо, ііа ти зрббйу. — Вона тогдй занила диму 
казати, йак до непі той парубок ходйу і з иеу сьд льубну, а потому 
в ийпшоу сьп ожинну, а вона тапер ниму хбчи так зробиш, аби води 
сьн так діли і аби сьн ровьійшлн, аби разом нн сидьіли. Бо йа біш, 

кажи, могла і у свбйім сндьі то потрафити, али йа сьн бону, бй сьн 
хто пі довідау; а ви йак, так шшьї зробити, то у нашім еяльі знати 
иьіхто на буди. — Він сьн ннтаііи: Шчош то такбго? — А вона ка¬ 

жи : Динїт сьц, нак два пси на нидньї кістцьі будут сьн дерти, той 
буди тьигнуу собі, а той собі і будут так гарчати, а ви тогдй упатьтп 
мйжи тотй пси, ту кістку відбярГг і схованій, аби иьіхто ші вйдьіу 
і дасте мнньі, а йа вві за тони заплачу. — А він кажи до нені: До¬ 

брії, йа тотб зрббйу. 1 зачйу йі сьи іштітя, йак зона с тим буде ро¬ 
бити. — А вона кажи, жи до тбйі кістки шче д тра ііримауйити, алп 
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йа уже вам скажу, йак ви миша дьіетанити. — ’Али він пн хтьіу тойп 
робити тай уже більша а» гиау там пасти, аби сіл з пеу ті адпбау. 

От вітки то яле бире сьп понижи добрі ль^ди, йак на віт таких злих 
і заУзьйтих бабі.?. 

Зав. в лиипи, 1902, в Нужниках, Бучадького пов, від мами. 

324. Кепський знахар. 

БуУ йа У Вйхторові, там стрільнлн Мазери у хлопи, Так там 
були протукула, стьпгали з вих, і прпсьйі заступник писправидлйво. До 
двох педьіль повісиу сьи на цвйптарп оа грУшцьі. І У ночп шандаріу 
папастувіу, да плечі льіз, по дахах бігау, хати рошшивйу. ІІрпйшбу 
йа до одпбго хлопа, навивали го оиирем. Шана була пора і кажу: Ип 
аийву, йак пирийти дорбгоу, шчо ви повішильпик. — А він кажи: Най 
бп ми були заплатили три дисьйтки, він би буУ пи ходйу. — А йа 
кажу: Або ви шчо виайити? — Йа так зиайу: Була одна граинцьи 
мйжи двома ґаздами і йа туту граийцьу корчувау, а там були старі 
верби, дауньі. Згодну йим сьи з пйми — мови усьо дйрпво, тотп вбрбн. 
Йа кажу одибму: Най буди твойа гранйцьи, а другий кажи: Ньн, нова. 
Йа казйу: Вітцустй. — А вій пи хотьіу. 1 тбму пошкодило, шчо казау, 
шчо йиго граийцьп, А шчез би, злий дух усердну сьп, тай усьі ми 
тотп верби у фбсу вікидау, у воду. А йа, кіжи, пак йим погрозну па 
пего, па того злого духа і другові почн вікидау ми па віеци, там де 
йа буУ сам вікидау. — А йа кау: Ну, шчош то можи бути, шчо ви 
таку погрозу давити, йак божа сила більша, йак зле. — А вій кажи : 

То так йа. С тих страчіу*) — то вони, кажи, етрашниут; йак котре 
шче мани доги хрпсьтьігньскі, то тотй лише лудашйут і тотй страчі то 
ішшкідзйві шче, шчо мапут ибгп хрпсьтьйиьскі. То ВОНИ ДО СЬІМ ІЬІТ 
йак хбдьит, льітайут, і жидайут христа; то шче майп падьійу, жп буде 
мати ласку божу, а піт сьім льіт «ноу до сьім льіт хбднт, проспт, то 
йак охрастпт пакйіі будь панік і кніш, то воно шче ваші падьійу па 
лаеку божу; іли котре, кажи, майп Уже куричі пбгп с тих страчіу, то 
уже впачйт піу дивавола, шчезло бн. ’Али ййдпак шчо воеш падьійу 
майут па страшиьім судьі, шчо віче абжут прийти до неба. Йа, кажи, 

закажу вороппьі, шчо ви будут ппшнпцу вісти ґаздьі. — А йа к&жу: 
Скажіт миаьі, йак то йп у тих страшках. — А піп кажи: Ни мбжу 
дальі сказати — і уаьиу тай по йазйцьі пошурувау сьи. — А йа скааау: 

*) Діти, трачені дівками. 
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Усшхогушчиії Бог усьо того ігіфикопаіш і хрест сьватйй усьо тотб по- 

бпвайп і віра пас па сьвітьі тримана, пбдлуґ Хрпста сьватбго, пбдлуґ 
сьватбго ангеянйа, книг віри, праудпвоні правди, пісьльа христийань- 
скойі науки, і ньіхтб нам иьічб злого пп здьілайи. — Він опустйу го¬ 

лову і стау на ті, і» і ііа ні шоу від иего. ПЕчев ну сказау : Слава най- 
вцшшому Богу Ісуоу Хрпсту! — і пізибіїія година відьіпшбу від него. 

Зап. в липни, 1902, в Коропцп, Вучацького пов. від Олекса 
Сеиьчука.. 

325. Ящірки в яблоках. 

Буу удовпдьі спп ф&ннвй, парубок, уже з вбпека прийшбу і буу 
маййтнпй : али Видна дьіука іш е ту тоншого сила служила ту у йцдвбго 
богатого ґазди. Дужп була файпа і робітна, ’Длн ііцднбго ранку ішла 
вона у сялб, а той нарубок сндьіу на дворі на стьільцп і стругау 
обрУ'і забивати па конбуку. А вона кажи: Добрий день, Штруньу І 
А ти зрана до роботи узьпу сьи! — А він кажи до ибііі: Та бо йа 
вііджу, ікя й ти з раніш по сильі ходиш, — Она тогди приступаЗн еьи 
блйсчн і виниаііи з подблка двбйп паблок дужп файлах, бо У того йійі 
ґазди були усьіль&кі наика. На ти, кажи, тих двбйи ііаблок, а дикй, 

йакі фаііньі, а «ідж по, йакі ноші добрі. — А вій кііжп: Йа знану, жи 
воші добрі, али йа шче пацьор пд мовну, сховану, зьзьім нотбау. — 

І буу уипрбвнпнй у такім широкім рпмбни і ноклау тотьі йапка за той 
рнкївь, А она хвильку постойпла тай пішла у слону. Він опстругйу той 
обруч, прийшбу до хати, вникну тотьі йапка і ноклау на поліїцьу за 
миски так, аби ньіхтб ші віідьіу тай ні шоу до роботи до Внищоїі і за 
йапка за буу. А він пучувау Усе па дворі. ’Али Видного разу приходні 
до хати рано, а ваго мама кажи : Шчось чи вЙшн, чц щось так шолб- 

палп у полини за мисками, жи йа чоеь аш спати ни могла. — А він 
тогдп нригадау си за тьі дві йапка, тай так собі д у мани: То Уже пеунп 
мпшн зьзьілпі — Тай стара шчось там робила коло ніш на, з він до- 

сьйх тіні панка, тай уяожйу за рипінь тай вйпшоу до стодоли, сьіу 
собі на порІх, роствірййи ножик крапати ішіко йіотп. ’Алн Вид по було 
тнирдб, а другп було мньнгбньке, таке йак капшучок. А він думайн : 

Зьзьім йа Унерід тотб мпьпгбнькп, бо воно сьи так фаііпо залежало, — 

Він трбшка йжгб шіткранзу, лйвпт сьи, а так купки нашчірбк, такі уже 
з ланками, а Вішко у спредппьі порожне, лише етойїт шкірка з верха 
так, йак з йайцьв шкаралупа. Той тогди сьп зиіншу з розуму і збойау 
сьи і .здивувау сьп, шчб то ва таке пайко. І борзенько йигб затулку 
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так, иак воиб було і вийдну с кншбііьі хустину і тото манко зауянаау. 

І тогдй дуаайк собі: Ото добри, жи йа того надто тогдй по зїїїу. То 
иеунп іі у лшіьі би таке було* Шчож йа типер с тим папко» вробйу? 

Показну биі ваяІ, кобй мама шче й коцьубоу ви дали по голові за такі 
вінка. ’Аян усьо бідно, піду, покажу мамі, — Приношу до кали, 

аоківуйу німі, а мама аж руки заломали тая кажу?: Бій сьи Бога, уже 
би ти сьи йакась була прислужила* На шчо тобі йаблок, пак ти маниш 
сьомі? Дай сьуда, шчось йа з иняи врббйу. — А вій кажи: Ей вьн, 
иак йа уаьиу у непі, так йі віддам, — Там зауішзау зноу, а то 
зараз була оядьільи, А вія У ішдшьу йде межи парупки, кажи : Будбя, 

хлбццьц гульатн ппігьі* — Дейакі кажут: Дббрп; алн коли ви уеьі 
гроші капут, аби дати иа музику, — А вів кажи: Йа плачу сам нїїйьі 
музику, а будем гульати аж до вбчпрп* - І дееь У саме полудим ири- 

пронадилл музики, запровадили до йпдпбго ґосибдард і гульайут* ’Алц 
ирихбдит і тої а дьіука там иа музики* 'Алн йак то у нидьїльу, йи чиє, 

поиасхбджувало сьи дьудйіі пбуно, і ґазди й ґаздіньі і мальі дьіти — 
тяпло, файле — і дйуймт сьи* А йак то даупо, каз&лн льудп, шчо ддьа 
дьхукп найбільший уетпд, котрі дьіущЛ иа музйках марш будут грати. 
ЙакйЗ той марш, то йа ия знаїїу. При то дат вій до музики і кажи яу- 

вїікови, аби вагріу марш. А музика ші хбчи, кажи: Иа шчо таке ро¬ 

бити, йак так льуди фаііно забпуйййут сьп ? — А вів кажи до ваго: Нп 
иитанти яьічб, лиш грайти, бо йа вам плачу, а мак хбчпти звати па 
шчо, то йа вам скабку і покажу, — Тогдй приступанії сьи до музики 
і роамйзуйи того майко і пішу показуйп. А музика кажи : 0 йакась то, 

кажи, мудра дьіука. Варто йі марш файпин виграти* — А тота дьіука 
етойіт мйжи дьїуками і яьічб нн знанії. То уже було с тиждень або 
й більш я, йак тотб манко стоййло; вона собі я би думала, аби ній йиго 
трніау, тьілько шчо він йиго зьзьіу. Зачинай и музика грати, а ля ви 
марш, тьілько такбні удерід коломийки, а він ту ту двійку клйчи У та- 

ииц. І убійшбу з меу раз декада і зачннаяи ііімІ бити. А ту льудйй 
пбуно, стали боронити, бо мало хто апау, о шчо сьи річ росхбдмт. тАлп 
ицдньі крячили: Бий добра ї — А другі боропйли, казали: Чи тй зва- 

рйувау, жи так ґшети сьи фамио бавили, а типер такбйі ти біди иаро- 

бйу? — А дьіука питали сьи: А тож за шчо? Таж на вам яьічб ям 
вйииа, таж йа вам яьічб нп зробйда злого. — То, кажи, ви за зле, 
лиш за тих дві мавка, котрих мис ми дата рано тогдй й тогдй місти, 
а йа ціх пи йїу. Типер абйе мала памнитку добру, йакі ііапка давати. 

- Модно йі вибиу, вьіхтб я і нп міг обборо піїти і тогдй казау мі при¬ 

тримати другим варункам, аби тотьі льуди, котрі там були, уеьі вйдьілн, 

ва йакі вій папка мімі биу, аби таких йаблок яьікбму ми давала. А тота 
дьіука йак пішла з музпкіу, йак пішла с того сила, то уже йі ііьіхтб 
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ші впдьіу і ви вйдиг до пппьішиого дпьи. А йак би буї? тотьі папка 
зьзьіу, тоби буУ уяв]). 

Зап. в липни, 1902, в Пужипках, Бучацького пов. від мат 

326. Ящірки а животі. 

Була йпдпа стара кобіта і мала паспрба і мала брата дочку і ко- 

нечіш хтьіла, жиби він жиниу сьі а брата дочкойу. А він ви хтьіу, 
Нареюьтьі вона пішла, Наш чирку злапала і взьела, висушила йі, ростер- 

ла і намочила на девьіть дньіу, І дала девьетого дньа паипти сьі того 
пасербовп, то віт того вій сьп ожепн. 'Гей с того повиростали ііпяу 
йашчирки у еиридішьї. Потому ті йашчирки зачьили йго дерти і так, 

жи вів мусвіу с того умирати. То йі так намовила чаріуиіщьі, оди вона 
пе звала, ііакі йашчирки, плавлені, цц чориі ? 

Зап. в ліпшії, 1902, па Стригапцї, Кааінецького нон, від Барки 
Коваль, А. Веретельдик. 

327. Жаба в животі. 

То йідна баба пила воду а байури і випила з водойу малу жпбку 
і та виросла йі у сиридипьі. І йак виросла, тей біда: Баба пьіц — но 
нині і пити, води жаба потрнбуни і йак зачне жаба у серединні рай- 
кати, то чути було на цьілу хату. ІІІо робити! Возили ту бабу по успіх 
дохторах де-но йакі були, алп жадип нп міг пьіц порадити. І повезли 
ту бабу до салагуба до Холойива. А той салагуб поиолиу сьн і казау 
бабі иаііістп сьі снледцьіу. Вона зйіла шось лйать солоиих силецьіу 
і дужи хтьіла пити, а жаба так кричит, шо страх ! Тодн салагуб иалиу 
цебрик води, казау бабі льичи на виїли і губойу до той і водп. А жаба 
дужп хтьіла води, бо силецьі смалили і почула волу і вильізла з сярп- 

дшш до губи, а з губи вискочила до води. 1 баба була здорова. 

Зан. в липни, 1902, в Каміицї Стр,, від Б. А іаиовича, А. Бе- 
ретельнпк. 

328. Гадюка в животі. 

То зальубйлп сьі у йдпбгу хлбімш! дві дьіучипьі: бїдиа і бугата. 

’Али він тейі бугатоиі пи льубну так дужн, йак ту бідну. А бугага 
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кбнчп хтьіла, ніби вій йГ льубйу і шби вузкншіу сьі з веду, Тей шб 
рубити, холи у на ту бідну струЙГтн. Гас пішли воші собі на гурбт за 
чймісь, тей та бугата здибала маиеснньку гадочку і узьбла йі той уса¬ 
дила у шчииїричко цибуль! і кажи: Ану, цп ти ну трафиш лнкдутц те 
шчипірнчко ? — Оу-ва! о-тб волика штука! — І у на узьела і лнкнула 
те шчшіірьи, той ньїц. Тей шось так за аісьпць, дн за два, чуйн та 
бідна дьіучшт, ту шось сібрчн йі у жіівутьі Тей шу рас гірш і гір¬ 

ша і вона ньіц уже ііісти ни можи, айві ньіц і слаба; теіі стала худнути 
і рубити еьі ньінашчо, Тей мама ЙІ ду дьікаріу, гет Усьуди з веду, 
а Ві иьіц ни шшагани — шу рас, ту гіршії. Ну, дбньу, знісши знать 
умирати... — кажи мама. Бу то, знадити, та гадьука рузростаяа сьі 
У иьі*. Али трафиу сьі ше її ден Діл кар, ту буу такий сдбі лрбстдїї 
хлоп. Кажи від: Шб миньі дасьте, ту вияьічу ше ту дьіучпну? — 

А той хлбпіщ кажи: Дам тибї, чулувічп, шо сам схбчиш ! — Теіі той 
хлоп узьау ту дьіучішу і нішбу з непу ду льіса. І вудйу, зудйу йі так 
дбугу пу льіеьі, аш сьи вода дужд змучила і туди віл пулу жну її і на 
йагідвйк і воші заснула, а він Узьеу і ехопау сьи за сосну І диви цьі, 
Аш тут вилазит з нені гадьука, тільну голову виставила теїї сьі сху- 

вала і зооу, шу пукажц голову, ту сьі схувани назат. А вона так сьп 
розгльадала, ци ипма куш, Тей ни було ньікбгу і гадьука вйльша 
цьіла с иеїїі І йульізла еибі ну йагіднпку. А той хутку скбчиу ду нені 
і з буди у дьіучину і хутко утьіклгі. А гадьуку хтось настрахау і вона 
утьікла на те іісдп, з віткп віільівла і шукана, шукана, али ішма і воші 
десь утьікла, А то вона у льіеьі нучула йагідвйк і льіе і віільізла, 

1 та дьіучииа видужала і топ хдбшіц ожинну сьі таки а нбйу* А 6у- 
гачка з жальу сьі пулі сила. 

я* 

Заїї. в лютім, 1903, в Камінці Стр. від Петра Лехнюка, А, Не¬ 
ретельнії к. 

329, На місце баранів — град. 

Внло у педьшьу, Вийшли льуде с церькви і ні шли до коршім. 

Там бшу йіт і рйадиьі Надьшшбу йакьтсь панок і заиьітбу сьа, котре 
віт. І мбвдт нітовп: Цп позволите шедьі гнати черев село барани? — 
А віт Диму появолну. ’Алц другий сьа йакшеь ґізда наіїшбу? шчо не 
новвальау. А віт йиму кажи: Йа їїи старшин, мене слухати! — Госік> 
дарь кажи: Коли ти старший, то йа не бороньу. — І тот павбк нішбу 
с кбршмьі, а тот і'оснбдарь иьщшоу за шш і так му мбвиу: ЕГамньетай, 
жебшс гнау дорогої, жебьі ми й иддеи баран не скбчиу за фбсу. Коло 
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вітовоні хатн міниш рут І — І тот пішбу* Йак гради усипали самоу 
дорбгоу, а а вїтовоїіі хатн стріху сдерло і гола вьістаїа. Тогдьі мак віт 
увидьіу, шчо то такого Ііи і того щщньау до гроіадн* 

Зан. в мартї, 1899, у Мшаїщи, Старосамбірського пов, від Оле¬ 
ксандра Иаращака. 

330, Як чоловік відвернув від себе град. 

Уродила баба два хлбпоьі: Йидпбго перекотила, другого накопала, 

1 тот доііїшшй виріс, поніхау у льіс по дрива. Набра| си дрьгу та¬ 

ктах дрібних і сьа бойау яьісинчого, би го не ваґрнбйу. 1 днппт сьа, 
а ту Йде льїсннчьш. А то бну йигб брат, тот, шчо мати го закопала. 

1 прийшб]? д пеау, тот сьа дуже настрашиу, а той жбвдт: Не бі сьа, 
тотб скидай з вбза, а ходи, йа тобі дим сухих дро$! — І іговіу го 
дальі від вона. Привід го шід високу скалу таку і іншу мбвит: Диви 
сьа у йому скалу, шчо ибпдн сьа рббиті — А вій мовнт: ІІбндм 
йакісь ци чорти,, ци шчо. тоучуг льід, — То, ибвит, еут чорти, у ПІТ 
ма твбіш село тотб рихтуйут. Днееь у полуднє весь хльіб вйбйи, али 
тьвій не рушпт, бо йа йп тьвій брат, йа меджн тши чортами йа пай- 

старший, вони мене усьі слухайут. Мбвит: Ходи д позови ! — Привід 
го д візовії, ибвит: Йди у пбтьік, нарубай єн таких прутнкіу, шчо за 
рік виросли. — Тот нішбу і варубау сн, кілько но міг нести і сьа 
спитау, шчо с тим робити, А тот нпиу так мовну: Йак приіцдеш доміу, 
бис вблн не Удрігау, хиба біжи чим скорше на йоле, де йи твбйа 
нива І собі спили наокбда тими прутиками* — Тот ирийіхау доміу, не 
вьшрігау воли і пі шоу* Утбць пилу кажи: Де йдеш? — А той мовнт: 

Йа сьа зараз нерву. — І він так зробну на поли, йак йішу брат ка- 

зау. Прийшло у полуднє, зачало сьа хмарити, стали гукн і громи, 

начау грат падати такий грубий, йак гбрцьі І зону на болото весь 
хльіб, а бпго аьістау сьа* Льуде сьа усьі дивували, чому йигб хльіб 
аьістау і так собі Урадили, шчо він таке зробну. І йигб усудйли на 
кару* А він ябвнт: Коли ви мене судите, то ходьіт зо мііоу у льіс, Йа 
вам покажу того, шчо тотб зробну, — Унй йому нп вірили і пн хотьііі 
Йти, а дапьі б пішли, Вийшли у льіс, а папа того нема. І уіш па нього 
нарікали, шчо іііх так здурйу. Пішли даш, а пан той йи, І тот мбвпг: 
Дивіт сьа, вбяьи тот пан. — І гот пан прицшбу д ньому і сьа йнгб 
вагштау : Котрі па тебе найгірше нарікали? — А той вітповіу: Віт 
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і два рй&дньі. — Зараз тот віта згладіу? і двох раадшх ї тогдш іу 
другі льуди увірили, шчо то не він. 

Зап. в мартї, 1899, у Мшанци, Старосамбіреького пов. від Оле¬ 
ксандра Шращака, 

331. Фірмап — знахар* 

У ішднбго папа буу баль вмлівай, Заїхало сьп багато паньіу 
і багато фіряйпьіу було у тьїм дворі* Ввійшла сьп до свойі прпнначб- 
поні етаїїщші, Пак зникли, понапинали сьп і о ден парад другий зачну 
селі фалнт Той кап ; $ мого пава льінші копкі, другий кажи ? мого 
пана льІііші кбпьі, Розговбр вирви шоу такій чирис тотгі усьІ фіріанн, 

али два сьи сішрбчило, Ййден кажи: Йа ббрши пойїду, другий: Йа. ■— 

Чому? — Мойі льіиші кбпьі, йа ббрши пойіду- — А той кажи: Йа 
арббпу, шчо пи понідиш. — А той, шчо майя кбпьі найяьішпі, кажи: 

Тп запни не зробиш так, шчобп За нп нойіхау. — А другий вітповт- 

дййи: Будем впдьітн ; йа старший фірмап йак ти. — Сказау пан тому, 

шчо мау льіпші кбпьі — зайїздити по него нерид палаци, віїйшоу, сьіу 
на бричку, фірмап кіньми рушгїіїп, а кбньі пи мбжут сьи з жісьцьп по¬ 

ступити* А той фірмам кажи сам до себп: Чикай ! — а пан тото слу¬ 

хай а — будеш сьа каиати, шчо ти кавау, жа йа на пойіду. — Мау со¬ 
киру у ПОВОЗЬІ, вгійіиу ту сокиру І ПОВІТТИЕіау від зпіяьї сльїдн попри 
ноги кбньом себйім, а той кап дпвпт сьп на тут^ роботу. Иак тогй 
кбцьі рушили, иак аачйлн литьїта, а с того фірмами, шчо му так зробйу, 
пак сьи пустила ротом кроу і носом, доти плила кроу е того фірмапа, 

аш допоки на зайіхау до свого дому* Йак дома стау пйрит покопали, 

пан зльІз тай аш тогди стала с тамтбго фірмана кроу йти. Потьім той 
фірман збльід, шчо кро^ з пего злетьіла і буу слабий чцрпс кілька льІт 
І сказау, шчо ппма ньікбяа зяим войувати, три чирва дурпьі мисли аш 
тапер умирати, ии зачіпати н&ікого, бо нп знати кого, по приказу бб- 

жозяу тра жити, па зьяьі мисли ньікбла пн треба сьп спускати. Віспо- 

відау сьп & умер. 

Зал. в липни, 1902, в Коропци, Бучацького пов. від Олекси Сав- 
кового Сепьчука. 

332, Стрілець-зпахар. 

Були два стрільцї, Пішли собі в полонипї иа кози* Один стрілив 
до цапа, а цап упау. Припишу піп до дана, цап лежпт, а коло него 

ИТНОҐРАФТОПІЙ ЗБІРНИК. Т. XV. ^ 
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вже криви закіпіло, еплпло за бохоїіець хліба. Набпу вип пушку, берет 
цапа за йогу, а цап па утекп. Тот тогди пишоу, де два потоки схо- 

дьпт си,- па россошп. Тая росла вільха. Вій мау страх, шо то шос ему 
так пороблено, Уаьпу вки, внвертїу дпрку в вільсі і пішоу шукати гпи- 

лої колоди. З гнилої колоди внтьпг сук (що уже обіпріу) і ту дпрку 
виверчену у вільсі' заткау тай сказа^: Аби цеяу так очн застало, йпк 
я ту дврку суком заткау, — Нішоу вин собі д хакі, тай вичуу, іцо то 
йнго товариш осьлїн. Розпзпау вии, іііік то си стало, тай уиовіу му. 

Тогдп цеє перепросиу го, а вин ппшоу, впбрау сук а дпрки, а той 
проїшдїу. 

Йп погані стрільці, що пп дбают за душу, 

Зап. 1902, від Дмитра Шекирнка, (!5-лїтного дїда, в Головах, Ко- 
сівського нон. Л. Гарматїи, 

333. Лапка па вьвірі. 

