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Моему сипу Артему 
присвячую цю книгу

"А ось, краще, я вас тчеУж недЫ вщправ- 
лю на Запор1жжя. Ось де наука, так на
ука! Там вам школа; там ттьки набере
тесь розуму".

"Тарас Бульба", М. В. Гоголь

"Як у нас в славний час — nicHi  та козаки: 
Послухайте, добр1 люди, з вашоУ ласки..."

Народна приказка

"Ой, ударю ж зразу у струни живи: 
Прокиньтесь, вставайте, старн й малп! 
В1щуванням новим серце мое б'еться, 
Через край i3 серця р1дне слово ллеться".

П. О. Кулш

Micue дп — УкраТна 
PiK —  1775-й, л к о
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1СТ0Р1Я ПЕРША

оли вийти м1ста Кременчука та зшти бар- 
вистим схилом униз, —  акурат потрапиш на 
широкий шлях, що бере початок десь аж i3 
самого серця Украши i тягнеться далеко у 

степ вздовж красеня-Дншра. СтоТть на тому Micui, бшя 
caMiciHbKoi дороги криниця i3 "журавлем"; водичка з не! 
гарна, холодненька, смачненька; у лггню спеку i поба- 
жати н1чого кращого не можна, як т^ьки напитися з 
u,iei криниц!, ципсшький день мандруючи пщ пекучим 
сонцем.

Саме тут, бкпя цього "журавля", й зустр1вся нам ге
рой нашоТ icTop ii Влас Зерно —  бшявий кароокий хлоп- 
чина рок1в десяти.

Застали ми його тут у ту мить, коли вш, угамувавши 
спрагу та над!вши на голову солом’ яного бриля, збирав- 
ся вже знову пуститися у мандри. Але тут...

"Здоров по дорозГ', —  пролунав чийсь голос.
Влас озирнувся, але шкого не побачив. Вш зробив 

ще деюлька крокш, як знов...
"Здоров по flopo3i", —  хрипкуватий голос лунав вже 

з другого боку вщ хлопчика.
Влас nepeeiB погляд у 1нший 6iK, i трохи не скрикнув 

вщ подиву й переляку. За три кроки вщ нього стояв до- 
вжелезний дщ у син!Й свитц!, п^дперезаний жовтим шов- 
ковим поясом, у постолах; у правищ bih тримав довгу 
палю, увшчану р1зьбляною головою цапа; на rojioßi у 
д1да —  гостра шапка 3i смушевою околицею та cpiÖHOlO 

китицею на вершечку; за спиною на рем1нц! кобза; вуса 
в нього довжелезш, так1 довжелезн!, що BiH 1х трич! за- 
мотуе за вуха; над зеленими очима chbi кошлат1 брови; 
Hie гострий, орлинии, з рота стирчить коротенька лю- 
лечка-з1нк!вка.
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—  Здоров по дороз!, кажу, —  втрете промовив дщ i 
вдарив цшком об землю.

—  Здрастуйте вам, —  трохи запинаючись, вщмовив
Влас.

—  Може, його тее, i нам напитися? —  сказав тод| 
старий дщ, невщсмо до кого звертаючись; голос у нього 
був хрипкуватий, глухий, але дуже приемний.

—  Може, що й так, —  в noBrrpi завис ще чийсь голос.
—  Хто це говорить, дщу? —  запитав Влас, але дщ 

уже не слухав його.
Пщшшовши до журавля, b ih  витяг «з рота люльку, 

заховав п за околицю шапки i вщставив y6iK палю з го
ловою цапа; причому, що здивувало Власа, паля та не 
впала на землю, а зосталась стояти i пльки трохи гой- 
далася.

ВИПИВШ И КОЛОДЯЗНО! ВОДИЧКИ, ДЩ рОЗГЛаДИ В CBOI

пишш вуса i прохришв:
—  1ван, йди пий.
Т1льки bih тее сказав, як паля з головою цапа, л е 

генько пщстрибуючи, наблизилась до дща й знову опи- 
нилась в нього у руць Та ось злетЬю над криницею де
рев’ яне цебро, нахилилося i з нього полилася вода, але 
при цьому жодно! краплини не пролилося на землю.

—  ЧудаЫя! —  тщьки й 3Mir сказати Влас.
—  1ване, братику, а подивись на цього парубка. Со- 

кш, не парубок. Великого пана цяця! Чи як?
—  Красивий, як горщик з кашею, —  скоромовкою 

пробелькот1в невидимка, погоджуючись з вусатим дщом.
—  Ти подивись: i вишиванка на ньому б1ленька, i 

штанщ голубенькй i чоботи новеныи.
Здивований i наляканий Влас кинувся було б!гти, та, 

зробивши декЬька крок1в, упав. Коли b ih  пщняв голову, 
шоб подивитись, за що зачепилась нога його, то побачив 
бь;я себе другого дща: невеличкого на 3picT, худенького, 
ЗОВС1М лисого, з носом у ВИГЛЯД1 сливи та здоровою бо- 
рюдавкою на jio6i; cipi, маленькь але блискуч!, як 3 1рочки, 
оченята д^да »скрилися весел!стю.
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—  Стш, малеча, ще не веч1р; дорога кручена, голова 
печена, риба у pi4i;i, полежимо на травичщ, —  лисий 
дщусь говорив вже знайомою Власику скоромовкою.

—  Н 1коли меш на Tpaei лежати, Пщу я, —  суворо 
вщмовив Влас, пщшмаючись з земль

—  А  куди це ти, серце, мандруеш? —  знову заго
ворив ВИСОКИЙ Д1Д.

—  1ду я з самого Киева, а шлях мш на Ci4 до запо- 
рожщв.

—  Так-таки, так. Кхе, кхе.., —  закашлявся вусатий. —  
Значить, з дому btik. Зрозум1ло. Знаемо таке д1ло. А  що 
ти, серце, на Ci4i тш не бачив?

—  Я вам на те тснею  вщгкдам!
Влас деюлька раз1в тупнув ногою, розпростер, мов 

крила, руки, niuioB гусаком по колу, весело насшвуючи:

Ой, сяк-таки так,
Невеличкий я козак.
Прийду в СЛч, до кола стану.
Буду джурой в атамана!

—  Молодця, серце, молодця. Бачу, що козак з тебе 
вийшов би гарний. Чи ßipno я кажу, 1ване? —  Д1д 1ван 
кивнув головою. Та тЬьки... Як тебе батьки звуть?

—  Власиком.
—  Так ось, Власику, що скажу To6i. Твое щастя, що 

нас, cmiiiTHix запорожщв, зустр1в. Я дщ Данило Кахика- 
ло, а в1н —  дщ 1ван Баз1кало. Все наше життя на C i4 i 
пройшло, всьому навчило нас життя козацьке: бували в 
буваличах, видали видаличь А  тепер щемо ми у КиТв до 
Межиг1рського монастиря "прощаться 3i св1том". Так що 
i тебе можемо прихопити до компанп, назад додому до
вести.

—  Нав1що мен1 додэму, я на Ci4  щу!..
Не трапиться To6i, серце, Ci4i в Bi4 i глянути. Mi- 

сяць тому зробила нас цариця сиротами, розв1яла по cbi- 
TOBi гн13до козацьке.
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—  Та як!., та що!.. —  кулачки хлопчика гщвно стис
нулись. —  CTopi4HH*i д1д, а таку шсежтницю говорите.

—  Сам величенький, та розум коротенький, —  хи
хикнув, пщтягуючи до грудей червош широченш шаро- 
вари сво1 дщ-коротиш, якого сивовусий Кахикало назвав 
1ваном Баз1калом.

—  Ти розумний, —  насм1Шливо мовив Кахикало.
—  Аякже! —  почкуючи лисину, вщпов1в Базжа- 

ло. —  Розумна голова волосся не тримае.
—  Помовч, брате 1ване, —  раптом суворо сказав Ка

хикало, —  nicHio йому засшваю...
CiB у траву, схрестив ноги, ш т м  д1став з-за спини 

кобзу, пщтягнув струну, вщкашлявся i засшвав. Сшвав 
вш тихо, хрипкуватим тремтячим голосом:

Ой, спав пугач на могош,
Да й крикнув вш: "Пугу"!
Чи не дасть Бог козаченькам 
Хоч тепер потугу!..
Щодень, щон1ч —  усе ждемо...
Поживи не маем:
Давно була! Хмельниченка 
Уже не згадаем!
Ой, колис»- ми воювали,
Да бишше не будем!
Того щастя й to i  дол'1 
Пов1к не забудем!
Бодай наша Катерина 
На свт  не жила,
Що ту землю нашу Запорозьку 
Зовам розорила.

/Н ародна n iсня/

Поки cnieaB старий козак, ripKa сльоза виступина на 
очах в нього.

—  Тьфу ти, на самого себе! Гарний запорожець, що 
вщ nicHi плаче!

—  На твою сльозу, Даниле, я 1ншу шсню знаю, —  
спритний веселий Базшало хот1в разв1яти тугу козаць- 
кого товарища:
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"Ой лет1ла бомба од Чорного моря,
Та серед Ciwi впала:
Хоч пропали запорожщ —
Та не пропала слава"

I  xoTiB було Базжало шти в танок, та не йшли ноги; 
понурив вш голову, замислився.

Туга за неповторним ачовим життям на якусь мить 
вщвернула увагу д1д1в в̂ д Власа. I коли вони подивились 
на нього, то побачили, що, плачучи, вш припав до земл1, 
заховавши обличчя в травь

—  "П угу-пугу!", —  криконув козацький клич дщ Ка
хикало.

—  "Козак з лугу !" —  голосно закричав слщом Ба
зжало.

С 1човики перезирнулись, стали один бшя одного, i в 
цю мить були, як дв1 пал1 одного uina, —  обое худ 1, вису- 
шеш сонцем i л1тами; тшьки що один довгий, а другий 
коротенький.

Влас стрепенувся.
—  Н е плач, козаче, —  отаманом будеш, —  лапдно 

i разом з тим якось бадьоро сказав Кахикало. —  Ви- 
Р1шили ми з братом 1ваном поводити тебе шляхами ко- 
зацькими, розповюти To6i все, чим жили запорожщ, чого 
бажали, про що мр1яли... Всю icTopiro вшська Низового 
Запорозького розпов!мо To6i: про славних отамашв, геть- 
ман1в повщаемо, щоб знав ти все та 1ншим розповщав...

—  Кахикало —  ходячий л1тописець, —  затараторив 
Д1Д Базжало, який, KpiM того, що швидко балакав, мав 
властив1сть перебивати розповщача, —  досить тшьки йо
го думки навести на минуле, як b ih  розповшть усе до 
др|бниць. Та це ще не все. BiH знае багато переказ1в, 
казок, легенд, небилиць, вш чудово cnieae народш ук- 
paiHCbKi nicHi...

Кхе, кхе. Вчений-товчений,.. —  покашлюючи, 
жартував дщ Кахикало.
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—  Так, так. Bih ще й галдовник, i химородник bi-

д о м и й !
—  Такий же, як i ти.
—  А  що таке галдовник, хи... хим?..
—  Галдовники, химородники —  це значить, чародн, 

чаклуни, —  натхненно продовжував Базжало. —  Одним 
словом —  характерники.

—  Про характерник!в меж мш тато розповшав. —  
зауважив Влас. —  Начебто вони все-все на ceiTi вмпоть 
робити.

—  Все, що завгодно. Характерника у бою xi6a що 
cpiÖHa куля в1зьме. Даниле, братику, та вш же не в1рить 
нам, по очах бачу, що не В1рить.

—  Так-таки, так. Кхе, кхе... Не в!рить.
—  Тримай зброю, —  Базжало протягнув Власу не-

В1ДОМО ЗВЩКИ 3*ЯВИВШИЙСЯ ШСТОЛЬ. ---  Я ТрОХИ В1Д1ЙДу,
а ти стршяй у ^ене, i побачимо, чи пшмаю я кулю.

Базжало вщшшов. Влас боязко витяг руку з пистолем 
уперед, заплющив 04i i вистрелив. Куля задзижчала i 
полетит у бж Базжала. BiH приловчився, махнув у по- 
BiTpi рукою, i... стймав кулю. П от 1М шджс до вуха 
Кахикала стиснутий кулак —  той прислухався i шсля 
якоТсь паузи пштвердив* "G!". Тод| наш B ecc iyH  розту- 
лив кулак i простягнув В1дкриту цолоню Власу. Ela до
л о т  дща ди!сно лежала мщна куля Хлопчик x o t i b  було 
взяти и, але Базжало пщкинув кулю угсру i та, блис- 
нувши на coHixi, раптом перетворилася на птаха, й птах, 
рвучко махаючи крилами, полет1в у бж Дншра.

—  Ти  дивись, гоголь поле™  —  мудра птиця, —  не- 
мов малюк Т1ш ився  Бззжало, i, здавалось, був здивова- 
н и й  чар1вному перетворенню кул1 на птаха не менше 
Власа.

А  тут, Hi з того, Hi з сього, вже Кахикало напустився 
на хлопчика:

—  Ти  чого у мене п’ятака вкрав?
—  Не крав я шчого.
—  А ну, скидай чоботи!



Скинув Влас чоб1т, а там дшсно був п’ятак, скинув 
другий, а звщтшя жабеня —  стриб!

—  А, Тдять тебе мухи!
I  розсм1явся Кахикало, та так, що трохи люльку з 

рота не випустив. За ним почали см1ятися Влас та Ба
зжало.

—  Зрозум!в, Власику, що таке галдовник-характер- 
ник? —  веселився Базжало. —  Все може запорожець: 
на будь-яку тварину перетворитись, з будь-яко! (иди ви- 
вернутись, чари на ворога наслати.

—  Так-таки, так. Кхе, кхе. А  давай-но ми його, 1ва- 
не, ще у Дшпр1 викупаемо.

—  Нав1що це, я илавати не вм1ю, —  у цю мить Вла- 
coßi було не до жарпв.

—  Стрибай у колодязь —  ось To6i i все вмшня.
—  Ось нце... Нтзащо!
Як не вщбивався Влас, нав!ть кричав, бщолага, —  

Н1чого не допомогло. Вщчув лише, що летить у колодязь 
сторч головою, а слщом —  i характерники напм.

Скшьки вони так летши, сам Бог знае, Т1льки опи- 
нилися i хлопчик, i д!ди на caMiciHbKOMy дш р1чки, де 
все навкруги здавалося Власу казковим сном. Глянув 
угору, а там лився й шум!в Дншро. Сонце так чудово 
грало промшням у  водц мов у чистому кришталевь I си
не небо було видно через воду, як на земл1; було видно, 
як птахи л 1тали в He6i, як риба гуляла проти сонця ui- 
лими косяками. Навпроти Власа зупинився величезний 
сом i почав рухати своТми вусами, такими ж довгими, 
як у дща Кахикала... Сивовусий дщ замахав у вод! ру
ками, наблизився до сома й миттю злет1в на його мо- 
гутню спину. Випустив з люльки юлька К1лець диму, BiH 
рухом руки дав знати Баз1калов1 i Власу, щоб вони що- 
мщн1ше ухопилися за довг1 вуса сома. Як тшьки супут- 
ники виконали Кахикал1в наказ, старий козак, як ко- 
зацькому конику, сказав coMoei "но!", тицьнув його боки 
п’ятами, й сом, повшьно розвернувшись, поважно поп- 
лив до берега.
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Вже на берез!, коли вони вийшли з води, Влас раптом 
вщчув, що одяг на ньому аш тршечки не мокрий, i на 
дщах одежа теж була сухою.

—  А  чи Bipnui тепер, що ми характерники з дщом 
Кахикалом, —  почав питати Власа дщ Базжало, при 
цьому встигав шдморгнути i сивовусому товарищу, i 
хлопцю. —  A  Hi, так ми To6i ще якусь чудааю злаго- 
димо.

—  Bipio, ßipro вам, шановш характерники-чарода, i 
готовий йти з вами хоч до схщ сонця.

—  Чого ховатися, i ти став нам до серця з дщом 1ва- 
ном, —  сказав дщ Кахикало, витрушуючи пошл з лю ль
ки. —  Поводимо тебе козацькими шляхами.

—  Як кажуть розумш люди, —  втулив свое слово дщ 
Базжало, —  хто малого не шануе, той великого не варт.

—  I ти правий, 1ваье, i я буду правий, якщо скажу: 
хто не шануе старого, той не мае нового.

—  Ось вам уклш мш, уклш шани й слухняносп, —  
Влас зняв з голови бриля й поклонився дщам аж до само! 
земль

—  От i добре, так-таки, так. Кхе, кхе, —  сказав Ка
хикало, Д1стаючи з-за околищ" шапки оксамитовий кисет 
й начиняючи люлечку-зшювку св1жим тютюном. —  Бе
ри, серце, ноги на плеч1 —  й ход!м co6i з Богом. Козак 
живе не тим, що е, а тим, що буде.

—  BipHO, братику, BipHo! —  знову знайшовся Баз1- 
кало. —  Сидень-цяцька —  чужий дядько. Мандр1воч- 
ка —  рщна т 1точка!

I п1шли битим шляхом вздовж Днтра, який сяяв у 
всш свош Kpaci й н1сся b ih , п и ш н и й , п о  гпсчано-жовтому 
гирлу, випереджаючи подорожнимв, вщбиваючи в c b i t -  

лих водах CBoi'x яскраве сонячне пром1ння...
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1СТ0Р1Я ДРУГА

се Tieio ж дорогою вздовж Дншра йдуть наш! 
герой Влас та f-ea старих козака. Сонце пере
ступило середину дня i пече вже значно 
слабкние. Буйш степов« трави, що прос- 

тираються вщ дороги аж до небосхилу, струнко стоять, 
наче до чогось прислухаються. Степова чайка т д -  
шмаеться над дорогою й, пролетавши трохи, знов сщае 
на дорогу, очжуючи на подорожн1х, щоб знов спурхнути 
над землею.

