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тото. І коли почав соббв бити, і шче так був би сьа завгрубшки про
ломив, кажи: „Ни pnaaj, ади пекельну ! во посльідньа peMja ти вшй- 
тко TBojö буде пыльце (шчо nepninj клас, — пояси, оповід.) а Moje 
пбвадье“.

Він так сьа тогды зрадовав, шчо сьа засьмі)ав, шчо му два зубы 
з писка вискочили. І тогды за соббв душі праведны Господь вшйткі 
повів до päjy так, jaK )едйн вівчарь вівцьі за соббв. І премудру Се- 
льембн кажи (Сельембн в пйкльі вже був): „Господи, кажи, та мине 
Tyj лйшиш ‘t“

„Ти був Сельёмони мудри), премудри), та вйслободи сьа із пекла“.
І тогды Сельембн став мурувати манастйрь, велйку ризидёньцьцу. 

І кажи ад пекёльни):
„Шчо ти Сельембне будуіеш?“

„Ja тото будуіу: Tyj прйде MapijiH син, Ісус Христбс назад сьуда. 
І будут ізо всы'ма сьв)атйми сьпівати краснб і тиміаном будут дужи 
красно кадйти“.

І тогды кажи ад пекельни): „Биріте го, та нисьіте тихо, бйсьте 
мине і не здрбгли. І положіте шче пиред других, би сьа замішав, би 
сьа назад ни вирнув“.

І з Богом у paj првмудриі Сельембн пішов ja к другі праведньі. 
І там у päji вшйтко було, а пёкло сьа остало порожне аж до стра
шного суду. А на страшным суды станут праведники на правицу, а 
грішники на льівицу. І буде jiw казати Гбсподь Бог: „Ви гр/шникы 
ідете до пёкла, до ада пекельного, де скрёжет зубов во віки вікбв, 
амінь; а ви праведники до царьства нибёсного, со Ббгом веселити сьа“.(Від Андрія Бряника в с. Голятині, Марамороського комітату на Угорській Руси в юлі 1895 р. записав Володимир Гнатюк .

42. Давид і премудрий Саламон.

Старого иакову колй царі во)ували, ни так во)ували, )ак типёрь, 
нового сьвіта. Лак ізобрали трупу (військо, Truppe), тогды і в другого 
näpja бщать така сто)йла. І висилали борьцьів: котрщ котрого пере
може, тот царь нусит піддати сьа, уступати. 1 був оден царь Маке- 
дбнськир І тот царь був такбу віри jaK і ми. Він розчав з поганим 
царіом вб]ну. Колй мав вйладити одного леґіньй до борьбй, сказав: 
„Но леГіньі, типёрь виступали!“ Aj бо кбждці леїінь бодав сьа ітгї 
на пбрід. І тогдьіж jinoß Давид, шчо був вівчарь у näpja, у того Ма- 
кедбнського, і кажи: „ІІресьвітлці m.icapjy І дакбмусь треба пёршому 
бьгги Taj jin ’д тому на BojBy“.

А в тбго näpja, у поганого, був такиі слон, на трйста на шісь- 
десьать шуків (стіп, Schuh) висбкир І тогдьіж кажи Давйд: „Та пре- 
сьвітлщ цьісаріу, про ббжу вбльу ja jny ’д ньому“.

„Ти ни Mäjeiii, Давйде, HbijäKoji söpoji, jaK ти будёш jin?“
А Давйд собі взьав в CBojy ташку (торбу) три каменьі і прихо

дит ід тбму (слонови). А тот ісклйв руки о-тйк (тут оповідач пока
зує) під плечі, та стб)іт, та дйвит. І кйжи тот Давйдови: „Де ти )деш?“
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„А ja 5ду ’д тобі на eojHy. Aj6o, кажи, хбчиш ізо MHÔjy говорити,, 
та схили сьа дб-мньі, бо ja ни 4ÿjy, шчо ти з гори говориш із під 
небеса“,

А він собі положив р^ку в ташку па CBij камінь. І схилив сьа 
слон ід Давйдови на збмньу, гет дольі, Taj наложив ід ньому ухо CBojé, 
обй говорили. А Давид цей! кйменьом в голоснйцьу (голову), а тот 
тогдш задурів і впав ід земньі. А Давид вихопив сабльу joro з ньіжньів 
і відтьав jeMÿ шуу і заток joro гблову на сабльу і „ijeH“ (eljen, vivat) 
загукав. І всьа трупа Македонського цар)а „ijea“ затукала: пере- 
биривав Македбн.

І відтак кажи Македонську царь : „Давйде, Бог тьа благословйв 
і ja тпбб ÔjarocHoejÿ на царіа“. І настав Давйд місто Македбнського 
Hâpja і 4apjoeâB за 200 за 60 гбдьів.