Один чоловик йшоу у Баню а брлндзеу, та цпгапка запросила го 
хліба її дала му за корж хліба вішку (віха — иензлик), а Гіпк нею по* 

мастит сітку (зелїаиу ланку па аьвірину), то що схочи, те там си зло- 

вит, внадет. Вій шоу вин впдтпу д’ хаті, тай поклау сітку, по паству 
тоу вішкоу, тай усе си зловило щос, ніколи пусто пп клау. — Падала 
зьвір, яку си загадав — Але раз поклау внн у пері д хати, па задвнрю, 

внатп, що тото си дїе, що так зьвір паде? — Дпвит си кріз ванно, 
а то приходні лясщцЙ (загадау па лпсяцу); що покладе одпу лабку, 

тай впдберет; напнет си класти другу лабку, видберет тай слози вте- 
рает, плачет, бо виднт, що смерть видюща, а то ї женет таки яусоа 
в сітку, Тай иапослї лисиця і усіла покласти в сітку лабку і зловила 
сп. Впн те впдїу кріз викно, вийшов, віпуству лисицю, тай видтак дру¬ 

гим разом вцдцїс вішку цигапцї тай каже: На собі І — А циганка 
питає: Може то пусте, я тобі дам ліпшу! — Не хочу пї сеї, ие давай 
пї ліпшої! — Ппшоу собі і не брау, бо пе хотїу, щоби па пего пла¬ 

кала зьвір. — Це вішка по иевпа, вона ему служила тут, а душа стрільця 
вислугу вала сн тая чьортови. 

Зап. в сершш, 1902 р., в Головах, Косівського пов. від Мпх. За- 
яепського, Л, Гариатїй, 

334. Майстер майстрова шкодить. 

Буу йпдеп майстцр. ’Длн той ммстир згодну сьв файли й домбк 
класти за тіісьічу рниских, прнпияьнунау і зробіїу, лише би уже латати. 
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Приходні другий майстир, тай до пего: Слава ЇЇсусу Христу. — На 
віки віком. — Котрий то майстир домбк сей клау? — 1:Іа. — Отос ми 
майстир. Па лшший майстир, пак та. — Тай иобуу з ним, ии потрах- 

тувау того майстра подорбжиого, аньі ни дау му па дорбгу. Тай той 
ні шоу від пего биз иьічого. ’А.тн так вІдьНішбу від пего, можи була 
з чйдьи, надьійшла хмарка иивилйчка, вітер зачну війати, а с тобі 
хмарки голубий бухиу'у на той будинок, роскйдау му чисто до фунда¬ 

менту впхиром. Той стау, шчо робйти? Чикай, колйш ти такий мудрйй, 
буду’ й йа ни дурний. — Пирихрпстйу сьи, зговорйу пацьир, зробііу 
хрест сокйроу па дбриві, ирвльітайи назат той гблубпц. Шчос зробив? 

Чуму мине нн пустиш, шчо йа уже ни йду віт тебп ? — ’Али бо лнтйт 
таки той майстир сам, шчо му причинив сьи злим способом. Гей, кажи, 
пусти, бо мово пиче у сяридйньі. — А той йак затьйу у хрест, тая 
такі лшийу сокиру на місци. — Мине пиче, пп вожу вітримати, шчо ти 
зробйу линві? — Зложи дериво на місци, то підеш собі. — Йак му 
зложйу, той сокйру віГімну, а той узьиу тай пішбу. 

Зан. в липни, 1902, в Коропцп, Бучацького пов. від Олекси Сав- 
кового Сеньчука. 

335, Як шиїтські колеса обертали ся проти води. 

Йидби іїіиоу вапдрбуипй чильйдпяк і повнрнуу до млина. А той 
мельник іїигб іш потрахтувау, ни дау му ньічб на дорбгу. Той мельник 
дії ват сьи, а колеса нрбтьіу водй йдут; і ііовблн йдут, лише талапанії 
так, гі коли за напасьть. Той бігайи, застау Гінііп, де, нрбтьіу водй йдут. 

Уздріу мельник, шчо ни жерт, сьіу на копьіі, пириаросйу тбго чильпд- 

иика, дау му трахтаминт на три добі і дау му пййтку на дорбгу і пі¬ 

шбу собі той чильйдппк. 

Зап. в липни, 1902, в Коропцп, Бучацького нов. від Олекси Сав- 
кового Сеньчука. 

336. Спинений мли». 

Шукав мельник за службов і прийшов до йндиого млина і просив, 
жиби му шчо мельник дав. А мельник кажи: Е, шче чо ви було? Йа 
пп маю шчо роздавати. — Тогдп тому мельникови сьи жаль зробив, шо 
він такому бідному ньїчо іш дав; взьпв тай пішов, тай двері за собов 
запер і забив долото ф порозьі в горі, та відійшов так кілька кро- 
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кіл у тей зараз ялин став. ІІрпбігаіїут льуди до мельника до гати: Йдьїт, 
бо чогось став камінь І — Поправив мельник всьо, алн ш хочи йти... 

аньі руш. Тоди вій нагадав си. жи в ііего був мельник — певно йииу 
збитки зробив. Здибав того мельника, зачив йпго дужи просити, тоди 
ниму ду^бнльт дав; а той прийшов, то долотце виймнв і той в лин вара 
зичив молоти. 

Зап. 1902, від Япдруха Стецїя, в Будзаиові, Теребовельського 
нов. О. Деревинка. 

557* Зачарований млниський камінь. 

То у нидпьім снльї буу мельник, али буу йакйїїпсь скупий. А дру¬ 

гий мельник, такий сьвітовіій, йшоу і повариху до його, І мйслиу собі, 
тичо він ніш) чимось потрактуия, дасьть му шчо на дорогу, али той 
іінму пн дау иьічб, шчв нанось там зьі алоу вояжу їїітгб вітпрауййу віт 
себн. А той кажи до лего: Піду на шчо до твого млнпа подіївііти сьп. 
— ІІрнйшбу до млина, порозгльидау сьп усь^да і ці шоу ла пі док — 

а мау іт&лнцьу зі соббйоу — і прийшбу коло коша, уаьиу тупу паляцьу 
і штурквуу иеіїу У каміпь, у туйу дьіру, де сьп мели вбіжи, у лучку, 

йак вони иазнвайут, Тогдй зльіс с пітна і кажи до того мельника: Вудь 
здорбу, ші вадбуго ми сьл будим вйдьітп 1 — Тші пішбу собі. Шдьііїшбу 
трохи від шипа дальї, аш ту каїіиь с літка кбтит сьп по сходах 
і просто У двері і на туйу дорогу, куда він ні шоу, і той камінь за 
тім, 'Али той мельник начпу нигб стримувати, та усьо за дармо, бо віл 
тбіїі снлн іш мау. Камінь кбтит сьн, а мельник йде за кааіньом. Аж 

‘доганьнйи того с иіу? мильі далеко, того мельники, шчо вийшов від лего. 
1 зачниайи йигб просити, шчобй вій так зробйу, аби той каїіиь Уже ни 
йшоу дальі. 1 кажи йпму, жп: Шчо схбчпш, то ти дам, тьілько абіі го 
завнриуу до млина. — А той тогдй той камінь зпоу у туйу дміру па- 
лицеу штуркпуу, а камінь ста у на дорбзьі її меле. Нін тоглн кажи до 
лего: Жлбпс анау па другий раз, ііак госьтьа приймати І —- Тогдй той 
го заїшрнуу до себи і камінь вирву у сьп па місце і дау' йиму ніети 
(квасного молока с кулешоу — зам. Фільна) І цару ґрейцаріу на дорогу 
і по доброму го вїтнравиу. 

Зал. в липни, 1902, в ІІужпиках, Бучацького нон. від мами Васяданп. 

338. Мельники знахарі. 

Подорожні мбжьлпкп, то цапбільші чирівшшї. Раз зайшов такій 
мєдьиик до млива та прбсит сї роботи у нього. Але той не дав му 
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жадної роббтп, ще добро поганьбив. Пішов подорожани в млина, а за 
піт я вихопив сї камінь млипьський, та летйт, летнт. Так летів топ камінь 
с півтора аіілї, ’Дле мельник той в млпиї впав таїже щось. Вихопив сї 
с фіров тай жепе по камінь. Як нодорожняії его увндїв, станув, а ка¬ 
мінь вагряз в землю тай меле, меле, аж сї в землю запав. 

Зан. 1003, в Дрогобичі!, від Івана Борнславського, В. Ленінський. 

339. Мельник чарівник, 

Йпдпого разу иогпьіаав сьи пай а мельником і вітпрівнв. Мельник 
пішов собі в дорогу. Тогдп собі помшшш, ЖЕ: Йа наиови збитки зро- 
бйу! — І шчоеь таке сказау, Видно слово і вирвало камінь зо ялина 
і лнтнт за тям мельником. Так кілька миль мельник пішов і водо при* 
летьїдо за тим мельником. Забив в камінь палицю і так лишив і пішов 
собі. То пап веьудн питав, ци хто ип здибав. Ни могла сьи добі дати 
де. От то такі мельники чарівники, 

Заш 11)02, від Япдруха Стецїн, в Будзанові, Теребовельського 
пов. 0. Деревинка, 

340. Суперечка двох мельників. 

То раз ішли з войска фІрнр ї їєіаиний, А той фірир був мельни¬ 

ком, Ідут вони, идут — але вже ие стало їм грошин, не мали за ідо 
купити собі їсти. Йдут вони коло млина, тай тон фірмр каже: Вступім 
до сего іельпика І Нрнходят вони таіі кажут, шо ми вертаємо з войска, 
не маємо вї'д і просили, щоби їх переночував. — Але той мельник ка¬ 

же: Я таких і*алґанів шмат видів — і нагнав їх. — Тії пішли. Як шмат 
дороги відойшли, каже той фірир: Чикай, я ему таке зроблю, шо вій 
не буде молоти, — ї в тон час каміпя в млииї позлітало з веретен 
і так крутило сї, але не мололо,.. Мельник як се уздрів, каже : Ви 
мудрі, а я щп мудрі щнй; тай післав одеп каміиь, щоби їх забив, — 

Той оглядає сї — а камінь котит сї за ними — так жене,.. А тот 
фірир кажи до свого товариша: А маєш ти білу хустку ? — Маю. — 

То дай мені, а сам утікай гет на бік, аби тебе кавалки ие забили — 

бо мене де сьиїют. — Вій взяв, роетелнв, о так! о! хустку иа серед 
дороги тай тримає за оба кіяцї. Надбіг камінь так сильно! Але як уда¬ 

рив о хустку, то розсипав сї на кавалкі. Воші пішли далі. Той мельник 
міркує собі, що вже час, аби камінь вернув; чьикає, чьикає - нема. 
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Він сідай на коня та біжит, дивит сї, на дорозі тілько кавалочки... 
А. боли собі пішли до села, зайшли до корпшп тая сїдн їсти. Тон при¬ 

ходи?, проект їх до себе тай питає, як він то зробив, що каміїгь роз- 

тріскав ей — А той питає, як він зробив, що камінь біг, щоби їх за¬ 

бити ? Тай оден другому це хотів вдовієте. Вин там пересиділа зо два 
тижні, може більше, я не знаю — тац пішли* 

Зан* 1890, в Радохові, Каміиоцького лов, від І. Дамського, В, 
Равлюк. 

341* Як мельник прогнав воду зі ставу. 

Або раз ішли два вандровпі: мельник ї швед. Але їм так вішало, 

що жадеп не мав ані ґрейцара. Йдут вони, йдут — прпходят лад став, 
а там млин* Вони пдут до мельника, тай просят, щобп їх переночував. 

Але віп їх не хотів прийінтн. Тогди вони пішли над став, а іельцпк 
каже до шевця: Дай мені свого сдїзорнка! — Віп тогди взяв, тлм сцї- 

зориком розкроїв собі мізерний налец, а кров капнула в став, тогди 
вода зачала еї так бурити, та все ставати до горн як камепиця, тай 
так повалила гет, а став зробив сї сухий* — Му, і млин став*,. Мель¬ 

ник встає — дивит сї, на колесах ані крашй воднт а етав сухий. Віп 
тогдн сів на фіру, наздігнав тих вандровних, тай зачав їх просити, 

щоби еї до пего вернули. Вернули сї, а той щось там зробив, тай вода 
помалу зачала збирати сї і до вечера знов був повний став* 

Зав* 1896, в Радехогй Каміне цького иов* від І. Демського, В. 
Равлюк, 

342. Мельник, що орудував щурами. 

Мельникн то злают І щурами комендеровати. То мін батько роз¬ 

казували, що такі на свої очі бачили*.* То був в Лопатиш мельник — 

дятько мого батька* Але він раз приходні до млина, дивит сї, а то 
таких Щурів, що страх, аж еї їдят* Він каже: Мудрий ти, тай я не 
дурний* — А то з су сїдн ого млина ему наслав. Він тогди взяв чверть 
пшениці, вийшов перед млин, закликав щурів, а вони пішли — і став, 

тай наоколо себе розсипав ту пшеницю. Ну ! а то чверть було що роз¬ 
сипати! А сам став у середині* Щурі заявили їсти тото — а їх було 
кількасот - то такий писк, ідо страх, — за мїнутку вже иїц не було* Він 
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тогди — мав таку паличку — «ахнув в тую сторону, де вопи иают 
іти — а щурі тав одеп черев другого, як аачьили пищати тай пішли. 

Зап. 1896, в Радехові, Каміпецького пов. від І. Донського, В. 
Равлюк. 

- 
343. Вода о хатї. 

Мій дятько був у войску, а з шш був одеп Гуцул — я не зпаю 
де тоті Гуцули. Але той Гуцул з моїм дятько и разом спали па кватирп, 

Рав у педїлю каже той Гуцул до дятька і Маєш ти гроші ? — Ш — 
пе ваю анї їрейцара. — Тай я ие «аю — (бо що то у войску, ді¬ 
стане тих їхать Трепцарів та копець, звітна вони могли дати гроші). 
Але той Гуцул каже: Ходім, каже, нанєяо сї і наїмо сї, ще нас будут 
нроспти, аби мп собі пішли. — Пішли воон до шнньку, казали собі 
дати горівкі і закускі, випило по кілька, аж нараз в хатї зробила сї 
вода, тай все вище, вище! — Жиди отак! підоймам сї і жидівка, всі 
— а вода вже по пахи. А воші тогди — пїбц що мали робити в воді, 
тай пішли, а зараз вода десь сї поділа. 

Зап. 1896, в Радехові, Каиіиецького пов., від і. Деиського В 
Равлюк. 

344. Чарівник і вода. 

А буу такьпй чаріувпк, шо йак хлопцьі хтьілп події вити сьі, йака 
дьівка йаку маци, то заплатили йиму могорич, і йак ішла дьіука у поли, 
то вій па сухім поли пустау тукана і дьіувам здавало сьі, шо то вода 
і вони загольували сьі аж по-за попас і так йшли, а иарубкьп дпвп.ти 
сьі, кілько хтьілп, а тав води ііи було, тілько сухе поло. 

Зап. в жовтни, 1902, від В, Адамовича, в Каміпцї Стр., А, Бе- 
ретельпик. 

345. Гуцул насилав дощ. 

Або раз вала бути нарада. Дядько мій каже: Ти підеш ? — до 
того Гуцула. — А той: Ні! иїхто пе піде! Ну! казали вйрокувати. 

Лишень стали до ґлїду і старші також; — як зачав дощ парити, то 
так прав, що піхто не міг стояти. Старші кажут: Утїкайтп всі до ка- 

і 
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еарепь, — Бідо йшла старші кілька кроків, а так сухо, вертаю? сї па 
то місце, де стояли, тай так сухо. — А се що? — Дивували сї, диву¬ 

вали сї, тай не здали, що то таке було, але вже казали йти до касардї, 
то вже пропало! Тай де було паради. А то Гуцул зробив таке І 

Зап, 1890, в Радехові, Ка кінець кого иов„ від І. Донського, В, 
Равлюк. 

346. За дармо гроші. 

Пішов ній дядько раз з тим Гуцулом до шииьку', також по мали 
грошин. Також наїли сї, напили сї — треба платити, а то дека й ґрей- 
цара. Тогди Гуцул щось прошептав, а то до хати почала вужі і ящірка 
влазити сї — такого того шмат! так перевертає еї 1 А Жиди в гваат 
тай до того Гуцула: Пані вояк, цн би ви то де виґдадїР — Добре, 
але дай пєтку. — Бате вам петву, лиш викидайте то*** Він взєв пєтку, 

щось прошептав, тай то пішло собі гетї.,* 

Зад. 1896, в Радехові, Каліпецького ігов., від І* Донського, В* 
Равлюк, 

347. Як Гуцул тримав у лісі стражників. 

Йндед Гуцул посну тьутьуи мішком е Вельґріу, а свбшм льудпя 
дродавау, Робпу тим гшідиль і файио жну собі. А другий Гущу а, су- 

сьїда, мац? на него за зле і заіельдунйу фідаицак, шчо вій ибсит тьу- 

тьуд а Веяьґріу і роспрбдуіш нашим льудпж, Гуцулам* Ходьїт ттновн 
зо миоу — кажи — па вам покажу, куда він шаГш ухід чирва нбльпну 
і там Йигб ймети* — Пішли фідіади з ним, від завїу на ту стешку, 

куда *п приходи? с тьутьунбя той другий, там була така колода, шчо 
дббри було на пьу сьїотн тим фінадцаї і спдьй фіиавцй, чнканут на 
того Гуцула, пак він буде пасти, абп ііягб пінти, від рапьн до спо- 

лудпьи. А той так сьи тьїшиу Гуцул, шчо ніх там поетавиУ, і думапи 
собі: Гудеш мати зарббок, шче н хату стратиш. — Йакурат з Бедьі'ріу 
той Гуцул нпсе мішок тьутьупу. Зобачиу фіпінцьіу тай кажи : Йа ви- 

джу, павбви, шчо ви на мепп чикайдти; ішсу тьутьупец, налови! — 

А фІваици кажу?: Ну, а типер йак буде? — Га, иаибви, йакбс буди 
уже типер з нами, — Оден фінавц схбдиу еьи с тбііі колоди і хотьіу 
го ударити: Ни дискуй І кажи. — А той Гуцул кажи: О, папи, ні бий, 

— І не допустила сьи рука до того Гуцула, Уже нп можи фінавц 
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Удіритп. — К&жи. Сьідаптн, паиови, па кодбду тапер, пай злбжу про- 

тбкуд. — Сьілп фіийііцп па кодбду, а той мішбк тьутьунУ на плбчі 
гай попьіс. Тотй фівіищі с колбди рушити сьи, уставати, па мош. Одбн 
до другого кііжп: Се шчо таке ? — А той Гуцул кажи: Оидьіт, паип, 
сидьіг. на собі піду с тьутьунбм, де йа аійу иісщі з тіл. — Тотй 
уставати — нн иош. Сидні вони аж до вечпра, та бо й ішла аьіч, та 
бо другий день сндьіі. Той другий день йде зпоу по тьутьуп нбнри них, 
тамтбй уже роспроцау. Фінапцн пізнати го і прості; Вій сьи Бога, 

чоловічії, пусти пас, ньічб пи будем казати тобі. — А той Гуцул кажи : 
Спдіі, сиди, тобі дббри тав буди. — Нпсб вій зпоу в Веиьґріу тьу¬ 
тьунУ мішок; рос пр б д;і у той тьутьуц, а овп сидні бідігьі, ии моїй у сі аги. 

К&жут: Тра загибати, уже тітко, шчо ни жерт. — Йде зпоу попри них. 
Кйжут: Пусти, чолоаічи. — Іїід каи: Ньи. — Та бо йде третий раз 
по тьутьуп па Веньґрц, йде зноу попри них тай каи: ІІапбвп, уже 
третий мішбк тьутьупу пису. — Зачгіли вони йигб просиш: Вій сьи 
Бога, уважйй па пушу, уважнії на вас. Зарином сьи, шчо пи скажим 
слова пьікбму, шчо ти носиш тьутьуц, ПрисьпгаГшя пірит тоббу, шчо 
школи ии будем ти иьічого казати, лиш ти пас пусті. — А він кажи; 

Йдьіт, наші, йдьіт, уже чис, у жести можи СХОТЬІЛИ ТрОХИ Йісти. ’Алп 
наяньнтайти собі І А більшії вам иьічого нп кажу дальі, шчо ви зо мцоу 
говорили тутпчка. — Йак прийшлі готи льівізори до того солі тай шче 
набіли того Гуцула, шчо спрауйпу на того, шчо носйу тьутьуп. 

Зап. в лпппп, 1902, в Коропцп, Бучацького иов, від Олекси Сав- 
кового Сепьчука. 

348. Давні і теперішні чарівними. 

Давніше чирівпвки більше впали, пк тепер — казав вені це тйто 
иебішчик. Бувало, кбсят косарі траву, а такі Бойк! а гір, то богіго 
знаюг. Тай кйже одбн до другого і Диви сї, лило чоловіка несе! Він 
ввев пбжика, зачбв ним оберт іти в горі пбиад голонба, зачбв шось шіи- 

гати, аж впав хлоп иа землю. — Косар сї вже питав; Цп пе до жіцкп V 
— А ви звідки? — питає хлоп. Так мі щось пече, що ие можу ди¬ 
хати. Тай пішов в своб село. 

Зап. 1903, в Дрогобичі!, від Із. Бориславського, В. ЛевнвськпЙ, 

349. Чарівн ик• вішальник. 

То буУ у Деревльинах такий хлоп, шо назпвау сьі Солодкий і буу 
чиріувик. Риз мала йаго за шось повісити у Золочові; повісили, диальа 

гтиогрлагчттай аНРЕПК. Т. XV. 'ІЗ 



цьі, а то виси сніпок, а Солодкого нпма! За ним, а він У дома. Зла - 

пали йиго і вирізали іншу шоеь с під литки і вів уже більша гги міг 
чарувати. 

Зал, в жовтни, 1902, в Камінні Струм, від В, Адажовнча, А, Ве* 
ретельніш. 

350. Як хлоп розбагатів черев фармазопів. 

Тотб йп яьіби праула. Жпіій у Баньовйчох*) веіньак, І вій ааї 
такі коїш, жи коапу наш, де нотрібунаш, вій вт того жну, І так 
йндея пан нрнйшбу д ні ому у ночі, бо уже звау, жи він буде їїпати, 

де треба. Тни мбвит іу : Може 6м ту зо миоу лоінау до Ймьвбаа 
на тот^ і па тоту годину ? — Він раднт сьа ж жіпкоу: Тьашко зайі- 
їати. — А нова мбвнт ; Дай добре кбньом зерна, тай пойідеш. — І вік 
дау кбньом вбрна добре, тай па тогу годину прпшхау аж до Йнльвбва, 

на котру пан хотьі$, І вшиесло ііпму гочось, іїакісь павьі такає, скрьі- 

пьу грбшей, цв чого і положили на віз. ’Алн він ви звійй, шчо тотб 
йи. Зпаіїи, жи пап тшбу до тога дому- — по, він нн вна^, шчо пад за 
йпієїі. Іде затбго пан я цьому на віз, такмй білий, шчо полотно* І сьіу 
на фіру, тай ;уйо! — Ну, нн цдначе, шба він сьа записав до фарма- 
вйаьі|, тай ги шчоеь екайау сьа, і б же спомішіуу за Вбга, тай умер на 
вбтьі. І тої йідь, йідь, пряйіхиу десь там до йакбйїеь господу, де 
панн вайіньдьат |се, у Саіборі, а там шу сестра служила, Тбт сьа на 
віз нодивйу, пап ие житій, у мер* І він новії сестрі, йака робота, а коні 
іблнг : Тгїяо, іхїть піт трупарньу, і ай го звераь, тай го найду т, похо¬ 
вану т тай йуж. — Він так зроби^, а сам зайіхау доміу, до яозьі|ньі 
і тога екрувьа сховала цьільпі рік, па вбзьІ, не ругоау ні, За рік роз- 
биу тоту скрьлаьу, а воно гроші |сьо. А то нн ішиаче, хнба тот пан 
до фаріазпи лу сьа ваїшсйу, ам ним у Вох судду тотіл гроші і диесь- 

кова шче мани. Він тьілько мау, жн Полоцьком сорокіуцьі зичну, 

Зап, в мартї, 1899 р*, у Мшанцн, Старосамбірського пов, від 
Гриця Олїщака Тердецького, 

351, Як слуп давав молот. 

То 6а булїі у цьбткп у Ковальіуцьі і там приходну сусьідпйіі 
хлбпиц до нас усе. Він мну сьім-вісьім рбкіу. Бувало, ми еьп ппіаням, 

*) Симбірського пов. 
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шчо йпгб тато рббит? А вій кіжн: Татуньо тппер прийшлі, при¬ 
несли молоко с ставньі. — А ми кажем: Чолу наяупьп пп дойа корову, 
али татуньо? — А вій кажи: Бо татьупьо більша молока пршіпсут. 
Татуньо йак сьйдут коло слуші, то увис^г аб два скінцьі, а маїуньп 
іш можут тотб доіціпі, тьілько складаіїут сир тац пасло. 

Зап. в лппин, 1902, в ІІужаиках, Бучацького пов. від мами, 

352. З чого жив енахор? 