Невгамовний дщ Базжало чимчикуе попереду ком- 
панн, весело паству ючи:

Пливе щука з Кременчука,
Наковталась горя;
Одвщати хоче щука 
Солоного моря.

Дума щука: там чекае 
Мя щастя, роздолля...
А рибалка йть кидае:
"Ой, щуко, ти моя!"

Тим часом Влас та дщ Кахикало, трохи вщставши 
вщ сп1вця, ведуть серйозну розмову:

—  Той здоровенний сом, котрий зустр'шся нам на дш 
р1чки, —  каже Влас, —  вш же такий величезний, що 
M ir би легко нас проковтнути. Вам не було страшно, Д 1-

дусю? .
—  А чого меш його боятися, —  вщповщае дщ Ка

хикало, —  Соми —  то ж Hauii брати.
—  Як це?
—  А так, серце. Ж или вони колись на Ci4i разом 13 

нами, звали ix, як i нас, вщьними козаками. A noTiM, чи 
то ci4 oee життя im набридло, чи ще що, —  але шшли 
вони co6i у воду. У  них вуса TaKi ж, як i у козак1в.

—  А де ж ix о с е л е д ц !?
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—  Запорожщ пообривали, коли хотчли Тх з р1чки ви- 
т я г т и . 3 тих nip i живуть вони у Дшпр!, перетворившись 
на coMie; або сплять де-небудь у HMi глибокш, або ж, 
дивись, й справу доблесну скоять: татар та турок на пе
реправах топлять, щоб не пускались нашу землю пали- 
ти, сестер та брат!в у ясир забирати. Так... кхе, кхе... 
Отакечки воно все так i було. А  то ще жив колись у 
Дншр! Цар-Сом, так то не сом був —  гора щла, такий 
величезний. Чому пригадався вш меш? Та якби не цей 
самий Цар-Сом, не балакав би ти зараз з дщом Кахика- 
лом. Ось послухай...

ЦАР-СОМ

Одного разу наробили ми лементу т д  самими ту- 
рецькими берегами та й повертались додому на чайках. 
Одна частина вшська в обхщ через Азовське море тш ла , 
а ми з Сагайдачним /тод! за отамана саме вш був/ вщ- 
правилися на трьох чайках через Дншровський лиман. 
Одразу скажу: см1лива це була виивка Т1ею дорогою йти. 
Пролетши Юзи-Кермен —  турецьку фортецю —  варта 
HaeiTb блимнути очима не встигла. Летимо, в1тер нам у 
пом1ч. Коли це дивимось —  турки галеру вислали за на
ми, навздогш пустились. Галера по нас з гармати б ’е. 
А  ядра Ti з гарний кавун будуть, —  летять si свистом, 
та в pi4Ky —  бульк! —  та ш т м  я-я-як бабахне! —  що 
чайки Hanii, як Ti коники crenoBi, на хвилях п1дстрибу- 
ють. I так же влучно б’е вражий турок, що ось-ось влу- 
чить у чайку. А до плавшв вже й рукою подати. А  плав- 
H1 то ж наш д1м рщний, у плавн! як увшдемо, тамечки 
нас н1кому не знайти. Та ось, тмьки ми насши на весла, 
т'льки ледь-ледь в!д1рвались в1д пересл4дувач|‘в, виринае 
раптом з води Цар-Сом; корона його, наче сонце, так i 
засяяла! Так-таки, так. Кхе, кхе. Розтуляе вш свою па- 
щу разм!ром з р1'вчак i т!льки —  гам! —  цшком галеру 
проковтнув. Коли ж BiH nipnyB з галерою разом, —  шд-





нялась здоровенна хвиля, така велетенська, що чайки 
Haiui, як tu  TpicKH, викинуло на берег. Сидимо ми на 
6epe3i в чайках, як галушки в макггр1, зрозум1ти шчого 
не можемо. А Цар-Сом над водою удруге з’ явився, по
водив своТми чорними очима i, прицмокуючи губами, по
чав викидати через зябри на берег очмашлих TypKiB. На
кидавши Тх ui л  у купу, eiH шдплив до самого берега, роз- 
тулив свого величезного рота, i зв!дти вийшли на берег 
Harni брати, полонеш козаки, що вщбували нестерпну 
каторгу у бусурман. Ми з ними давай обшматися, ui- 
луватися: см1емося, весел1, а де в кого й сльоза прка на 
очах блищить. ТакоУ зустр1ч1 шхто не чекав. A noTiM пос- 
тягали ми чайки знов у Дншро, подякували рибиш за 

, допомогу й попливли рад1Сно до Ci4i.

е з  ---------------------
V }  —  Отакий-то в1н був, Цар-Сом той. ЗаТждж! купщ
VvO, розповщали, начебто бачили його далеко в океанк i плив 

BiH м1ж китами.
—  А хто так1 "кити", дщуню?
—  Кити —  це найб1лыш в с в т  риби; на трьох китах 

земля наша тримаеться. Кхе, кхе... Видно, так почав 
рости наш сомик, що у Дншр1 йому т«снувато стало. I 
тепер гуляе там на В1льнш водь

1СТОР1Я ТРЕТЯ

а розмовами та за тенями наий repot не по
метили навггь, як пройшли дек«лька а л , одне 
з них розкинулось бьлими хатами на розкш- 

Г& ному зеленому па горб! i нагадувало рогача, 
яким гостинна хазяечка виймае з печ! казан з борщем.

Втомлеш дорогою, подорожш вир1ш или трохи пере- 
почити. Трав’ яний вибалок, де вони зупинились, був 
тихий, затишний... Степ тут губився для зору, розстила-

J Городская ЦДБС 
г. Запорожья
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ючись десь над козацькими головами, зате звщси вщ- 
кривався чудовий краевид на Дншро з самотшм остр1в- 
цем посередине вкритим верболозом.

—  Яка краса! —  сказав дщ Баз^кало, що встиг вже 
розлягтись на м’ якш TpaBi, заклавши гид голову руки. —  
Козак лежить, вода б1жить, сонечко rpie, душа молод!е!

—  Так-таки, так... кхе, кхе,.. —  п р и с1В  6uw балянд- 
раса дщ Кахикало. —  Сщай i ти, козаче-юначе, —  звер- 
нувся BiH до Власа. —  Мабуть, заморився?

—  Щ е чого!.. I зовам я не заморився, —  В1ДП0 В1В 
Влас, опускаючись у траву. —  Дщусю Даниле, ось ви 
говорили, що йдете у Кшв "прощаться i3 cBiTOM ", а що 
це означае?

—  Прощаться 13 СВ1ТОМ? Кхе, кхе...
—  Даниле, братику, а давай я розпов1м!
—  Ти, 1ване? Ну ти! А  я поки люлечку запалю. С лу

чай, Власику, сл^хай!..

РОЗПОВ1ДБ Д1ДА БА31КАЛА ПРО ТЕ,
ЯК ЗАПОРОЖ Ц1 13 CB ITO M  П РО Щ А Л И С Я

Цей сумний i разом з тим якийсь безтурботний ве
селий звичай чинили тод1, коли який-небудь вщомий 
y ciM  запорожець доживав до глибокоУ старост!. Тод 1-то 
BiH просив громаду дати йому грошей. А як просить дщ, 
то не можна не дати. Ось bih наб’ е, було, гаманець чер- 
вшцями, та збере з собою приятелев душ з тридцять-со- 
рок, та й гайне у Ки'<'в прощатись i3 cbitom! Тут вже вони 
гуляють тижн1в зо два, а то й три, такий галас вчинять, 
що увесь КиТв зб1гаеться на них подивитися. "Запоро
жець, запорожець i3 cbitom прощаеться!" —  тшьки чути 
навкруги. А  запорожщ, як Ti маки на городН KoHi пщ 
ними, як 3 ßipi, так i танцюють; а вже золота та ср1бла, —  
очам боляче дивитися. Тут To6i й бандури, тут i кобзи, 
i козобаси, тут i niCHi, i танщ, i BCflKi викрутаси! А  вже
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погулявши так тиждень або два, та нагодувавши увесь 
КиТв, йдуть козаки ваею громадою до Межипрського 
монастиря. I Hi одна t o 6 i  душа просто так не йде: i дщ, 
що 13 свiтом прощаеться, i Bci-Bci танцюють. Сивий-си- 
вий, як голуб, в дорогих кармазинах, вистрибуе попере- 
ду Bcix запорожець, а за ним —  народу, народу! TicH O - 
густо, наче того насшня на соняшнику. Земля гуде вщ 
цього свята! А вже коли дшдуть до самого монастиря, 
то й постука запорожець у ворота. А за вор1Тьми й спита- 
ють: "Хто такий?" —  "Запорожець!" —  "Н авщ о з’явив- 
ся?" —  "ГТрийшов од rpixiB  спасатися." —  Вщчиняють 
тод! ворота, eiH один туди ввшде, а Bei брати-козаки з 
музиками лишаються зл ворггьми. А вже в моьастир! то
му наш дщ одразу весь гаманець в1ддасть на церкву, ски
не з себе кармазиновий жупан, вдягне монастирську 
одежу та й почне од rpixiB  спасатися... постом та мо
литвою...

... Так ось i ми з дщом Кахикалом прямували у Кшв 
до Межипрського монастиря, але не так, як в минул1 
часи: без шсень, без танщв, без свята. Н ком у нас, ста- 
рих запорожщв, до M ic ra  довести.

—  BipHO, братику, BipHO, —  сказав дщ Кахикало, по- 
пихуючи люлькою-зишвкою.

—  Як це HiKOMy?! —  обурено вигукнув Влас. —  А я!
—  Е-ет, голова горяча! Ясне д1ло, ти нас прове

д ет , —  в очах д1да Кахикала заблищав насмшжуватий 
вогник. —  Зам1ниш нам, серце, TOBapmuiB веселих. Тшь- 
ки давай спершу ми тебе козацькою прикметою пово
димо. Так-таки, так. Чи, бува, не передумав?

—  Hi, дщу, шчого я не передумав.
—  Тод! гайда! —  сказав Базжало жваво. —  Хто в 

дороз; бувае, той розуму набувае.
—  Не посппиай, братику, не посшшай. Як кажуть: 

"To6i cniiuKH, a BciM потники." Подивись, Власику, на 
той великий камшь, що здшмаеться над водою бшя ост
рова. Бачиш?

—  Бачу.
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—  А на ньому знак зроблений. Бачиш?
—  Ага, неначе чайка летить.
—  Не чайка то, а лггера "М ". А  видовбали и козаки 

на честь славного отамана Богдана Микошинського. Ка- 
жуть, тут BiH у бою з татарами смерть свою прийняв. 
Про нього po3noßiM To6i. А ти слухай та на вус мотай.

—  Який ви см1шний, дщуню, де ж у мене вуса?
—  Де, кажеш. А це To6i що?
Влас тицьнув пальцем у верхню губу, i, як вщ вогню, 

миттю вщ«рвав руку; у нього пщ носом красувалися здо- 
ровенш, колюч1, як Ti будяки, 40pHi вуса.

—  Га-га-га! —  зайшовся cMixoM дщ Базюало. —  Ось 
так штука! Ха-ха-ха!

—  Дщусю Даниле, забер|‘ть своТ вуса, —  почав бла- 
гати Влас, —  меш ще рано з вусами ходити.

—  Рано так рано —  сказав дщ Кахикало, i дмухнув 
димом в обличчя Власов!, хлопчик дуже закашлявся, але 
через мить дим розв1явся, а з ним зникли й вуса:

—  Слухай, серце, слухай...

РОЗПОВ1ДБ Д1ДА К А Х И К А Л А  
ПРО СЛАВН О ГО  О Т А М А Н ^ ,

К О Ш А  ЗАП О РО ЗЬК О ГО  “  
БО ГДАН А М И К О Ш И Н С ЬК О ГО

Богдан Микошинський був козак хоч куди! На всяю 
дша здатний. В бою шабля його наче блискавка в He6i, 
а швидкий та моторний був, як сайгак в степу. А силу 
яку мав... яку силу!.. Одного разу, пригадую, йду я б\ля 
церкви, коли бачу —  хлопчик стоТть poKiB семи, /то я 
його ще малечею знав/, на дзвшницю дивиться. "Чого 
це ти, серце, на дзвшницю задивився?" —  питаю. —  "  
А  я туди, —  каже, —  ломову гармату зашс." —  "Т и ? "
—  "Я ." —  "Так пщи тод4, —  кажу я йому, —  назад н 
забери." I що ти гадаеш? П1шов Богдасик та й anic rap-



I—
мату. Ось яку силу мав з самого дитинства. Немае тепер 
таких силач1в, немае. Тепер хоч десять чолов1к зшдуть- 
ся, не пщшмуть тую гармату. Кхе, кхе. А  вже коли BiH 
BHpic, таким став богатирем та красенем, що вибрали ми 
його кошовим отаманом. Взяв вш тод1 булаву, >клонився 
вам низенько, та й каже: "Одягайте, панове-молодщ, 
найкращий одяг i айда до короля польського у r o c T i" .  
А  слово отамана —  закон. ГТриТхали до замку короля. 
Д ивляться  ляхи  на наше вбрання, на вуса чорнЬ 
"Щ об, —  кажуть, —  дати Тм поТсти? Може, сметани?" 
Дали сметану. А Микошинський Тм вщповщае.: "М и  ж 
не коти як1сь. Ми запорожщ В1’л ь т  Низовц в нас спо- 
чатку не сметану, а мед дають." —  "Н у, дати Тм ме
ду!" —  Дали нам меду /бочку щлу!/, а ми як наТлися 
меду та позакручували вуса, давай про сметану розмову 
вести: "Тепер, ясновельможний, давай нам сметану!" 
Отак сидимо ми, бенкетуемо, i ось, саме в цей час, з’ яв- 
ляеться до короля посол татарський, i каже королю: 
"Наймогутшший в с в т  хан Грабеж-Прей стоТть шд му- 
рами твого замку з великим вшськом. Граб1ж-Прей на
делав T o 6 i свого лука. Якщо не натягнете тятиву, то ви- 
ходьте битися з нами; якщо натягнете, —  шде хан звщ- 
С1ля без вшни." Король як те почув, мерщш того лука 
вхопив, тягне, смика... куди йому! —  туга тятива. I вже 
хто з лях 1в не прикладався до лука —  HixTO натягти його 
не може. А  Богдан —  славний отаман, дивився-дивився 
на ту к у мед i ю, а пот>м i каже: "А  дайте цього лука менН" 
Взяв ворожу зброю та так натягнув, що не витримав лук, 
зламався; нема лука, тшьки уламки на тятив1 гойдають- 
ся. "Давайте ж тепер, —  каже, —  меш списа зал13ного." 
Дали. Взяв той спис отаман, кругом шиТ посла обкрутив 
i  зав’ язав, як той снш зав’язують перевеслом. "Якщо роз- 
в’ яжете, —  каже, —  цей вузол, тод1 й ми, козаки запо- 
p o 3 b K i, станемо з вами на баталда." Який же його чорт 
розв’ яже! Xi6a що з головою вщкрутити! Побачив таке 
дшо хан, зрозум!В, що таких богат1ф1в йому не перемогти,
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та й пода вся co6i у Крим. Ось так воно все i сталося. 
Кхе, кхе. Славний був отаман Богдан Микошинський

Таку шсню cniBae дщ Кахикало про те, як старий 
запорожець i3 cb Ito m  прощаеться:

ПРОВОДИ СТАРОГО КОЗАКА

Сивий дщ, як голуб, сивий.
Дожив до ста роюв.
Ci4 йому була за мат1р 
В uiM свт жорстоюм.
Д|д той живчик, запорожець.
Та й каже раз братцям:
"Вшведпъ мене у КиТв 
1з CßiTOM прощаться."

Присте:
Гей, гей хлопщ,
Чули. що тл каже?!
Це ж святее л'ыо 
Козацькее наше.

Гей, гей, хлопщ,
Музик призивайте,
Череса черв'шцями 
Щьчьно набивайте!

Тиждень, другий запорожщ 
Гуляють Подолом;
Кого стр1нуть, пригощають,
Заводять у коло.
Бубни, кобзи, козобаси —
Все стало в нагодк
CniBH, жарти, periT, пляси —
Гуляють, та й год-!’
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Приспт:
Гей, гей, хлопц5,
Що дщ виробляе:
Стриба, скоче, як захоче. 
Утоми не знае!

Гей, гей хлопщ,
Пийте оковиту.
Старий запорожець 
Прощаеться з cbitom !

Так шла юрба весела 
До CTiH монастирських.
Тут не BTepnie дщ, заплакав 
Та вклонився низько:

"Вклш вам щирий, люди добрь 
За rpiinHH л'па 
Пщу Господа благати, 
милост! просити."

Прието:
Гей, гей, дщу,
В1рненький товариш,
Якщо Боже допоможе,
Дуип спок’1Й знайдеш.

Гей, гей дщу,
А ми повертаем.
Там нас р1дна, там нас люба 
СЛч-Мати чекае.