І вродила jorô царицьа премудрого Сельембна сйна. І мав Селье- 
мбн сьім гбдьів, Taj пішов, так колй вакацуа була, з другими фатьбвк 
(мадяр, хлбпцьами), і фатьбва jeднбгo вкусив гад із лому. І тогдьі 
взьав тот фатьів кричати і дужа попух тот фатьів І jaB казати др^- 
гу : „Ітй трбба за премудрим Сельембном, ва хлбпцьом“. Прихбдит пре
мудру Сельембн; „Відки тьа вкусйв?“

„Із отого лому“ — кажи.
„Но і так де сьа дьів?“
„Ja ни 3Hâjy“.
Премудру Сельембн кажи : „JasHâjy, де je. Онди на пни — кажи— 

сидйт. Вйльіз з вбрха на пньа“. І кажи премудру Сельембн: „Льізь 
відти!“ (гйдови).

„А чого ja буду льізти?“
„Того будбш льізти: право Tyj тобі будб сто]йти, суд“.
„Ба, кажи гад, ja j відси вйслухаіу суд“.
„Ви можи тотб бути, обй ти відти слухав суд, бо j цьісарь, колй 

му право CTojir, Taj з свбго коньа мусит зльізти, вйслухати право“.
Но j тогдьі зльіз І казав му премудру Сельембн. „Бери тотб 

в ногй, шчо-сь положйв!“
І тогдй вйньав CBojé жалб з ногй тому фатьбвови і зоссав пух- 

линйну.
І кажи: „За шчо-сь го кусав?“
„За тотб-м го кусав, бо нье приступив“.
Кажи тот хлопець: „Ja ни вйнин, бо ja тибб нивйдьів“.
Премудру Сельембн кажи: „Колй тьа ни вйдьів, тобі було по- 

енґедовати (мад. : простати) іему. Типбрь TaKÔje будб TBojé право, шчо : 
хлбпцьі, бути ! Котру ни Mâje ôiiapjâ (кімака, бука) в руках, а но 
Maje дараб (мад. кусень) хльіба в таістрйньі, тот, кажу j хльібом 
вбу, jaK не je іншого 6iTapjà в руках“.

І вбріс премудру Сельембн : прінц уже годну, леґінь. І кажи 
jer6 отбць, Давйд царь: „Учинимо, сине, велйку гостину за мого жи
вота, бо ja стару чоловік, та вмру“.
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„Ja, — кажи, — ньйньу і пресьвітли] m>icapjy, ни rajäjy, чиньім“. 
І пописали по n;apjäx і по великих барбньіх, обй приходили до 

Давида papja на гостину. І гостили сьа, і кажи Давид царь сину свб- 
му премудрому Сельембну: „Обйсь, сйяеку, і по мньі добрі дьіла чинйв!“

„Ja буду, ньаньку mij льубці“.
І не дьцшлб гостйни, Hanojy. „Та жены, сйнеку, підьінтри (Be

dienter, слуга) нйші, би донеслй Hanojy!“
„А ідьіме ми самі два та донёсеме доброго Hanojy і з шчйрого 

сбрцьа погостимо панбвів“. І взьав на сьа премудрці Сельембн велйкщ 
кепень (плащ, пор. вел.-русь. кобеняк,) і запалйв собі лампу jacny пи- 
ред себе і пішбв дольі схбдами в пйвницьу і свбму вітцьу иаступйві 
не вйдко було му jth з заду.

І повідне jeMy отбць: „Ja не вйджу, сйне, за тоббв ітй“.
„JaK, ньаньку, не вйдиш за мнов ітй, так ти ни увйдиш дббрі, 

дьілй, шчо ja буду за тоббв робйти. А j сам jecb з пиред сёби, шчо 
добре зробиш, тотй дббрі дьіла на тім сьвіті ніудеш“.

І jorö отбць, премудрці Давид царь порахував в cßöji голові 
потолковав і: „Истйнна, сйне, тотб правда je4. І кажи: „Тибб сйне. 
иремудрщ Сельембне, Бог дав мудрого і премудрого. Здорбв жир сйне‘ 
бо ja BMnpäjy“.

І настала jer6 мати за царицьу місто свогб іазди Давйда näpja, 
І премудрці Сельембн хбче CBÖji матери проказати 6njaT: і вчинйв 
сьа-ж він дурнир А шче на сьвітьі ни було тимчасбм вагу ньцакого. 
І тогды зробйв собі важкьі і на тотй важны положйв білоград (такщ 
сьа називав, то було найперша краса, jaK типбрь вадь срібло, вадь 
шчо, — поясн. оповідач) а на другу важку положйв пбсьу балбґу 
(Dreck). І кажи jorö мати царйцьа: „Шчо ти, сйне, важиш?“

„Важу, ньйнько, жбньськщ розум із пбсьов белбїов“.
І кажи jeMy мати: „І Mij, сйне, важиш?“
„Taj ти так така білоглбва, jaK і друга“.
„Но, тогдьі би-сь, сйнеку, проговорйв, коли тотй лава під тоббв!“
І заньімів і став ньімці так, шчо нич не говорйт.
„І тогдьі обйсь 3Mi'pjaB глубиньу і шириньу і тогдьі сьа спокуташ 

за сесб слбво“.
І пішбв премудрці Сельембн у бовт (мад.: склеп) і купйв собі пи

лу і дьаглбве [мад.: гйбель,) і зробйв з тб]і лави гусльі і иатьаг стру
ни на тотй дошкы; з коньа сёрсти вйрвав — смик ізробйв і за
грав в тотй дошкьі і цроньімів. І кажи чйстим іазйком: „Мамо, лава 
говорйт вже!“

І пішов MipjaTH глубиньу. Ізробйв собі )едну уладчйну і ссукйв 
па сто локбт шпарґу (мадь.: шпаґат) і у ладчйну взьав собі свбрльа 
і два каменьі і пустйв сьа в 46pHoje мбре на приспід. І там собі пу
стив із мізйльника — провертьів — кервй; а MöpHoje море сьа чй- 
стит і вйверло jerö на берег і тогдьі спокутав сьа другу вгну.