Йшоу йдии чоловік чирво льіс і йго $ кусала гадина так, гао аш 
цну нога спухла йак колода і іш иіг дальі йти, ші льіх па рові і ли- 
жау. Лііжнт так, лвжпт, аш натходп йлеа чоловік, шо у лі у льічптп 
І вітяоульати від гадви. Тей пптайе цьі йго : Шчо тибі хнбуйа, шо тут 
лижвш І шо тав нога спухла? — І'адьука так укусила ниво, кажи той 
йияу, і впать на згипу с того. Али йаібп хто ше впратувау мине, то 
даубна йияу сотку! — Ну, добри, па твбе виратуйу. — І він, той 
льікар, енно ну у сьім раз і зачну шось шііптатп, аш тут зарас зльізло 
сьі с цвілого льіса поупо гаяьук, а йдпа прпльізла па самій остатку, 
а то була та, шо укусила того чоловіка. 'Гей тодп топ льікар вплояну 
з бирези прутика, тей отау шось до яейі говорити, до тейі гадьукн 
і закльау ні, шоб ньікого иьіґдн ви укусила, навіть, шоб ні бну. 1 мнх- 

нуУ прутом па Усьі стороип еьвїта і ношеніау шось і всьі гаднпи зпоу 
норозлазилп сьі по усьіх сторонах льіса. Потім відмовку шчось до його 
і нога стухла і чоловік уетаУ, дау тому зпахоровн сто рішьских і пішоУ. 

А той зиахор мешкау У тіл льісьі І иаеилау гадкук па льудвЙ, а потів 
йшоу йіх льічптп і так сибі заробльау і жну фаішо без гривотп. 

Зап. в грудин. 1903 р., в Сїльцп Беиьк., Комі нень кого пов. від 
Танка Притули, А. Беретсльвик. 

353. Римар, що орудував гадвм. 

БуУ у іїидиьїя сильі ріімар бліісько Гусьатппа, шчо краденим спб- 

собом дьіставау сьи до Рбгпиі чірпе граипцьу. І удав і та сьи ну штука 
ші рас суд а і авїгтп обириутв, шчо го страж гранична пн нпіьіга. 

А йиднбто разу пониріау а Рбсиві і пи міг сьн покрадено па сей бік 
дьіетатя, бо страж гранична ппіьно службу евуйу впкоиьувала. І зо ба¬ 

чили козаки а дашку, шчо римар хоч її сьн чирва граипцьу крадений 
способом дьістати і постановили собі ваго дьістати. 1 злинали го 

\ 



1 хтьілп ііпгб узьптп до арешту, а ргімар вачііу сьн просити і кажи : 

Пані! Даруати мнньі той раз; 8а ии йн жадпн ішшиґ, алим йи зарібппй 
чоловік.'ІІусьтьіт мине той раз, а йа пан покажу пташка. — Відозві™ 
сіп козаки: ІІокажйж пав того пташка! — А він здойашу шапку з го¬ 

лово і нагли йіа скаиау подивйгп сьй на його. Козаки гльанулп ишітко 
до шинки, аби зобачити пташка, а гадина ш шпики засвистала і викру¬ 

тила син йодному й другову до очйй, а козаки сьо пострашили і ка¬ 

жу т : Іди, чорт тебе §дрп с твбйіи игашкбв. — Римар дьіетау сьи иа 
сей бік і приходні до дому, а жінка йиго плани, шчо сусьідньі хлбпцьі 
йШ сьи ии бсшіш, йапка і грушки у садьі обірвали, а йак вона йіх 
хтьіда с саду вигнати, то шче кидали у иьу йаиками і гру шківи, шчо 
иУсьІла утьічй сама від них іс свого саду. - А рііиар кажи: Нп бі 
сьи, пьн, тотьі грушки будУт дббри заплачені. — Усноковіяа сьи жінка 
І говорили собі о ййнших річах, йак звикли чоловік іж жіпкоу раїит 
сьи. А на другий день у тих сусьідьіу, шчо йіх хлбіщьі грушки і йаика 
рймарови обірвали, пойавйло сьи на рано по ииого гадьй у хатах. 
Уеьуда було: і на лаупьі і па зиїлй і иа столах, шчо йак еьп попро¬ 

буджували рано, то сьи усьі иопиристрашувалн і ии було нуда с хати 
вийти. Аж шіден ґазда і другий, сусьідв тотьі, звушепьї були вікна по- 

віддаульувати — бо коло дверйй найбільшо булб — і такни способом 
на двір повиходили. Радьит сьи о ба сусьідо пат свбйім нишчасьтьои, 
шчо йіх спіткало у йіх хатах, шчо с тим робити. І по чисти загльп- 

дайут у вікна, а гадьй йав пбуно лижйло, так і лижпт усьудп, Іїидеи 
з них чуУ за рймара, шчо він зиййи до гадьй і нрпгадйу собі і кажи 
до того другого ґазди: Йа чуу, жи римар зиайн шчось від гадьй. Хо¬ 
дків до него, будім го просити, можи би пав у тьім шчо норадиу, — 

Прпхбдьпт до рпиарп до хати: Слава Йсусу Христу! — екавалп. — 

Римар вітповіу: На віка вікб? — і привптау йіх і просйу, аби си сні¬ 

дали. ’Али вовн кажут до рймара: Нн пожив, сусьідо, сьідйти, бо на 
нас сені іючи ипшчасьтьи спало. Рйяар питайп: Йаке иишчасьтьи? 

— Говоріт, сусьідо, на рано у меті і у сусьіда нойавйжо сьи пбуно 
гадьй у хатах і ші знайом, звігкп тотб сьи Узьііло і шчо с тпа робити, 
бо ми аж вікна повидирали, шчосяо на двір с хатьіу повиходили вікпави. 
бо кбло двпрнй найбільшії було, шчо трУдно булб сьи до двирий дві¬ 

сті™, бо то вили ке і багіто і страшне гадьй. А йа чуу від льудйй, 

шчо ни звінитп шчось до тбго трохи і сканау Гшв сусьідьі і прицпілп- 

сво оба до вас, абйстп були такі дббрі пав хати ноопчйшчувати віт 
тбго. — Римар вітповіу : ііріуда, йаке то гадьй страшне, жи аж ііпстп 
поутьікалн вікнави від вето; то віїтко, шчо ваші хлбпцьі ійкжи так, 

йак тотб гадьй страшньі, шчо ии обірвали грушки І Йапка у мбйія садьі 
і гаче шусьіла жінка від них утьшітп так, йак ви від гадьй. — Устйдпо 
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сьи тни обом ґіздам зробило і повиходили па двір. Скликали саойі 
хлопцьі і зачй.ш піл сьи випитувати, чи воші того зробили, шчо римар 
еказну. І муеьат тип ер сказати правду, бо Гіак ни скажу т, то гадьп пп 
уступнт сьи е хати — ноші уже шідьілп, :ки ші жерт. Хлопцьі при¬ 
знали, жп правда; тогдгі пішли оба ґйідп зно^ до рйиара і зичили йигб 
просити, аби ііія сказау, шчо сц аа шкоду жидайи, а попи йиму постау?- 
льат аараа, лише пай гадьп с хатьіу сьи помсту майя, бо і по гроші до 
хатьіу ви мали пак піти чирва гадиі. — А римар йім сказау: Дасте 
ми її і. і сто еорокіУпьіу за аойу шкоду, доць вона тьі.іько ви варта, али 
то шкода і штраф му сиг бути разом поплачена, бо івакши гадьн сьи 
с хати ваш пи уетУпит, _ ґазди тогдп прбсьат, аби уішред гадьгі сьн 
^ступиіо, бо ни мацут йав гроший уаьйгп, а римар кажи: Ідьіт, уже 
гальй нама у ваших хатах, али йак гроші ип пршшсете зараз, або річ 
яойу шче коли иарушпти, ви або ваші дьіти, то у кйждьік разьі будеш 
мати поуоо гадьй, бо йа вам нашльу. - І зараз ґазди пішли до сибйіх 
хатьіу, гадьп ии застали, узьіілп по 50 сорокїуцьіу і зложили римаровн 
за шкоду і за штроф, иак римар собі важидау, Віт того часу апьі то- 
тьі ґазди, ані,і йіх дьіти иьіґди рймара пп па рушили і поважали йигб 
за доброго чоловіка, бо у жптьу йиго па пего сьи пьіхтб пи поскаржпу. 

Сап. н липни, 190;}, и Нужниках, Вучацького лон, від О. Ро- 
зовського, 

354. Гадюки на сплаві. 

Йшли ми сплавом з Галичи: йа і Гриць Цапок. Пригнали ии той 
еилзу па Букіупу під ладунок аа дрива. Ладувалп вона У пййтнпцу 
І суботу, ни скінчили усьі сплавіі, а у пидьі.тьу забрали сьн і пішли усьі 
до дбву, тьілько пас сьи лишило три на шісьть сплавіу. Наклйлп ми 
собі огонь, иосьілалн ми і ііпчеа бирабодьу. Слуханії Гриць, шчос свгі- 
шчя. Будит він Івана: Івани, Івани, ти чуйош, Гіак шчос свйшчн ? - 
Ой ньи, йа ви чуйу. — Ходйж но суда. — ІІомалепько закра,тнемо сьн 
до корчй і дйвця сьн, а гадьй У корчі! свпшчп; нп багато йіх було, до 
ийиапсьйть. ’Али иак йа тотб иобачпу і дальі у гору утикану. Гриць 
Цапбк ни багато мпслву, алапау ту ту г.а&старшу гадину у руку і три- 
майи тай кричйт: Івани, Івани, а ходи но сула! — Ой, йа тая нн піду, 
бо там гадьй йп. — Ни б і сьи, уже лише одна. — Східну йа на до¬ 
лину, а він узьиу липовий патик, з лини улонйу, кору онстругау, узьиу, 
иустйу ційІ на земльу і па шйііу волочками ирпстолічиу. А той ціновий 
патічбк, шчо вій опструг&У, трпмііии у руках, тай кажи : Ходй, Івани, 

| 



суді, йа йійі зараз зуби повібпріЙу, вола пи ^кусят. — Потьипіуу нш 
йійі тііаГ липовим патиком по зубах, а з^би у патин позалазили, таіі сьи 
лишили, бо яцьнїшй буу. Уаьму віїктогдй тугу іаднну до рук і пустпу 
собі за пазуху до голого тьіла. Йа йак сьи того пальйк, так від ного 
утьікайу і ийсьльу собі: Кобй йа дьіетау сьи до Коропаьи, то па с то- 
ббу пи хочу мати пьічбго, бо йа сьи тпбе бойу. Ии хбчу с тобоу пьі 
обідати, ньі вичеріти. — Тьілько йа так погадау, шчо иц хочу ньі обі¬ 

дати, пьі вичеріти, так Цапок уже зваби. — Ой дурили ти, Івани, на 
каждьіа поступі ти йійі вайиш, пак йа схочу. Де сьи постудиш, там 
вона буде» — Ньіц йа собі с того ии роби у, али еьідану на човен 
і тьікайу до дому* Йа біжу дорогоу уже, а гадки на дврнд ієни. Йа 
пирдскочу одну, а там Друга* Ппраекбчу Другу, а тааі третя, 3 інбапу 
тотьі своіїі кукпапьістьі, шчо пішли до дому. - Ой вирий сьи. Івани, 
будем пускати сплави. — Йа верну сьи, али с Цапком ни буду, бо йа 
сьи Йпго бону. — Ііирнуу йа сьи до ешіаьіу па зад е свбйімп кужпапьї- 
стияа, ванільну ба сьи за снлау, пішбу до иего другий ииридішк, а йа 
пішбу з Ішачим. Йідпм ми сплавами аж до Ньіжшш, аін у моґіім сплаві 
гадьй, бак дроу ліжвт, шчо па им можу иьіґде стати на налину. Про¬ 

шу на йиго: Грйцьу, Грйцьу, шчо ти зо нпоу робиш? Шчо йа тобі 
пйнвн? — Ходи на свій сила у назад, яп будиш ЙІ влдьіти. Шшбу на 
до пего па спл&у напад, узьиу иіу льїтрп горіукп, обидва ми сьи гш- 
рппросйли і віт тогдй йа піні иц игідьіу на снопі очгі й до ніиька, А то 
уже дбугий час. 

Зав. в ліпші, 1902, в Коршиш, Вучацького пов. від Івана 
Кіндрата. 

8о5. Пан над гадюками. 

Ну у Федь Новіцкнй у нас і зна} до гадьй і льубну красти. Вій 
иьіГде ки ішоу, лише нообзврау у кого ііц збіжи, уньиу Цідегку, ДВІ 
і пішбу до дому і спдьіу, доки ви зьзьіу. Црцишбу раз до Дутчика 
Микити і той владар йнгб У коморі. Злапали йигб і шчос тая трошки 
У карали такі у коморі, а він на ітего — пп міг му пьічо зробити, да~ 
елау пбупу комбру гадьй, шчо яиаа де гльІ упасти, так лижйг по Усьі 
коморі І по міхах. Зійшла стара шііа за мукбу досьвіта рано, дива? 
СЬП, шчо у коморі нима де гльі упасти, так сьи иальйкла, шчо ледви до 
хати ульізла. Побіг Микита до Федьп, прбспт йпгб: Йди, у мели маішш 
шчо тожньп фасУпок чирва два яісьнцьі по піу кбрцьи, лиш забирц си 
тотб с комори. — Говори? Федь до Микити: Тепер ти меті зшійиш. 
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ітак у коморі страх маїїпш V — Йа пн жирт^йу, Фбдьу, маїїиш під шбнп 
но піу кірцьи збіжи шчо тцжиьи нирне два місшцьі, йди лиш, возьміі 
собі, — Заклйкау Федь Віцька Гршшкового, шчббй буУ за еьвігка, шчо 
набиванії іадьн і кани за то брати збіжи* Віцько цім приеьвітчйу обом 
іш обі рз^ки, угворіту Микита евону комору: Забираіїги сьи, паииіі, вїтцп, 
бо йа уже йду до вас! кажи Федь. — Забрали еьц вони с комори, пак 
би Ііх яітлбу яаміу, Кажи Федь до Микити : Ви лиш, йак тоді обідьаиіш 
ии були, йак ти НЇІ доли тотб зшшЛ. шчо обіцьайдш, то шче ЙІХ У свбйі 
коморі дубцльтбао маниш. - і так Микита сьи тбіч> застрашну, шчо 
нндау усе Фе диви, ііак общьііу* 

Зан* в липни, 1902, в Коротшії, Вучацького по». від Івана 
Кіндрата. 

Зоб* Літр від гадючої їди. 

З? нас буУ такий один Штифан. *Али укусила гадииа Тимка Оа* 
льіішка. Прибігла Тиікбва жінка до Івана Кіндрата. а } його були коньі: 
З акрі гай, брати, кбньі, підц бо мого чоловіка гадина укусила у Вадові 
у Мїхала. — Заприг Ів&н коим, йіди до тбйї Ваяови по його, бо йому 
спухла нога так, йак кігвацьи* Уфатйу йа їїигб ца фіру, привізним йигб 
до Штифаий Стрільцмг, пириночув&у він там, дау вій йину йакніос 
биртіу (намулу) наийтн сьи і він иа другий день еплас* Прпхбдїіт він 
до дому, скаржпт сьи, шчо йигб иу.иїт лота йїдь. Иіслау він жінку до 
того Штофа па, дау Штифан иакбінс воді, він сьи напну і стало йнму 
здоровіш під по тьім, Йак він пі шоу шче третин раз до Штефаші, Ште- 
фаа сидьіу на лазі: Слава Йсу Христ^! — Слава па віки* А йак сьи 
майши, Тії яку ? Лекше тобі на ногу ? — Штиовідайи Тимкб: Лбкшв; 
двикувати Вбгу* — Днвит сьи Томкб, на вікиьі скльинка стоіііт з го- 
рїукоу, Пояапау Штифан сальнику до рук: Ондшн, Тймку, вона тебе 
^кусала, а вона тут йа у скльйндьі* — Стоніг вода у екльйицьї, а віл 
пйн туту горілку* На й тобі, Тймку, — Нп хочу. Вона шипе укусила, 
то на спух, а Вік би війну, то бим сьи й потріскау. Будьтп здорбвп, 
Штифапа, бо йа уже йду до дому* — Йак нп хоч нити* то йди здорбу* 
— Заштатну Тннкб Штифавбіш за той цвілий труд Видну корону і віт- 
прйвв^ сьи ВІД него і й|шб| до дому тай ндоро^ й до нянька* 

Ваш в липни, 1902, в Королцш Вучацькоґо нов. від Івана 
Кіндрата 
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V 357, Насилач гадюк, 

Буу ипден чоловік, Базйлько, ту у Корбпци. :Али йак буу він 
шче хлопакбм, то бу} у гбрах на службі у ґіиднбго господар»* Той 
йигб госпбдар наймну до худоби, аби худобу нас, Дау йнаїу Вісти і к&- 

жи до иего: Гони вісти і шчобис іш льох свати, аби худоба нн вро¬ 

била, де шкоди і шчобй тобі шчо злого нн стаю еьн де. Али йак 
то хлбинц війн, вігнау худобу вісти, попоіНу він добра І буу би сьи 
бороу, ади ии б^яо с ким. І узьву, положну сьи спіти. 1>о йак бн го¬ 

лодний. тб би буу пя снау, 'Али толу ґазьдьі було добра видно на тони 
пасбішеко, шчо хлбішц снпт; али то б^ло нн кілько раз, йак він дьи- 

гау спатп, йак займе худобу. І йш 6 господар за кожний раз паномнніу, 
шчобй нп льигіу спати. І він ґазді слухау, йак ґазда гоаорпу, али йак 
вігнау па пасбвиско, то йнднако сьи кла^ спіти. То було так зо ийнть 
нвпбслутіу, жи він нн послухау і той ґазда |зьиу, насліу на нйго га- 
дьі, щчо наокбла вето до кілька метріу так страшенно нопадлзьйдо, 
шчо навіть би глу нн було де кинути на зежльу; а на груди три таких 
вилйких ин«У вільшо, шчо мали с по два метри заудоушкй, а може шче 
н доуші. ?АЛН ТОЙ ХЛОПЧІСЕСО спит такі. Ґазді приходні ии с потирдльі- 

пьи аш там на иасовнско тай лехко до його кажи: Хлбдчи, а худбба 
де ? — 'Али він уже сьи й сам пробуджувау, бо чуУі шчо шчое на 
ньім лижпт студееи; тай сьн у тьі хвиля вьірв&у на доги і дужи сьи 
сполошну буУ і лочіу кричиш, Чли ґазді шпу кіжн: Цить, ии кричи, 
ии бі сья, вони тобі ньічб ни скажу т, коли йа Ви тут кодо тбби, А наш 
тобі ии казау, жибй ти нн льигіу спати ? Пак би иа так буУ ни падьій- 

шоу, то вовн були би тпбе зайіяи. а так нн бі сьн, вони ти иьіц пп 
скажут. ТьІлько памиьнтін, жпбне більшії ни льигіу спіти ньїкблн, — 

І той хлбпщ с лужну кілька льіт У того ґазди і той ґшгб ґазді так 
сіли научну, шчо він так зішу насилати другим гадьй, йак ґавіі на 
ніго. Иовирнуу сьи він віттаї з гбріу уже варунком до Корбицьп 
і ожинну сьи і шос тая сьи с сусьідоя посварили, ци там вд кУрку, цн 
ва ніжу, то о тьін так добрі ви знаиу. ’Алн кажи вій до свого суеьі- 
ди: Починай, йа тнбе научу І — ’Алв той йц«У сусьіт кажи: Ого, та 
шчо ми зрббиш? Так ііна тьи сьи папудиу. Так достбт, йак кіт сала. 

— Ну, иочвкій, йак сьи ди иаиудиУ, будем вйдьіти. — тАлп вібіпшн 
жінка тбго суеьіди: Ходйж но, чолові чи, суді борши! — Та чб? Мби 
тьі ви фатаЕи. Шчо такого? — ’Алц ходи, такі живенько, бо такі гі¬ 

ди на виличезна у хітьі, кобй шче дитину їш заділа. - Той ґазді по¬ 

кину У сьи сварити І біжйт до хата чим скорша. Роетворйу хату, а шчое 
кідькааацьіть гадьп уже кбло дитин у колісьцьі, позадирали голови 
і свишчй так, йак на пишчіукн, А ґазді кажи: А, Господи мнлосірндй, 



сі се мчиш такого? — \Алн дивні сьи, а дитина оьп бавнт і лапібя то 
підьп [іукаки. І ґазда хтьіу дитину ^хватйти, коні гадьп до його, Обзп- 
рани вій сьн — а дитйньі ньіц нп кажут — о заду сббй, а ту на ію- 
рбвьі так Мк он дроу метрових накйдау і уже льізут до хати страх 
страшенний: цбпід лави, у піч, 5' горшки. Іїакос вів нояижи тотб гадьіі 
віекотну на двір і до свого сусьіди : Він сьи Бога, чоловіча, дар^й вш 
сей ран, ііьіґдп йа тибе нн зачіпну, поки буду жити, — А тон сусьід. 
жи пасла* на ітего і Та тши каза$, жп сьн нн бойіш мине 1 А правда, 
ііа нп іїшоу до теби кьї до хати, ііьі биу йпи тьп і самйнс утьік. — 
*Али він тому сусьідьі пи кажи : ти, йак у сварцьі було нйжн ними, 
хоть той бу* молотшиї від ного, алиж йіігб льгшшгупп і ирбсит: Хо- 
дьіт, татуиьцьу мойі, бо вшньі гадьй дитину ззьіст! - Нн бі сьп, віт- 
ііовідайи той, жи пасяау, воли іш іін такі дурньі, йак ти, шчобй води 
шчо канали днтйньі, *Алн ти до хати іііі зараз увійдеш, шчобй ти знау, 
кого зачіпати. - А ля той, шчо у иего у хатьі гадьп, так прбснт Йнгб 
і прнсьвгу екладайн дірвд ним, шчо уже більша ньікбли а шїдн зачі- 
піти йиго іш б^дн, шчо й ской! дьітц заказувати буду, шчобй тобі ньіц 
нн казали. Ну, то ходи ж, д^рньу, до хати* нові дай и той, шчо на- 
сліу гадьй. Уже ти сей рас подаруйу, тая йіх віддндьу віт тебп, — 
Йдут вони до |ітн, аян той ґазда бойіт сьи йти навіть до еьінйГь *Али 
той другий і Ходи зо мнойу, пи бі сьп! І уібдит до хати таїї до них: 
Ану, Гануськи, яабнрійти еьи, віткиети сьи узьпди! — І у гьі і вили 
гадьй сьи вібрало чисту с хати, шчо й елшу навіть ин було. Той 
зараз їавда нісла| жінку но льїтру горіуки і їінринросйу тбго, понапи¬ 
нали сьн добра і той ґазда кажи: Уже тьп більшії иьіґдя і пьіґдп за¬ 

чіпати пїі буду, ’Алц той, ш гадьй наслав уже си добрд пітпйу, тай 
кажи: Вйдпш. дурдьу, аби о енаУ, шчо свіньа значіт. — А вони йак 
сьи сварили, то той тбму казау: ти евниьаґ 

По тьїм інтирбсьі у тиждень, ця там пару аедьіль, нішо]? він 
в одним свбйів сусьідоя на губи, 'Али гой сусьід нн ваау за його, жн 
він зиау примову до гадьй. бо він тбму казау, жибй ньіц ньікому ип 
казау, шчо наелйу му буу до хати. І той йнгб сусьід знау, котрі гадьй 
ні «адовити, жи нн кусайи і злапіу гадину і кажи до того, шчо знау 
примову: А ходнж но, кажи, суда. Йа шчос йіну І — А він кАжи : Та 
шчо такого? — Ходи та будеш вйдьіти. — І приходні той, шчо знау 
примову, тан кажи: Ан^, шчос ймиу? — А він Увьиу, ростворяу дізужу, 
бо кипу у буу у пазуху : Та диви сьи шчо, гади нум Гімну, — 'Али той 
кажи нияу : Теньґус гадину ишу, Тажи то йашчірка. — ’Алн гамтбіі 
нітьигайи рувоу з за лазухц так йак би коубасу доінк^ тай кажи : Та 
диви сьи, тіжц гадина. — Ей, шчо такі гадина. Почкай но, йак 2а 
зараз ііїх склячу, ци озмеш ні у р^кн! — І евйенуУ па паллц, ц ту 
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страшенно так йіх надльішш того гадьй, нак би ішшіліічкоу рїкоі? дрот 
накйдй| с кільканадьіть латвр. 1 кажи той, ж я свпшчй, до того дру 
того: Постили но ти спрдак на зендьуі — Тоіі ноетнлйу, а гоц к4жи: 

Гаврська, ходи по ти суді, — А ту иасамішред така чирвова, шчо ані 
в вейі йскрп йшли, йак сьи ішраеупула чйрлс той енрдік, тай сьі лиш 
роздьілйу на дибни, Той ііпго кум пал кісти й йак скбчиу у вад, йак «рік- 
иуУ, а той нішу кажи : Ни бі сьи ііьіц, вони тобі пьіцб іш скажут, — 

І вйтьигпуу руку тай кажи: Ходи, Гафьу, суді* Тота ішщі по руцьі 
У пазуху, а с пазухи чйриз рукау у другу руку. Нобавиу йі трохи 
ї иустйу на ввіїльу і шчое там до них скааау і забрало сьи гадьіі від 
них. І кажи до свого товаришп : А шчо, узьпу оце у руку гадину ? — 

А той вітиовідайи ііиму на гбіїи: Та нак би йа уаьиу у р^ку, йак то 
сирдак роадвоМу сьи аа двбяп, йак вона пирнльізда і так би вона линві 
І руку могла роздвойїт — І назбирали губ тай пішли до долу, *Ала 
таїтбй нішоу так у місто до церкви І зачну там другим росповідатп, 

шчо він мау з ним так 5' льісьІ. ’Алн таї йядеи кажи: ЕЙ, дурний ти, 

шчо то ти віриш, шчо він до того зиаіїн? — ’Али иатхбдит і той, шчо 
знау до гадьй на той чис, йак вони собі розиаульйли, І тамтой третий 
ушвідайи до того, жи до гадьй аиайи: Шчо, ти знанню до гадьй ? —* 

А той вітдовідайп; Або тобі на шчо ? Йак звану, то собі. — 0 ти 
страх знай о ш. — Скоро хоч, то будеш йіх мати, так цак ярікн* Йа ти 
йіі напрауйу, вли потілу нп буду віганьйтп, будеш сам. — Нп бі сьи. 
яьп, кажи той, йа си сам йіх в і живу. По тебя ии піду. — Кажи той, 
шчо апа? примову там до свойіх сусьїдьіу, жп стойіли коло него : Ну, 
будеш сьвітками на тбйи ? 1 пі шоу від нпх. — Приходну той до дому 
третнй, а ту гадьй ло яодвіру, у коморі, у стодбльі, £ хітьі, ^ пячй, 

ба навіть ї па пнчй, шчо ньіґде па йигб обісьтьу нн б^ло іісьцьи та¬ 

кого, аби нп було гадв^ґи. Той сьи зльик і біз д^ху біжйт до того, шчо 
му иаслі^ гадьй. * ішрнпрошшш йигб і кажи: Йа тьілько так на спас 
екавау, шчо ви иьічбго нц знайнтн. — А той шшу кажи: Ти нн зна- 

наш, шчо с спасу і правда бували? ’Алн ти занадто мудрий, /їди собі 
сам вігавьнй. — Ей, ходьїт, бійтп сьи Бога, иросьтьіт мильі сей раз, 
.Уже йа більши пп буду яьі е кого сьи кипкувати* — Ну, вндши дур- 

ньу, кажи той, пантруй свого ябса, іш чужого проса, — А той іншу 
ШІЖУ : Уже иьїТди црниьіїдн до пьікбго сьи ви обізву, лиш ходьіт. 