1СТОР1Я ЧЕТВЕРТА

ерепочивши, подорожники знову помандру- 
вали степовим шляхом. Ось i веч1р, у noeiTpi 
пов1яло прохолодою, крокувати було легко й 
приемно. Часом Власу здавалоеь, що b ih  i не 

йде зовс1м, а шби лине над дорогою, ледве торкаючись 
ногами земль
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Знову з’ явилися села, охайш, з широкою вулицею 
через усе село, з бшими хатами по обидва боки вулищ, 
критими зверху соломою або очеретом; на кожному под- 
ßip’Y скирта хл!ба стопгь; де-не-де можна було побачити 
поважш, як шдики, В1тряш млини.

Все часпше i часпше шщаш береги Дншра чергу- 
валися з гранггними скелями, стр^мко й величаво здш- 
малися вони до неба. А  на Ix H ix  вершечках, невеличкими 
остр1Вцями, росли старезн! дуби.

ГНзно увечер! запорожщ й хлопчик досягли Роман- 
кового кургану.

—  Подивись, Власик, —  сказав дщ Баз1кало, коли 
вони зупинилися на B e p x iB ’ i кургану, —  який краевид! 
Яка краса! Хе-хе. Тут, Власик, на Романковому кургаш, 
збиралися ми вшськом раду чинити. Тшьки уяви co6i: 
небо сине, безхмарне, вшьний степ, широкий Д н тро  й 
серед щеТ краси ми: з розкшними вусами, з довгими чу
бами, голови брить червон! жупани, шабл1, булави, п«р- 
нач1, бунчуки, CMix, жарти... одним словом, козаки!

—  Щ о за слово таке "козак", д1дусю 1ване? —  раптом 
спитав Влас.

—  Слово "козак"?.. —  Баз^кало почухав потили- 
цю. —  CTapi люди казали, начебто це слово вщ слова 
"коса" П1ШЛО, такий же козак гострий i в«дважний, як 
коса, а ще вщ слова "коза", тому що одягались колись 
козаки у козяч1 шкури й сам« були легю, наче кози.

—  А  я так думаю, —  сказав дщ Кахикало, —  слово 
"козак" е саме найславшше слово в ce iT i. Кхе, кхе... Ти 
його як хоч мудруй, а козак, вш хоч коли лицар i3 ли- 
uapie, BoiH 13 BoiHiB. Все козаку байдуже: що жити, що 
вмерти —  все едино; що людям сльози, козаку —  ir- 
рашки.

—  Егей, козаки! —  присвиснув дщ Баз1кало, —  ми 
тут з вами свое тлумачимо, а шч вона свое бере. Спати 
пора, козаки.
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Озирнувся Влас —  шч навкруги. Подивився вгору, 
а там... повний м!сяць стоУть трохи не над самою голо
вою: увесь ср1блясто-молочного кольору, i цим ср«блом 
засипав b ih  безкраУй степ, лускатою дор1жкою пробег че
рез Д нтро , вщ чого все навкруги наповнилося чародш- 
ством i таУною.

—  Е-ех! Тягни рядно на трьох одно! —  веселився 
дщ Баз1кало, д1стаючи з широченних шаровар своУх чи- 
малий сувш грубо! cipoi тканини. —  Гей, не будь я дщ 
i3 Ci4i, вл1гся б спати на печП

—  n i 4  козаку h i д о  чого, —  говорив дщ Кахикало, 
допомагаючи товарищу розстелити рядно. —  Наша хата 
небом вкрита, землею пщбита, в1тром обшита. Так-таки, 
так. Кхе, кхе.

Почали вкладатися спати, аж ось раптом Влас i каже:
—  Дщусю 1ване, дщусю Даниле, може, й соромно 

про це казати, але Усти меш чогось захотщося.
—  Тринди-ринди з маком борщ! —  вигукнув дщ 1ван 

i гучно ляпнув себе долонею по лобк —  Хлопець голод- 
ний. а нам i байдуже.

—  Ось вона t o 6 i  й стар1сть, —  бущмто виправдову- 
ючись за свою некм!тливкггь, бурмот1в дщ Кахикало. —  
Зовс1м забули малечу нагодувати. А ле шчого, справу ми 
швидко влагодимо. Кхе, кхе...

Bin скинув з голови шапку, жб\рнув П на рядно, й 
в ту ж мить, бщя шапки вже лежали на рядш окраець 
хл 1ба й баклага з водою.

—  Хл1б та вода —  то козацька Уда, —  дщ Баз1кало 
пщморгнув Власу й легенько штовхнув його Л1ктем у 
6iK . —  1ж. Власику, а вранщ ми тебе краще почастуемо. 
Тринди-ринди з маком борщ!

—  Тж, Власику, 1ж, а я To6i поки шсню засшваю.
Дщ Кахикало торкнувся струн староУ кобзи й 3 acni-

вав, i як тшьки перш« звуки попливли над степом, за- 
шепот1в шчний в1терець, npoöir легенько над сонними 
травами, звщусшь у ту ж хвилину задзюрчали цв!ркуни, 
шби Ух охопила жага пщствувати козаковь
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Ой ти. Мкяць, Мкяць-брате.
Козацькее сонце.
Чи ти масш що сказати,
Дивишся в в‘|конце.

Може, знову, Мкяченьку,
Нам в похщ збиратись?
Може, знову козаченьку 
За шабельку братись?

То ж св1ти нам добру вдачу 
Степом -долиною,
Щоб козаче добре бачив,
Де гулять вшною.

—  Ти оце, Власику, пита» нас, що за слово таке "ко
зак". —  Розпочав розмову дщ Кахикало, вщклавши y6iK 
кобзу. —  А  чи знает ти, якого ми роду-племеш, звщыля 
шшли козаки запорозью?

—  Hi, дщусю, не знаю.
—  Так слухай... кхе... 1ване, братику, може, ти роз- 

noßicH? —  звернувся вш до свого побратима. Але дща 
Баз1кала як не було. —  Де ти, Тван? 1ван!

—  Може, вш вщшшов кудись? Тшьки що тут був.
—  Шкуди вш, Власику, не вщходив, тут баляндрас, 

дивись.
Пщняв д!д Кахикало свою шапку, аж пщ нею, згор- 

нувшись калачем, злегка похропуючи, спав дщ Баз1кало.
—  Оце тоб» г  на! Заснув. Щаслива людина: тут To6i 

см1еться, а тут To6i вже спить. Ну i хай co6i спить. —  
Дщ Кахикало, наче мак!трою, накрив шапкою д^да Ба- 
з^кала. —  А  ми ще трохи поговоримо. Так-таки, так. 
Кхе, кхе. Чи, може, теж будемо лягати спати?

—  Hi, дщусю Даниле, я спати не хочу.
—  Тод! слухай...
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РОЗПОВ1ДЬ Д1ДА К А Х И К А Л А  ПРО ТЕ, 
ЗВ1ДК1ЛЯ ПТШ ЛИ З А П О РО З ЬК ! К О ЗАК И

В|чна пам’ ять предкам! Було це в давню-давнину. 
Нижче М1ста Киева, на величезному /в три доби про- 
стування/ ocTpoei, посередиш Днтра, жив co6i пасту
ший народ черкаси. Ж или вони тим, що пасли юз, вщ 
Ki3 годувалися, вщ мз i одягалися. Ж или вони весело, 
привщьно, не знаючи, що прийде на ix землю татарська 
орда, i що принесе вона на своТх чорних крилах горе и 
смерть... /Кахикало засшвав/

"Зажурилась УкраУна, що жде прожити;
Витоптала орда кшьми маленькм Д1ти,
Малих потоптала, старих порубала,
А молодим, середульним назад руки пов’язала,
ГПд хана погнала..."

Щ о його робити? Змуш ет були черкаси взятися за 
зброю, щоб захистити себе вщ ворога. Так... кхе, кхе... 
Вщчайдушний то був народ, вщважно билися вони. Але 
сильний був ворог, i вшська його було в десятеро бшьше. 
ОдноУ H04i, коли вже сили лишали черкаав, а татари, 
замкнувши коло, пщступали все ближче й ближче, —  з 
самого неба зшшла на землю cpi6na коза з золотими ро
гами. Як т1льки копита и торкнулися земл 1, на He6i 
з’ явився молодий М1сяць й безл!ч яскравих 3 ipOK. Попа
дали черкаси перед м!сяцем навколиики й давай блага- 
ти:

—  О Царю Н1ЧНОГО неба! Cpi6na коза з золотими ро
гами прийшла вщ тебе. Це гарна ознака. Будь же нам 
за брата! Дай нам сили подолати ворога!

Так вщпов1в Ум Месяцы
—  О славний народ черкаси! Буду я вам за брата. 

Дам вам силу подолати ворога. Хай кожен з вас торк- 
неться cpiÖHoi' кози, знайдете силу велетенську.
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Доторкнулись вони до cpiÖHOi кози, й сила поверну
лась до них.

—  Вранщ, коли на змшу меш з* явиться зоря, пщете 
ви сшдом за козою, куди поведе вона вас. Через р!чку 
пще —  йд1ть через р1чку, через болото —  йд1ть через 
болото, жодного з вас не забере вода, бо буде вона твер- 
дш а  за камшь.

—  Шдемо за козою, —  повторювали за ]УПсяцем чер- 
каси.

—  Вщведе вона вас за пороги дшпров1 —  саме там 
В1ДТОД1 буде земля ваша. Там назвуть вас козаками за- 
порозькими, й будете ви неприборкат, як пороги, й 
швидк!, як кози, й будете ви жити тесним товариством, 
й життя ваше буде вшна; й не будете ви знати страху, 
навить замков не буде у вас. Жшок до вас не пущу, бо 
справа лицаря —  ач ; шабля буде вам за дружину, й 
обов’ язком вашим буде захищати рщш земл! вщ гр1зних 
BoporiB. Й назвете ви мене козацьким сонцем; в будь-яку 
тяжку ■"одину прийду я вам на допомогу.

Послухались черкаси сл!в Мк:яця, шшли вранщ за 
ср1бною козою. Все здшснилось, як говорив Мшяць. П о
чали черкаси називатися запорозькими козаками. Слава 
про них шшла по всш землц така слава, що сама себе 
на C M ix не давала, неприятеля шд ноги топтала. I 
зробився Тм степ домом рщним. "Коли козак у  полк то 
BiH на вол!", —  говорили про себе козаки. Так-таки, так. 
Кхе, кхе. Степ та воля —  казацькая доля.

Клас слухав дща Кахикала, наче затариваний, чггко 
уявляв вш co6i картину, намальовану старим дщом.

Полягали спати. Влас одразу заснув, втомлений ден- 
ноп  мандр(вкою пщ пекучим сонцем, i приснилась йому 
ср!бна коза з золотими рогами, начебто скаче b ih , сидячи 
на нш, по шчному небу м!ж 3 1рками, а Мкяць, лагщно 
усм!хаючись йому, каже: "1ди, щи за ср1бною козою, 
юначе, вона покаже ro6i шлях черкасов..."
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1СТОР1Я П’ЯТА

а св!танку, коли дщ Кахикало та Влас ще 
спали, а новий день т»льки розм»рковував, чи 
варто починати йому свою звичайну коло
верть, дщ Базжало вил^з з-пщ шапки й, по- 

з1хаючи, подався до Днепра. Усе свое очове життя кож
ного ранку у будь-яку пору року йшов вш до води, щоб 
викупатися: його не лякали Hi спека, Hi холод, Hi мороз. 
Загартований B iTpoM , водою i сонцем, був вш досить 
тремким, сильним, життерад!сним дщуганом.

Поки дщ Баз1кало купався, прокинувся Влас i теж 
почимчикував до pi4KH . Затамувавши подих, слщкував 
BiH за маленьким дщусем. А той, не звертаючи у ваги на 
Власа, щось буркот«в co6i пщ H ie та йшов по р1чковш 
BOfli, мов по твердш земль

Б Ini клуби туману, здшмаючись над водою, були та
кими густими, що Власу здалося, наче дщусь йде i не 
по pi4 u,i HaeiTb, а м’ яко ступае по бшосшжних хмарах 
десь аж на небь

—  Д|дусю, —  несмишво покликав Bin Баз4кала.
Той, мов i не чув.
—  Дщу сю! —  покликав хлопчик голосшше.
—  Вла...а...ас! —  зойкнув було дщ 1ван, i в ту ж мить, 

наче камшь, nipnye у воду.
Влас довго вдивлявся у р1чкову синь, але Баз1кало 

не з’ являвся. Вже розв1явся ранковий туман, вже й со- 
нечко зачервон!ло вдалин1, а його все не було... А ле що 
це?! Влас раптом побачив, як до берега, пщетрибуючи, 
наче рибальський поплав, наближаеться невеличка оче
ретяна стеблина; очеретина зупинилась 61ЛЯ ca M iciH b - 

кого берега, рвучко сягнула угору, а за нею над водою 
з’ явилась лиса голова Базжала, то ж BiH тримав у зубах 
очеретяну стеблину!

30



—  Злякався, Власику? Не бшся, —  сказав дщ. —  
Бачиш цю очеретину? Багатьох коза к iß вона врятувала 
вщ смерть Силу силенну! Найважче за bcix  траплялося 
тим запорожцям, ям жили у степу. Там все видно на- 
вкруги, i здавалося, що немае козакам рятунку вщ татар, 
тому що кош у бусурман були швидкц як вггер, але i 
запорожцям вдавалося рятуватися. Доб1жить козак до 
якоТ-небудь степово! р1чки або озерця —  i вже bih у без- 
пец»; вир!же co6i козак очеретину, зробить в i'i колшщ 
д1рочку i, взявши до рота, nipHe у воду з головою, лише 
очеретина гойдаеться над водою. А и ж важко розглед1ти 
серед осоки й очерету. Так козак i сидить пщ водою, 
доки не пщуть co6i геть татари.

—  Оце так так! Оце так знахщка! —  рад1сно вигук- 
нув Влас, приймаючи з рук дща очеретину.

—  А ну, хлопець, спробуй i ти так!
—  Та я плавати не вмш.
—  Кумед 1Я та й годП Запам’ятай, Власику, школи 

не кажи "не вм!ю", а завжди говори "навчусь", i тод! 
сам побачиш: що в тебе буде одмшно виходити. Нумо, 
давай!..

Влас роздягся, зайшов у воду, шрнув з головою, ли 
ше очеретину вистромив так, як навчив його дщ.

—  Ч уд ов о ! —  в и гук н ув  Влас, в и стр и бую чи  з води. —  
Так ц Ы с ш ь к и й  д ен ь  мож на пр оси д 1Ти у  р 1чць

—  Точн1с1нько так! —  шддакнув д|д Баз1кало i пос- 
Mi хну вся лукаво до Власика.

—  Гей, хлопщ! —  здалеку почувся голос дща Ка- 
хикала. —  А чи не час нам збиратися?

—  А, зв1сно, вже час! —  голосно вщпов!в йому Ба- 
з1кало. Ось Т1льки рак»в наловимо —  i в дорогу!

—  Чим же ми i'x ловити будемо, дщусю?
—  А ось —  сошлкою!
Сказавши так, дщ Баз1кало витяг з-за халяви неве

личку сошлку й заграв. У  ту ж мить, почулася весела, 
бодьора мелод1я, i —  раптом! —  з р1чки, один за одним

31



поповзли на берег раки. ¥х приваблювали звуки чар1вно1 

соп1лки. Б1ля двох десятшв величезних раюв стрибали 
за Базкалом, наче жаби.

—  Ану, подивися, Данило, скщьки раюв ми нало
вили! —  рад!сно звернувся Базшало до дща Кахикала, 
коли прийшов до м(сця ноч1вл1. —  Кумед1я та й годИ

—  А як же ви Тх будете варити, дщусю 1ване? В нас 
же немае Hi хмизу, h i казана.

—  А  ми ix сирими юти будемо. Ха-ха-ха! —  зайшов- 
ся CMixoM Баз1кало.

—  Сирими?!
—  Слухай ти його бшыне, Власику, —  сказав дщ 

Кахикало, посмоктуючи люльку. —  Чи забув ти, що не
ма шчого в с в т ,  чого б характерник зробити не 3Mir? 
Дивись.

Дщ Кахикало вибив з люльки тютюновий жар, той 
спалахнув, ледве торкнувся земл1 й перетворився на чи- 
мале багаття. Тод1 сивовусий дщ пщкинув свою люлеч- 
Ky-3iHKiBKy, вона декщька ра31в перевернулася у noeiTpi, 
перетворилася на великого казана, той казан повщьно 
опустився i завмер над багаттям; наче невидимий для 
ока рогач утримував його вщ падения. Тод 1 д1д Кахикало 
доторкнувся своею палицею з козячою головою до "ка
зана", i у ньому в ту ж мить заклекот!ла вода. Щ е раз 
заграла сошлка, i —  що це! —  раки, пщстрибуючи, мов 
жаби, один за одним почали caMi стрибати у казан.

О ли  снщати.
—  Ось To6i i Власик, —  сказав Д1Д Базшало, мружачи 

вщ задоволення оч1 i похрумкуючи рачачою кл1шнею, —  
гарний би з нього козак вийшов. Брате Даниле, як ти 
вважаеш?

—  Славний був би козак, брате 1ване, —  дщ Кахика
ло пщморгнув вусом Базнсалу.

—  Ти дивись, —  продовжував жартувати Баз1ка- 
ло. —  Та наче вш й не ледащо: прокинувся, коли чорти 
навкулачки не билися.

—  Точно. Кхе, кхе...
—  Рак1в нам наловив...
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__ Xi6a я.., —  почав було виправдовуватися Влас.
__ Не л1зь поперед батька в пекло. Так-таки, так.

Кхе. кхе.
—  А узяв би ти його, брате Даниле, до свого куреня, 

коли б вш прийшов на Ci4 проситися?
__ Вщразу узяв би, джурою своТм зробив. 1, знаеш,

брате 1ване. такого б з нього орла виховав —  що ген-ген!
—  Дщусю Даниле, а як приймали на Ci4 д^тей? —  

запитав Влас. —  Чумаки казали, щоб увшти у козацьке 
коло, треба було пропливти через yci дшпров» пороги
проти течи.

Це запитання розсмшило дщв.
—  Чи бачив ти хоч коли-небудь пороги, Власик?! 

реготав дщ Базжало. —  Таке випробування i богатирев! 
не пщ силу.

—  Чиспсшька правда, що не пщ силу, —  хрипкувато 
см1явся дщ Кахикало. —  На Ci4, серце, OKpiM дорослих, 
потрапляли i Д1ти; одних приводили з собою батьки, як 
мене; других заманювали до себе гостинцями та лас

кою...
—  ... як мене, —  додав Баз^кало.

РОЗПОВ1ДБ Д1ДА БА31КАЛА ПРО ТЕ,
ЯК Н А  С1Ч Д1ТЕЙ П РИ Й М А Л И

Були ми Tie'i пори такими, як ти, Власик. Купаемося 
ми якось з товарищем moim i одноликом Семеном Буб- 
л1ем у Ворскл«, що пщ Старими Санжарами. Коли це 
дивимось —  запорожщ йдуть. —  "А  чи не бажаете з 
нами на Ci4 , хлопщ?" —  питають. —  "Бажаемо. Щ е б 
пак!" —  вщповщаемо. —  "Нумо, П1шли 13 нами. Ми 
й гпшли з ними. А  вже коли прийшли на Ci4, запорожщ 
нам 1спит вчинили. Узяли мене козаки траву косити, а 
Семена у KypiHi залишили кашу варити. "Дивись 
же, —  кажуть йому, —  вари так, щоо не сира була i 
щоб не перекип1ла. А ми пщемо траву косити. Коли при-
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готуеш кашу, то виходь на могилу й клич нас; ми по- 
чуемо й прийдемо." —  Взяли коси i подались до лугу 
Дивлюся я —  кий чорт хочеться Тм косити! Зал1зли в 
очерет i лежать co6i, я один на косу налягаю. Ось Семен 
зварив кашу, випшов на могилу й почав нас гукати. К о
заки чують, але мовчать. Кликав вш Тх кликав, a h o t im  

у сльози: "Ой, занесла мене нечиста сила до цих запо
рожцев! Краще б було меш вдома сишти коло батька та 
матер«! Ох, бщна моя пшвонько!" —  Лежать козаки в 
очерет^ слухають плач Семена, а noTiM i кажуть: "H i 
цей хлопець не наш." —  Прийшли до куреня, дали Се 
мену коня й грошей на дорогу та й кажуть: "1ди co6i 
до дщька рябого! Нам таких не треба!" —  Наступного 
дня мене лишають кашу варити. Еге, думаю co6i, запо
рожцу от я вас нагодую! Приготував я кашу, зшшов на 
могилу, кличу: "Гей, нанове молодщ, прошу до с т о л у  
кашу Тсти!" Та я-я-як вдарю гопака на могши: "Ой 
тут мен1 погуляти на привши!" А пот1м затягнув на весь 
степ козацьку теню , якоУ навчив мене мш татко, та й 
почимчикував до куреня, а там —  ну кашу наминати! 
1м я кашу, коли дивлюсь —  йдуть моТ запорожцк Ввш- 
шли у кур.нь, а я в лайку: "Де це вас чорти носили?

ликав я вас, кликав та и заснув, а пот1м, щоб не вис- 
тигла каша, сам почав Тсти." —  Почухали запорожца по- 
ТИЛИЦ1, ЩОСЬ М!Ж собою ПОГОМО!ПЛи тихенько, ось ку- 
Р1ННИЙ отаман i каже: "Ц е наш!" —  A h o tim  менй "Н у, 
1ване, досить тоб^ бути хлопцем. Тепер ти р«вний нам 
козак! Так i прийняли мене в запорожгп.

—  BipHO говориш, братику, —  сказав дад Кахикало, 
розправляючи вуса п«сля ситного еншанку. Усяке бува- 
ло. Щ о и казати, чудн1 закони панували серед запорож- 
шв. Так-таки, так. Кхе, кхе. М|ж козаками i таке було: 
ось Tool, скаж^мо, Власику, двадцять рок«в, i тебе прий
няли у запорожц], а Баз1кало, скаж1мо, прийшов ni3 Hi- 
ше, йому сорок роюв; так по закону, ти, Власику, мав
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право називати його "сином", а вш тебе повинен був
кликати "батьком".

—  Д|йсно, ч уд т  закони, —  розвш руками Влас. —
Скалить M en i: чому ви увесь час називаете одне одного
"братиками”? Ви що —  брати?

__ От сказав! —  засм1явся Базкало. —  Кумед!я, та
Й ГОД!.

—  А ми i е з 1ваном брати, тшьки не р1дш, а назван1.
—  А як це "назван! брати?"
__ ц е  наш С 1 ч о в и й  звичай, —  заторохкот  Базжа-

ло. —  Хоч i чудове вишне життя, але все одно людина 
бажае до кого-небудь притулитися; немае рщного бра- 
^а, —  шукай названого. Ось i ми з Данилом побратались 
ще коли молодими орлами були, i бути нам 13 ним разом, 
доки Богом життя в!дм!ряно. H i BiH без мене, h i я  без
нього: як риба з водою. ^

-  А  що треба зробити, щоб стати названими ора-

тамл?
—  Головне, щоб душа до душ! потяглася, —  сказав 

дщ Кахикало. —  А тод! пощлуемося трич! навхрест —
от T o 6 i i все братання.

—  А вже коли побраталися, —  перехопив розмову 
Базжадо, —  так щоб не було це твое, а це мое, усе по- 
pißny у брат1в названих, все разом, у всякш бщк щоб 
менший старшому був в^рним другом, а старший мен- 
шому р1дним батьком. I де ж нас Т1льки лихая доля не 
носила: у холод, \ голод, в тяжку годину приходили ми
одне одному на допомогу.

—  А в мене вже жколи не буде брата названого,
зп'хнув Влас.

__ д  рщн! брати в тебе е? —  запитав дщ Кахикало.
—  Hi. I батька немае. Помер. Один я у мами.
—  Один? I в'пк!
—  Так.
—  Чи ти мат!р свою не любиш?
—  Люблю.
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Мабуть, бщолашна вщ горя Bei сльози виплакала. 
Побратими перезирнулись. Кахикало заграв на кобз!, 

а Базжало засгпвав:

На вулиц! сурма грае,
Мене мамка не пускае.
"Пусти мене, моя мати,
На Очов! погуляти!
Буду T o 6 i день орати.
День орати, день косити.
День орати, день косити,
Три ДН1 цшом молотити."
Летять орли небесами 
Та й над нами, козаками.
Ой ви орли, ви соколи,
Занеспь мя в чисте поле.
Та й за нашу УкраТну 
Будем битись до загину.

/ Народна т еня!

—  Чи знаеш ти, хлопче, що до людей по розум йдуть, 
а до матер! по серце... Воко i без розу му прожити важ- 
кувато, а без серця... Може, той... додом> повернется, 
MaTip заспокоТш?

Hi, дщусю 1ване, —  сказав Влас якось по-дорос- 
лому, серйозно. —  Ось з вами шляхами козацькими 
пройду i назад повернусь.

—  Чи ж нам тебе не зрозумки, серце. Кхе, кхе. 
Щ о ж. як-то кажуть: хай в^тер повертае, а ми свое диго 
знаем. Ондечки, сонце як високо siftuuro, два дуби над 
землею буде.

Дщ Кахикало доторкнувся своею чаклунською па
лицею до 'казана", той повшьно шднявся над землею, 
декшька раз!в перевернувся та й опустився на долоню 
дща люлькою-зшмвкою. Кахикало посмоктав люльку i 
сказав cboim  хрипкуватим голосом:

—  Час в дорогу збиратися.
—  Та вже час! —  вигукнув радкний Базжало. —  К о

ли стелиться дор!жка, козаков! не до л1жка.
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1СТ0Р1Я ШОСТА

итий шлях заглиблювався у степ. По обидва 
боки вщ дороги росла густа висока трава; во
на розливалася, наче море, сягала самого го
ризонту, низько схиляючись перед легким 

степовим В1терцем.
Небо вкрилося невеличкими бшими хмаринами; сон- 

це повсякчасно ховалося за ними, i коли виходило за 
якусь мить з-за хмари, наче посм1шкою обдаровувало 
землю.

Крокувати степом, коли перед очима стоггь однома- 
н1тна картина, нудно, от чому невгамовний Базжало по
чав свою розповщь:

—  Ось послухай-но, Власику, таку icTopiio, —  жваво 
i весело говорив вш. —  Трое козаюв сховалися якось вщ 
численно! ватаги татар, що гналися за ними. Один схо- 
вався за копицю сша, що стояла у луз1, другий пщл!3 
пщ м4сточок, а третш видерся на дерево. Татари поба- 
чили копицю, спшшлися —  й ну хапати сшо руками, 
щоб коней нагодувати. Довго сид1в козак за копицею, 
дивився на незграбшсть бусурманську, а язик в нього 
аж чухався вщ нетерплячки. Та ось терпець йому yei- 
рвався, i козак гримнув на татарина: "Та  В1зьми ж ти, 
куряча голова, хоч рчла, що ондечки стоять коло хати! 
Хто ж  так смика cih o  руками?" Татари дуже зрад1ли, 
коли почули ту пораду, схопили козака, почали в’язати,
КОЛИ це чують ---  ГОЛОС другого, ЩО СИД1В ПЩ М1СТОЧКОМ:
"Гей, не п!ддавайся, земляче!" Схопили й другого. Тре
тьему козаковц що сховався на дерев!, стало жаль своУх 
приятел1в, але вш не M ir втриматись, щоб не насварити 
Тх: "Дурнь ви дурш! —  сказав ßiH i3 серцем, —  ну нав1що 
було здшмати такий лемент? Сид1ли б co6i мовчки!" —  
Татари подивилися угору i побачили третього козака. Ха- 
ха-ха! Кумед!я та й годь Ось To6i й сховалися коварлюги!
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—  Чи не ти, бува, отой перший козак, 1ване? —  за- 
питав дщ Кахикало. —  Дуже вш на тебе схожий.

—  Вгадав братику, я! Ха-ха! А ти, брате Даниле, ма- 
буть, отим трет!м козаком був, що на дерев1 сид!в?

—  Я! Кхе, кхе... Йбо, я! —  засмшвся дщ Кахлкало.
Вони йшли i весело розмовляли, а степ ставав шшим.

Подорожш побачили степов! могили, на однш могши 
стояла сторожова xeirypa, що невщомо як збереглася 
тут, хоча ришла щосили, бо була дуже стара.

—  Щ о це за пагорби? —  спитав Влас, коли вони на- 
близилися до могил.

—  А от давай-но серце, пщшмемось на той пагорб, —  
сказав дщ Кахикало, —  там перепочинемо, й тод1 я усе 
To6i розпов!м.

I вони пщнялись на могилу, на якш височиш xeirypa.
Влас побачив степ зовам шшим, ашж там, унизу, на 

дорозь Звщсшя, з висоти, вш здавався безкраТм i нео- 
сяжним.

СЬш перепочити. Дщ 1ван стяг cbo'i червон! чоботи, 
зручно вмостився на травичщ i незабаром задр1мав.

—  U,i пагорби, серце, —  почав дщ Данило, розпалю- 
ючи за звичаем свою люльку, —  звуться могилами. Так- 
таки, так. Кхе, кхе. А noipiöni вони були козакам для 
того, щоб спостеркати ворога.

—  А чому ж вони могилами називаються, чи тут ко- 
заки поховаш?

—  Hi, серце. Це ix тому так назвали, що вони, наче 
Ti могили, над степом здшмаються.

—  А як вони у степу з’явилися?

РО ЗП О В Щ Ь Д1ДА К А Х И К А Л А  ПРО ТЕ,
ЗВ1ДК1ЛЯ У З Я Л И С Ь  У  С ТЕ П У  М О ГИ Л И

CTapi дщи казали, що, коли ще на 3eMjii 3oeciM не 
було людей, то жили у цих краях два велетш, i були 
вони братами. Одного звали Тур, а другого —  Тавр. Усьо-
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го в них було вдосталь. Але, одного разу вони щось не- 
подшили, посварилися i почали битися. Кожен на свое
му наполягае. Билися вони так день, билися шч, i ще 
день, i ще шч, а на третш день не витримала земля, роз- 
кололася В1д Тх тупотшня. Пом!ж велетнями виникло мо
ре: Тур на одному бощ стоУть, а Тавр —  на шшому. Та 
так воно ще вийшло, що Туру гори залишилися, а Тав- 
poßi —  степи. Ще дужче розсердився Тур, що не може 
свого довести, й почав вш жбурляти у Тавра величезш 
каменюки. Кидав, кидав, та оджею каменюкою влучив 
таки у брата й убив його. Як воно там дал1 було, не знаю, 
але OTi каменюки, що ix Тур жбурляв у брата свого, з 
роками вкрилися землею, i стоять вони й зараз у степу. 
Назвали Тх люди могилами, бо не знають, шд якою бри- 
лою велетень Тавр лежить. Ось як воно було. Кхе.

—  Дщусю Даниле, а нав!що драбина на могил!? —  
спитав Влас, прямуючи до нехитро! дерев’яноУ споруди, 
що складалася i3 стовпа та драбини. 3 верх у на тому 
стовп! був невеличкий майданчик з дошок.

— U,i Лторуди, Власику, козаки називали "xß irypa - 
ми". По всьому степу на могилах стояли рашше ось там 
хв!гури, а на них чатували дозорцй Як побачать дозорщ 
орду, то зараз же й тдпалять xeirypy, на другш могши 
побачать вогонь —  i co6 i пщпалять. Таким чином лише 
за одну годину все Запорожжя сповщалося про набли- 
ження небезпеки. По eciM паланкам, зим1вникам та на 
Ci4i збиралося в!Йсько, з ycix бок1в йшли на ворога за- 
порожц1. Таких iHKOJin Тм чорт'т надаемо, що й дорогу 
додому забудуть. Так-таки, так.

—  А я ось зараз на цю саму xeirypy заберуся!
Власик, як той копик-стрибунець, злет!В по драбиш

на xeirypy. Так високо b ih  не стояв ще н!коли; серцем 
вщчував одночасно i жах, i горхисть за те, що зум!в П1д- 
нятися так високо над землею.

—  Ну як?
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—  Чудово! —  ти.ьки й Mir вщповкпи Влас.
—  Так-таки, так.
Дщ Кахикало дмухнув у люльку, як у свищик, не

величка жаринка вилетша з люльки, вдарилась об стовп, 
вщ чого xßirypa спалахнула. У  ту мить вогонь швидко 
noöir угору.

Сивовусий дщ кинув Власов! свою чар!вну палю. 
Хлопчик ухопився за неУ обома руками, i раптом —  зле-
Т1В.

—  Не випускай палю! —  кричав дщ. —  Тримайся 
мщшше!

Зробивши невеличке коло над степом, Влас спокш- 
HiciHbKo опустився разом з палею на могилу.

—  Злякався?
—  Трохи.
—  Тепер ти знаеш, як козаки сповщали Украшу про 

напад?
—  Еге ж, знаю.
У цю мить Базжало прокинувся. Побачивши палаю- 

чу xßirypy, BiH пщскочив, мов ошпарений, та як заволае:
—  Татари! Татари йдуть!!
Тут вже досхочу насм!явся Влас та дщ Кахикало.
—  Вискочив, як Пилип з конопель! Кхе, кхе...
— Оце так дозорець! Ха-ха!
—  Жартуй глечик поки не луснув! —  см1явся з ними 

й Базжало. Влас нав1ть почав глузувати з дща 1вана:
—  А хто в мене п’ятака вкрав?! —  i за чоботи дща...
—  Тринди-ринди, а ну стш!..
Влас завмер; Hi рукою, Hi ногою поворухнути не може.
—  Обережшше з чоботами, Власик. Бачиш ти, що 

там?
—  Що?
—  Земля.
—  Таке! Навнцо вона вам у чоботах? Тьльки йти за- 

важае.
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—  А  ти й не розум!еш? Адже доки на свош земл1 
стоТть запорожець, вш непереможний. То ми, як збирае- 
мось кудись у пох1д, зараз же земл1 шд усплки та в шап
ки понасипаемо та йдемо coöi воювати. Хто чоботи ски
не —  тут йому й смерть, а хто шапку зшме, тому голова
3 ПЛ1Ч.

—  Але ця земля особлива, священна. Взяли ми i'i в 
останнш, Новш С ini... Це земля —  свята. Так-таки, так. 
Кхе, кхе.

—  I я coöi в чоботи земл! наберу, як на Ci4 прийдемо! 
I я буду як козаки, непереможним!

—  Набереш, Власику...
—  Будеш непереможним, серце...

1СТОР1Я СЬОМА

адвеч1р почав накрапувати дощик.
"Ой, хмариться, туманиться —  став дощ на
крапать.
Гей, пора нам, хлопщ, добр! молодщ, намет 
напинать."

Таку шсню засшвав Базжало, пропонуючи супутни- 
кам свош готуватися до H04iBjii i сховатися вщ дощу.

"Козак не боТться Hi хмари, Hi грому, як вийшов i3 
дому," —  жарт1вливо в1дпов1в Кахикало, але все ж таки 
погодився з товарищем, що треба влаштовуватися на 
н1ч.