Е, ба, говори нудрагелнку, требаш типер лнньі добра заплатити за тбйи. 
шчо йа тобі йіх віт теби відживу* — Та колйж йа ви майу грбшяй кодо 
себи. — Шчо мипе то оихбдпт7 Йди упиред припаси, потому йа віжину 
йіх* - А багатож вам принести ? — Десьіть рішених нак даш, то 
добри, а ііьи3 то нипакша нп буди. Еп, кажи той, та за багато можи 
буде* — Ньіц пи за багато; йа 3/ теби ни бир^ за тони, шчо на біх 
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вігапьайу, алп за т«йп. шчо ти дужії мудрий. - Той хоть і ші .хотьі 
бігав, Т ни добігау до дому. З? кбгос та* позйчву дпсьйтку і лайгі тбяу 
і кажи: Ходьіт іїак найббрши, бо шче наміть иьіхтб у дока аиьі обідау, 

аиьі худбба пп біла, — Пди собі здорбу до дому, йа пи майу чо туда 
йти. — Тн йак то ни манити чо йти, та абйстн новіганьили. -■ Аббш 
та собі думаипш, шчо Йа йІх буду буком вігапьатц V Йа йіх буком пп 
загаиьау, али чим загпау і'шм, тим і ніжіїму. — Та кобіі йа шче зноу 
по вас ви біг І — Нп бі сьи, ньи, ни будиш уже Січи, хіба бпс шче 
коли лини зачіпну. — Ньіґдп йа уже ни зачінйу вас, навіть і иойі 
дьітн. Буть ти здорові. Йди здорбу. — Приходні до дбіу і Уже 
чисто у нею усьуда, навіть і фоста сьв с гадини ии лишило. То вітак 
по ті. і» івтвресьі ньіхтб го уже ии зачіпау, шчо у кого заправну, кбж- 
двй ііину ни відновну, алн дну, аби лиш з ним біди ии лау ньійакоиі7 

Заи, а липни, 11)02, в Коропції, Бучацького пов, від Давила 
І'иатюка. 

35Н, Як инахар насилав на люднії стеклих псів. 

То у Кривій*) йе такьий зпаїор, шо у я піп віт стикливи льудий 
лі, і чптп. Він йак хочо собі заробити, то пасплапи у села устеклих псі у 
і вони кусанут льудий і ті льуди підут до иего, ВІН ЙІІ льічн і нони 
яусьат добрії платити і вій мани с чого жити. 

Йидного разу буу він вислав у бідне сило стеклого пса і він шо 
но улить і у У сило і траппу на йдного хлопа, шо буУ мисливий і иау 
стрільбу. Вій йшоу с хлонцем у поли, а той стеклвй пес покусау йго. 
того хлопцьа, а той мисливий зарас застрілпу йго, тей повіз хлопцьа 
до того льікара до Кривого, а тон уже знау, шо він аабпу инму пса. 
Али вьііі, Увьиу того хлопцьа е собойу до другові хати льічпти, тей 
вийшоу до свейі коюри по льік, алп чуів поииц, а він говори до ко¬ 

гось : За те, шо він застрілду яииьі йдного пса, бігай ти зарас у йиго 
сило і поки вій тут, покусай йиго жіику, йиго корови і ше з десьітиро 
льудий. — Тей потім кажи хлопнц то батьковп, бак уже йіхалн до 
дому. А батько йак то иочуУ, стау гнати коиьі ґальоп і Уже туй-тун 
буу би нагиау йакогось пса, алп пес скочву до льіса. Нрийівдпт віп 
в свойе село, а уже покусана йго жінка, йго худоба і десьітиро льудий, 

у сеяьі, а той пес нобіх Уже на другі села. 

Заи. в грудки, І902, в Сїльци Беиьк., Камінецького пов, від Тямка 
Притули, А. Неретельний. 

*) Село в Каміиецькову иов. 
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* 359, Чоловік і що орудував зьвірятами. 

Йндпого разу пасе чоловік коньїї в печи, Палит сьи вогник — 
елуїайн, такий пйскіт.,, Шнурі, наші таї* ідут, нашируйут* Тай той скрик¬ 
нув — тото веьо стало, Тей прнходпт до тою чоловіка командаят*) 
від мяшів. Прийшов: Добрий вечір! — А той чоловік итіовів, еьів еи, 
кажи: А ви шо так провадити? Кажи: Йа проваджу всьу тупу зшрпяу: 
Миші, .шпурі, хомиьики,., веьо. Пвриганьийу в другий край! 

Посилив, посмьів 4> найів сьи бараболь віт того чоловіка. Тогди 
фстав, свисну» і тото веьо пігнав папирит еоби. 

Заи. 1902, нід Яндруха Стецїя, в Будванові, Теребовельського 
ш>в, О. Деревинка. 

360. Як циганка відворожила дукати і норам. 

Були дьі|ки $ одньім спльї такі гожі, шчоби еьи віддавали, лиши 
тая молотцьй ии мали, ’Али иадйіхади цнгапн сьвітові, уздріли, шчо па 
шіх йи дуката иа шині, дорогі коральі і так даяьі, гай йвдші циганка 
вмовила сьн с циганом, кажи: Ту ии сгау, а на тих дьіуках дорогі 
річи, а ти іїдп, найди у ловйну, вовн носкиданут о себи дукати, корали, 
а йа йІх вастауйу купати сьи і говорити : Прийди, прийди а вирбний! 
А ти аби вітповідау а за лозьіу: Прийду, прийду у осипи. Таіі забариш 
тото і утьічбш, а вони най сьн кушІйут, — А циган кажи : Добрії, то 
будеш мати шчо Мсти. — Сказали циганка тим дьіукаи купати сьи, 
і вони куиайут сьн. І дьіуки кдйчут; Прийди, принди з вирбицв ! — 
і ригбчут сьи: ха, ха, ха, пак то дьіукй звичай майут, а той віщові- 
дайи: Прийду, прийду ) оонии, — Пофторалн так кілька рас. а циган 
тлічйсои до дукату сьи ирнсуауу, аабр&у дукати й коральі тай кріз 
лозину цосуауУ* Утьік аж на днсьми сило. Дьіукй клйчут дажьі, йак 
Ніх циганка научила, наїа куму иітповідати. Здуїїли сьи воик, 
зійшли на беріг, діі|йит сьн, ниіа аиьі дукігьіу, аньі корал ьіу. Зачали 
плакати, алв уже пропало. Мали сьи вони шчо висилити, їщк запили 
татй й мами бити, А ішк той циган чвіу тих днівок, так нас ввбдьнт 
а віббрами шипі. 

Зап. в диня, 1902, в Коронцн. Вучацького пов. від Олекси Сав- 
кового Севьчука, 

*) Такий чоловік, шо лиріганьийп шшп з Гіядного крайу до дру¬ 
гого і вони йиго ропудіііут. Зик. опов, 



361. Від ворожбита до попа. 

Мій дьідо йіхау с слабі? дитйво? до яйла, до бога і йіхау на 
Братпиііу. І обвїіиа го еьи учішіла, водняа го по нбльу. Прнйівдит він 
та» до того ііирібі і прийіхау тав на ваго обісьтьй, він віїбдпт с хати 
тай кажи до пего: А водило тьи, дьйдьу ? Ай водило, наші. — 
Давай дитину до хати. - Наліг у хатьі, баре корито і дитину клади 
до корита. Дитина сьи кидіійн. — Оіі ипдліп, дьндьу, уже сов бойГт 
біда, уже хочн тьікатп. Вирії динну до Зарваийцьі, бо на ради ви дав, 

най воду осьвітйт, тодіі біда ?тьіче від ного. — Пойіхау дьідо до Зар- 
наннцьі, а там буу ксьопц такий, жп сухп-двьі о проваджу вау; осьвітпу 
воду і тайа дитина до ийпькн жиби. 

Заи. в липни, 1902, в Королцн, Бучацького нов. від Івана 
Иаеилика. 

362. Як хліб стогнав. 

То колись були добрі льікарі, тпцер вева такьцх аньі руш! Дужп 
добра зиау л ьі чи ти льудей старий вибішчнк Плита, батько того, шо 
талер льічиг. Ці! звабити йіго, вів уже старий, аш агорбатьіу; а ше 
ніго батько буу. Тато шойі небішчвк роскааувалп: Ви, каут, добрий то 
льікар рав буу! Рас, каут тато, на самі явлені еьвата Гідут вони ра¬ 
ненько до церкви иагуиінкааги а Братншів*), аш чуйут, там коло нань- 

свого рова десь на лозовими корчами стогни шось так. ііак слабий чо¬ 

ловік. Слухаиут вони, слуханут, а то стогнн і стогии і вони підійшли 
до тих корчі?, аш дипльат сьі, а у рові сидит старий Плита, а чи рис 
ріу лвжнт палка, а на вьі виси гадьука нвскон до долу, а с писка ка¬ 

нави жоути иідь на кавалок хльіба, шо лйкау у рові. І шо та біль 
капне, то хльІб сьі підписе і застогни, йак слабий чоловік; а Плита 
сидгг, дввп цьі на то і шось зашептуйе. Каут, шо він с того хльіба 
роби? йякісь льіки від гадьуки. 

Заи. 1902, на Браташах, Камінець кого нон. від Івана Браташа, 
А. Иеретельїшк. 

363. Лікарка від степліти. 

Ше була ? нас дужа добра льікарка, Малайка називала сьі. Ні 
знали дужн в далека і до слабих кликали йі навіть пани і грабйови. 

*) Браташі — присілок Сільця Беаькового. І 
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Рай у дворі у нашого пана устьік сьі буу дужи дорогий пес. Пан дужіг 
жалував йіга і еправадиу аш двох дохторіу, шоб вильічпли німу того 
шш* Али дох торі подавили сьі тілько з далека а а того пса, а він буу 
на дапьпьуху і епдьі| коли буди. Али казау пап зарає прикликати Ма¬ 
ла пку. Прийшла вона, а дохторі етоїїат і дншгьат сьі, шо с того буди, 
А Малайка приступила з голнма руками до стеклого пса, сьіла коли 
його І наставила жиепьу на піну, шо текла йілу з писка, той кап до 
дохторіу: Видати, папи докторі, шо з вашого дохторства? Ану зробіт 
тнк, йак проста баба! — І вона узвала ту піну ї стала пісти ні і потім 
нильічіші того пса і за те дохторі заплатили йі на три місьацьі до 
гаремну. 

Уаи, 1903, па Враташах, Каїівецького нон. від Івана Нратиша. 
А. Неретельяйк* 

Ш4, Хлопський лїк. 

Ту десь у підйому сильі йдеи шщ дьідич, ііак иочьіхау сабі, утво¬ 
рив фест губу І ТЯК теяьґо НОЗЬІХНуу, ШО ЕЛІ ІІХ )%Є ІШВТ ОТуЛИТИ 

губи, Йяу скочила та кістка, шо шчека, з місьцьн, ну і ньіц, пап нп 
можи стулити губи, так і стопіт, так іїаґбн він нозьіхау. Топ біда, пан 
ни можи губи стулити, Шо рубити, пани зарас до міста пу донора, 
правова, він її оди ви у сьі, покрутну головойу, тей ньіц ни міх з рубити, 
забрау сьі і пуйіхау. Тей паньі пу везла пана гет по усьіх сла^пгіх 
докторах, али аиьі йдеи ньіц ни міг зрубати, шоп пан нн ігузьіха|, 
А то деш, і штш губу утворииу, І пузьіхайи і пузшайн (тут оповідач 
сьіівть ся). Алл ту1 у Тадааьах бу£ йдеи хяои-льікар, він зна| яьі- 
чйти, тей пак сьі довіда? за того пана, шо ітувьіхаиїї, ііішо| гет і ка¬ 
жи : ЇЇ а пирипрашьейу красиевько, але, пак пааьі позвольет, то йа на- 
праульу папи, і уші пнриставут пузьпати. - Алп чловкечку, дам тьит 
шо схочиш, паирау пана! — кажи паньі ду хлопа. Тей хлоп казну 
панове сьшти7 тей пак сьі замахне, пак гопне пана ийастукої у йідну 
івчеку ! тей пан клаїц! і зачинила сьі йму губа. Тей пал кажи: Ну, 
слава тибі Божо. па майпш чолові чи сотку, і памньнтвн, ,абиеь ньІкояу 
ніГкавау. йакісь ипльічпу мине, — Хлоп узьа$ еотку^ тізіі пі шоу, а то, 
шо ни каза| йму пан розказувати, туго, бо панові) було Уетид і убрала 
гонору, шо такий хлші-ер„а ударну нана у морду І 

Уаіі. 1903, в Сїльци Вепьковіїі, Каїінецького їгов. від Петра 
Бухта я. А, Веретсльняк, 



Збб. Олтииіі хлотьтш доктор. 

Дауио уже буу $ підйому сель і дужн слауяій дьікар* Нін сьі 
п:пу льікартвати сам аі себп і тик аиа^' добрії кпльічцти с каждойі 

хороби, шо ше льпгшд, лак ираудпапй дохтор* І ииго яиалп у цьілій 
околидц усьі льудп і усьі докторі* 

Йядпого разу до двора у тім силі,і, шо буу то дьікар, до пана 
нйіхало еьі кількох учених дохторіу а міста на иакиіісь баль і вапро- 
гили до себи вони і того хяоиекого дохтора, шо буу сан зі собі. Йідьат 
вони, вабаульейу цьі і ріжно штудпруїут і хочут наеьііхати сьї с того 
хлопекого доктора, алп вік сьи нн да^ апьі руш ! Шо вони вагадайут, 
то він гак відгадак, шо ті аш дивуйу цьі! А на ренті кажу? вони 
іініу, шоб він покаваУ паку внлику штуку, А вік кажи: Йа ийетиро 
дьудпи стройу бис трутизни па смерть і апоу приводу йіх до здороу- 
льа! Добре І — кажут, — роби, подивню сьі! — Тей вій кавау нава- 
рити тлу стопі баріпиіш, нагуду вати непу нйеть хлопіу і зарає потім 
кавау пашіти сьі пін зцмиойі коди. Йак сьн нанплн. тей так зарас 
і повикидались нижнві ! Тоди дохторі наробили крику, шо він стройіу 
льудіі* а він кажи: Йа піх зараі’ приверву до житьа* — Алн дохторі 
ки дали і казали того хлокского дьікари замкнути до гарешту і ті ліать 
хлопіу би ожило, бо дохторі нк дали йіх ііиіу рахувати. 

Ну, сидьіу той дьікар шось а шоьиць у гарештьі, а котім засу¬ 
дили йіго па смерть за те, шо він стройіу пнетеро льудий. 

Алн нврит снертиіу гштайут іїиго, чого він ше собі жичи, ТО усе 
йнму вільно, А пін кажи: Ньіц ип хочу, тілько нозвольтн нкшьї пожити 
хоть три дни у мому дому з жінкойу і з дьіточками натьішпти сьі* 

Тей пішу позволили, Алп чуйут, на третин день йак мали йнго 
уже вішати, шо він стройіу сьи І умер. Ну-тей йнго поховали, Йак 
ииго поховали, тей теЙі ночі пішла жінка і викопала йаго тей завезла 
десь до чужого міста і він там ожиу, А то було так: Він сьи стройіу 
такьнм льжарствої, шо сам сябі аробиу на три добі, а потім яноу мау 
ожптп і ожпу. Такій то добрий дохтор буу І 

Зап. 1903, від Івана Юнака, на Крпволинці, Камінвцького іїой* 

А* Веретельвкк. 

360. Ворожка лічить полою. 

Була у нас слаба Жидьіука Прийшов син, жаби йа йїха| з маюу 
ДО вила, алп оиі уже там йїздкла кільканацьіть раз до тобі п&ньі до 
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Нратишпвн, до воротки* Тм наяп сьи наукучйдо, тчо вона гак дб^го 
гїізднла, голила шхітьн і набрала |ласдойі нолгі у снопу у лясну масна- 

цу, аби ні дати, абіі сьв мастила. тол. Фірма» сгау на нарбзьі й сьхІЙЙ 
сьи. А вона до фірхаиа: Ни можу сьи вітчілйтн Жндьіуїлі, дану улнсну 
снопу масніщу золи, аби мігмі втілили еьн* І тр4$нуш у долбяьі 
і сіімШйліі сьи, шчо аа дурно гроші бире. 

Зал. н липли, 1902, в Корбдци, Бучильного ноіц від Ішшя 
Васялика. 

Зв7. Ніч порожня лічила ішоу і фірма па. 

Наймиу пиле йцдеи хлоп ішштк з йнгб жінко? до пороши, ІІря- 

йіхаV Ііа до тойі порошки: Давайти бабу до х&т. — Ми бабу аньшш 
до хати, баба стбгвн, а порошка бір©, палат у нйпцу, кяд&йи каяінмі 
до ііштца/І сьїніі бире до горшка, наливали водй, прік тауяьшш до печі 
Кладе бабу на сголвц до ванті і бире той гориец, льдьв до вашій* 
Обікрала бабу верйтоу і кидав» каміння, мало баба сьн ни удушили. 

НосвлаЗи наймичку до міста, аби купила два локяаткн і за ґрбЗцар 
табакн, Принесла дьіучи тото до хати, вісипаяа табаку до вази і бйи 
йавідьі до води. Данії бабі ішти* Баба того в і пила, а вона ішійи її і 
у писок пальцьі, аби баба блкувала* Чим жя баба мани бльувати, Йак 
нона ньічб ни ВІда, лиш того, шчо вінила? ’Али молодий ф£ркаи сидйт 
i курнт собі дзиґари* А вона приходні1 с то? ваіо| і доказуйи тому 
фїрмановп: Віїднш, то даймі відбльувала; була би уже баба умерла* — 

Для фірман до непі сьмійй сьи* — Чб вн сья сьмїйети? питай а сьи во¬ 

ротка, — Ой, на сьи еьмшу, чим вона мани бльувати ? Шчо віипла, 

тям бльуйе. — Е, штяовідаїн паиьі, дійти спокій, — Хлоп йі виплатну 
два рйпьскІ, вінцем на фіру бабу> гай коиед. ’Ади та воротка війшла 
ii стала на поріг* Кажи йї фірман: ІІаньі, бувіійти здорові, — Вона 
йжіїла фіриана аа два вадьдьі і аургайи: Ходьіт до хати. Увіітоу фір- 
хан до хати* а паньі до куфра, віки гани баньку аліїванойі горІуки^бяре 
фльашку до рук, обійманії фїрмала фдьашкоу і бйнькоу^і цьільуйи* — 

Па би шче іі вам дала раду — кажи* ’Алп воша сьи уже у марили, 
була би то добра рада, булнбисмо сьи ииривбаили, алй Еуходйг хлоп: 
Ходьіх, будем іііхати, бо баба слаба* А вона пня до фірма па горілку 
ші вітіідньім і аанрашяйи, аби фірман нрвіїшбу у сериду, вона Йнму 
даеьть раду, а він йі, А той фірман нибожнско сьи'постарів тай до 
ннньі іш ходи? до порошки, 

Заи* н липня, НЮЯ, а Коропця, Кучацького'пов. від Івана Васдлокп. 
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36$. Ворожбит обманює молоде подружи. 

Йидеи жбіпьир буу при воську доугб, чврнв дванацьіть льіт. 
1 дива іш знау піп иьіц ворожити, а пак іііінбу до вбська, иаучйу сьп 
таких плисти плати пнц, шо узнали то ва ворожбита, і так оповідку він 
усьільакі сторін і жінкам, вовн платили Ііиву і удавала сьи Гшму штука. 
А де куда ви 5дала сьп йняу штука, пвнли то, вабили і фертик. ’А.ти 
пішбу вії: аж па Дііливу, При шибу па Дцливу, а таї двоїти коло дні 
нібралн сьи і уже свари сьи оббйи. А він ашоУ пбпіт хату, зачуу, шчо 
новії сьи еварут. тай увійшбу до хати. Слава Йсу ХрпстуІ - А тотьі 
вітповіданут: На віки вікбв. — Кажи: Ви нолбдики сьи ііібралп, то 
ви дббри Гін. На вал поворожу так, шчо ваш були дужи добро жити, 
бо ви дужи помержпиьі. Кажи: Дай ти ішіьі л нитку, то йа ви я поворожу 
дужи красно. — А вони сн ношштин тай кажут: Майни нйіітку, дай¬ 

мо тому ворожбптбва, аби нам лише дббри жити. Дали Зиму ппйтку, 
а він каи: Дайти руку, йиднб й други! Нодивйу він еьв і яуркотйг 
та» пін нічое над рукбу іінднбяу н другому, ішйтку сховау до кйшєиьі, 
тай пнкопец кажи: Ви шче носах нп досіідьілв на столбі, бак Віїстії 
сьи добирали, Йак хбчити, абіісти досндьіли носах, то ньікблн ии бу- 

дбтп сьп свариш. А воли оббГш кажут: Хбчня, лань і. — Кажи він : 

Оьідайти аа сьтьіу оббіїїі. — Сьілв ноші оббйи па сьтьіу, вів пальльну 
у миску води, дау ніукварту у руки молодьі тай кажи : Ви яатрйяайти 
сьи у хатьі, а За піду иа двір, та шче вам віпкй порббйу. — Уаьау 
таї йакбгос бурішу, мітлііцьі, ци кропіівп, цн Йакбйіс та» дурнацьі, 
тай уаьну, укрутпу вінки йіх так, йак то перевесло яауйизувцтн колби- 

иьі, поставну йім на голову андибяу и другому, иа пего заложпу шче 
йакус дрантиву кучму, а ні дау йакйс рушник драптйвніі чорний иа 
иіййу, тай кажи : ІЗитайти типер мине. Тай залатка?: 

ВпрвІн барвінком війн, 

Аш тапер вал сьи дббри дьійи. 
Тай кажи : Тппер мине витайти, 

Мвпьі події но дайти. 
Тав за то витав ьи дау? яолодьі одного гельйра о той і піїйтки, а він, 
йак молодіій чоловік завптау іїпгб, таїі дау другого гельйра й йияу. 
Тай кажи: В в твие.р сіідьіт оббив і досиджу Йти посііх, а на йду поза 
хату црпмоуйгіти, аби ваш сьи дббри поводило. — Йак туту ппйтку 
ухопііу, таїі у ноги, а попи сидьнт за столбі. і'палйу уже пи далеко 
ДоліІви, а вони сидьй за етолбм. Сидьй, сидьй, а вів уже шукйпа собі 
ййичого. 1 Іоробйу з них макогбпіу тап лшпйу. А вони шбпчут до себи : 

Доки ми будем евдьїти тик? — ’Алн біжнт сусьіда до пих, чогбс му 
булб траба. Тай: Слава Йсу Хриету. — А тьі зза столі: На віки ві- 

ЕгаогріФічндй звірник, т. XV. ЗО 
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тьі написано. Приншбу па до долу і заживала жінка порошки 9 день 
і було ні лекшн, А дбхтьір казііу так: Аби по тьія ив застудити сьи, 

гьпшко ип робити і дитину відлучити. Жінка, йак звикли коло хати, 
паліла у ппчі, розьігріла сьи звоУ, пішла на двір і застудила сьп, шче 
гірши йак пірит тим. Тай кажи до неня: Йа тобі казала, йідь зо мноу 
до воротки, а ги пойіхау до доктори, тай за дурно три корбньіо дау. 
— Цить, жінко, ноіїідим шле до ворбшки. Дбхтьір тобі дббрп буу по¬ 

рядну, яли ші хтьілас сьи ші ну вати. А порошка хіба гро шил порадят, 

али пн тобі. — ’Али жінка кажи: Ай страх, дбхтьір сьи розуїійи, По¬ 
рошка льіпши зпайп. — Запріг йа кбньі, иазда до ворбшки до Тоу- 

.зали,- Увійшов йа до хати, сказав номайбіг, чоловік йійі, Гриць, вітновіу 
на віки віком, А шлош там скажитп? — Та шчо, біда, слаба ми жІика. 
А можи то Йа ии ту трафну ? — Та чому иьп, тутка, кажи Гриць. Та 
вона шчо знайи, вона хіба каїніти сьи теиьі'о зиайп. А цп були ви уже 
де по воротках ? — Та ньи, пи буу ним, вітповідму йа ііаму. А лож 
вв сьи мпие іштайнти? — Бо йа, кажи, такі ии бу;у йпм иьіґде, цп то 
кужда так знаіїн піти, йак моїїа? А то йкгб друга жінка. — Кажу 
іішіу: А деж вони? — ІІІшла у місто. — Мау він дьіуку : Гааьу, 
біжи но за мало.?! — А пив кажи сьідатв. То йа буУ, жіика і стрий. 