KypiHb спорудили на величезн|й ropi, що просуну- 
лася до caMiciHbKoro Дншра й далеко вв1йшла в його во
ди. Безкраш степ залишився десь позаду, i знову Дншро 
чарував Тх своею величчю i красою.

Темрява охопила похмуре небо, дощ не вщухав, десь 
за л1сом спалахнули блискавки й загуртив rpiM. Пов1т- 
ря було вогким i Влас почав клацати зубами вщ холоду.
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Помнивши це, д1д Кахикало скинув з себе cbhtkv 
Орнув у Hei хлопця i, щоб шдбадьорити його, сказав*
-  Щ о за холодш, коли козак молодий!

z s r-l IT L Z T А коли s
Ä r  ЛеГКОГО ЩИГЛЯ > " н 3-рн увся  до

- , БраТне Да!шле’ н>Мо засшваемо гучшше, тринди- 
ринди! —  нехаи козака шсня rpie!

—  Та воно так, що можна й засшвати, брате 1ване 
погодився той, i вони засшвали- ’ ~

Ой, там в степу при дороз!
Шумлять, гудуть лр!бн| лози.
Ои там молодий козак блудить,
П|Д ним сивий коник нудить.
Приблудився вш до гаю.
До дрШненького ручаю.
1 став коня напувати.
Стала зозуля кувати.
Став В1н зозул! питати:
Зозуленько, моя ненько,

Скажи Meni дор1женьку,
Скажи мен! стнд-дорогу 
До мого рщного роду!"
"Там, де ;iopiженька твоя.
Питай co6i солов’я,
Бо соловей рано встае,
Стежки, дор1женьки знае."
"Буде тоб| козаченьку.
Аж три дор1женьки вкуги:
Одна в Рим, друга в Крим,
А третя в Запорожже —
Щасти, козаченьку. Боже?"
"Я до Риму не доУду,
А у Крим! сам буду.
С в Запорожжч много братшв,
Жвавих, красивих молодшв.”
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"Здоров, здоров, пане-брате,
Будем разом мандрувати,
КукЬть з пшона вибивати;
Час нам тоУ слави добиться,
Щ об вже рьчним нажиться.”

/Народна меня/

—  Ну що, в1д1гр1вся, хлопчино —  6üia чуприна?
—  BiflirpißCfl.
—  "Час нам тоУ слави добитися..." Кхе, кхе,.. —  про- 

довжував Кахикало. —  I прийшов таки той час, коли 
3ßiCTKa про силу й вщвагу запорожщв дибом по CBiTy 
вставала. Ось розпов1м я To6i, серце, про вщважного ли
ца ря, козака Голоту...

—  BiH розпов1Сть, а ти на торбу перекинься та й слу- 
хай, тринди-ринди з маком борщ!

—  Як це "на торбу"?
Дщ Базжало зареготав.
—  Ти слухай його, наче торба слухала б. У  торбу ж 

як: що знайшов, те й сховав.
—  Слухай, торбо, слухай...

РОЗПОВ1ДБ Д1ДА КАХИ К АЛА 
ПРО СЛАВНОГО ЛИЦАРЯ КОЗАКА ГО ЛО ТУ

Був bim саме з тих черкаав, яких вивела за пороги 
ср1бна коза. Славний був лицар козак Голота, не боявся 
вш Hi вогню, Hi меча, aHi третього болота. Одного разу 
Ухав BiH полем КилиУмським по дороз1 ординськш. Одяг 
на ньому був дуже бщний; BiH навгть шдсмшвався над 
собою: "У  мене шапка-бирка, зверху д1рка, травою ши
та, В1тром П1дбита, звщк1ля В1тер Bie, зв}дт1ля й noBieae, 
мене, козака молодого, прохолоджае." ПроУжджав BiH якось 
вздовж Micra Кили, а у тому Micri Кили татарин жив 
багатий та бородатий. Вийшов татарин у поле, побачив 
козака Голоту, каже сам собк "Бачу я у чистому пол! 
не орел л!тае, а козак Голота коником гуляе." I заману-
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лося татарину козака живцем втймати, у Micro Кшпю 
запродати. "Ось шймаю козака, —  думав BiH, —  буде 
чим перед панами-башами похвалитися Дадуть мен! за 
нього червшщв не л1чачи, та сукна не М1ряючи". Одягся 
татарин у дорогу одежу; узув чоботи-сап’ янщ, шлик ок- 
самитовий на свою голову над!в; ciB на свого вороного 
коня й гайда у поле козака ловити. От зустрЬшся вони. 
Питае козак Голота: "Татарине, татарине, багатий та 
бородатий, що Т1шиш недобре? Нав1що гониш коня во
роного? Щ о To6i В1д мене, козака молодого?" Каже та
тарин: "Хочу я тебе, козака молодого, орла степового, 
впшмати, у MicTO Кил iso запродати, перед панами баша- 
ми похвалитися. Дадуть меш за тебе червшцев не лЬ 
чачи, сукна не М1ряючи." Але козак Голота добре звичай 
козацький знае, татарина конем об’Тжджае, як вовк, ско
са поглядае: "Ой ти, татарине, татарине, старий та бо
родатий, чи ти на розум небагатий! Ще козака не пш- 
мав, а вже його запродав i rpouii порахував. Ну ж бо, 
ставай на герць, тут To6i й буде кжець!" Став татарин 
до козака шд’Тжджати, стр1ли в нього посилати. А козак 
Голота по степу гуляе, стрши нагайкою одбивае. "Ой 
ти, татарине, татарине, старий бородатий, на розум не
багатий! М 1ж козаыв не сид!в, lxbcoi Kami не Yb, козаць- 
ко1 вдач! не знаеш. С в мене старенька рушниця, пошлю 
To6i з не!' гостинця. Вистриив козак Голота з рушниц!, 
задзижчала куля бджолою, татарина з коня збила, на 
траву-мураву повалила. Козак Голота чоботи татарсью 
стягав, на CBo'i козацьш ноги взував, жупан татарський 
icTflrae, на cboi козацью плеч! над!вав, ceift козацький 
"оселедець" п!д татарський шлик оксамитовий сховав. 
На коня татарського сщае, поле килиТмське вихваляе: 
"Ой поле, поле килтмське! С кишки я на To6i гуляв, а 

тако! в дач! не знав! Зелешй же ти i л!том й зимою, та 
дружбою знайся 3i мною! Та ще, дай Боже, щоб у степу 
козаки гуляли, у вшськовш cnpaei вдачу знали й Boporie 

шд ноги топтали!" Так-таки, так i було. Кхе, кхе.
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Кахикало замовк, Дощ ледве накрапував, ось-ось 
вщухне. У  xypeHi запанувала тиша. Базжало вже спав. 
Влас виглядав з-пщ свитки, уважно дивився сво'/ми ка
рими оченятами на Кахикала. Той сид^в i смалив люль
ку. Було темно. Постать дща ледве dpi л а у шчнш сутень 
Вогник д1д1всько1 люльки то спалахкував, освшпоючи 
CHBi вуса й суворе обличчя старого, то знову згасав.

—  Кахи! Кахи! —  раптом закашляв Кахикало. —  
От чорт1в тютюн, як горлянку дере. Досить вже бала- 
кати. Давай спати, серце...

1СТОР1Я ВОСЬМА

роминули Очову гору. Коли П1ДХОДИЛИ до 
балки Безп’ято!, Баз)кало розпов1в Власиков! 
таку небпяицю:

РОЗПОВЩ Ь Д1ДА БА31КАЛА ПРО ТЕ, 
ЧОМУ БАЛКА БЕЗП’ЯТОЮ ЗВЕТЬСЯ

Одного разу вир1шив Бог створити CBiT. I поб1гли по 
земл! р!ки, зазеленели л1си й луги; пустив Бог у воду 
рибу, у Л1С 3Bipa, а в небо —  ivraxiB. I створив Бог першу 
людину Адама, а з його ребра зробив першу жшку €ву. 
I народилнся в них Д1ти, а в тих дггей —  cboi д1ти, а в 
тих —  своТ... По Bcift земл! роз1йшлися люди, живуть 
co6 i i за все Богов! дякують.

Побачив чорт, що людина з Богом лад знайшла, та 
й каже сам собк

—  А чи не зробить меш що-небудь таке, яке б бо- 
гових людей зжерло зовам.
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I зробив чорт вовка. Але його спочатку оживити тре
ба! От i 6 ira чорт навкруги зубастого, дме на нього й 
так, й сяк —  шчого не виходе, неживий вовк —  хоч ти 
лусни! I треба ж було по тш стежиш козаков! йти.

Питае козак у чорта:
—  Кого це ти, чорте, зробив?
—  Вовка.
—  А навшдо To6i вовк?
—  Нудно меш одному, —  збрехав чорт, бо не xoTiB 

козаков1 правду казати. —  Але як не силкуюся, не можу 
того вовка оживити.

Зрозум1в козак: ой, кепську справу замислив той 
чорт, та й каже йому:

—  Xi6a ти не знаеш, що це не так робиться? Ти його 
шдтягни до урвища, стань поруч з ним, та й скажи: 
"Вовче, вовче, розкрий рота, та вхопи за п’яти чорта!" —  
i швидко стрибай у воду.

Послухав чорт козака. Узяв вовка за xbict, притяг до 
Дншра, став б1ля нього i каже:

—  Вовче, вовче, розкрий рота, та вхопи за п’яти чорта!
Не встиг чорт рота свого закрити, а вовк я-як шд-

хопиться, та за п’яти чорта —  клець! —  миттю вщкусив 
обидвь От куме.щя, та й годь

3 тих nip i стали чорти безп’ятими. Кажуть, десь у 
цш балш в них збиовисько було. Може, вони й тепер 
тут збираються, хто його знае? Ось чому цю балку проз
вали козаки м1ж собою Безп’ятою.

—  От невидальщина! —  сказав дщ Кахикало, каш
лянувши у кулак. —  Та який же козак на своему вжу 
не зустр!чався з нечистим?! Кхе, кхе. 1ван, чи пам’ятаеш 
ти того дща?

—  Якого дща?
—  Батуринського...
—  Якого такого Батуринського?
—  A 6 ic його знае, якого! Не згадаю, як його звали.
— Ну?!

49



—  Ну той, що до само! царищ в1з листа, а потрапив 
у еам1С1ньке пекло до чорт^в.

—  Як же, як же —  пам’ятаю! Кумед^я, та й годь Цей 
д!д та був кумом бутуринському писарчуку, який його 
й послав з листом до цариц!. Тигьки прозвище його не 
пригадаю шяк...

—  Кого? Дща?
—  Hi, писарчука! В!скряк не В1скряк, Мотузочка не 

Мотузочка, Голопуцек не Голопуцек... знаю тыьки, що 
якось чудернацько починаеться мудрукувате пр!звище...

Не встиг д!д 1ван скшчити свою промову, як раптом 
навкруги здшнявся та кий дикий periT, що у Власа душа 
захолонула.

—  А, стонадцять Kin чорт1в з горохом! Щ об ви одне 
одного по п’ятницях редькою били! Щоб вам подавитися 
дохлим мерзлим собакою, щоб BiH у вас в поганому кень- 
дюху й таяв, й лаяв! —  Taxi прокльон’ юсилав 6 icoBOMy 
плем’ю Базжало й хрестив себе щомить

—  Ой, час нам, друзяки, посшшати ?вщси, i якомога 
дал1 вщ 6 icoBoro модя, —  npoxpHniB Кахикало.

Ледве вони вщшшли од балки, —  ущух чорт1в рент, 
В1дступила нечиста сила.

— Свят, свят, свят! Так-таки, так. Кхе, кхе.
—  А ви бачили коли-небудь справжшх чорт1в? —  

спитав старих Влас, бо трохи заспокоУвся.
—  А то як же! Кхе...
—  От якщо трапиться нам, Власику, проходити Ди- 

каньку, там вже ти про чорт1в таке почуеш, що Боже 
збав, —  весело говорив Базжало. —  В Диканьщ живе 
запорожець Пузатий Пацюк. Так той Пацюк чортячу си
лу гарно знае. Xi-xi. А яких ми в нього варениюв i3 сме
таною покуштуемо! —  поТсти й вмерти —  таю смачнН

—  А меш, брате 1ване, —  сказав дш Кахикало, — 
ось що зараз згадалося...

— Щ о ж?
—  Чи бува не б\ля u,ici чортово'1 балки розпрощалися 

ми назавжди з гетьманом Пщковою?
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—  Твоя правда, брате Даниле. Князь Збаразький зус- 
тр1В нас тут, коли ми повертались 13 Молдавп, й запро- 
понував гетьману ГПдков! повернутися на Украшу. А 
там... У  MicTi Кам’янецьк-Подшьському його схопили й 
вщправили до Львова. Польський король Баторш боявся 
вшни з Туреччиною, на наполегливу вимогу султана, 
дав наказ вщтяти Пщков1 голову.

—  Пом’ янемо ж славного вояку, —  дщ Кахикало 
зняв шапку. —  Хай земля йому буде пухом...

—  ...До скшчення Л1т.
—  Про кого говорите ви? —  спитав Влас. —  Hi4oro 

зрозум!ти не можу.
—  Не посшшай, серце, усе будеш знати. 1ди доро

гою, дивись пщ ноги, розкрий вуха та дща слухай.

РОЗПОВЩ Ь Д Щ А КАХИ КАЛА 
ПРО СЛАВНИХ ГЕТЬМ АШ В 

IBAHA Ш ДКОВУ ТА  ЯКОВА Ш АХА

Якось набили татари на Украшу i потрапили до них 
у ясир хлопщ (ван та Як1В. Вщвели i'x у Micro Козлов, 
а там запродали за велию rpoiui перському падишаху. 
Й жили вони з тих nip у пишному палащ, й почали на- 
зиватися вони гулямами. Так називали у Перси хлоп- 
чаюв-невмьниюв. Багато раз!в доводили вони свою вщ- 
дашсть падишаху, цшував i любив ix старий правитель: 
Якова за розум i за красу, а 1вана за силу величезну. 
Виросли хлотп, вже й вуса пщ носом позаводили, а в 
думках одне: нагородить падишах i'x за щиру службу, 
змилуеться й в!дпустить лодому на ВкраТну. I так вже 
сталося, що на ту пору прийшла до nepciß бща. В едино
му MicbKOMy колодяз1 оселилася величезна риба. Чу- 
дисько ковтало кожного, хто наближався до того коло- 
дязя. Люди почали мерти вщ спраги. I був лише один 
3aci6 добути дорогоцшну воду: у тушу смаженого бика
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садовили д!вчину-красуню й кидали у пащу рибинк I 
от настала черга дочки падишаха. Опустив батько вуха, 
як лопух на дощ, вщ горя трохи не плаче. А Як1в i каже 
йому:

—  Облиш сльози, вельмишановний падишах. Невже 
в нас на плечах гарбузи яюсь, а не голови, невже ж ми 
не придумаемо що-небудь. Бо в нас кажуть: чи славу 
добути, чи вдома не бути.

Cie Як1в у тушу смаженого бика замкггь дочки па
дишаха, узяв i3 собою булатного меча та дванадцять 
гострих raKiB. Кинули тушу в колодязь, а рибина —  
ковть! —  у ту ж мить бика проковтнула.

"Ось To6i, ненажера, iiue гостинчик", —  сказав Ямв 
i ткнув у шлунок рибини гаки гострющь Заборсалася 
рибина вщ болю, п1дв1вся Як1в на ноги, витяг i3 nixoe 
гострого меча й одним махом розтяв \и жив!т. У ту ж 
мить, вода в колодяз! забулькот!ла, пщнялася угору й, 
наче прський потж, на землю ринула. Micro до поло- 
вини водою залило. Вибрався Як1в i3 колодязя живий i 
здоровий.

Зрад1в падишах, звел1в покликати до себе вщважного 
гуляма. Коли його привели, падишах зияв 3i CBoei голови 
вшець й так сказав:

—  О хоробрий юначе! Будь же ти падишахом, а я 
буду твоТм визиром. 1 нехай дочка моя буде To6i за дру
жину.

Але Як1в вщмовився прийняти В1нець й дочку пади
шаха.

—  Меш вщ тебе Hi чого не треба, —  сказав b ih , —  
виконай лише одне мое прохання.

—  Говори. Ось To6i слово падишаха —  Hi в 4iM не 
буде вщмови наймудршому гуляму.

—  О улюбленець самого аллаха! Якщо цшуеш ти на- 
ш1 послуги, BiflnycTH мене й брата мого названого 1вана 
додому, на Вкрашу.
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—  Цього я виконати не можу! —  гн!вно вщповев па
дишах. —  KpiM вас, нема до кого в1ри йняти. I noTiM, 
ти подвиг вчинив, перемог рибу, а ось гулям 1ван н!чого 
такого для мене не зробив. У лкм, що бшя мого MiCTa, 
з’ явився шалений слон. /Одного разу у Цареград1 бачив 
я слона, серце. У яви co6i величезну хату з головою, наче 
та вшськова литавра, з вухами, що телшаються на го
лову як два порожжх лантухи, а, головне, довжиною в 
три голобл!, якщо ix одну до одно? приставити. А вже 
ноги, —  так хай Бог милуе! —  таю товеп, мов стовбур 
ото! груш!, що стоТть бшя дороги/. Ну, так от: "Якщо 
вгамуе слона 1ван, —  каже падишах, —  вщпущу вас 
додому."

Н1чого робити, шшов 1ван свою долю випробувати. 
Вийшов за m ic t o , аж ось з люу виб!гае слон; став перед 
1ваном: очима блимае, )клами лякае, сердитий такий, аж 
вода з носа б’е.

1ван йому й каже:
—  Ну, то й що? Собака вщ злосп свш xeicT кусае, 

а ти що робити будеш?
Сказав 1ван i на дерево пол!3.
niflöir до дерева слон, простяг свого довжелезного 

хвоста-хобота, щоб 1вана вхопити. А 1ван його швидень- 
ко тютюном пригостив —  бувайте здоровН —  Потяг слон 
носом тютюн й ну чхати; чхае так, що земля здри- 
гаеться! Скористався цим 1ван, мерщ1й з дерева —  
стриб, П1ДЛ13 П1Д слона, з1брався is силою, п1дняв 3Bipa 
й кинув на землю. А пот!м ще й пщкував носатого, як 
того жеребця. Пщ’Тхав верхи на слон! до палацу й каже 
падишаху:

—  В1зьми, о найясшйший падиилах, цього слона, а 
нас з Яковом вщпусти додому.

Як не шкода було падишахов! розставатися з ними, 
тальки н1чого не поробиш —  слова свого треба дотриму- 
ватися.

—  1д!ть, —  сказав BiH юнакам, —  вщпускаю вас.
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Через демлька дшв прийшли побратими до моря. B i- 
ля caMiciHbKoro берега човен на хвилях гойдаеться. Чо- 
вен, бач, е, а весел немае. Що його роЬити?

Раптом виходе до них з-за скел1 велетень-людожер 
Див.

—  О недостойш мого шлунку! —  каже Див-людожер. 
У мене, найсильшшого з Див1в, такий звичай: кожний, 
хто прийде сюди, мае пом!рятися 3i мною силою у бо- 
poTb6i. Якщо людина кине мене на землю та встромить 
меш юльце у вухо, i буду я йому за невшьника. Якщо 
ж я кину когось з вас на землю, то зЧм вас обох живцем.

Тут 1ван i каже Диву:
—  Ти такий великий, а говорит дуже тихо, я ж тебе 

не чую. Нахились до мене та скажи голосшше.
Нахилився Див, а 1ван мерщш ухопив Дива за вуха 

та тень-делень наТхав на пень! —  як вдарить його лобом 
об каменюку при дорозь.. Див знепритомжв, а коли отя- 
мився, був вже з юльцем.

—  Сильний ти, Див, але я сильшйший за тебе, —  
сказав йому 1ван. —  Ти скажи меш, Див, чи сильншший 
ти за хвил1 MopcbKi?

—  Авжеж, —  BiflnoeiB Див.
—  Тод! слухай та шдкоряйся. Зараз ми з Яковом по- 

сщаемо у човен, а коли вщпливемо трохи вщ берега, ти 
вхопи море за краечок та трусони щосили.

Схопив Див море за краечок, як вел1в йому 1ван, та 
так труснув, що пщнялася величезна хвиля i пщкинула 
човен аж до хмар. Човен знявся i поле™. Переле^вши 
через море, гори й степ, упав човен прямюнько у Дншро 
б\ля самоУ Томак1всько1 Ci4 i.

Радино зутрши запорожц1 побратим{в й дали 1м так! 
npi3bBHCbKa: 1вана ГНдковою назвали, за його силу ве- 
летенську та за те, що слона пщкував, а Якова Шахом 
вшанували за те, що сам перський падишах за нього 
дочку xoTiB вщдати та ще й вшця свого дарував.
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3 тих n ip  слава про них шшла по всш земл!. Уперше 
в icTOpi'i козацтва з’явилося тут два гетьмани; на Ciwi —  Шах, 
а на УкраТш над реестровими козаками —  Подкова.

Ця пригода сталася роюв за дв1сп тому. Так-таки, 
так. Кхе, кхе.

—  Ви знали 1вана Пщкову та Якова Шаха дв1сп ро- 
KiB тому?! —  здивовано запитав Влас. —  Смльки ж вам 
poKie, дщу?

Старий запорожець витяг з-за околиш шапки люльку 
й гаман з тютюном, не посшшаючи набив люльку, д!став 
кресало, мовчки викресав вогню, потягнув i випустив 
з-шд суворих сивих ByciB хмаринку синього диму, поди- 
вився сво’1МИ зеленуватими мудрими очима на хлопчи
ка й так сказав:

—  Зв1дкЬ1я ж MeHi знати, котрий меш piK? Коли на- 
родився, —  без пам’ ят! був, коли pic, —  розуму не мав; 
а коли вже дшшов до розуму, тод1 б i гашчити, та багато 
poKie минулося.

—  Щ о й казати, др1муч1 дщи ми с Данилом, Власику. 
Кумед^я та й rofli.

I засшвав Базжало h o b o i nicHi, та гарно так засшвав:

Та шумить, гуле вггер по д1бро1Й,
Блудить, блудить козаченько по дороз'ь 
"Ой, чого ти, та М1Й коню, нудиш,
1з бито‘1 дор!женьки блудиш?
Чи я To6i. М1Й коню, важок,
А чи моя козацька зброя,
А чи здобиченька моя?
Не журися, коню вороненький,
Буде оброки по сам1 боки,
Буде ста  по caMi кол!на,
Будет в станочку на cyci стояти.”
"Ой ти меж, м‘|й пане, не важок,
A hi твоя козацька зброя,
A h i  здобиченька твоя!
А те мен1, пане, важко,
Що з бок!В та сторожують.
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А спереду та зустр1чають,
А  ззаду погонь б1жить."
"Гей, не журися. мш коню вороненький.
Ми сторожу та обминемо,
А од noroHi утечемо,
А з устр1чею та поб’емося.
Ой низом, вороненький, низом.
Закидан! дор1женьки хмизом;
А ти, мш кть вороненький,
Перескакуй цей хмиз зелененький".

/Народна т еня/

Хто знае, що воно за людина така —  запорожець? 
У  ведмедя десять шеень, i Bei вони про мед. У козака —  
сто шеень, i Bei —  про волю!

1СТОР1Я ДЕВ’ЯТА

иждень промайнув з того дня, як Власик ni- 
шов з дому й помандрував через усю Украшу 
шляхами козацькоТ слави. Зустр!ч з старими 
запорожцями окрилила його дитячу душу, 

надала нового 3Micry мандрам. Мудр!, добрь пересипаш 
дотепними жартами, дЫвсью оповщання, пробуджували 
уяву хлопчика; вш був веселий, сам багато жартував, в 
свою чергу, надаючи багато радост! дщам.

У присмерках, проминувши Новий Кодак, стали на 
шч б!ля caMiciHbKoro Дшпра. Розвели багаття, й дщ Ба
зжало заходився готувати тетерю.

—  Вже до чого я тетерю люблю, що й передати не 
можу, —  говорив вш, чаклуючи над казаном. В1зьмеш 
житнього борошна та пшона, та в казан з водою: 1-с-сх!..

Було темно. Цього вечора м»сяць довго не з’являвся 
на He6i. Але тшьки жовтий млинец засяяв над засина- 
ючою землею, завила на могши стара вовчиця. Припав
ши до земл1 i задравши угору морду, завила вона спо- 
чатку невпевнено, сампньо, а коли почула, як до Hei' приед-
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налися голоси cipnx брат!в та сестер, осмЫ ла. I ось вже 
погрозою, ненавистю, шснею CMepTi заповнилось по- 
В1тря:

—  У-у-у-у-а-а-ав-в...
Неначе кригою скувало серце хлопця.
—  Не бшся, Власику,—  бадьоро сказав Базжало, Mi- 

шаючи дерев’яною ложкою гарячу кашу, —  сюди зу
баст! не поткнуться, вогню бояться. Не бшся, Власику, 
а краще одвщай козацькоТ тетерь

Влас прийняв 13 рук маленького дща полумисок з 
Тжею. Узявся за ложку й дщ Кахикало, котрий почав 
Усти прямкмнько з казана.

—  А чому вовки виють на м^сяц ? —  спитав Влас, 
втамувавши голод.

—  Це давня icropifl, —  вщпов1в дщ Базжало, ляс- 
нувши себе по лоб! та вбивши комара. — Якщо бажаеш, 
розпов!м To6i п.

—  Авжеж.
—  Коли ми йшли через степ, чи бачив ти кам’яних 

баб?
—  Щ о ж я слший, чи що? Звичайно, бачив. Он i 

зараз бачу одну таку бабу .ia могил!, шд сам!сшьким Mi- 
сяцем. А поруч ця... вовчиця...

—  £  таке дию. Тод! починаю...

РОЗПОВ1ДБ Д1ДА БА31КАЛА ПРО ТЕ,
ЯК У  СТЕПУ З’ЯВИЛИСЯ КАМ ’ ЯШ  БАБИ

Як вийшли козаки-черкаси за Пороги та побуду вали 
Cßift перший Kirn, то i почали Украшу вщ BoporiB за- 
хищати. Не в однш сутичц! довели вони свою силу й 
вщвагу, багато зрдинщв порубали вони в степу. Та й 
своТх брат!в втратили чимало. Але ось почули козаки, 
що десь на Азовському Mopi icHye плем’я войовничих ж!- 
нок; i начебто були вони такими сильними i жорстокими,
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що жодне чолов!че вшсько не могло ix перемогти. 3  по- 
лоненими войнами жшки брали шлюб, а коли отриму- 
вали вщ них приплщ, то вбивали. 3 немовлятами чинили 
ось що: Д1Вчаток вщносили у л!С до вовюв. Вовки та во- 
йовнич1 жшки жили як одне плем’я, на вшну та на полю- 
вання ходили разом. Цшими днями грались д1вчатка з 
вовченятами, i годували ix молоком вовчищ. А коли Д1В- 
чатка шдростали, ix навчали вшськовш справ! найкращ1 
з ж1нок-лицар[в. Хлопчак^в чекала неминуча смерть: 
вранщ, Т1льки-Т1льки з’являлися nepuii сонячж промеш, 
невинних д!тей кидали у вогонь на жертву якшсь там 
сво1Й богинь 31брали козаки раду i вир^шили викрасти 
у жшок хлопчак^в з тим, щоб виховати з них справжшх 
козамв, та й численшсть свого вшська збшьшити. Ска
зано —  зроблено. Наблизились до табору уноч!, тихень
ко викрали хлопчак!в i подалися co6 i знову на Ci4 . Вран- 
щ виявилася пропажа. rpi3Hi жшки, не гаячи часу, ки- 
нулися в погоню. Вовки попереду б1жать слщ винюху- 
ють, а жшки за ними летять, мов Ti дию мшки. Ошвдш 
жшки почали наздоганяти запорожщв. Тут отаман i ка
же: "Щ о робити будемо, панове-молодщ? Бачить Бог, 
не втекти нам вщ погош, Bcix переб’ють, проклятущ! ди- 
кунки. От якби Hi4 зараз була, попросили б ми братика 
нашого М^сяця, щоб допомк вш нам." Треба сказати, 
що був М1Ж ними один козак Кондрат, на прозвище Пщо- 
принебо, такий вш був високий. Каже Кшдрат товари
щам cboim: "Не журиться, хлопщ, шч я вам зараз зроб- 
лю". Сказавши так, ухопився вш дужими руками за не
бо, потяг на себе полуденне полотно, згорнув його як 
той рушник, день у ту ж мить змшився шччю. Вийшов 
з-за хмари до запорожщв ясний 1УПсяць i каже im: "О 
брати Mo'i, запорожщ! Бачу в яку бщу ви потрапили. Але 
на те й брат я вам, щоб допомагати в усьому. Мерщш 
лягайте на землю обличчям у траву; 04i заплюпцть, й 
хлопчакам оч1 шапками позатуляйте. Без мого дозволу 
очей не розплющуйте й не пщшмайтесь. Послухались 
запорожщ козацького сонечка, все зробили, як звел1в Тм 
М|сяць. А той кинув розгшваний погляд на степ, й гуч-
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ноголосно вир1к: "О  войовнич! дикунки! Чи ж не знаете 
ви, що воювати не жшоча справа? Ви повинш бути по- 
юрливими своУм чолов!кам. Багато пролили ви K poei чо- 
лов1чоТ, тому ось вам Mill суд: подив1ться на мене!" Звели 
жшки до неба своУ оч! /о, це була страшна мить!/ сиш'й 
спалах осяяв степ, крижане свшю скувало жшок, i пе- 
ретворились вони на кам’яних баб. Багато рок!В минуло 
з того часу, а вони все стоять у степу, нагадуючи людям 
про ту страшну шч.

—  А чому вовки тод! не скам’янити? —  здивовано 
запитав Влас.

—  Вовки... Вовки... —  вони що, вони 3Bipi, в них свш 
суд i закони. Але з тих nip, млсячноТ ноч1, не спиться 
i m ,  cipuM. I виходять вони на могили й дивляться, й див- 
ляться на жовтий мкяць, тужливим виттям оголошуючи 
степ.

—  А що дал1?
—  Дал}? ГИдвелись козаки, вщкрили оч1, подякували 

брату небесному за пом4ч. Кондрат ГНдопринебо розсте- 
лив по небу денне полотно. Знову сонечко засяяло, 
пташки засшвали. Повернулися козаки на СЛч. Хлопча- 
ки шдростали, переймаючи закони в1льного козацького 
життя, BpeuiTi-peiiiT настав той день, коли вони перет- 
ворились на справжшх лицар4в-запорожщв i продовжу- 
вали нести славу козацьку по Bcift земл!.

Наступила тиша, аж ось дав про себе знати дщ Ка
хикало:

—  У  плавнях на pyi’nax останньо! Hoboi Ci4 i зостався 
СВ1Й BiK доживати та сторожувати Вшськову Скарбницю 
наш третш товарищ Карпо Тритузий. То bih i е козак з 
хлопчак1в, котрих викрали запорожщ. Зустр^ч 13 ним ще 
чекае на нас.
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1СТ0Р1Я ДЕСЯТА

есь в общ, у caMiciHbKe сонячне пекло, досяг- 
ли М1ста Катеринослава. Прийшли до храму, 
щоб помолитися, та тьчьки ввшти у нього не 
судилося. Нова бшосшжна церква Свято!' 

Tpoi'ui, з зеленими куполами, ще не була готова прий- 
няти CBoi'x прихожан, бо оздоблювався жоностас.

Н|чого робити, перехрестились на храм. ГПсля чого 
запорожц! роздали милостиню мшними грошима вам 
тим, хто сид^в на сходинках храму. "Подайте заради 
Христа!" —  "Бог у пом!ч!" —  "Даруй Боже i вам здоров’я 
та легко! дороги!" —  "Спасий на доброму слов!!"

Трохи нижче церкви Свято'! ТроТщ, б!ля р!чки Сама- 
ри, вир!шили наш! мандр!вники зробити зупинку з тим, 
щоб викупатися й випрати брудний одяг. Теч!я р!чки 
тут тиха, берег тщаний, де-не-де, устелений очеретом, 
дуже гарне Miene для вщпочинку. Швиденько впорав- 
шись з пранням та розв!сивши на плках старо! акацп 
одежу, вони весело кинулися у воду. Дщ  Кахикало плив 
молодцем. BiH легко, по черз! виносив то одну, то другу 
руку попереду себе, а коли вони лягали на воду, тулуб 
його майже наполовину вил!тав з води, i це було дуже 
красиво. Дщ Базжало кинувся було навздопн, та коли 
впевнився, що йому не наздогнати свого побратима, л!г 
нерухомо на вод!, й, здавалось, навкь задр!мав. Влас не 
3axoTiB заходити далеко у воду й грався б\ля самого бе
рега. Досхочу натшившись водою, козаки вийшли на 
берег. Коли почали натягувати сухий одяг, дщ Кахика
ло побачив на колшщ Власових шташв д!рку.

—  Зн!май, серце, штани,—  сказав BiH Власов!, — 
д!рку To6i залатаю.

—  Не треба, —  вщказав Влас, —  вона ще зовам ма- 
ленька.
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— Не залатает мало? д1рочки, —  скоромовкою зау- 
важив Базжало, —  велика Тсти попросить.

Влас скинув штанм й простяг ix дщу Данилу. Дщ 
1ван, зоставшись без дща, й перебуваючи у веселому на- 
строТ, почав кепкувати з побратима, який сид1в схрес- 
тивши ноги, латаючи д1рку на хлопчикових штанях, по- 
пихкуючи своею люлькою.

—  Пщрахувати б, Даниле, смльки ти за свое життя 
тютюну випалив?

—  Багато, ox, i багато.
—  Якби з1брати Bei rpoiui, KOTpi ти витратив на тю

тюн, то, здаеться меж, зараз би ти M ir купити coöi двад- 
цять вороних коней!

—  Набрехав, брате 1ване, набре^в. Так-таки, так. 
Кхе, кхе. Не двадцять, а дев’ятнадцять!

— А я кажу —  двадцять!
—  А я кажу —  дев’ятнадцять!
—  А я кажу —  двадцять!
—  Дев’ятнадцять!
—  Двадцять!
—  Дев’ятнадцять!
—  От i Hi, —  двадцять!!
—  Добре, брате 1ване, двадцять так двадцять. Як ка- 

жуть люди: нехай буде гречка, аби не суперечка.
—  I B ip H o ! —  пщдакнув Кахикалу Власик. —  Ви на- 

BiTb poKie CBoi'x зл^чити не можете, а що вже до тютю
ну —  подавно. Розкаж1ть краще казку...