— Дьікуіївм красиб. Али кажу йа до стрий а: Ви бутьтп ту ж жін- 

коу, йак прийду* вовн до дому, то пай шчо робив, а йа кбньі займу 
до води. — Навирау? йа кіньми до води, у сапьіх йіду, тай сьи зди¬ 
бану коло косьцьбла с тоу божнцпу. І кажи вода: Слава Йсу Христ^. 

А можи ви по непи ? — Ай а, но вас. — Виру йа божйцу на сани, 

уже й кбньі ии иапувайу, тьнгяу піт хату, гі ипшчісьтьп йакес. Зла- 
зьйни вона піт хатоу тай поволочила еьв до хати ; а уже була ньіурбку. 
Уходжу йа за веу до хати, а вона мине ии иитайн за слабу напнред, 

али за шнаґатьіуку. А йа нітновідайу: І!а ви заау, ци ви уживййитн. 

цп иьі; йак бим буу зпау, буУ бим приньіс. — ,Дайн вона видну 
фльпшку на горілку, а другу на шво, бо Гриць ину ініво. Узьиу йа 
льітру горіукн, за 14 ґраііцаріу нива, булок, осилетцьіу, бо то буу піст, 

тай божнцьа пи хтьша иісти солонішії. Приходжу йа с тими трупками 
з аптйки иропІпацнйнойі, тай думапу, шчо вона уже жінку видохтору- 
вала, тай но підвечірку йим тай будем йіхати до дому. Ба, вона паніть до 
жінки сья ин дивіла, йійі навіть ни при голові. Бона рас попри рас 
спогльнділа сьи у вікно, ци ііа дльа пені льікй пн пнеу. Уходжу йа до 
хати, нона зараз до скльїііікн, віиила йиден, тій другий, та бо н третпВ, 
і читиертвй. Так йисмо нили, аж дбкясмо у шкльцицьі шчос мало ли¬ 

шили. Иак он добрії пітніла, бире сан тогдн до ворбжпньн. Йди но 
унвей, чоловічо, дроу, гра зьільп варити. Ті би йіу і нну, лиш кобі’- 

ньічб пн робйу. — Ухбдпт чоловік з дронамн. а за ним йійі брат, шче 
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йакнс гам другий ішгб товариш і третій. Добрий вечір! сказіу йіЗГ 
брат, — Дай Божії здоровий, йак сьи маниш, братчику! вітиовідайи бо¬ 
жії цьи, Даунб ми сьи вид [.ілп, Аби шив чоловік 3?бц$, тії би оьн до 
менн іш подавіу, — гАли брат шчо лана сьідати на лаву, аасаіпирбд 
зачіміаші шваґроїш робити справу У йиго хатьІ : 16, куяи Гріцьу, шчо 
ти собі думайнш ? Шчо ти маниш свуйу жінку, а мойу епстру бати? — 

А деш йа йі биу? — Б, відай сьи устидайиш, шчо Ви чужі яьуди! — 

вітковідійя ворбшка. Но бі|йие І — А деж йа тибе биу ? Йак би йа 
ти б б биу, то би були сияьцьі, — Би, куми Гріцьу, бо тії так іш бішш, 

аби були снпьдьі! кажи брат. На шчош ти йі запхау піт пбсьтьіль гай 
дьухау ішльГиоі попід ребра? Ти єн дуяайиш, шчо то на чужім сідьі, 
таі аж ви будим вийти? Нам льуди доказупут. Ти ньщ. сестро, лиш 
збирай сьи і ба тибе забиру чисто до еебн, — ’Алп кажи Грщь; Вири 
ои, йа ті шче іі зауд&м, кобне єн ^зьну біду е хата! — ’Али Іван 
зачну риніти зубам до Грйцьи. А Гриць кажи ; Ти чб хоч, ппаньуго. 
ту у мбйі хіть і ? Шчо, можи бис сьи биу ? МаУг віл доньку Ганьу 
і сина ішдалеко жонатого тай кажи : Біжи по по Цитра, йа му зарас 
ту віаирнйу, -■ Али Іван до Грнцьн, А ворошка: Б, ти собі дуяау, 
шчо будеш сьи на до липу збиткував гай за вшоу пьіхто ш иоетіїш? 

А Гриць тогдй до нені; Ти шельмо, сьака та така, йа ти вірна 
дам, 1 туй туй зачіп сьи уже чіпати до бійки, 'Али ми оба с етркйом 
порозгаиьнли ііх тай воші осьілн тихо трбха, Зачниайут сьи частувати 
горїуко$ тоу, шчо сьи лишила, а миє божйцьи посплайи по другу. 
Шшбу на, праньіе уже лиш іііу льітри горілки і дві гальби иіва і рб* 

биу прбеьбу, а мойа бідна жінка лиш стогии. А на також аж тримчу, 

бо КІ КОІЇЬІ по хтьит уже етошіти, бо віт третойі по полудігьу до дн¬ 

ем! гоні У мьїч тай уже ш стало мім оброку, Кбпьі сьи пуждаиут на 
дворі, а на у хатьі. Допили вони тупу горіуцу, складайут сьи уже Гі на 
трету самі, 'Аля на ні прошу: Робіт по уже шчо жінцьц бо на» да¬ 

леко до дому, а шче до того й за Дльістрбі. — Е, говори ти евбйі, 
ііьГби то с кольІна вілуяитц? То мусит вило три рази скипіти добрії. 
— А тотб нило уже можи в десьіті. ран ішрикипіло. І тнмчпсйа донька 
наднесла уже трету горілку. Прошу йа нійі: Біріт сьи, мамуньу, до 
жінки, та кормити ні, — Ей, говори по ти свбйі, Йа слабих май у но 
гількаяіцьптиро ден пік а з братом йак йим була, то будА уже кілька 
иісьнцьі^, та пай сьи хоть юріуки наяву — нили би йі ийаукіі! До¬ 

пит си шче більшії горіуни тай на кажу жіньцьі: Ходи но суді на 
іільаи, ішбого, Уаьііяа мойу жінку, розьібрала до голого тьіла, при усьіх, 
і ^аьнла йі, одкрила внретої, оідопіала стріх о ви зало с цибричнм під 
цьу і кидайп каїіньп тзй ішриваруйн жінку миньі. ’Али жінка кажи; 

Нн кидіійти таке багато к&міеіьи, бо на ни можу стопити уже, така модна 
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пара.-— Ни бі сьи ііьіі, достбаіш. То с тебп слабісьть так віходнт! 

І опре у виску водії і ростоішла цьіну тай овали того у воду пал го¬ 

лої»)}’. Гей, дн пп навудила ти сьи ? кажи жїиьцьі. Та, а і)а знабу V 
— Та бак то ви знайти, бак Йнс сьи навудила ? А можи чоловік коли 
на теби крикну} ? Бо па йіх. тих чоловік!}, зиайу. Йа уже се третого 
ману, аби йіх дьітькп вібрали. — ’Алн йійі чоловік сиднг зо мис} та її 
к&жи: То, чоловічії, вольіу бив буу у воду скочити, пьіж иим аау сьи 
а не} жиаятя. Першії була бак жінка, а се уже ви знати аш шчо. — 

Тай вачииайи вона уже во третії раз олово сипати, вігьигла тото оливо 
з води: Айа, иаиулилас сип. Дала сип жіаьцьі паніти топі води па 
усьі иітнрн чисти з ліски, облипла иі голову, чоло, плечі, руки, ноги 
гоу водоу і таке шчось шепчи, пак старій рабіи. Тай узьила вой} 

жінку, вісадила иа ніч голу, а сава до стола до кроіільіу. ’Алп прощу 
на бій!; Та уже «робіт коло жінки, шчо май йти. а ні гак сьи ночиетуйщ». 
— Б, говорі ти свбаі, на син уже злучила. — Кинула у ееби йпдеи 
так, бак у бнзбдньу гай льізи на ніч жінку виникати [ настати). Йак 
зичила вбіцкати, а жінка так стбгии, шчо ааГІ Бог борбннт, мало з непі 
душі ни вільізла, Бо у нас бак сьи сварі гай кажут: Бодай тьи бабі 
мастили 1 А то хто сьн упади у ворбшчнньі руки, то так. йак даупб зза 
ііаишчшш під атамаискі буки. Таіі злавиййн вона с лічи: Чикай, йа 
иіче зробльу нриібву над водбу, дав ти такого вьільн, абнс у дбаа да¬ 
ні} піти. — Нальй.іа зло} воді у лиску, накидала йакогос росхідипку 
і ноншитала шчос тав гай нальльніа випьі у скльінку тан кіжи: Па, 

сховай еасй доори, бо такого у аотідьі пп двісті} бис І за 10 риискпх. 
Бнре вона сьи стрибони ворожити, жіїшьі над голові}, 'Али стрійна 
була у дома. А вони, ворошкі, кажут, аби зиак приносиш. Тай зпоу 
таке сане над водо} наворожила йак миті, нальйла у фльїшіку тай 
кажи, аби до трох разьіу тотб иовіпивіли, бо йак пьц, то ші поможи. 
Питану сьи йа йійі: Кілько вав сьи валежнт за вашп корбваиьи? 

А так, кобі «її багато, кобі й ни мало, тра два рикш дати. — Йа 
багато ви мисли}, віках бабі, на, кобил тип сьи йак шійборши вітчимі}. 

А } стрійа тьілько деунить шуеток, бо у вени за тбйи більши, жп моВу 
варила й ійпцкала. Тай ии нодращчилн сьи тай побілили до дому. При- 

йіхау ба до дому, цьілкбх ноііа жінка здорова уже віт тобі ворбшкн. 

Йак льигла спати, то ни могла потову устати. ‘Али поприходили ііійі 
сестри, тети: А шчо, йак У Лекнш, ци иьп? — Аїіа, лекши, бо пішло 
більши йак иііиті, ранених, тай лекнш у рняеаи, — Би, то було до пені 
ни віхати, бо вона віт такого ни зваби, тьілько під золотнпкі}. Йідь де 
Ньіжпива, там би такий дьід, Струх, то той піт страху так знана, страх. 

Али на кау: Йдьіт іш, дурньі баби. Уже йа нндьіу }чера, йак зваби. 

— Ей, та воші зваби, али віт йинчого, — Дббри зваби, айа, бо цінила 
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сама можи з льітру ; вопі дужп добри зиайи, На #же більшії до воро¬ 

жби нн пойіду; йак хбчн, ігаіі іїіда зо яно# до дбхтори. — АіЦ та шчо 
дбхтьір до того знайд?- Йа такі ші пойГду до воротки, — ’Але кажи 
тета: Та’ бо від дбаГш за не#? Узьн# за Яву файппц кавалок пбльи, 
тай рада, кобй умерла іі шіпька, та би св уаьц# йішчу, — Та шчо яп 
у меди ходите, та чб йа поіііду до того Ньіжлива? Тажн вона там 
була уже у двох ворожок! — К, тоні так не внадут, той дьід лишиш 
знади від них. Уаьи# йа, запри х кбиьі, діду. 

ІІриіІЇха# йа до того дьіда, увіу жінку до хіти, сказі# ітоманбіг, 
від ВІТПОИІ#, — Цн ии порадило би ви шчо мбйі жівцьі, дьідуяьу V 
кажу. — Та чуму пьи, дораджу. Тьілько аби ви вьікому ди казали, до 
ви були, бо на уже ондіїу кілька раз у арештьь — Нп біВти сьп, діл- 

д#пьу, йа вьіі'дп, прнньїґда нп скажу, коби ЛИШ ТЬІЛЬКО помогло. — 

Пеунп поможи до мбні руцьі — 1 кава# від коїш загнати на хату, аби 
ньіхтсі ди вйдьІу і увїйшб# до хати, розложн# о трісочок абпшк, поета¬ 

пну бливо, аби еьи топило, а у виску далину води і даклау па усві 
пппри чисти поживі# у воду і уаьиу иакус таї кішжпчку тай іблит 
еьи дат то# водоу- Помоли# від спи с каадранс, бире тут# воду жінь* 

цьі з мнскоу пад голбву йкдпбу руко# і кажи хлбпцивп, аби йоді? 

диму оливо. 1 яруго# руко# швитко вільну у Вііду, а воно брязнуло 
і мбцио трісло у водьі, І вітьдгайи тогдп тотб оливо з водії тай кажи 
до вени: Йак бисти були шче пару донь їін црийіхалп, тай було би но 
жіньцьі! Вона дужа тьпшкнГі дьісталл страх, — *Алп кажу йа : Дні* 

іуиьу, цн буде ні лекшв, ці ньи ? — До цваяіцьіть дедь бшшвчлп 
буде лекши, илн три шче рай до меди прийти я аеу. — Би, кажу, та 
йа Ерийіду, лиш кобіі полекшіло 1 - Йа маГку у Бога дадьіну, жп дома 
пішки прийде, ■ По тьіі шче зроби# другий рас так оливо над го- 
довбу тай третин рас так само тай кажи до жінки : Прауда, шчо вам 
гак ник би еьи шчое пхало у горло таке гі иалпц? — Айа, кажи жін¬ 
ка. Ну, то дьйкуз&тп Богу, шчо вас Над Біг падпьіс суді до меди, 
бо уже бистн були й ии жили. Алц дйвкт еьи він # туііу кяняшчку : 

Ті бо вп уже були шче дес у двох, цн трох. — 'Али на кажу; Ньи 
тьільком у дбхтори буу, — А жінка пбфатила тай кіжд : А йа дн була 
уже ту у жцдьі#кл йидцбйі і у Потбцьі ? Тажпм їїізднла вістрйаско# 

фіроу с слабі# йиддб#. — Б, води иьічбго ші звійут до еего, тотн, 

кажи дьід. — ’Алн була шче зо шоу йидиа кобіта, тай тійа кажи ; 
Можи бдсти апньї шче шчо помогли, бо мине шчос аудит? — Ей, чо¬ 
кай, паї #же сіл докінчу; перші. І уаьиу хрест і кийжичку ту до рук, 

зачну шіштатд над голово#, потому над грудьми, досить еь #еьіх шти* 
рбх бокіу коло жінки. Тьілько йа вач## Мито іибитаїьн, шчо казау : Йди 
си на льісй та па нудні, ї по тьі хвиля уже скінчи# коло тбМ жінки 
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і пшбу на, двір. А на тупу к її вжитку узьиу до рук і дуиаііу собі: Можи 
йа сьи ва|чу ворожити а пені ? Алн тая ин б^ло у тьі кийжцчцьі лиш 
очннаш, аа яолитви, і лоїйлуп яйа Ббжн і в?рун,у і так дальі до кіль¬ 
ці, н. І иоворбжиу шчс шчос тьі другі молодіти. іідц йа уже ни вйдьіу, 
бо йа нішбу яагоднти віз, Вітати до дому. Дау па тому дьїдови ЗО 
ґрейцаріу, кілько аажидау, ириШжджнйу аа кісто і кажу до тоні иодо- 

дйцьі: Кобй ти питала, ябжн ту шче дейака на ? Бо другий день аиоу 
гонила би мине ЙШ фаіільІйа до сі'іїі. І найшла вона пакує там Жвдьіу- 

ку, гачо кидала карти. Иу, кодьім шче й до гбйі, аай уже раз відбуду 
так, йак -варту на сильі. А ти йди, питай шче де йакбйі, кажу колодйда, 

ябжи шче де йака ііи, та пай йіх уже чйсто обійду тут, їй їй я Я[юу шче 
ин йіхау де другий або третин день. 

Уходжу йа до топі Жидьіуки: Дзінь добрий. паиьН Дай Ббжн 
здорбуйи ! Прошу сьідати, гбсьтьі. — Вітиовідбйу йа: Шчо с таких 
гостий. шчо слабі, — Вони у аенн, Ббгу дьйкувати, шчо диьи такі. 
Шчо яиньі здоровий гісьть? Прийде, понойіет таіі ніде. А йак прийди 
гісьть слабе, то шче и до хати гроші приписе. — Ну, коли то так, то 
такі прииьіс. Кажіг но ви вив шчо. — Вире воші карти до рук, зачи- 

наііи мішйтв. ’Али йа йі кііжу: їо шчо, будоа сьи вбза грати V — Пьн, 
то йа так; йа с того зарас иізиайу, Паку хто слабісьть маїіп, Гику ко¬ 

робу. — Ви, кажу йа до небі: Та бо йа вйдьіу, йак у нас грайут 
}■ тьі карти, то ііидеи пріграйе, другий віграйе. А так йак ви гранити, 

то видно, шчо ви усе вігравйте. — - Натайн сьи вона кине: Можи то 
вашн жінкаV — Ей иьи, то нойа сусьіда. — А чом^ш той Господар яи 
ирнйіхау, шчо йигб жінки? — Вій шчос майп таи у дбяа роботу, дьітя 
і шче до того він ви кбичи ва иеу дбайи. Тьілько гроші даст, гай ка¬ 

жи: Йіть собі с ким хоч, бо йа ни маііу йак. І’рбші уже дай! — Зна¬ 
вати шчо, воно сьи шчос иапудпло ; хоть пес, хоть чоловік. — А ші- 
■пійу йа сьи: Та коли? - Хоть у день, хоть у почії, — То можи бути, 
бо він такий крикливий» йійі чоловік, і шче нес йн у сусьіцтві... - 

Ну, иу, кажи, чоловік навудило сьн у иочн, а пес над вечнр. Ви сьи 
дес оидауио віддала тьілько? Дьітп уже яайнти, иьи? — Йа «оучну : 

колії зиайши, то кажи. 'Алн жінка пбфатила: Та трбйп уже маііу. Двбйіі 
дьіучйт і хлбицьп. — Ну, вйдіїтп, кличе вона иние до себп до тих 
карт; з ііпдпого боку два лаяп коло жінки, а з другого хябпнц. Тан 
клйчи мине до другові стаоцьійі: Чуіїитп, воно іш йн бпепечип. Абйсти 
сказати шві чоловік, бо ііа Усе карти кину, і усе чбрньі, то вопб умре. 

1 екажити ііійі чоловік, шчобй воно сьи стерегло, бо на такі вйджу так 
і тая иоказуіїи яниьі, жи воно сухоти яаіш, а то заразлива річ дужп. 
— А йак вів нііііи сьи отії речи ? — А вона кажи : Аби с тоу шішкоу 
иц біло, шчо ново, о тоу кварта, аби ин ийло, навіть, аби на той тушко 
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ті льпгАло, де воію спит. Н4віть і дитин ьі аби тая яя було кбяо яейі* 
— А шчож иійі ни такого? — Воно, знайитп, такий страх дьістало 
і нШ так нудні І - 1 йде зо миоу уже до яру гоні стань цьійі назад, 
Прауда, жн ни на можете ніств ? Та ни шбжу, вітяовїдінн жінка 
слабим голосом. Воно миньі так поваауві, йак би на у вАші кишки 
була 5Г енрндшіьі. А слабни к^ждпв, котрій йп, ни мбжі місти, бо 
йак би йніу нльаудунАло, то би ни бу$ слабий. — Кажу йа до иейі: 

Йакі иійі родичі, жінки, аби сказАла, ~ Мама такий чорнобрива, нявн- 
лйчкий, а тато наші такий чирвовий вус, 'Ади тато трошка здосьньї, 
а мама ньн. Пірит тим мисом мама йійї ‘‘умерла б^ла штиря роки, 
а тато дваиАщЛть! кажу на до нені, — Ну, ну, дббри, воно мини 
так показ^&н, бо йи чорний, аля на нам шче ня докаайло, вони такі 
буди. — і натходит на той мис таііа друга молодицьа, шчо зо миоу 
припікала. Питану йа сьи; А шчо, нима уже більшії? — Та иніа. — 
(!лава Ббгу, шчо нива, бо бяга ту сидьіу до нбчн. 'Аля кнньі там їшдиьї 
казали, аби йти до ійдосерпих шшьньі? до кльаштбру, то вони шчос 
дадут віт тоні едібостп. А йа кажу: То нідети ви самі, йа уже ни 
піду. — 'А:ш таЗа молоднцьн кажи до ибйї: Кажіт но ви ияиьі шчо. 
— І, нам Богу дьйкувати, шче ни трбба казати. Ви вдорбві, — Аля 
вітиовідАйн юлодйдьи: Мине шчос голова болйг і ііудит І то усе с ш>- 

л^диьи. — ’Али дивні сьи Жпдьіука па дзиґарок тая кажи : Зпайити шчо, 
уже дванадцята година дохбдит до нолудиьи, то уже инньі так добрії 
ви нокаауйя. тьілько а раиьи до однії ацьітойі, — Ну, та шчо, кажу йа, 
та шче лиш иіу до дианйщдтойі, та уже кажіт. — 'Аля мойа Жидьіука 
иообзнрала Уже т°й інтерне, жя йійі сьи ви виде з нами і мирне тонн 
ни хтьіла уже тьі казати, 5Али Жидьіука хбчи я пя похбчуйи, тая ро- 

екидАйи карти: Возміт новії, здойиіті кажи молодици. Вйднти, сьа 
спідна карта, шчо ви здоііяшли, то се ви йн самі* А се вншп чоловік, 
кою вас стойіт і зиайнти шчо ? Кишко ви страх сьи на нудили. Мяньі 
уже тапер показу йн. Йа собі пярнт тям думала, шчо вам ньіц нн бра¬ 

куй», али тут показу іш, Йакая той кАрта стрінатмй! — А то була ди- 

унитка. — І то дивіт сьи, воно У ногах. Ви йак спали, то шчос на 
ничя «гуркало, дужи мбщю. - Кажи шолрдйцьи : Та то рас коти ла¬ 
зили тая аж горим! здр^лнлп і йа сь« була таї: настрашила, шчо ані 
сьи чоловіка йайла, — Ну, то йьіц. Йа вам дав такий вода, абйстн 
іінгб пили цьіліїй тиждень по кильішку шчо дпьн яатшчи і шче абпети 
пішли до порошку, шчо уиійі оливо злпватн ; і аби еьн нд задауиияо, 
сіни дкьеии, бо но тим вам жадиьі дохтбрн ради ин дад^т. ї тик бу- 

детп умирати, йак той жінка. — Та кажіт шче шчо, кажп молоднцьн 
— Ой, коли уже дваиАцьнта година дохбдит. ЗиаЙнте шчо? Ви шчо^ 
такб, иьібн сья будувАля, ньіби шчос нарисували, ньіби шчос купували, 

вггаоґРАФгашй ашрішй. т* XV. 31 
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ньібп продавали, іло шчос робила докончи. А аолодіцьі кажи : Ми 
кушіли у видного ґоспддари город, жм пікшу до Воеьньіиь — Му, ну. 
види ти, так копо стоки ту; нпайити, йак би ви були прийшли нприт 
полуднії*, то йа би вам була чисто роснвДш, алп тішер воно аішьі 
уже так іш показуй и. — Ну, а шче можи шчо там. Ту шче ііп, а літ 
тш мож дббрп так... Ту іикьі иокізуйи: Ваш чоловік вас льубйи, Богу 
д викувати, ади дее тьітьки йак сьи паппут, то льубйит вас так штур- 
кіфи, гін ударити» ази штуркнути. - Айа, деколи йакзокаїьійі прийде, 
кажи іолодщьи» І зпашіти шчо ? Майитп трони дьігд, файньі хлопчики 
три. 'Алп і!а у єі.міх і типа молодіщьи, тай жона жінка, хоть слаба, 

а ти сьяійи сьн, бо уже йі шчо? Бо у тбйі яолодицьі ші було иьікбго 
у той час, лиш вона тай чоловік» Навіть і слуги іш було. Тай кажи 
молодїщьи : 3? меті дьІтий нима. — Ну, то шче будети кати, А яйжпсти 
мали уже? Ньи, ті яйлам шче» — А даунб ви уже ні брили сьн? 
Уже деуннть льіт. — Ну, вйдити, то шче будут дьіти. *Али йак бпети 
рано були прийшлії до меїш, йа би вам була усьо докладно віказала, 
даїс було і.йак були. Тай ми сьн носьмішіли трбха, дали іКндьІуцьі по 
20 ґрейиарі^..* ’Азш кажи Жидьіука до меті: Зпійдтц шчо? Миш.і такі 
усе сьн вйднт, шчо ви тоні жінки чоловік. А вона мене по тьія тіівиаза, 

шчо молодіщьи сама давала грбші, а на жінку йа платну. Тай ми 
у двері: Бувайте вдорбві. ’Алп Жидьіука кажи домени: Чнкайтп, шчос 
йа вам ману, ґаздуньу, ніч е сказати. Ваші жінки іш вїйр» Ви йи ии 
журливі і пн журіт сьн такі. Ви будети лати так о на бсьінь друга, 
А то було у еішшьи. 1 абйсти сьи стиреглж. абнети від пШ вьіц ньі 
цілії, ньі ішли. — Ну, будь вдорбуз стара, сказау йа по другий раз, тни 
дьнкуйн ти на науку, І йа ні шоу до кбний. а водо шче обі с то5г лозо- 

дйциу пішли до кдьаштбру. 
Прийшли там, скакали шчо, діли пім иилосерш нашій йаїшхое 

дукбркіу і приходь!! вони до меди: А шчо манити? шггаиу сьи» — Та 
от дали нам таких ніґулкі^ віт тбйі слабости. і казали, жн йпк буди 
локши. то аби шче прийти, вони шче дад^т. ’Али ні сьи подиви?, а то 
б^ли ну корка у тьім пуделку. Тай аьзьіу йа шчос пару тих нукбркі?» 
Думайу собі? Можи й йа буду теиьґішчии, Йак то слабим помагай», то 
ц ми ньі поможе, Скуштувау йа, а то такі солбткі і такі маленькі, пли- 

екбватьі, кр^гльі, шчо у склепі можна уньйгп на іреидар сто. Носкі дали 
ми і пойііау йа до дому. 