Раптом наш Базжало я-як задзижчить бджолою, и 
давай з примовкою вщпускати Власов! легеньких щиг- 
л 1в:

Лет'иа бджола коло чола —  бумц!
JlerLia оса коло носа —  бумц!
Лет1ла мушка коло вушка —  бумц!
Летчв жук, в око —  бух!
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—  Щ о це з вами, дщусю Иване, —  почав вщбиватися 
Влас. —  Я вас просив казку розпов^сти, а ви мене- без 
К1нця "бумцаете".

—  Казку так казку, — погодився Базжало. —  Ста
рому брехати —  не цшом махати. —  I ну, як сорока:

Був co6i чолов1к Нетяшка,
На ньому cipa семряжка,
Червона шлпочка.
Чи хороша моя казочка,
Чи казати, чи h i ?

I ти кажеш: —  Казати!
1 я кажу: —  Казати!

—  А ось давай, брате 1ване, i я йому казку розпо- 
BiM, —  сказав Д1Д Кахикало. —  А ти поки що, серце, 
одягай штани, побережи в1д комах свш тютюнець. —  I 
туди ж:

Жив co6i д|д Сажка,
На ньому була синя семряжка.
На голов! шапочка,
П1д носом капочка.
На семряжщ латочка.
Чи хороша моя казочка?

—  А тепер знову я, брате Даниле:

Був co6i рак.
Та мав амсот гармат.
Та niujoß У1яча воювать.
А злякався га в воду сховався,
А з во!и та в вершу.
Почну я ту казочку спершу...

—  Досить! Досить! Досить! —  захитав головою 
Влас. —  Таку казку i я вам розкажу.

—  Ану...
—  Ось вам i "ану..."
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Тринди-ринди,
Ках-ках-ках,
Йшли два дщи в реп’яхах.
Моя казка пщ музику.
Не пов1рите дов1ку.
Хто баз1кав, став кахикать.
Хто кахикав, став базшать.
Вийшла жабка, стриб на кладку.
А почну я все спочатку.

Своею казкаю Влас так розсм1шив д1д1в, що вони дов- 
го реготали. У  дща Кахикала наветь сльози покотилися 
з очей вщ невгамовного cwixy. А Д1Д Базжало просто та
ки катався по nicKy, дригаючи вщ ciuixy ногами.

—  Ну й розсмлшив ти мене! Так-таки, так. Кхе, кхе. 
За все життя так не см1явся. —  Бачиш, 1ване, 3oeciM 
орля, а вище старих орл!в злетшо.

—  Так, брате Даниле, як не бачити! Пщдав же малюк 
txwii д1д1вському "оселедцю"! Тринди-ринди з маком борщ.

Тим часом почало сутешти.
—  Ви подивт>ся тьпьки, —  яка краса! —  захоплено 

сказав Базжало, вказуючи на церкву Свято!' Тро'щь
Hauii repo’i дивилися на не/ з самарсько/ долини, й 

не можна було зрозум1ти, з якогоматер1алу вона побу- 
дована. Дев’ятикуполовий силует и, осяяний на ropi ро- 
жевим вщблиском веч1рньоУ 3opi, мав неповторний виг- 
ляд.

Лаштувалися до ночь Знову розвели багаття, але го- 
тувати шчого не стали, вирпиили обштись оселедцями, 
яких придбали напередодж у чумак!в.

Сонце вже сховалося за гору, над mictom сгустилася 
тепла Л 1тня сутшь. На схшн гори та бшя р1чки, де-не-де 
почали з’ являтися вогники багать. По шщашй дороз1, 
здшмаючи куряву, пройшла череда Kopie, яких шдганя- 
ли хвацый чабани. Hapeiirri настала тиша.

—  Дивись, Даниле, — зауважив всм^хаючись Баз1- 
кало, —  як наш джура оселедця ушпта —  аж за вухами 
лящить!

—  Любиш, рибу, серце?
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—  Угу,.. —  кивнув головою Влас, продовжуючи сма- 
кувати. —  А чи знаеш ти, серце, що одного разу ось 
такий самий оселедець вщ наглоУ смерт1 коза к iß вряту- 
вав?

—  Звщкиш йому знати, брате Даниле, цю icTopiK). 
Ось я розкажу...

РОЗПОВ1ДЬ Д Щ А БАЗ 1 КАЛ А ПРО ТЕ,
ЯК ОСЕЛЕДЕЦЬ ВРЯТУВАВ КОЗАК1В 

В1Д CMEPTI, ПРО ТЕ, ЧОМУ КОЗАКИ 
ПОЧАЛИ СТРИГТИСЯ "П1Д МАК1ТРУ"

Й ЗАЛИ Ш АТИ  НА ГОЛОВ1 "ОСЕЛЕДЕЦЬ", 
ТА ПРО ТЕ, ЗВ1ДК1ЛЯ У КОЗАК1В 

З’ЯВИЛ АСЯ БУЛАВА

Одного разу побудували ми летючий корабель i ви- 
рпиили полента на небо у гост! до брата свого М1сяця. 
Набрали горшки, пива, меду, оселедцев, тара h i , сала, 
яець, цибул1, картошй, —  всього того добра, з якого 
можна приготувати найсмачжпп страви, й вирушили у 
путь. Прилагаемо на небо. Дивимося —  глиняна хата 
сто/ть пщ соломою, i виходе до нас i3 хати хлопчик, ви- 
ходе i каже нам:

—  Радий, браття, що не забули мене. Проходьте в 
хату.

—  А як тебе зовуть ? —  питаемо його.
—  Я брат ваш небесний, М^сяць.
—  Е, h ü  Наш брат не такий. 1ди поклич його.
Подався хлопчик до хати, i через деякий час вийшов,

але вже струнким бшявим юнаком. Коли вш запропо- 
нував нам лишити корабель та ввшти у хату, хтось його 
запита в:

—  А де ж Мкяць, невже в хатиж чекае?
—  Я i е Micflnb, —  Biflnoßie юнак.
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__ Hi, наш брат не такий. 1ди i попроси його вийти

по нас.
Юнак шшов, а коли в нього виросла борода, bih знову 

шдшшов до корабля i запросив нас до хати.
__Ми бажаемо, щоб нас запросив М 1сяць, — сердито

вщказав отаман.
/Як ти вже здогадався, Власику, i хлопчиком, i юна

ком був саме Мкяць, просто ми одразу не вшзнали йо
го/. Наступного разу М 1сяць вийшов до нас зовам-зов- 
ciM сивим.

— Проходьте до хати, земш брати, —  тихим голосом 
сказав b i h .

— Не зшдемо з корабля, — загудши B e i, —  поки наш 
брат сам не вийде до нас.

—  Хто ще може вийти до вас, коли я М1сяць i е?
—  Hi, ти не схожий на нашого брата.
Нарешт! до нас вийшов з хати старенький дщусь, а 

поруч з ним йшла Cpi6Ha Коза з золотими рогами.
Тут ми вшзнали господаря шчного неба, батька 3 1 -  

рок, висипали ßcieio ватагою з корабля, низенько вкло- 
нилися М 1сяцю й Ko3i.

—  Вибач нас, брате, що не одразу вшзнали тебе, — 
так сказав отаман. Дуже далеко твш Д1м од Землц хоча 
ми весь час вщчували твою турботу про нас. За це To6i 
велика подяка та шана вш Bcix запорожщв.

Так BiflrioßiB нам Мкгяць:
— Я завжди щнував ваше благородство i смшивкть. 

I зараз несюнченно радий тому, що ви вщважилися при- 
лепти до мене. Вщниш ми стали ще ближче. А тепер, 
прошу до хати, все готово до 3ycrpi4 i дорогих гостей.

Ввшшли ми в хату i тшьки очима лупаемо вщ̂  краси 
небаченоТ: к ришта лев! лави вздовж спн 31ркове сяйво ви- 
промшюють, кр!зь усю хату довгий спл сто/ть, а на ньо
му 1Ж1 валякоУ сила-силенна, в кутку 61ЛЯ ne4 i скриня 
золотою оздобою виблискуе /в щй скрин! ховае Мюяць 
свш одяг/, а пщ сам1сшькою стелею 31рочки кружляють 
та весело всм!хаються нам...
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Щ о й казати, гарно погостювали ми у Мюяця: i Тли, 
й пили, й тсень сшвали, й танцювали. CpiÖHa Коза нав- 
чила нас танцювати жвавий танок, який ми пот!м проз
вали пом1ж собою гопаком. Кумед1я, та й годь Але як 
у гостях не гарно, а додому вертатися треба. Щ е раз 
подякували за все небесного брата, сши в летючий ко- 
рабель й полет! л и co6i додому.

Не проминули й третини шляху, як налетиа на ко- 
рабель чорна хмара. Корабель кидало з боку в 6 ik , за- 
тягуючи кудись в чорну яму... Через деякий час все про- 
яснилося. Вийшли ми з TpiOMiB на палубу, дивимося —  
стоТт ь наш корабель без Bi три л, без весел посередине без- 
крайньоТ шщаноТ пустел!, над головою блакитне небо, 
нема HaeiTb за що оку ухопитися. Раптом хтось запри- 
MiTHB у блакип неба чорну цятку, наче орел ширяе...

Та ось цятка швидко почала падати униз i на наших 
очах перетворилась на величезну cpi6Hy кулю з круг
ленькими скляними в1концями. I виходять з щеТ Kyni лю
ди не люди, 3Bipi не 3Bipi; i руки, як у людини мають, 
i ноги, i голови: 04i кругл!, велик!, Hie, знову ж, як у 
тебе, чи в мене. Одяг у них, як риб’яча луска блищить. 
Але головне, що вщр1зняло Тх вщ нас, це... ТЬьки уяви 
coöi, Власику, у кожного з них на rojioei щось росло: у 
одного, начебто, xBicr лисячий; у другого —  кавун не 
кавун, гарбуз не гарбуз; а у третьего —  ну не noBipHLu 
MeHi —  щось наче квочки з курчатами! Тринди-ринди! 
Оточили вони наш корабель. Той, що з квочкою на го
лов!, вийшов уперед i почав щось нам говорити. Та xi6a ж 
його слова розбереш: бул-вул, тюк-трюк, дрин-дрим...

Коли це, дивлюсь я, а наш писар Олекса Головатюк, 
як лупоне себе гарненько долонею по лоб1, i каже нам:

—  Хлопщ, —  каже, —  чудна у них мова, незнайома 
меш, але тйльки хочете BipTe, хочете Hi, а розум!ю я що 
BiH MeHi каже.

—  I що ж BiH каже? — питаемо.
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__А то i каже, що кличуть Тх булавами, i що нака-
з у ю т ь  вони нам шапки поскидати та показати, що у нас
на головах росте.

Зняли ми шапки. Дивиться, лускат!, шкода нам чи 
що! /Тут треба сказати, Власику, що тод! ще Bei запо
рожщ носили довге волосся, i в мене було його чимало 
на голов!/. Той, що з квочкою, знов заговорив:

—  Щ о тепер вш каже? —  питаемо ми у Олекси.
—  Краще б меш не розум1ти його айв, —  вщповщае 

той злякано. —  BiH каже, що якщо у когось i3 нас не 
виросте на голов! що-небудь незвичайне, нас Bcix по- 
вбивають.

—  А волосся —  це xi6a не "незвичайне"! —  розгш- 
варся отаман. —  Щ о im, 61с о в и м  дггям, ще треба? .

Ось я й кажу:
—  Щ о im треба, це я знаю. Ану, брати-козаки, неать 

сюди все, що у нас у трюм! зосталося!
Зб1гали козаки в трюм, приносять: макггру з борош- 

ном, Д1ж у  с оселедцями й д^жу з пивом. "Оце, здаеться, 
i все що зосталось".

—  Чудово! —  кажу. —  Кращого нам i не треба.
Висипйв я з мак!три борошно, над1в и на голову, а

волосся, що з пщ мак1три виглядало, обр1зав ножем. Ку- 
мед|я, та й годк

—  Макггра у мене на голов1 виросла, братца! Ось яке 
диво дивацьке!

Сказав так, i шшов з Олексою прямгсшько до кул1. 
Каже мен! Олекса:

—  Сподобалась Тм твоя зач1ска. Запрошують тебе у 
кулю вв1йти.

—  А що! Можна i в кулю, —  кажу я.
Ступив я по сходинках крок, другий... I треба ж було 

невправно ногу поставити, послизнувся я й упав, мают- 
ра моя вмить перетворилася на купу череп’я. Шдхопив- 
ся я тод!, i щодуху кинувся назад, до корабля. Б|жу, а 
щ caMi булави i3 мушкет1в вогняними стр1лами б’ють по
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мень Страх, що й казати. Перелякався я. Але ж не такий 
я козак, щоб вщступати. Макггра не пройшла, не бща, 
ми 1нше придумаемо. Огляд«вся я: кр1м пива й оселедцев' 
шчопсшько на корабле не зосталося. Раптом меш в го
лову думка —  бац! —  наче та муха влетша. Кажу я Да
нилу: "Брий Даниле, меш голову, до останньоТ волосини 
брий." Тшьки BiH мене поголив, узяв я одного оселедця, 
прив’язав до його хвоста мотузку, а кшщ мотузки на
мотав на вуха. Знову шдходжу до куль "  На цей раз, —  
думаю, —  все буде чудово". Дивлюсь, той що з гарбузом, 
заговорив с Олексою.

—  Що, Олекса, скажеш? —  моргаю Головатюку.
—  А те, —  вщповщае, —  що сподобалась 1м твоя за

ческа. Вони питають, що це у тебе на голов! росте?
—  Скажи Тм, —  кажу я Олеко, —  що це оселедець, 

риба така, i ще скажи, що я маю бажання пригоститк 
ix цим оселедцем.

що ти думаеш, Власику, киваг головами чудернаць- 
кими невщоме плем’ я. Треба розум^ти, згоднь Витяг я 
тод1 з nixoB шаблюку —  чирк у себе над головою! — 
одр!зав оселедця. 1жте на здоров’я!

Покуштував спочатку один мого оселедця, пот!м дру- 
гий, третш... Бачу, подобаеться im  м о я  риба. Гукаю я 
тод1 до хлопц1в на корабель:

— Гей, хлопца, нумо скор!ше гол1ть голови, при- 
в’ язуйте до вух оселедц! й ход!ть мерщ1Й сюди! Та д!жу 
з пивом прихопггь. Щ о тод1 було, й передати важко. Ку- 
мед^я, та й годь Сподобались цим булавам оселедець та 
пиво, що аж ген, ген! I так ми з ними порозум!лися, що 
вже не тшьки Олекса, а й Bei ми почали потроху ро- 
зум!ти Тхню мову.

Отаман наш i каже:
—  Час нам додому вертатися, а що робити не знаемо, 

зламався наш корабель.
—  Не бща, запорожщ, —  сказав тод1 i'xHift найстар- 

ший. —  Сщайте в мою кулю, вона вас мигтю на Ci4 
доставить.
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Ввш ш ли ми в ту кулю з кругленькими вшонцями, за
чи нили сь за нами дверь й куля наша пташкою алепла 

ору... Не встиг Данило свою люльку випалити, як ми
вже були на Ci4 i.

В и си п али  ми на майдан, а наша куля тьчьки —
__зробилася раптом маленькою, не бшьша за мш

кулак Над1ли ми тод1 гу кульку на палюжку, назвали 
и булавою /на згадку про зустр^ч з булавами/, й ви- 
р!шили BCiM Кошем, що буде вона переходити в'ш геть- 
мана до гетьмана, вщ отамана до отамана, як символ си
ли i влади. А щодо заимок, почали козаки вщтоди хто 
"пщ макитру" волосся стригти, а хто зовам голив голову, 
залишаючи на сам^сенькому вершечку довгий волосяний 
хв1ст —  "оселедець".

—  Мене з самого дитинства завжди стригли "пщ ма- 
К1тру", — сказав Влас, коли дщ 1ван закончив оповщання.

— Тшьки й справ. Завтра вран ui зробимо To6 i "осе
ледець", й будеш ти справжнш козак.

— Так-таки, так. Кхе, кхе, —  об^звався дщ Кахика
ло. — А де це моя люлька? Шукаю, шукаю, нще н нема.

—  Ну й насмешив, брате Даниле! Люльку шукае, а 
вона в нього в poTi. Ха-ха-ха! Кумед1я, та й годь..

1СТОР1Я ОДИНАДЦЯТА

анок. Сонце ще не зшшло. А у протилежного 
берега Самари дию лебед! зняли страшенний 
галас: грьзно скрикуючи, бились два красе- 
ня-лебедя. Дщ Баз^кало, наче й не спав, пщ- 

хопився, витяг свого мушкета з-пщ рядна i вистршив 
угору. Зграя лебед1в в ту ж мить пщхопилась, промай- 
нула над р!чкою й злетша у небо. Швидк! змахи дужих 
крил розакали повЬря, було чути чарукяп звуки: "прось- 
прось-прось..." Та ось лебед! зникли за горбочком, й у
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noBiTpi почувся другий звук: "хроп-сиу, хроп-сиу, хроп- 
сиу..." XponiB дщ Кахикало. I xponiB вш, треба сказати, 
з душею, дужо, i навЁть присвистував. Дщ Базжало пере
зарядив мушкета, знову вистршив, але вже б1ля са- 
MiciHbKoro Данилового вуха.

—  Вставайте, вставайте, —  to p o x k o t ib  Баз1кало, ко
ли впевнився, що хлопчик i дщ прокидаються. —  Спите 
ви, вщверто кажучи, по-козацьки: як не ломигою, то й 
не розбудиш.

—  Встаемо, встаемо, брате Иване, —  вщпов1в дщ Ка
хикало, поз!хаючи й потягуючись.