ІІрИЙШДЖЙЙу до дому, биру йа сьи до своШх льікіу, жінку ЛИ¬ 

ЧИНІ, шчо миньі нидій чоловік оповіді!» Йряпьїс Вим на 4 ґрайпдрЕ 
діва* загріу йіш, аби! йаіїцй, нирни і шву і дяйу жіиьдьі шли, так 
шчо мош тєіі.іи. Жінка скуштувала, тай ни хбчн* Кажи: Сисе нн добрії, 
до чбго я п ньі такі льікн ? То ототії півдня дббрі від мидосбрцвх пап- 

І 
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иьіу. — ’Алн пий: па ста| вад неу: Мусиш віпити. І постилну ііа ні: 

Льпгай спати. І ігрвк^йу йа йі з голово?, аби сьн спотйла, бо вона 
була дьістада занальйиьи нльуц; була сьи вьігрі.іа і пашіла син водії, 
го мипьі дбхтьір казау, шчо ньічб ви иоябжв, лиш тепла шчо игіти 
і лотйтн сі.и, і аби обгрівітн. — А вона гаиньі кажи Ти хоч явне за- 

душнто, шчо так яньи укривайиш? — Уже іпиьї уоьо йіідво; йак сьи 
заду іншії, то тьи ип буду більшії возити но тих богах і гроші за 
дурно давати. — Повставали ми рано, питайу йа сілі: А шчо? Йак 
тобі? — Та уже трбха лекши, — Ну ішдиш, то віт того нива. — Аиа, 
то зі її н ьі віт того дьіда лекши. — Ну, від дьідн, ци ив від дмда, буду 
йа дальі своіііі дьіло робити. 1 звоу так йидби вбчир робйу ііия і дру¬ 

гий, шчос шькавацьіть раз. І зачйло ііі смі тропіка лекши робити уже. 

али воші ви хочи шітв уже. Кажи: Се ньі до чого. То мввьі такі віт 
■тих ньіжвьіуских нояагайи. А ти мине лиш дурно «Учиш. — Ну, то 
йак так, то льічл сьн сама, на тьи ви буду, — А тота вода, шчо Жп- 

дьіука дала, шче стойала, бо на йі ви данаД? і від дьіда йакіс корінцьі. 
Зачала яойа жінка шіти тьі льікй, зачйдо йі зноу аатьігатп чия раз 
душчи. Аж заоу посходили сьи йійі сестри тай тетгі, таіі кажут: А шчо, 

ип лекши? — Та було ііі трбха лекиш зразу шчос пару день, а тиііер 
уже зноу гірши. — Ну, то барії шче раз де йідь. — Йа Уже більшії 
иьіґде ви нойіду, йак хбчи, то най йде зо миоу до нашого дбхтори, вій 
ііі зііізьітируііо. йак поябжн, дббри, а йак пьи, най уіирайн. По на ііак 
шче очну* йІздвто по гпх порошках, то вони нн так у ієни озмут кбиьі, 
али шче іі сорбчку скіігнут з яеви, шчо сьи лишу голий. — Ну, ну, то 
йди шче до дбхтори в неу, кажут нони. — Нішбу на до дбхтори. 

ЗвізьІтирувау ііі до хто р і також ті міг ііі збйдатп добрії, шчо 
нійІ йи, иеунн чнрнс тони, шчо ііійі бабії поза пару пали, бо йак тоумац- 

кніі дбхтьір ліг згадати, шчо йіііі Гін, то и сен повиннії. А він мипьі 
еказау, шчо то така слабісьть, жи аиьі к]]бпльіу ніша таких, апьі ні- 
Гулкіу, аби йійі позбутп сьи. Тьілько Ііі тра оппруікіти І то мусьит ро¬ 

биш вилнкі доктори. — Приходжу йа до дому, тра сьи уже й собі стнречн, 
бо аби йа шче попри ньу ви УіираУ. Ни йіу йа Уже аиьі с тбйі мііски. 
іичо жінка, аиьі лишком тоу, хоть би йак і итйчастьійши вінита була. 
Али жінка сьн додивіїла і залишиш плакати: Тії уже сьи мине цурййиш, 
кажи няпьі, тн уже за мноу нн дбайиш, ти уже думайнш на ййнчу. 
1 зачйія плакати: Дьітн-ж нові, дьіти, пропалнсти, йак йа Умру. І мниьІ 
слбзн також пішли у очех у тон час. Узьиу йа сьн, зьібрау чия скбршн 
і и і шоу йим сьи питати свого дьікарй, шчо то за слабісьть, бо аппьі 
ньіжвьіускі божйіні казали, шчо то йн сухоти, то йа сьи стнріх чйрпс 
го. Прпйшбу йа до дбхтори і кажу: Слава Йсусу Хрнсту. Вітпові?: 
Нй віки Вбгу слава, (’ьідайти єн. І шчош там чувати, шчо свіжити. 
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лбкпщи жіяцьі, ци ньи? — Та де лекши, мий раз гіршії. Кобп ви ми- 

ньі сказали, шчб то йи за слабісьть у иейі, — То ні ньіц иа пп та¬ 

кого, тр німі кишка оппухла і на тони ради цапа с крбпльіу, алв ній і 
би робити опирацьійу, аіп у валиках дохтбріу. ’Алп вона можи про 
тонн жити, тьілько ии доугб, иіу року ііайдальІ. Най иьіц нн робим 
і ^се ваб маенбго шчо зьзьіст. — Та де вона годна робити ? Вона и хо¬ 
дити нн годна. І узьиу йив, нішбу. Віхбджу ііа від дбхтори на іісто, 

а то буу вівторок, а у вас топ день йаряарок. І здибаии сьн вьі яноу 
тета жіпбча. Де та ходйу V пвтіііін сьн пане? Ходиу йам до дбхтори. 

— Ей, ти до дбхтори, ии звати чого. Ти біль з неу шче до Кблиниц, 
за Тоупач, там ви така воротка, шчо так зиаіїи, шчо хіба ба пала 
уверти, аби ни війшла. У нас Видна б^ла така слаба, шчо уже умирала, 

таи воші дала раду ііійі. — Ей, на ббрши по б Іду до дбхтори до тоу- 

мацкого. — Балакання ин топи, ііонристуналн шче більша баби, а ііидна 
лона кувіі: Ей, шчо до дохтори; йітьти, кунв, до тоні, шчо тета ка- 

жут. Вона так звайи, шчо страх. А декотра баба кажи: ЙІДь до Дбу- 

гого. Так йіх було зо двацьіть і нужда найшла миньї по ворбшиьі. Али 
па кажу: Йа до них більша ии иойіду, до дбхторн, йак схочи, то но- 

піду. Звабити ви шчо, кажу йа ііін. Мацу шче іїидвбго конмі і корову; 

на корову продам І вам дав сто рйискох, али вандьіт таку порошку, 
аби пі ьільічила. 'Али гроші ані гогдп, йак буде жінка здорова. 

Звабиш шчо, синку, кажи тета і гладат мине но лиці руко?. Послухай 
мине, повідь шче з. неу до Кблішиц, уже більше иьіі'де ни нопідпііі 
вІтак. Та йа ба ионіхау з десьить раз, ин раз, кобй лиш ионоглб. 

’Али то шкода за дурно гроші давати. - А иакас тав на ббцьі шепчи: 
О, чоловікова страх у голові жінка. Йак сисьй умре, гб си возьме сьні¬ 
жу. — А йа тойц йак учу? тай кажу: Ну, то уже иойіду, аш абв ви 
прийшли до иеои, то йа з ваш иойіду ураз. - Та коли ? — Аш у чи- 

твбр, ббрши ньи. - У читвер рано прийшла тбта до мови, запрйг йа 
кбиьі і нойіхау. 

Нрввіхалн ми коло йидибііі кбршми і кажи тета: Возьнй но ти 
хоть з льітру горілки до тобі порошки, бо йіііі иак ии припини, то зона 
сьи гиьівайи. Ей, кажу йа, па сьи виртайу і коли попа хбчп го- 

ріуки, то вона цьічб ни знаііи. - Та уже йідь, куда сьи нуству?. — 

Увьиу йа горіуки, шчеп узьиу у різника фуит солошшп, врийіжджййам 
ми до тойі ворбшкв, а там йи шчос кількапацьіть фір, шчо попривозили 
також слабих. Кажи гета до иеип: Злбсио ^трафили, то би йійі дужн 
просити, аби нас днугб ии тривала. Ей. шчо ирбшвньи. йа йі добрії 
заплач^, гай... — Ей, ючо с вдати, вона хбчи шче й прошивки. — 

Ухбдая ми до піти: Слава Йсусу Хрнсту. — Другі віщовий: На віки 
яікбв, а вона мниьі каа;п. ворбиіка: Е, відай ти сьи хоч уже жиийти. 
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— Ей, та де живити, жінка аіп слаба. І клавьвй) М сьн до пені і цьі- 
льуйу у руку, бли е лакні серпня шчйриаг, шчо йак бшв сьи ип брйдву, 
то бши аубііии шірнтьну, шчоби йі іЛддетьіла» 'Алп йа Іш д піко лише 
дьїву проби*, їмчо па піні поцшь\віуі то тьілько сьи вуса доту.ійлн 
руки, а губи то шче буліі с в (у тора цільн від руки, бо У мели вуса 
великі і па той час шче були побуріть!, жим ии прмглідну йіх. Тай 
кажу на до цей і: Мбжибпети шчос мені жшьцьі поворожили ? — А вона 
ї'ЬВ на ієни уплостила; Йа ви йн жадна порошка, па льікарка* — Стау 
йа тай душійу : Шкода иойіх вуеьіу, нічої иритуяьувау до руки» А йак 
бнм бу у шче і губімн поцьільувау, то б у у бим поза у ч и рані ну страву ні* 
бльувау. Тай вішбу йа па двір і аврал іюоптирАу вуса і дауііим кб- 

ньом іііетп. ї сьіу їіілі, лаку рву собі дзиґар на аозьі тай дуяііу собі 
про т^ну іьікарку. ?АІя тета веіодит: Ходії но, кажи, до хіти, |пвсн 
горіуку та почистубим йші! Увійшбу на до хати, поставну горіуку па 
еьтьіу, соло пиву і хльіб також, а тета кажи : ІІнв но горіуку до поні. 
— А йа кажу : Та йак, Йак вона бабу він де шурупи. А то бабиско 
така теньґа, йак кобила лижнт, цілкої гола, горілий., а йа дйуйу ші 
на ту ну роботу, а ту нбуна хата .іьудіій, можи пас було с иіштніцьі- 

таро, тай собі дуіану: Тобі ни тра, аби баба іастнла, алп ти бо гра, 

аби добрий дьід ві метну, то бпс брикала, йак кобила, Тай те та дьухаГш 
мине, аби йа дну горіуку до тоні ворбшкн, і на кажу: ІІіінтн ви. А йа 
цн хбтьіу і такі ди дну, бо до нені хто нйн. то у руку цьільуйи. А на 
собі думану : Коли ти мине, тсто, суді спровадила, то цьільуі) ти. І по- 
цьільуваїа стара. Бігке. Тай тета налила сьн горіуки, падьльніа но- 
рбшцьІ, дайм йі і цмок $ руку» А мпньі слина пішла обома боками ро¬ 

том, шчои мало ап бльунуу, шчо вода руки мала аакочеиьі до самі 
ЛЕііктіїі і шіьйла сьи у тьі бабі, так йак жінки коло вількіу, йак хату 
малькуцут. *Али тала слабії с щетильі кажи: Ей, ббршд пнйтп, та мине 
уже доиашчуити. - Е, почнім, варан, кажі порошка, най йа шче війну 
дригни* ВІддла нидій, другим закусила, а Мети ньіц ии хбчн. А баба 
тана лижнт горілий, чисто гола, тьілько обі руки доклала на ту нужду. 
Впре сьи тота порошка до тоні дальі до роботи і вачппанд промову иа 
постили. Шурупи руками по цлцкіх тай кажи: Отут мине помацати. 
Пішла пйшчн руками до ньіг, тай шюу пошурбвуйи і шоу приіоульййн : 

На горі помацати, л тут мине иошурґат А па па той чис ішу горіуку, 

кииуу кнльішок тіш угьік ним е хати, бо ми було стидно, бо гам коло 
тоні слаббні дижйла шче друга хбра на лушку, а їшден хлоїі на па- 
нічку горілнц. а другий ті лаві, а решта еидьіла і етойіла. ’Али віхо- 

дні тета пноу то иеііі тай кажу: Просвіт ніні, пай шчо рббвт, а можи 
уже шчо робила жіпьцьі? Най лиш до^гб ин лримоуйішп, Іідьіт іш до 
хати, а на йду до кузьньі, до сини тоні ворбшкн, можи кинь! би кони 
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піткува^, 6а т піхаяи гостинцем, гай еи роги пооббивали, шчо були 
ббсьі. Таіі кажи тета. 'Алл дай шче на горіуку. Або уже тоЙЇ лема, 
шчо була па стольї? А тая була пірит тиі ніутора ф.і кашка, ііак йа 
падьіїішбу і скуГіуя иоклау фльАшку. — Та де, уже ншна — А деш ? 
— Та віті леї, бо вопіі рас попри рас иїш, ЗАкім видного слабого обрб 
білу то з досить килишкіу віз лі и« — То добра в иевї порошка, ііак 
вона по кілько цін* То ііак би шче п такий ворожбит, а виперти йІх до 
лі бху, то воші би теиьґо ворожили. 15о на вйдьіу, шчо вона дужи добрії 
знаин і шче до того файпу примову лайн. Дну йа тетьі 70 ґрайц&ріу 
таН кажу; Най Гіак ааГіборшн робнт, абйсмо тадн, Вона так зпаГш во¬ 

рожити, йак у »бго сусьіди іїп на обі очц сьльніа і на йогу крива ко« 

біла, зицярку робити. Тай увійшбу йа до куньииі тай дуіайу. *Алкі 
у тьі хьйлп принесли горілку тай зноу в лічи мине тета. Коди до хати. 
— Йа їїи піду, Йа шче дам з на дві льігрі, а сам иц хочу ішти. 
’Али ходи, бо вона кажи на теби, шчо то Еакіс иурнц. —- Йа ип ііп 
жадний п^рйц, па такій самий, йак ї труп, про тип чоловік, тьілько 
йп сьн ии можу свбйіїш очнла кишіти па йійі ту роботу, а вухами слу¬ 
хати тоту примову. ’Алн ходи, то наша біда1 ти мусиш тири іти, бо 
ііак нійі у нідлад ті йти, то вона добра їїн зрббнт. — Нбрши бпм ні^ 
шоу під зеїльу, йак до иеіл до хати. Тай ви хбч^ йти, али мушу. Во 
на би иц стойау, аби вона й ньіц ші робити жіньцьі, бо вйджу, шчо 
ньічб ші зпайи, гай ульиу 6їїм жіику па фіру і попіхау біля, діли їштьім 
би др^гі кавАян, шчо 6у^ уже у порошки і ші хтьіу чи ката і иойіхау 
до дому, аби жінка умерла, аби порошка ии льічііла, аби мау борти 
другу. Йду йа до хати, тьілько йа чнрпе поріг, а у тьі хатьі так душно, 
бо вона фурт наліт, так йак У лачпи. Тай бире кадьішок до рук, во- 
рбшка, тай нйи до меии горіуку гай кажи: Ге, ин будиш еьн шче жа- 

митії, иьи. Йа вйджу, шчо ти хоч дужи др^гоііі жінки, алп граба шче 
кодо селі. Тай у лківі руцьі трияАйн кпльішок, а прнвоу рукбу бнре 
еьн за груди : Отут мине, помацай мЙа! А потому руку нижи йоги: 
Отут мине, вішурґАй мі. — Ота£ йа так. йак у кбвальїіх мурашках). Най 
би нубльїка шчо котьіла говорила, та най би хоть сьвитьі образі с хати 
повіносила. Напну на сьн тбиі горіуки, Ції хочу ии ібчу, ішеу іо 
губи так, йак паку трійку тай инм трохи покутну, тай бвру тай кладу. 

А вона кажи: Ей, то йакііс шдьАхтич ишшкий. шчо він іш їочи пити. 
Та йак па буду шіти гібушш, йак йа троха ушіу і то віильуііуу, 

а ііак би погини віїш^, то бам го вірига|, та би казали, шчо то йакіс 
такбйі евшіьіічоїп натур», шчо тьілько пабрау, шчо аж назад виртАу, 
А Йа того дньн, уже сопші було піт нолудиим, міг би я бу| смі вапри- 

чапічнтв, йак биш буу дзиґар ип курду. Тай вітвіваиу на сьн до непі: 
Вутьти такі добрі. Питрішко, та робіт шчо мбйі жіньцьі, бо янкі,і би 
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йІхіші до дону, іш пай) пасу. Ге, оа, яи яяііпш ги час^, ги хоч, 
кобіі вона борти загибала, та абйс жиийу сьи. али ви умре. — Іі:і 
йіііі за образі, а воші за гарбузі. Мін у дзвін, а дьііько у клепало. 
'Гай по ті,і розмові баре вона у ліску воді, льльи і иуйу жінку коло 
стола кладе: Оьідаіі св, вобого, ти пай буду тобі уже шчос робити! 

І зачіла оливо злинати. І замила шчос там балакати, шчо то було. ’Али 
йа и і шоу с хати до кузьньі, абвм кбяьі ніткувау. Тьііько коваль члі- 
годиу (іііі(|>п піткбві, гай цісліу мине, аби йа коиьі віложиу з воза 
І прлвіу коло кузьньі. Приходжу їіа коло воза, начну коиьі віпрігати, 
а тета иіходит о хати таіі кажи: Заирігаіі. бо буде» вІхати до дону. — 

Та чуму? — Тета тьі'лько відмінила: Уже більшії иьіґдб ии будиш ііі- 
хати. — Та шчо, йик, скажіт, та вий йа зяайу. А вона йіііі ви на¬ 
рила, аиьі настала? шпаііу сьи тещ. - Ньи, ііьіц »к робила, тюлько 
оливо зьі іьльїіла тий мняьі потіхо сказала так, аби жіпна ви чула, шпо 
твоїй шчо робиш бо вопа с того на вій ш, коби хоть до дону живу 
завести, аби де иа дорбзьі ии удерла. — Уже йа й коиьі нп кувйу, 
запрім до воза і |іїо до дону. 'Адії мойі жінка сьіла на віз і іш можи 
сядь іти, паде, Йак би йі тета ші трипала, то би і ні$ ніиути ии сто- 

Йала. ’А.ти тета тримала йнднбу рукбу за плечі, а другої аа груди. 

А вона голову так спустіла, йак би уже з небі такі дух віходііу. Па 
сьи епудиу уже сам і увірву Гіим, шчо нона зиаііи, гота воротка. Ирв- 

йі.ч»5 аа ло Тоншачії до міста, згньіс йа жіньцьі скльлііку ніша і жінка 
трохи пінила і ба зарас ноіііхау. Зроби іа сьи гі чпрствшча. А у юіі 
чис, йак вона | тойі богйвьі була у хатьі, то віт того пуху і духу, во¬ 

ші була так слабі, гуму так лужи тьіївко зьі$'іііш була. А йак пива 
вшила. зробило йі сьи тропіка холодньішчп і лекшії. Йідиа ми до дому, 

і дорого^ с тетоу оббий розио^льїіиим. Кажи тета: Уже більша ньіґде 
пн иоііі ціні, бо колі ворбшк і казала, жи вона ии віидн, то иеуип, жи 
умре. Йа уже тобі сама іш кажу більшії ньіґде іїіхати. ПриіІіхау йа до 
дому і ии ді^йу сьи, шчо ворбшка льічіла. Буду йа типер сам льічйти. 
Загріу йа шіва ніу гам,би так. ані киїїі.ю, дві ІЗаіІїш $бну, ішриміиміу, 
укриу дббри йі, даУ ні віиити. А ноті міпіьі кажи: Йа ваджу, шчо ти 
хоч мине видушити. - Уже ми усю ІІидіїб, уже ти пер сьи души. Пак 
чапиш жити, то жіііі, а ньи то умирай. І робцу йа йі той іитерис кіль- 

канацьіть вечвріу, хоть воші ии хтьі.іа, али йа сйлунау і я^сьіла піти. 
До пару педьіль стала яойа жіика здорова і Бігу дій кувати і до пінь- 
ка. А йа возіу від Нпколайа. від грудвьі, до Петра, цьілйіІ іііурік, 

ні по ии було тижиьи, аби ии бу| у ворбшки і то ^сьо за дурио. Пі по¬ 

сну грбіиі аа фіииьі бнкй до тих богіу, а ниво мине коштувало усього 
норову. 

Чан в ліпиш, 1902, в Коронці), Кумицького лов. ві ї Давша Гиигюка. 
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371. Злодій, перед яким ^тв крали ся мр. 

Ьуу одно Миньки Лапнак, с Пужинк. Іїойіхау він на шіднр, йак 
с лужну при вбську, при уланах і цьілйії цу.і* нойїїау, приіітіу а ними 
так далеко за еолб, а там ші одно долбк файно забудований, Мрийшо^ 

він до той І хата, нообзпрар І днвнт сьн, нак там у коморі замка на хо¬ 

дко сьн. ОтоіїЕт комбра на підліш, коло пені замок влсит, колоша 
тепьґа, так пак шинка внгльиділа. Протали лиш с ешщйру, скбчиу 
він до коваяьа, уаьпу собі рот піль (пильник) і гоьбрнт до Івана Кін¬ 
драта: Івани! Підем у иечир там, десмо обзяралц, де Ви впяйка ко¬ 

лото коло вавка. — Вітповідайи Іній до Мацька: Йіік ми гам зайдем V 

Там йи два пси іірипйнтнх па лапках. Он іш б і сьн. дурній, ни 
собі дано раду, Озіем сі дрібніш клубок, намастимо лбйом, пес сьн 
буде забауяїіітї, а ми сьи будем до комори добувати. - Узьну дручкіі 
до рук, заважку за двері, ни рушайут сьо, Вики тайн пильник з за пб- 

йаеа, пиритер скоубу, нробрн дручком другий раз, І мислит собі: Тав 
йи вилйкі гроші, коли на два заїки замкнено. — Поважну він другий 
раз, віхоли їй сьн двері, ухбдит до еириддни і шукайп за екранну. Ви¬ 
су ваш шуфльайу, пааацуии іійітку грошин, їїак наїадау иййгку грбшніі, 
аш ти пер уже хороший. Дьібрйу скоршії охоти більші, тче грі се Ліі- 

цйак гірша. Надібау у бантах сало, нітьих за двері, подави Іванови 
Кіндратови. Подау йигб за паркан, а сам аачйу шче ш)кати за йолами 
річами, Падибау нрндниа вбить повісим, шчаийу тотб до рук, вівбент 
на двір, кажи: Івани, уже більша лила иьічб. — Алн шукай, бо шче 
шчос йн! — Няднбау пін шче штнрп мірі полотна, іірнйи чйрие хату, 
ііи віт постильІ до вікна. Йдем ми оба дорбгоу, ішри пусканим сьн: То 
вій нисе, то ба пису, аж на мйньі сорочка мокра. Кажи Іван: Ти, М* 
нВак, гадаипш мине обірвати коло того сбда? Узьиу він то сіло, 

насв сам, ЕІринбеит до касарпьі, побудпу рекрутьі|: Йіштн, хлбпцьі. 
сало і пц иризпайтн ньІґдц ньікбму, вітки воно тут постало, — А до 
того ґоедбдари ходйу вахмаЙетир до доньки. Ск&за? ґазда вахіайетрові, 
шчо у ііего пропало тоні ночі; при диво, нолотнб, сало* Йак би то було 
дббри, кобй ти миньї тотб яаіішбу. То йигб пьіхтб пи шчанну, йак 
улани. — А вахманстир кажи: Чикай! Прнхбднт до дому І тромф^иц 
улани, цн нп знайди. Штхбдвт, ЦЙ би вони сьн котрий ви признали, ;ки 
шчось знанії о тьіиь Клйчи штельфнртретвра Кіндрата вахмайеглр Кру- 
шйаьокпй, Мрпхбдат Іван Кіндрат, сальітируйи і лптайн, чб вахмісти 
хбчн. — Котрі улани дома ни почували ?— Ушнсткі ночуііут, — Улани 
салі яакршш у сильі, — Іїрошн пана вахіістша, улани моїй ушйеткї 
лбіа їїоч^йут — Чикай, улан гатильфиртретир, побачим, ци будбш ка- 
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праіем, — СтаУ Кіндрат і задуміу сьи. Кймит вій за то сало, али пи 
скажи, хоть би шче були штйри льуди, — Мидьдуии пан вахміїїстнр до 
папа рітмайетра, шчобй уяьгігя у лапи до гоптаїу, аби стали і тримати, 

жибй сьи признали. Надьійшбу пан рітмайстир і аптрнт^йи дьуди. Мо¬ 

рсе тьішкий па дворі, гіршого ни буди; йакжн від йіх зьібрау ба її до 
купи, котрий голий буу, голий: улад Холод голий буу такжи, йак му 
морбз докучну, мусьіу вьізнйтит шчо Лапйак ходйу с щільником с&ло 
добувати. Добуу Лан йак, шчо вівьіта у піл а па цілий цуґ, за салон шу- 
кайут, пнрптріелк уеьі лутка і у цальі шкадропьі уш стріхи, ньіґдб 
пп могли в па йти, Говбрпт рітмайстир до улана Хблода: Йак ти внайиш, 

шчо Лапйак шчацну сало? — Во від прииьіс до касарньі і будйу усіЛ 
рикрути, аби води брали сало, ішн. — Уліпи Лапйак, призвід сьи, ци 
то прауда, бо Холод за теби сьішадуйи, — Ііаяьи ротміетшу, сало йи. 
— Скажиж де? — Йак їїа можу сказати де, йак така на шкадрбпу 
тьишка вівьіта паде? Голови вилйкі мінити, та за салон шукайтн, Хоть 
мійти, хоть ни найти, то го іш аиайдет — ’Алн Лаиїїак, нрнзаій сьи, 
бо Вриґітки чикай)т. — Лапйак кажи: Сіло йн у цуґу, іди ви йнгб 
пи впайдетп, хоть бисти шче більші голови мали, — Так рітмайстровп 
прикро стало, шчобй на було більшого фільовбфа по Лайдака* Йак ріт- 

майстр уиійїї густо шукіти, а Лапйак унГйи віче густьішчп еховітн. 
Йак шукали, так шукали, иарештьі па тьім сьи розйиднйли. Ііовпртійи 
сьи до Дапйака аш>У рітмайстир: Признай сьи, бо Бриїітки чпканут. — 
Йа уже сьи иразніу, пай лише шукайут, бо йи у цуґу сало, — Тіжи 
йак йа тибе, Лапйак, паїїшбу, жис сьи муеьіу признати, так мусиш і по¬ 
казати. Гантахі — Иак Лапйак стау гаитах, йак йнгб рітмайстир У пи¬ 

сок удрау, аш муеьіу евбйімп очима показати, де тото сало стойало. 
Водо йи тут під стійниу, де тругльа стоиіт, иіт трупну, де сьи гньіїї 
вікндайп* — Лайдак, де решта більша річіу? — Йак йа показіу, де 
сіло, то й річп там, де сало, — Шукайут, шукайут, не удані сьп йіа, 
аби знайшли. Мусьіу Лапйак покавіти, де полотно стоиіт: Літ коньом 
Етеяьиретом, так називау сьи, у штбньтьі запакбвани. — Вітьнг полот¬ 

но: От Гш бздп* — Лапйак, а де шче йи прилива трбха? — Паиьи 
вахмістшу, иима лишб пппть повісим. — А деш? — Йп у цуґу* — 

Вільіа на стрні, вноаіш мандоль соломи зо стріху, розЙЕдуия йнгб 
і вітьигійи прндиво. — Лапйак, признай сьи, де пйнть рішених гро¬ 
шин. — Паиьи ротііетшу, у меди узьиу трбха Чііла, трбха Шімшуп, 
а решту ЇІівкпль. — За шчо ти цім дау ? — Одпбжум дау за горіуку, 
другому за булки, третому за сир і Усьі три сьи цодьілйли. — Йак 
сьи Лапйак призиау за Усьі штуки, у вечір о чнтвертьі годин ь І би рут 
Ліпйака до шілпкоїїі муки. Припили йигб па вахцймбру, замкнули го 
у ґаидапи : Ти пер ти Ліийак сиди тут до короткої і мани І Сіідьіу Лі- 

^ГПОҐГАФГШИЙ ЗВІРНИК, Т. IV. 32 

ч 
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пйак три дни. Вйпуетпу йагб на гоф, походйу Лапйак дні годиньі, за- 

иирайи йигб пазат самого. Другий день пускайи йигб і думапп собі: 
46 ти будеш так дурію сидьіти і ипиаиі фасувати? Йди до наґазйиу, 
та будеш іфлур кльупатп. — Кажи Лапйак до вахкайстра: Йа шче 
контитпьішчпй, абйм пішбу па йпшішй сьвіт, бо тут зле, усе замкнений, 
та замкнений. — Пішоу до маґазппу, кльупау мупдур цілий день, пи- 

ряд вечиром У другі годииьі шчаспу паитальопи чцрвбньі піт свбйу 
улапку і. пнридау іїіх до цуґу уланови Хблодови, А Іван Кіндрат по- 

обаиріу сьи і иівнау, шчо води ие відатьі з маґазйиу, бо гаче иима 
иумира під ішли. ІІитайи сьи Хблода: Де ти, Холод, дьістіу йіх? — 

Ой, кажи, мііпьі Лапйак з иаґазйиу подау. — Ой, Холод, буде біда, 

Лапйак у арештьі, шче й ти будеш. А той Холод носьцьівий буу, шчо 
сьи бойау дУжи тбго арбшту, убігайи до Лапйака, кажи; На тобі твойі 
паитальопи, чоловічп, нп хочу с тоббу жадного дочипьіпьа мати, іііддау? 
йому паитальопи, ирибігййи до нуґу, пптййи сьи штнльфнртретнр Іван 
Кіндрат; Цис ти йнмУ віддйу? — Віддау. —МаиВш рихт, шчос віддіу. 

їй би мау нинрийпмпьісьть, а йа пбпри теби ииславу, а вій йак сьи 
вамастйу, то йпму йпднако, а ми потрибуйим служити, то ми потрибуйим 
чйстьі жити, шчоби нас ньіхто ии цамувау, абйсмо булй сиокійньі. — 

За кілька день він сьи иідьійау бриґадп вияйкойі, Лапйак, алп рітіан- 
стир добрий буу тай го о тбго віручпу, лиш віспдьіу пйить день 
у арештьі. Вітак йигб віпустиу з арешту, иприбуу вій два днн У цуі'у, 
а на третин день пІшбу у вечир до міста. А то сьи дьійзяо у пййтаипу 
иа суботу; зальіз до склену, схопйу дві парі чобіт фййиих і Утьікайи 
до дУґу. Утворйу касарпьу, збудну штильфиртретира Івана Кіндрата: 
Устаиь, Кіндрат, шчос ти скажу, Йа ишоу дорбгоу, а йІхау швед на- 

пиред і йа знайшбу дві парі чобіт фінних. — Вітповідайн до пего Кін¬ 
драт: Можи ти укрпУ? — ’Алп бій сьи Ббга, йа тобі важу ирауду 
шчйру, шчо йа знайшбу. — Призвай сьи, бо йак Гіис украу, то йа буду 
знати, йак сьи застосувати, а йак йпс найшбу, то ии тріба сьи ховати, 
бо з знайденим иьіхтб сьи пи ховаап. Узьпу Кіндрат дві иірі чобіт від 
него і замкиуу до свого куфбрка. Ирибігайп Жид СрУлько, склииар, 
уповідйип сьи до капральи, Андрушка: Пйпьп капрала! Кобй ви шчос 
сльідйли, бо у вени пропало дві парі чобіт. — Іван Кіндрат уже чуйп 
та тугу тругельку піт паху та дальі тругуйп. Віньіс вій у містьі Мостах 
за цвйцтар, а иікпиау грабар ййлу па мпрцьа, а він ии багато мйслву, 

та чоботи у туту 8аяу, ирпкйдау трбха, тай утьік до цуґу. Но дУгу 
звнвок за чобітьма тими. Кажи Лапйак до Кіндрата: Ужес сьи скрлу*? 

— Ото, кобй ми здоровії, чоботи з нирцем похбвапьі. — Иак сьи СрУль¬ 
ко аішиуу, зачйу і по гробах шукати. Нц иайшбу пьіґде, бо булй нри- 

кйданьі зимлбу. Уже сьи Лапйак ии бойіт. Чикай, СрУльку, йа тьи ві- 
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рнхтуйу, — Ого, Лапйак, шчо аіиньі врббиш ? — Хіба сьи схоиаішш 
е салепом під земльу, бо ти замшу таких нн мапниі, аби йа піх дц утво- 

рїіу ! Срулько бігом до дому, до вікна шиби дубпльтовІ иоустаудьну, до 
двпрйи колодок начіцау і льаг собі спати, Прнйшбу Лапйак до него, 
нообшірау сьи: Е, Срульку, тииер сьи будеш витати, Йак уаьпу дзи- 

льіаний гак до рук, йак уаьиу сьи увиїати, аж муеьїли Срз*лькові дьіти 
с хіти ^тьікати. Срульку, Срульку, повирпи сьи, шче до свбйі хати, 

будем сьи шче по другий раз витати, Нн елухау уже Срулько тбйі 
мови. ВЕскочиу Лапйак за дим, бігом дальі, адогаиьайи. Обіздріу сьи 
Срулько павад, Лапйак гбпит, так тьиінко стунайи, аш сьи болото роз- 
льітайи. Шдіу йигб Срулько до с^ду. Прпходьит до суду: Шчо ти 
иійвш Срульку в Лапйаком ? — Вій у ієни чоботи украу і казну, шчо 
йа тобі нагадану. Йа пршішбу до дому, зампкау собі двері на ийить 
замки, а віп утворду. — Щтки ти, Лапйак, тьілько кльучіу мау, шчо ти 
сьи до ийатьох залкіу добувау ? — Мовит Лапйак до приаеса: На шчо 
мішьі кльучІ| двальівних, йак йа майу у куладьі с трави. — Покажи 
де І — А вот 6зди піт півцьін&мн ми стойіт иа самім складні. ПоказАу 
він йшиу туту траву, кажи: Лапйак, де ти тотб дьістіу? — Мипьі 
рідкий брат дау. — Замкнули Лапйака, тримали бие кільканацьіть ча- 
сьіу у криміи&льі, діну етили йпгб па спадпр, кажи віл до кльучпика; 

На шчо ви мине замнкаиити? — На тотб, абйс сидьїу. — Чи й нажени 
замок йи? На мепи сьи двері пн з&никййут, бо йа кльуч у кудацьі 
иайу. — Покажи ігшьі той сиоеьіб. — Замкни двері тай будеш вндьіти. 
— Заїкпуу від двбрі, злаиау Лапйак за замок, показала сьи правда, 
щ,чб сьи утвори у* Приходні кльучипк до суду, мнльдуни: Ни трпкаіїти 
його, бо віп і сам утиче і злодьійі повну скайв. - Пустили Лапйака 
на сьвіт до йпго шкадрбнн, с шкадрбіш йигб віддали до цуґу. Статку¬ 

вав Лапйак налий місьвць. По місьици изгадіу собі Срулька, пі шоу до 
кувьвьі до ковальа, узьну собі рашпіль, приходні до Срулька, злаиау 
за двері, двері му сьи утворили, Срулько спін, ВітьнгаГш пильник з за 
пбйаса, пак бухпуу Срулька у груди: Аш тдпер тобі, Срульку, ньіц ни 
буди, І б^тьти здорова, Срульку, бо йа йду. Тай пішбу. Так пін уміу 
замки утвірати, а дзнльізьй брау па оборону. 

Зап. в липни, 1902, в Короицн, Бучацького пов, від Івана Кіндрата. 



XIII. ХМАРНИКИ. 

372. Чому буря не шкодить усюди? 

Говорят, що є діди, котрі вміют відганяти хмари, дощі, град. Ваш 
якось говбрят падїр від кінця тай шче приговорюю? щось. Хмара ніде 
аш за границю* Зараз за гранйцев ци дощ, цц град вибє в нот до 
крихти, етолочат, а тут в тім селі дасть спокій. 

Зап. 1903, від Ст. Должанського, в Дрогобичу В* Левішеькнй. 

373. Улашковецьішй хмарніш. 

Ми були у Ласкіуцьох на жнивах. Окбмаи вайГздпт сьійати ріпак, 

ми отут (показує) уй^живо йзчмінь, а отут буде ріпак сьійати. І внвіу 
дарунка і хлбпцьи: хлопиц буде кбньі водну, а парубок нідкпдау бб~ 
ропи. Хлопиц мау пй^тнацьіть льіт, І каж$ до окомана: Йа би вам, 
папьі, кавау тут сьійати ріпак иппька. - Чому? — Бо, кине, с того 
ріпаку буде ньіц, ми будем ії^гб сьійати другий раз, — А окбмаи 
кажи: Ей, ти дуряьу йакййсь! М$ньі пер пишка сьійати ріпак? — ХІо- 

сьїйалц ріпак, начинабут волочити, Волочут й^го до полудйЦ, а ми 
уй^Ж(?ш начііпь, Хмара вітцн від Бучйчн нітхбдит тамтуді, тай грпмгїт 
у иьі. Пустили кбїїьі на полуда^, а той хлбішц дві борони до гори зу¬ 
бами спер і піт тоги борони сьіу, ІІОСЙДЬІу, ПОСИДЬ!^ під ними і устау, 

с себе шмать^ вьібрау, перДОрну? на вгїворіть і вноу сьп убра^. І так 
хбдит, ходит, ми хочемо носити начміаь, бо, кажемо, дошч буде; а вій 
кші} : Н$ бінт$ сьп, яь9! Йяк прийшла хмара, йак узьпло гудьіти, 

а він хбдит тай каж$: АгШ! таже віідиш, жи ту хльіб, отудії йди! — 
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Таї нак $пала тучи, ввібрала ріль^ по чиста і унакувйла у лози на 
долішьі, а на йачніиь навіть не покропило ньІчб. Вяльітай^ окоман по 
тьіі уеьім І ви й^іу зачади росповідати за того хлбшіья, а він хлоп- 
цьп до двора, тай го побрали, уже го узьйли від новий тай зробили 
в него такого панича, уже більшу н^ буу при кбпьох. 

Зап. в червні, 1902, в Нужниках, Бучацького пов. від Ігиата 
Косїпського, 

374. Шешорськиіі бурів н пк, 

Буу йпм у Шешбрах і видьіу йин чоловіка, котрий ровгавьпу 
хмари і ни допускав градьіу, аньі жадних улнвіу па шишбрский ґрунт 
і сило. Чоловік бу^ зростом сиредшш, чорньивнн і похіуристий, а так 
докладии внау градові хмари і Улйуньі роснрауййти, жи иаколв хмара 
страшна надьйшла нбпат камаральекі льісй до гранйцьі того сила, бу- 

ріупйк впйшоу паирбтьіу тих хмаріу, иирихрпстйу пік і примбвпу до 
них і зараз хмари еьи роздьілйли і ГіндньІ пішли йидана боком нова 
гранйцьу, а др^гі другим ббкоя І иьіґди у тьім сильі від граду і від 
улйвп ношкодбваний нарід нп буу. За тотб брау віт кбждого ґазди 
призначених вару ґарцьіу нбІжн рбчпн і по десьіть ґрейцаріу грішми. 

І інакша го льуди іш називали, лише буріуннкбм, 

Зап. в липни, 1002, в Нужниках, Бучацького нов. від О. Ро- 
зовського. 

375. Як панови збила буря латі. 

Раз ішов якйсь пан і то була польова дорога. Ніби той пан хотів 
іти польбвов дорогов. А надійшов хлон, жи знав о тих річах ведлуґ 
бурі, можи і не хтїв того пана пустити* А пад’їхав знов пан такий, ко- 

трйіі має свій фільварок, як пан от в Рихтнчох. Тай той пап повідає 
до першого: Най пан їде мойбу дорогої*, нічого вам еї пе стане* — 
Тай пішбу папок, пішбу собі паньськов дорбгов* А за хвильку зробила 
сї хмура маленька. Настали грймотн та блискавиць і иізиїіїше тому 
панови, що новволив їхати свойов дорбгов, збило лапй, тілько болото 
зоставило. 

Зап, 190В, н Дрогобича, від Ст. Должанського, В, Девинськап, 
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XIV. ІНКЛЮЗНИКИ. 

376’. Іпклюв хлопцем. 

Йнк чоловик війне йнйце гтисклї^кп (курки) чорної, покладе нпд 
лїве плече, деветь день на печі, поза горном, буде сидіти, ш'чо до пн- 
кого пн говорити, он обминати он, на Бога іш гадати, то девято'і днини 
випустит хлоиця-ипклюза. Запитайп оп тот хлопець-цикл юз: Куди йти? 

— Йди у пид! — Видтду си вертає тай до чого вго охоче, цн до ху¬ 

доби пасти, щоби добре вело си, цн до бжіл, це до гроший, ноже его 
ппслатп, ті) її з каси вибрати, а як хто побійця, то у бідцї єну помагає, 

ніхто вго ни побйц, бо тот хлопець єну побідит, ци до скрипки — до¬ 

давати охоти у даицн людям, ци стрільцеві! приведет зьвір, 

Зап. в серпии, 1902, в Головах, Босівського пов. від Мих. Зелен- 
ського, Л, і'арнатїй. 

377. Як зробити інклюш? 

Срібний гріш тре положити до яастіучниого гньізда і оех сьі там 
ті праудиві ластівки лимножит, ті молоді відлитьет і зпоу лрплитьет 
і виоу сьи вимпожит. 1 потім допіро той гріш взьети сибі до вішенні 
і допіро піти сибі шось купити за зего і він назад прийде до кішеиьі. 

Заи. в черввн, 1902, в Камінці Стр., від Б. Лдавовпча, А. Бе- 
ретедьник. 
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378, Звідки бвреть ся іиклюз? 

Щоби мати Інкд&а, робіт сї так: Треба злапати живого лнлнка. 

Того лалпка треба зарізати чи ґреїїцаром, чи шуетков, чн реньськит. 
Як вже сї заріже, то сї носит реиськїн через девіть днів під пахов. 

Не треба через той чее анї иблити, апї до церкви ходити, аиї дзвонів 
ч^тн. Як так сї рббит, то с того реиського робііт СЇ ІІІКДШ. 'Але хлоп 
зараз спізнає, чн гріш е інклюзож, чи нї, Як натрафит на іпклюз, то 
бере грзш у зуби, нодержит трбха в нередппх зубах, тац вже но 
іпклюеї. 

Зап, 1002, в Ясеивцн, Дрогобицького иов., від Ів. Багрія, В. 
Лееииеький. 

379, Як дістати іпклюз ? 

Би мати іпклюз, треба вийти на роядорбже, таї де чотири дороги 
сї еходят в ночі по 12 годиш. Тазі сї викликує нечистого. Впібдит не¬ 
чистий тай питає сї: Чого хочеш? — Хочу і шелюзі Так три рази. 
А за третії» разом дає єіу нечистий гріш, чи ґрейцар, чи риньськіїй — 

іпклюз. Чоловік все ипи орудує тай все до него вертає. 

Зап. 1002, в Дрогобича, від Сена Кушніра, В. Л вепський. 

380, Ішлюзове товариство, 

А зноу я чуУ, що у Львові є таке товариство, що дай інклюзії. 
Я таке чув від їдпбго Жида. ’Аде ци правда — не знаю. 

Зап. у січні, 1903, від Кучипдпка, в Дрогобича, В* Леїшиськиїї. 

381, Що робитщ аби мати інклюз; 

Говорять, жп єст таке товариство. Хто хоче мати інклюаа, ж^снт 
вступити до того товариства, Му сит три рази плювати на хрест, пере¬ 

ступити і передоптати. Товариство потому видай ему чи ґрейцар, чи 
райський, А піп с тим йде. Купує і видає, а він ус® до него прпхбдит. 

Зап. 1902, в Дрогобича, від М. Добряиеького, Б. Левинсьвий. 

' 
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382. Де продають інклюви ? 

Кажут льудп, жи нак хто хочи знов купити собі інкльуза (властиво 
льудв ви вупуйут, по Жпт), то піде до Лашковиц, тав такий ви, жи 
нродаїїи — по крадийинци. 

Зап. 1902, в Будааиові, Теребовельського иов. 0. Деревинка. 

. - і ■ , ■ -. , 

383. Намість іпклюза гадина. 

БуУ у иас у Головах Ковтраш Танасїй, що гра? у скрипку. За¬ 

кортіло его до скрипки спровадити собі інклюза, Пишоу до Сиготу, 

а там е такі боутарі (бударі, крамарі, що крам мають у будах), що 
інклюзи продают. Входнт до склепу, а боутар питає; Хоч купити? — 
Хочу! — Нп внаю, ци купиш, — Видотка? флешку, а з неї пустила 
си гадипа з трова головами д кешу, ид Контрашеви. Ковтраш си спу- 

дпу, верг єн, а бо?тар кулаком утеу у шию, погою у зад и гера?с, вон 
на двир и каже: Тп гадаш, що то так йик будь івклюза держите ? 

Йик сп боіш — не купуй 1 — То треба твердого, шоби сп Бога на 
бойв?. 

Зап. в серпня, 1902, в Головах, Косівського пов., від Мих. Зе- 
ленського, Д. Гарматїй. 

384. Знайдений інклюв. 

Йакьпм ішов так биз дорогу і вдпбавии штпри нових — такпх 
староданвнх, грубих. І ступивні до корівки і видивим горівкп за тих 
штирв нових. І потому йакьна пішов иа місцп - па то, де мавим прийти, 
сьагпувим до кьишеньі — було ішче більша грошнй і тих самих штори 
нових — той інкльус. 

:.Ж ДЕ 
Зап. від Ґреська Роґовського, в Будзаіюві, Теребовельського пов. 

0. Деревянка, 

385. Як інклюв освоюеть ся? 

Йак нрийде цивільний*) до коршмн випити горівка альбо шчось... 

альбо так за чимось і так цлатнт, І тог де піп — Жит — дцвиг се 

*) Оповідач що нпо вийшов в войська. 0. Д. 
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І зарає йакось митами сьи той інкльус — тайак живий. Тог до його 
шшіькар бире і пакрнвайа кьнльішком. Тримайи добу піт кьняьішкої* 

, А потому вже сьїї оевойіт.,, і кьидайи вшжп гроші. 

Зал. 1901, від їреська Роґовеького, в Будваиові, Теребовельського 
ноіц 0. Деревинка. 

і 

386. Інклюз т втікає а кулака. 

Котрій Жит дьістапи іикльуза віт хлопа даного (бо то часом хлоп 
іін зпаш, віт когось дьістапи і другому дасьць), йак дь і статі інклвуаа, 

то ф кулацьі го затисни тей тришайн, Бо він е пьпшеньі фтьіче, а о ку¬ 

лака іш фтьіче, 

Заи. 1902, від Ґрееька РоГовського, в Будзапові. Теребовельського 
нов,, О. Деревинка. 

387* По чому пізнають ігшлюва? 

Йак приішсут податок до суду — дайн чоловік за податок гроші. 
І иВавит сьи інкльус мижц грішма і кладу т на мармуровий стіл і зарає 
іпкльус скачи. — Пізнати іпкльуза, бо зара гріш той скачи. І зара 
того інкльуза ал&напут, пишут давіть в ґазетьі, шчо злапали інкльуза 
і зара прнбйут на сьцьіну і вже иц піде ньіґде* 

Зап. 1902, від Ґреська Роґовського, в" Будааиові, Теребовельського 
нов., 0. Деревам ка. 

388. Чому в касах мармурові столи? 

І Інклюз покладений па мармурову шиту ие покладе сп йик кождпй 
інший гріш, а лиш пбкотят си. Йик покоти ск по плитї І паде па 
землю, то касієр назад подає тому, ідо платпт, бо то інклюз. А інклюз 
йик би он ноііау у касу, то вабра^ би ^сї гроші з каси тому, у кого 
бу^. А за те $ ютах мармурові плити, щоби шаначдо було, котрий 
інклюз, щоби ие затратити грошин з каси. Найбільше інклюзій в у Туркіу, 

Зал. 1903, від Петра До не нового, в Головах, Косівського пов,, 
Л. Гар і а тій, 

К етИОҐРАФРШПЙ ЗВШНШЬ І, XV. ВЗ 
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389. ІНКЛЮ8 на стїпї. 