—  Встаемо, встаемо, дщусю Иване, —  белькот1в 
Влас, продираючи заспаш очк

—  Так, так, прокидайтеся, а я вам поки nicrao застваю:

Вставай, козак, год! спати,
1дуть турки рабувати;
1дуть турки на рабунки,
Зрабують тя, молодого,
В1зьмуть коня вороного!

...Коли йшли митися до р1чки, дщ Баз1кало зауважив 
товаришу:

—  Ну й хропеш ти, брате, хай йому грець. Скшьки 
рок1в разом, а я жяк не можу звикнути до твого храпу.

—  Мш храп —  то колискова. Кхе, кхе... Чи пам’я- 
таеш ти, брате, в нашому куреш козак Храпко був?

—  Щ е б пак!
—  Так той Храпко куди дужче за мене xponiB. Так- 

таки, так. Ось послухай, серце, що це за козак був...

РОЗПОВЩ Ь Д1ДА КАХИ КАЛА 
ПРО КОЗАКА ПОЛТАВСЬКОГО 

КУРЕНЯ СВИРИДА ХРАПКА

Був той Свирид, треба сказати, статечним чолов!ком, 
все eiH робив 3i смаком, не посшшаючи. А вже круглий
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та пухкий був, що твоя галушка. Пузом своУм дуже пи- 
шався; трапиться якесь свято, танщ, Bei козаки щуть у 
коло, таку козу ногами виробляють, що будь-будь, а 
Храпко, той Hi, школи марно пщошви збивати не буде; 
ткпьки вийде у коло, лмже пузом на землю, та я-як крут- 
неться раз-другий, наче справжня дзига! Так-таки, так. 
Кхе, кхе. Але бшьш за все вщр!знявся вш вщ ycix козак iß 
тим, що вже дуже любив поспати. Де схоче, там i спить. 
1нколи навить у бою спить co6 i верхи, Т1льки правиця 
його шаблею враж1 голови креше, мов ту капусту. Але 
якщо навггь b ih  спить у бою, то школи свого не рубоне. 
Дивовижний козак був, що й казати. Але що саме го
ловне, коли вш спав, скаж^мо, у куреш, то виводив таку 
музику своею носярою, що не питай. Якщо вуха за- 
тичками не позатикаеш, —  не заснеш, як не силкуйся. 
Ану засни, коли дах куреня вщ його храпу здригаеться. 
I ось, значить, в однш з сутичок, захопили його ляхи у 
полон, кинули у яму. А дшо вже ставало на шч. Пов- 
лягалися вони спати, i тут наш Свирид як захропе: храп 
та храп, храп та храп... Так Ti ляхи пщскочили переля- 
KaHi, подумали що то козаки на них BH04i напали, i да
вай мерщш po36iraTHCb хто куди. А Храпко вранщ про- 
кинувся, вуса розправив, вибив легенько плечем ляду, 
та й попрямував co6 i на Ci4. Так-таки, так.

—  Еге ж, брате Даниле, —  сказав дщ Базжало, коли 
той закшчив говорити. —  Таки храп у тебе слабюший. 
Що тут поробиш —  хропи на здоров’ я. — Пот1м дщ 1ван 
звернувся до Власа: —  Давай-но, Власику, як i общяли 
ми To6i учора, поголимо твою голову, зоставимо лише 
одну чуприну, щоб BHpic з неУ довгий "оселедець".

—  Давай, давай, дщусю! Я згоден.
—  Tofli ciflaft ось сюди на камшь. Д{д Данило голи- 

тиме тебе, а я розпов1м To6i про те, як козаки одягались.
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РОЗПОВЩ Ь Д Щ А БА31КАЛА ПРО ТЕ,
ЯК КОЗАКИ ОДЯГАЛИСЬ

Одягались, Власику, запорожщ розк[шно й гарно. 
Выпустивши довгу чуприну, козак закручував и де- 
юлька раз1В за Л1ве ьухо, i вона висша co6 i у нього аж 
до плеча, так було за вухом i живе. Чуприну обов’язково 
носили за Л1вим вухом. Шабля зл1ва, i чуприну зл'та тре
ба було носити, як ознаку вдалого та вщважного козака. 
Девчата коси вщрощують, а запорожщ чуприни. А якщо 
в.же задовга виросте, тод! козак закрутить П спочатку за 
л 1ве вухо, тод! проведе за потилицею на праве вухо, та 
так i ходить. Бороди також голили, лише вуса зилишали 
й Bi д рощу вал и ix довгими предовгими. Ось як у дща Да
нила. Довил, жж у нього й придумати нав1ть неможливо. 
Як розчеше i'x гребенем, то хоч bih  i древнш козак, а 
такий вийде козарлюга, що тшьки хить-хить! Ото як за
порожець чуприну закрутив, вуса зачесав, тод| вже й 
одягнеться у свш одяг. На голову одягали високу гостру 
шапку 3i смушевою околицею, 13 сукняним червоним чи 
зеленим дном, з ср1бною китицею на самому вершечку 
й гачком для китищ —  прищеплювати, щоб не тел1- 
палася. Бачив ти не раз, як за околицю свое! шапки хо- 
вае дщ Данило р1жок з тютюном, кресало, й, головне, 
люльку: тшьки витягне П з рота, одразу ж i заткне за 
околицю. Кумед1я, та й год1. Шапки робили переважно 
куренями: який KypiHb, така й шапка, такий i кол1р. Ми 
з Данилом завжди були у Полтавському курен!, i кол1р 
наших шапок був зелений. Перш жж одягнути на себе 
шапку, козак замотував свою чуприну за вухо й пот1м 
вже одягав шапку; а одягнув шапку, то вже й козак — 
це найперший i найголовжший одяг козака. Тод1 вже 
одягае черкеску, завдовжки по колша, кольорову, з гуд- 
зиками, на шовкових мотузках, з двома гачками для ni- 
cmneTiB на боках. Запне ту черкеску гудзиками, зав’яже 
поясом та й готово. Дивись як козак пщперезуеться. /Дщ
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I н розмотав свш шовковий пояс, прив’язав один кшец 
мотузком до ДаниловоТ пал1 з головою цапа, вщшшов, 
поиклав другий край пояса до свого боку и почав кру- 
титися. Раз1в з десять крутну вся вш, поки пщперезався/. 
Ото як одягнув запорожець червону черкеску, пщпере- 

'  зався поясом, почепив на 6iK ceift кинджал, приладнав 
шаблю, тод1 bih одягае жупан. Це вже одяг просторий 
i довгий, май же до юсточок. Жупан був уже шшого ко- 
льору, шж черкеска; якщо черкеска червона, то жупан 
голубий чи син^й; рукава у жупана широм-преширою 
з розр1зами. Розр1зи ui робили якраз у тому Micui, де рука 
згиналася в Л1кт1, нижче розпор1в рукав уже був заши- 
тий до самого кшця. Коли руки просувалися просто че
рез кшщ рукавов, тод! виходило, шби на кожну руку ко
зака одягнуто по чотири рукави: два лежать, а два поза- 
ду метеляються. Те, що метелялося позаду, можна оуло 
закласти за спину i зав’язати разом. Тому й виходило, 
що як Уде, бувало, запорожець верхи 3i зв’ язаними рука
вами, то здаеться, шби на його спиш причеплеш крила; 
по цих крилах i вшзнають запорожця здалеку. От який 
був одяг! Такий одяг, що i сорочки не продаси за сто 
карбованцев; щеш вулицею, то ni6n весь сяеш 31рками 
чи кв!тами. До цього широкого та просторого одягу ли- 
чили шаровари. Пщ шаровари взували сап’янов! чоботи, 
жовт!, зелеш, червой, 13 золотими, ср^бними й мщними 
пщювками, з вузенькими носками; вщ чоб!Т видшлися 
лише носки, так низько напускали ми на них своУ ша
ровари: здалеку здаеться, шби ветрило розпускае; а ши- 
poKi так!, що хо-хо! Тринди-ринди з маком борщ. Прав
ду кажу, б1льших за моУ шаровари Hi в кого не було.

Сховав козак у своУ шаровари:
Кусмень сала,
Торбу з пшоном,
Д1жу з вином,
П ’ять гарбу31в.
Сто кавушв.
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Два вози разом в волами,
/ОЛИН 3 С1ЛЛЮ,
Другий з опрками/.
Велику ложку,
Щ об Усти потрошку,
Щ е й ковбаси 
Юлець зо три,
Люльку бурульку,
Тютюнець,
Гребшець,
От який молодець!

Бувало, щороку, приТжджали ми в Сорочинщ на яр
марок, чоловж по двадцять-тридцять. Вдягнеш так, що, 
Боже, Твоя воля! Золото й ср1бло! BciM на заздрють. 
Прощемо по ярмарку верхи, мов Ti з1рки виблискуемо! 
Кинеш, бувало, шапку вгору й не даси упасти: шдлетиш 
на KOHi i схопиш. А хто не схопить, той за свш рахунок 
попъ i частуе весь гурт. Так. Щ о було, то було. 1деш, 
бувало, чепурний, молодий, ну, 1Й Богу, земл1 не тор- 
каешся! Тшьки шам, шам, шам, шам —  i шшов, i шшов!

—  Готово! —  сказав дщ Кахикало, ховаючи в шхви 
кинджал.

—  Щ о готово? —  переспросив Влас.
—  Рости чуприна вщ Ci4 i до Криму. G "оселедець", 

маленький, а е.
—  Дивись, Власику! —  рад1сно вигукнув дщ Баз(- 

кало й витяг 13 кишеж CBoix шаровар1в кругленьке дзер- 
кальце. —  Одягнути б його в козацький одяг, запоро
жець вийшов би хоч куди.

—  Можна й одягнути. Так-таки, так. Кхе, кхе.
Дщ Кахикало над1в на голову Власа шапку 3i сму-

шевою околицею, доторкнувся до не! своею палею з го
ловою цапа, i в ту ж мить, одяг Власа змшився. На ньому 
була козацька одежа, саме така, про яку розпов1в йому 
дщ Базжало.
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__ Ну чим не козак наш Власик, Даниле!
__Козак, такий козак, що тчльки ну!..
__Я —  козак!!! — палко закричав Власик.
Радений вигук дитячоТ дупл був пщхоплений луною 

й рознесений по всш окрузк
— Я —  коз-а-а-ак!!!

1СТОР1Я ДВАНАДЦЯТА

андр1вникам треба було пройти довгий шлях 
кр!зь BiKOBi Самарсыа л1си, вщвщати Са- 
марський монастир, i дал!, кр1зь xyTip Весе
лий, Велику Могилу, села Спаське та Чаши, 

вийти до Старого Кодака.
Коли вв^йшли у Л1С, набело багато 3Bipiß: тут були 

олеш, вепри, зайщ, хорти, вовки, pHci... На плках дерев
зещебетали птахи.

—  Добридень вам, любП —  лапдно всм!хаючись, здо- 
ровкались з л 1Совими мешканцями Hami д1ди. —  Ось вам 
сухарик1в. Не ображають вас тут?

У  перед вийшов старезний п1дсл1пкуватий ведм!дь. 
Bih пщв1вся на задн1 лапи i почав щось гарчати...

— Он воно що... —  похитав головою Кахикало. 
Чуеш, серце, каже ведмщь, що люди все часпше прихо- 
дять до л icy з сокирами, щоб валити старезш дуби-ве- 
летн!. Кхе, кхе. А пани з молодими паничами прина- 
дились сюди стр^ляти зв!рину. Ех-хе-хе. Не мае спокою 
в с в т  Hi людина, Hi тварина.

Спочатку Власа здивувало те, що дщи знають мову 
3Bipiß, але тут вш пригадав !стор!ю з сомом на дш р1чки, 
i noTiM вже не дивувався тому, що бачив. Адже його дщи 
можуть що завгодно!

3eipi провели гостей до святоТ' запор1зько1 кринищ, а 
звщт4ля розб4глися хто куди лмсовими стежками.

77



Оце, Власику, якось урочисто промовив дщ Ба
зжало. —  ц е —  Свята Криниця. Вона мае чудодшну 
силу: досить тшьки перехрестити и у спеку, негайно на
вкруги Самари пще дощ.

Т ?к не бувае, дщусю, —  махнув рукою Власик.__
Дощик ще, коли на He6i хмариться. А сьогодш небо чис- 
те-чисте.

Не в|риш! Добре. Ось перехрести Криницю i по- 
бачиш.

Перехрести в Влас Криницю —  дшсно: маленьк! криш- 
талев1 крапельки заходилися вщстукувати шсню дощу 
у густих кронах вжових дуб|в.

Перехрестив дщ Базжало Криницю трич1 i дощу як 
не було.

Ну що, братщ, сказав дщ Кахикало, —  вип’емо 
свято/ водищ, 1 а пщемо co6 i дал1, що скажете?

Громада —  це рада, як виршшть, так i буде —  
випалив бадьоро дщ Баз1кало.

—  Може, хто шакше MipKye? Кхе, кхе.
—  Hi.
—  Hi.
—  Тод1 —  вперед!
... Все дал1 i дал«' заходили вони у n ie . Десь отвдщ' 

трапилася б|'да: Власик наступив ногою на товстого, на
че голобля, зм1я, з жахом п{дскочив, хутко кинувся Ti- 
кати, але перечепився через ломаччя, впав, дуже пош- 
кодив co6 i ногу i не Mir самостшно продовжувати подорож.

Дщи, не гаючи часу, привели до тями хлопця: дщ 
Кахикало присипав рану тютюновим попелом, а дщ Ба
зжало приклав до не’| кавалок зем)н, змшаноУ si слиною. 
Бшь почав вгамовуватися, але йти Влас все ще не Mir.

—  Посидь, посидь, серце. Так-таки, так. Кхе, кхе. 
Вщпочинь. Тут недалечко одна бабуся живе, на пр!звись- 
ко Скрипуха, то вона тебе швиденько 6 iram примусить.

—  Добре що жовтобрюх, на якого ти наступив, був 
не голодний, а то ... Кумед1я, та й годь Вони, жовтоб-
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кидаються на людину 3i свистом й кусають, наче 
р1°гобаки: пщ ш м е голову та й свисне, як той чабан на 
т! при яскравому сонщ здалеку вони здаються жов- 
Вмми-жовтими —  справжне золото; зблизька вони зда- 
Г ь ся  ср1блястого кольору. Лежить, наче ср.бне колесо... 
«КШО розлютити жовтобрюха, то вш гйдстрибуе угору, 
кидаеться на людину, дере на ньому шмаття одягу и ви- 
оивае цш  куски м’ яса. Тшьки щ укуси не смертельнь 
В|д розлюченого жовтобрюха можна врятуватися, якщо 
6irrH так, щоб сонце св1тило йому в очЬ проти сонця не 
бачить.

Тут дщ Базжало якось чудернацько свиснув i до ньо- 
1 'о з-гнд ломаччя виповз жовтобрюх. Базжало погладив

його по голов1 й док!рливо сказав:
__ щ о  ж це ти нашого хлопця надумав лякати.

Тринди-ринди. Bi да i3 вами, та й годь Як тепер його до 
Скрипухи доправити? Що?.. Чуеш, Власику, вш каже, 
що жовтобрюхи доправлять тебе до Скрипухи. Та не 01и-
ся ти його, погладь змшчика.

Влас несмшиво торкнувся рукою голови жовтобрюха.
— BipHO кажуть, —  захришв Кахикало, нема сте

пу без сайгамв, нема неба без сокола, нема мандр1в без
пригод. Кхе, кхе.

Легенький в1терець захитав крони дерев, i зашепо- 
т1ли вони про щось, наче хотши п1дказати Д1Д0В1, що 
стерлося в його пам’ят! роками.

—  Слухай, серце, яку icropiio я розпов1м to6 i про ih -

шого зм!я —  полоза.

РОЗПОВГДЬ Д1ДА КАХИ КАЛА ПРО ПОЛОЗА

o f Полоз —  це великий був гад! Як дожене чоловжа, 
„ жрутиться i задушить. Полози жили у степу, в лугах, 
пН1найбшьше —  серед скель. Одного разу пливли ми 

пром i пристали до берега в Великому Лузь От ми, 
crapi козаки, понабивали люльки та й палимо co6i, а один 
Молодик nim oB на полювання. Звечор1ло немае на-
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того  молодика з полювання. От котрийсь i3 нас обди- 
вився кругом i каже:

—  С rift, братця! Ми молодиков! не сказали, що тут 
полози живуть. Вони його задушать!..

Пншш шукати. Коли так: стоггь молодик пщ дубом 
а кругом нього обкрутився полоз... Став полоз душити 
козака, a b ih  йому й засадив ножа в голову. Полоз так 
i закляк на ньому. Побачив нас козак, зрад1в, гукае:

—  Ой, братчики, рятуйте!
Розмотали ми полоза, глянули —  а козак ледь живии. 

I рушниця в нього погнута...

—  Досить To6i, Даниле, хлопця лякати. Та й до 
Скрипухи неблизький шлях. Треба йти.

—  Треба, так треба. Кхе.
Дщ Кахикало сховав люльку й розправив вуса, го

лосно свиснув тричь Не встиг Влас навить оком повести, 
як перед ним вже стояла невеличка бричка запряжена, 
але не кшьми, як те водиться скр!зь, а трьома жовтоб- 
рюхами.

Взяв Базжало Власа на руки, посадив у бричку.
—  Рушайте,  жовтобрюхи!  Вез^ть козака до 

Скрипухи.
—  Хватай час за чуприну, а то втече!..

Чекайте на другу частику
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