Мвнї еден хлоп з Деревйць казав, що дав ну нечистий інклиїз. 
Він орудував ішя через цілий рік. До го дав, той все до цього вертав. 
Як раз прийшов до Жида, то дав му гріш. А Жид зараз спізн&у: Ти 
дурній ґбю, ти гадаєш, що я не знаю, що то в? — 'Гай взєв гріш тай 
ирибііу цьвбком до сьтїші. Від того чиї су хлоп пе мав іпклюза. 

Зап. 1202, в Дрогобича, від Сена Кушнїра, В. Левнпськпй. 

390. Як баба повбула ся іпклюза. 

Та бнла баба і мала таку шустку, али ии знала, де ііі Давала. 
І упа собі усе йшла до Льутбнишч, та собі купила соли і шче тая де¬ 

чого і шустку принесла. І вразу — та сп дьубовала, а потому хоть їла 
сьа того збити, та не знала иак. ’Алп ні так повідаю, жибіі узвала та 
переупаза і волосом с кіпьцького хвоста, і би положила піт камінь кодо 
лаукн, кади льуде хбдьат. Бачу клала, та йі сьа не хотьіу лишити. 
'Али йак вийшла раз до Льутбнишч і узнала сн боли і Жидьіука уаьала 
У нейі тоту шустку, подивила сьа І увпдьіла, шчо тотб йп. ІІльунула 
па пьу, Ударила йі так долбнеу і уже лишила сьи у тобі Жидьіукн, 

Вона називала сьа стара Леонова і сака вебїшка оповідала, йа керае 
чуУ від пені; али не знала, де узнала. 

Зап. в мартї, 1899, у Мшанци, Отаросамбірського нов. від Гриця 
Олїщака Терлецького. 

391, Як згубити гпклюа? 

Одпа жінка ішла на йаряарок і здибала такни старий гріш, Знай¬ 
шла той гріш і пішла до міста і купила хльіп за ного, а по йакімеь 
часьі зобачила грошви більша і той самий гріш. І зара сні радила дру¬ 
гих, шо з пня зробити. Тіні казали піні, шчбби вона ииго пропило. Вона 
йак пішла з ним на шппьк, винила горішні і дайн той гріш Жидови. 

А Жнт кажи до нейі і Десь тп йиго взуті? — Вона вітиовіла йиму, 
шчо вона здибала. А вій казав ЙІІІІ, шчобн вона поставила па то саме 
місцп, тил самим боком, то вій сьи ні вітчіиит. 

Зап. 1.902, від Осина Деревяпки, в Будзадові, Теребовельського 
иов., О. Деревянка. 
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392* Жгц — іннлюзигт. 

У пас буу такий йцден Жид, жп лагода| кожухи, Алн він ма| тих 
двацьить ішить ґрсйцарі|, жи то було у купі і шчо рання ходйу ва тих 
двіцьить ішить ґрейцаріу до склену муки брати. І |ее йак оаьме топі 
муки тай прийде до дбму і зноу тих двацьить ийить ґрайдаріу но, 
1 так бис три роки* Так тбго склнпара анпшчцу і дііушіл дивом мьІхто 
ІІИ МІГ ЗЛИТИ, шчо то ііи. ’Али лрп о статку лридшбу купувати до склепу 
крушу тав, цукру, горбатя, доста так, жибй то коштувало двацьить иапть 
ґрйнцарі|, так си вірахувау. А той скдшіар заїшчитау му усьо і відау. 
І той давну пишу двацьить І яйнть ґрайдаріу, а склииар |зьиу і зати¬ 

сну! йіх 3? руку і кпауУ на маіїлурбвдй сьтьіу, а воші зачйлд підльі- 
тати. Ожи, кажи, вндиш — до того Жида — то ти дау но биреш від 
меди тих двацьить ийить ґрайдаріу! — Заскаржпу він до суду тбго 
Жида. *Али иьім тче заскаржпу до суду, то тих двацьить ийить ґрай- 

царіу, узьду дьвик і нробй| ґир| у них І вальїс до суду- Прийшли 
тирліиа і пішли до суду. Тбіу Жіідови осудили у еудьі поплатити «а 
тих три льїта, шчо си той склииар жидау, а за тойи иу шче ^судили 
три лісьпцьі арешту. ’Алц шчо с того, той дужи буу Жид бідиніі; шчое 
му трбха иовириуу, а тото решту вітспдьіу, шчо му засудили і більша 
с тим ии гииддьувау уже. То вій шле й до сего чпсу називаїш сьи 
„инкльув**. Тииер гнндльувн дранками у містьі, у Маї&стнрнсках. 

Зал. в липни, 1902, в Короидп, Бучацького иов. від Івана Мель¬ 
ни чука. 

393* Як іпклюа притягав чужі гроші. 

Йинджцй Шип кайло буу кушньйр і робйу у ИИДНОГО ВЕЛИКОГО 

ґазди май у чого кожухи у хатьі. Поробйу му кожухи, д|жи си го єно- 

дббау той ґазда, шчо шпкбупо іу иоробйу, йісти му давну дббрий вікт, 
а до скінчень! роббтьі заплати^ му файио, потрактувіля еьи і ґазда 
кажи: Ходьіт, шчо вам дам фашшй презент. Ходим до комори. — 

Увійшли до комори, ЕІдоймну підлогу, одну дошку, а там віеьім баньц- 

кіу шчое самих сорокіудьіу. Биріт си, кажи, котрий вам сподобанії еьи 
иаерхи одеп сороковец* вам оьп придасть- — Узьяу віп одсн сороковед 
у кишеиьу на тотй гроші — а самі дау сорокіудьі — яшб| він до 
дому, п ошірвуу до кбршвп тай той сороковед дау Жидови, орипдарбви. 
Казну собі дати пачку тьутьуиу, каза| шчое двом товаришам заплатити 
горіуки і сам віин|. Побуу віп у кбршмі дбугиії час, можи з годипу, 
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алп ч^йи, тотїі кшшшьі їїигб тьишкї з грішми, обі ешпшпьі. Мац ло кн- 

шеньі, днвкт сьи, а той сороковец иа верха назад. Шу ньі кшшшьі гро¬ 

шин ^ спудну сьп, жи тьїяько грбший маіш; али нобуу там шче 
хвильку, зачннаіш Жндьіука кричати, шчо лама грошин. Завила вона 
напастувАгн то одного* то другого, а він кажи; Йа ваших грошиЙ іш 
ману, міну того, їіічой заробиу, а віших грошин нн котрибуйу* — Там 
пІшо^ до Тнеьмшінцьї, бо буу тпеьмипецкин родич* Ману за шчо йісти, 
й пити, іайу гроші. Чирво два роки гульау, пи^, а той сороковец усе 
на веріи на грбшох* Ей? види?, шчо біда. 1 нарад бн він мати того 
инкльуза, а йи. На третин рік зачну він жи такі дббри войуватв. Місьтц 
пйи, парулкам, шльахтпчаї міскнм купунн, шче більшд сьп грошин 
ііхаііи До кпшепьі* Киян музикантам у скрипки і віттн заборе гроші тон 
апкяьув. Уже тьншко кншепьим носити гроші. Він приписе до дбіу, ві* 

сипле, а тон сороковец на верха. Вире, Йде він дальі по касах но та¬ 

ких шнньковйх, забирайи грбший тьма І Аж нарештьї — нойувау він 
тіш анкльузом три рбки - мау грошин до кілька тгісьіч. Поньїс він до 
касп платити «аробкове за кусьпьйрскии аркуш, зачну викидати у касьі 
на іайіурбшш сьтьіу, іїак звикли вьібрашш ланок, кнпуу і того иикдьуза, 
а каспйяр кажи : Ого І уіініще нмп иьи бендя воібвад тим сороко^ цем, 

— Узьиу гр у р^кн, поиьіс до др^іоіїі ст&нцийі, пробііу то і більша 
^же ним ни войївау* А касиііир нізпау зараз, бо ним пак кпин на ман¬ 

ку рові м стодьі, опкрутпт сьн докбла, таіі стани на боцьі, І Йжгб так 
ла^аГіут, а каенйнр нйдьіу, злан&у, тай нровау анкяьуз на ншіьі донь. 

Заіь в липни, 1902, в Короцци, Кунацького пов. від Олекси 
Сепьчука, 

, 394* Гріх тримати інклюва. 

Йшбв хлоп дорбгов. Не мав Грейцара, бідний. Аж иа роздорожу 
дйвнт сї — лежнт дві шустки разом давиш. Взев топ дві шустки, пі- 

доймйв* Вступає до кбрчмп де-що еи купити, бо голодний* Троха з’їв, 

троха взев до хати* Закупив щось всього на девітнацїть Грейцарів. Тай 
Жид видав му Гремцар с тих двох шустбк. Йде він вже до дому* Тай 
гадки но має. ’Але як сїгнув рукбв в кишеню, націє: Ов, а ту дві 
шустки і їрейцар, Апі тото іпклюві Тин так черев два літа доробив 
сї великого маєтку* По двох роках пішов до сповіде. Тай сказав всьо 
ксьондзовії, як правда. - Каже ксьондз,: Слухай но, вГікис тото взев, 
талі назад положи, бо то нечисте. — Тай хлоп запїс ті дві шустки па 
то саме місце і від того чьнсу вже не мав іпкдша* 

Зан. в сїчни, 1903, в Дрогобичу, від Кучшідпка, Б* Девипеькиіі* 
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395. Чоловік, що не хотїв іпклюза. 

ВйпшоУ Клим Кіцдрат на иармарок. ПообзпраУ, шчо йн фаііццц 
кунед па бики, иахпуу кіп до сипа свого, Стіна: Кобд ти, Стаху, зьі- 
гнау бики до дбяу, бо йи файовії купед, можи бисмо продали. — Ві- 

гнау Стах біші на иармарок, ирпхбдьнт Жндй купцьї. Шчо ти хоч за 
бики ? — Сто десьіть. — По в і діл н Жид: Сіну, та с тобоу, абпе шче 
буу на иаетуха до них? — Вія кажи; Йди, Жндп дурнії і, або чо би на 
сибе продавав, йа бики лродайу. — А деш тато ? — Дес па нармарку. 
— Прихбдит тато до бикіу, годит сірії ж Жида «її ви бингі. Згодили воші 
сьи за рівно сотку. Узьиу Мбтьо Елйиови грбші рахувати, аж яУсьіу 
Гшму с тоу сбткоу аикльува Упхати. Віднійшбу Кіим па бік, рахуйи тотй 
грбші: На мау згоду за сто, а то Уже йи 101. Рахуйи раз, рах^іш 
другий раз, йи 101. А шчош ти пер буди? ВнрнуУ би на йиму — ип 
верну. Нн продер йпе бчи, то продер мошйаку, Прийшбу до дбяу, йвгб 
жінка льубйла файну оковйтку. Ай, кажи, Клеїш, Клйяп, паш Стах ві- 
нас бики, продау йие, нрвиисй хоть горіуки. — Клпи цц такий буу, 
У»ьиу рйнский у р^ку той, шчо лпшйу сьн с сотки, ішбіх до вбршяи, 

ариаьІс льітру горбки. Зміиьау йшб, той рйньсквй, Прихбдит до дбяу, 

поналивали сьи, нольигадн спати, устали рано, грошей прийшло мнбго 
до дбяу, пбуиа иоюеика і той рйнский. Кажи він жіицьі: Купйу ним си 
иакУс біду на йармарку, йа сей рйнский сам відньіе і назад йи. — 
Ей, дурний ти, чоловічп, будем мати усе сьвіжнй ґрейцар. — Ей, жінко, 
бій сьи Бога, та то гріх. — Та шчо гріх ? Ту Пан Біг буком нн ка- 

раііи, а там иьіхтб видніти ни буди. - Думайи вій собі так: Йакіі ти, 
жіпко, лакома па грбші, дала бис свойн житьй за гроші. Узьиу чоловік, 

зяіпьііу той рйнский у кбршмі, тьілько иішбу до склепу, Уаьиу собі два 
фунти муки, дйвит сьи, йа той рйнский позад і ше більша коло його, 
Думайи собі: Шчо сьи значйт? Шчо йа сьв у пьічім іш чуіїу і грбші 
до меип црпхбдьит. Скаржит він сьн Шйяшунови Жпдовв: Підмінуй, 
Шпмшун, кобй ти знау шчо? Йа нродііу бнкй і згодну сьи за сто, 
а яииьі Жид дау 101. Приходжу йа до теби за горіукоу, ти нниьі го- 

і ріуки дау льітру, приходжу до дому і рйиских більша коло ієни йа 
і той сеяйй йи. Шчо сьн значйт? — Ей, Клймн, бо ти сьн згодну за 
100, а він дау 101. Ти тииер м^еніи бики купувати, йак сьи згодиш 
за 102, дай 103, бо йаііакшп сьи йигб ни збудиш. Віхбдит Клин на 
иармарок, агодйу сьи ж Жидом за бики с тим самим, шчо він від пего 
дьістау авкльУза. Мйслит собі: Коли ти яаньі йигб дау, на тобі йигб 
назад віддам. Погодили ноші сьи за 105, а дау іншу Клав 100. Жпд 
думайи собі: Шчо сьи аиачйт, шчо йа ману більше рйнский? Натхбдпт 
другий хлоп до того Мбтьи: Мбтьу, змінний иииьї ийидпсьйтку, — 
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Зміїїьййу. — Йак уже Мотьо пйидиеьптку зяІпьнУ, нйпднсьйтка у КИ- 

ШбІШ наперем стоіїіт і друга дрібнили Ґш» Нібігаин Мотьо с торговищ»! і 
Цмти, Клйма! Чикай, шчос тп скажу, А ужее сьп попас, шчо назад 
віддавиш? — Ой, кажи Клин, йак йнс сьн нас, так еьн паси, а йа іш 
хочу, — Най, най Кліїмн, адй, у аеви уже сотка іш, Йак сьи Жид за* 

чйу пасти, так аостау добріш богачем, аш закупйувау лиси ї провадив 
вітди с Королики льІс до Раковин, до Заш шпик, до Саму шина, усьудп 
иастачну дроу, таким купцем аостау, І тогди дау йшо снопі допьцьі, 

того адкльуза, Тота донька йак уаьйла тон анкльуз і так сьн ним пасла 
биз два роки, а на тре пій пішла до суду, виїіиьуважа гроші з дрібних 
на грубі, А там кидати У'сьі тотп гроші па мапмуровий еьтьіу. Йак 
найшли йигб, той рине кий злотий ийжа злотими, шчо вій утьікау віт 
тих грбшціі усе на бік. він пн хтьіу з шіми разом ставати, і дали йі 
знати, шчо вона мала такі гроші. Вона йак сьи иальйкла, шчо появі* 

ішйан но иьу приходну, а вона с свого покбйу утьікала до льоху, хтьіла 
сьи сховати, засьвітнла собі льамду, бо сьп нн витко б^ло і несла 
У рудні ї там була з бочкоу вахта, а воші йак с сходьіу ішла, йак 
сьи зашнбтаяа і упала, тай сьн нахта заЗийла і горіла, вояа сьи звітти 
вїфатнла і литгіг по місьіьі і горпг, Йак Жиди побачили, коноукй води, 

і Жидьіуку гасьіі. Загаси.еи вогонь, алн вона уже згоріла. То робило 
сьи у Злбтьім ІІотбцьі. Той Жит ііазивау сьи Мотьо Бертяаи, він тпнер 
ноцесором уже, 

Зая. в липни, 1902, в Коронці, Буч&цького нов. від Івана 
Кіндрата, 

396♦ Як пропали гроші, 

Буу на т жнивах у йядпьім ешіьі, називало еьн тото сало Базар, 
Заробйу йдл там вбіжи і йїха^ йнм уже до дому, Мрнйіхау йа до Бу- 

чнчи, мйшльу собі; Тра продати піу кірцьи шинийцьі* — Иряйшбу 
Жид, йак то У місьтьі; Можи будеш продавіти збїжи? — А па кажу: 
МЙЙу ншпшщьу па продаж. Купи си. — Шчо хбчищ? — Даш штйрн зо¬ 

лотих, тая св возьіеш. — Данау мнньі три золотих, алн йак то гбда 
у гбду за три ніидвсьйть ногодйжисмо сьп. Вирахував він жшіьі гроші 
на долбньу, иорахувау йа, йи УеьІ, Црийшбу друґір, Узьиу тугу шіш- 

пйцьу і висе, а йа тотьі гроші три ману у кулацьі, навіть ни ростульуйу. 
Йду за Жидом по мішок. Впеипау він пшшпіцьу, дау мнньі мішок, 

а мини зле було тримати той мішок, таи ним шче рас норахувау тотьі 
гроші і сховау ним до кшнепьь А у кншенн було й більшн грошин 
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мбйіх. Тогдй йа мішок на плечі, пі шоу до фірн. Приходжу до фірн, на 
шчось мішьі тра було гро ший, вийману, рахуйу, ішла й мбйіх Усьих, 
а за шпшпіцьу ппма шчо й згадувати. Но лишило сни пьі фепнка. Тогдй 
йду до того Жида, зачииайу му казати за гроші, а вій мине виганьби^ 

і йа с тим пішбу. А йа тобі пи дау? Ти злбдьійу, йа тибе возьмУ шче 
до магістрату, ти! — А йа здпхпуу до Бога, забрау сьи тай иігабу. 
Тай мйшяьу собі: То неуки буу іикльуз. А то таки була ирйуда, шчо 
то віп і саміш. 

Зан. в лпиші, 1902, в ІІужпиках, Бучацького лов., від Я. Мах¬ 
новського. 

597. Як парубок прийшов до маєтку. 

Буу Годен парубок і буу він лббрнй, робітний, алп шчож жп буу 
бідний і нп мау де бути, хоць шчо заробйу, то ня мау де подьіти. ’Али 
вій чуііи, жи льудп кажут, шчо то Йи іикльуз. А віп прпишбу до ксьон¬ 

дза тай зачйу сьп радити, де би віп того іикльуза міг дьістйтп. Ксьондз 
йиму кажи: Прийди до меті, у меті йн такий іикльуз-аьільи; йа тобі 
йигб дам, алїї абйс буу у явна цьілйй рік і абйс слухаУ, шчо йа тобі 
скажу. — А він кажи: Добра, йа буду слухати. І па Другий день 
приходні- той пАрубок до ксьондза, а ксьондз кажи: Наш тобі на самий 
пиред отой фе ник; і кинь йигб У фдьишчниу і нальяьай води і зауйижй 
і най так стоніт цьілйй рік, а тотб роба, шчо йа тобі скажу, то бУдиш 
впдьіти, шчо за рік той іикльуз тобі припасе. - Той парубок з охбтоу 
зробйу так, нак йиму ксьоидз казау. Намочйу той феиик, зауйиаау і по- 

клаУ йигб до шафи і шчо диьп сьп дйвит до иего, ци нима більшії. 
’Длп иарештьі кажи ксьоидзови, жи той інкльУа сам стойіт, ага почор- 

иьіу у водьі, а більшії ппма. А ксьоидз іп'тноцідАіш: Най стоніт аж до 
рбку, а у рік він припасе тобі більі. Тьілько слухай і роби і ньІкуда 
ни хода, статкуй, а у рік будиш вйдьіти, кілько той іикльуз тобі при¬ 

писе добра. ’Али той и Ару бо к так шчаро ксьондзова рббит, так слух айв, 

оьікуда на хбдит, иьіїде аьічб нп трАтит, виселяй, здоровий і той рік 
йиму скбро зьіишбу. Пак йиму вйіішоу рік, тогдй йигб ксьоидз кдпчи 
до себа: А шчо дивну вис сьп до свого іикльуза? — Ей, кажи, йа 
сі.а дйуяьу, дйульу, тай нима чого. — Йдй-во ти, кажи, приписи йигб 
сьуда, най йа сьн на него подйуйу, — А ксьондз уже йиму відрахувау 
ішпдисьатку за той рік, шчо він у нето службу, а тон нарубок р я наші 
того, бо він мау за іикльуза служити. Виинаіш ксьоидз той іикльуз 
с тбйі фльишчппи і дана му ийпдасьнтку. Вадиш, кажи, шчо тобі іикльуз 
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припьіс т той рік? Тепер йак бодяги шче другий, а б^дцш статкув&у 
і слухау, то той інкльуз тобі за той рік приписе шче більшії. — 'Алл 
він уздрів такі гроші і д^іайн собі: Добрий той інкльуз, три б^тн 
дбушп, І ігрнимиу сьи на дригни рік бути так сію, йак першого. Шчо 
ксьондз їїшну скажи, він з охбтоу робит, д£жи еья тіпуни. Внбуу він 
другий рік при роббтьі і нрн віігб виселоетя скоренько йшиу рік сндиу, 

Клпчи йнгб зноу ксьондз до себи: А шчо, кажи, твій Іикль^а рббит? — 

Ни знану, ІЇЕґбіосьць, па уже діфіб до него сьи дивіїу, — А уже, 
кажи, тобі сьи инньі рік кіпчйт, треба сьи до ного ИОДИВІІТЙ. А ксьондз 
на другий рік відрахував йиму шісьдасьйтку ва тбйи, шчо вій бу| та¬ 

кни носд^шшш, працьовитий, дайй йиму і кажи: На, ва два роки, шчо 
твій Іикльуз дльа тебн ярнстаріу, Той днвит сьи нарубок, шчо уже 
майіі 110 рнньских і зачпнанп ксьондзове дужи дьикувати ва імкль^з- 
иьільп, жи ксьондз дльа него вйшукау. А ксьондз кажи: Внднш, тон 
федин такни самий, йак інші, тьілько тон іцкльуа-зьільп, шчо ти робйу, 

слухау, ни марнувау, дльатбго ти маниш. Тапер будь дббряй вдуши, 

ни попсуй сьи, будиш мати раз иа вау жди, — І вій подьйкувау ксьби- 

дзовн, і відьійшбу і ожинну еьн і е того ідкльуза прийшов до вплпкого 
маййтку. 

Зан, в липни, 1902, в Нужниках, Бучацького нов, від мами. 



XV. Закопані скарби. 

398♦ Що робити, /голге горить скарб, 

ЧЬІІСОІ йбжпа ВНДЇТИ, ЯК ГрОШІ ГОрЯТ. ’АЛЄ ТО НЄ КОЖДІШ ІОЖ0 

вйдїтп. Як вже хто увндпт, як гроші горят, то лусит зараз бігчл до 
тих грошей. Як надбігає в час, то иуснт кинути ідо будь з еебн, або 
чоботи, або ремінь, або шістку. Як верже чоботи, то иусит так глубоко 
конати як чоботи, як ремінь, то по пояс чоловікове, а як шапку, то 
так глубоко як цілий чоловік. У нас вже так робили, 

Зап, 1903, в Дрогобичу від Кучнндика, В, Левинськнй. 

599. Нечисті гроші, 

Гроші нечисті, то якась біда чи дідько стереже. Гав у видів сто- 
гбнич ваш ста толоці ибвсто грошей самих срібних, але таких великих, 

як талярн. Він як у виді в грбші, то еї втїшпв, тай вачйв ховати но ки¬ 

шенях, то за пазуху. Як вже шв дбспть, а ще лишйв, не міг всього 
ввітп, хоче йти. А ту гов,., не може. Що віст рббит, виси ну в з за на* 
зухн грбщї. Хоче йти, не може, то таке, як би го хто желїзом обвалив. 
Скпстув він з кптевї тая то пе помогло. Висипав всі, лиш си вден та¬ 

ляр лишив иа показ людям, та ще пе міг відійти. Кинув і тбго таляра, 
тай аж в тбчас пішбв. 

Зап. 1903, в Дрогобичу від Кучипднка, В. Леви всь кіш. 



400. Ляк перед скарбом. 

Йак буяй дьїучнна мала, вона жінка, посіла запасні до Слеші, 
шутковбді пндьідьі пврид Вили кодо шн, Йшла попі рано ї обзлрйіїи сьи 
назад сбби, уздріла блиск. І пеела чбботд жбутьі у руіиЛ; йак сьи 
слудяла, так тьікала бна душі аш до Мілька пжрввїзннка до Горігльїдь. 

І так сьц наладила тьяшко, шчо У Мілька пи могла говорити у хатьі. 
Шчо тобі, дьіучд, йи? питайв сьи Мілько, шчо ти сьа так тьйшко на* 

надила, шчо говорити дд зйбжшл. — Ой Йа йшла і зобачила накис блиск 
назад себн, на сьи сідло боліла, йа си гадала, шчо то за мдоу їїакае 
зміна лптйг, йак говбрп, — Кажи Мілько: Ей, дурна дьіуко, чо ти сьи 
спуднла? То гроші горіли, Йак бис булі чббіт кпдула па той пльац, 

то бйС буяй глибоко лл копала за дими, шчобнс була два рази рискалем 
закопала і була бис грбші забрала, а ті еьи так налудила* — Привалі 
вола Мілька на той идьац, показала, копау він метир внмяьі, вІкоиау 
збадьй гроший, еорокіуцьіу, 1 віл до сего чпеу добром ґаздом с того стау- 

Зал. в липли, 1902, в Коропцн, ііучацького иоа. від Івана Кіндрата. 
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