І тогды пішбв мір^ати сьвіт, на бхрест сьвіта.
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І счули другі царі за нього і вилйкі панбви, ґрофбви, шчо naj- 
шбв сьа на сьім сьвітьі мудрий премудру. І кортит jix вйдьіти, шчо 
тотб je за чоловік. І стрічаут jero на дорбвьі, а він вилйким гбвдошом 
(мадь.: дьідом) jде Він знав, шчо тотб по ньбго дут дивйти і тогдьі 
сьів під корч і вйньав дарабчик (мадь.: кусничок) хльіба, та jiB Taj 
с ... [rija6a (мадь.: дарма), тотб сьа мусит так казати, — замітка опо
відача]. Кажут тотй панй; „Шчо ти там чоловічи рббиш?“

„Ja, панбви, новйм cTap6je вибивау, а головпика (вош) вабивау“. 
Та все за голову досьагни, та 6je ньіхтьбма.

І кажут ]ому: „Ни видьів ти премудрого Сельембна?“
Він кажи: „Ни вйдьів ja го“.
Но тогдьі пішлй, стали раховати : „Ну, jaK би могло тотб бу-ти, 

шчо тбт робив? А тотб добре, бо він новйм старріе вибивав, а голо- 
вника забивав, бо joro jiB“. І вернули сьа. „А нуж тотб, Кажут, буде 
премудрі Сельемон!“ Прихбдьат, а він зробйв два плугй, та в одежи 
вже цімирманьскц je (тесльа, Zimmermann,'. І кажут joMy: „Шчо ти 
рббиш ?“

„Ja рбб]у хльіборобш“.
„JaKi тотй хльіборбби?“
„Такі, обй на хльіб робйли, обй оралп“.
Та ]едйн ізробйв диривльани], а други] золоти] плуг.
„Та котрії] в тьа дорослій] плуг?“ — кажут joMy панй.
Кажи: „О тот диривльани] у ньа дорослій]“.
„Та шчо тот Konrryje?“
„KoniTyje два срібньі диривльан^“.
„А осесь золотії] шчо коштує?“
„Сесь нич, сесь, панбви, і так вам даруу, волотщ“. Но, дораху

вали панй: „Та сисе дурни], ни премудри] Сельембн“. Та кажут панй: 
„Золотії] плуг тйсьачі Konrryje, а диривльаним раз огиьа накласти, 
та в ньбго тот дороги]!“ І при.ішлй домі, впрьаглй в золоти,) плуг чо- 
тйри кбпьі орати, aj-бо орати ни хбчи, лише сьім-там похапав земльу, 
Taj нитко ни можи за ньбго диржати. А впрьаглй в диривльани] два 
коньі, диривльани] так краснб заорав, jaK чирвотьік (червяк іцо тбчит 
стіни) — прекрасно. І тогдьі зарахували: „Тою був премудру Селе- 
мбн! Ідьім го гльадати!“

І прихбдьат ід ньому, а він вже став сабовом (мадь. кравбць). І 
нашйв одежі із полотна в клочанбго (так jaK на мньі, — тут оповідач 
показав на себе) і в шовковбго. І кажут: , На шчо тотб nmjeni? Котра 
в тьа одежа дорога?“ Він кажи заклочану: „Сисьа Maj дорога, а шов
кова нич нп варта“.

„Та шчо в тьа пара одежі Konrryje Toji клочанбд?“
„Два срібньі коштує ]една пара клочанб]і одежі“.
„А тота, кажи, шовкова?“
„Сисьу вам, кажи, і задар подаруу“.
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Кажут пани: „Та тотй в нас Maj дорога, шчо в теби нич ни 
варта“.

„Ну, тогдьіж биріт на сьа, панбви, іедйн клочану, другиі шов- 
кбву; придьіте сьа вббігати у хащу, в тбрньа“.

І бігали тбрньом. Шовкова одежа так на пйндличкьі (ладь.: шма
точки, кусники) подбрла сьа, нйгде нич, а клочйна шче Maj загусла, 
шче мох на ньі сьа вчинив. І дораховйли : „Тотб бизівно (мадь.: певно) 
був премудри) Сельембн !“

Прихбдьат гльйдати : ано він вже шустром (пошивакбм) став.
„Ци ви вйдьів ти, MajcTHp, премудрого Сельембна?“
„Ja го ни відьів“.
Та нашйв чоботи, aj нашйв постолй, jaK Руснаки нбсьат.
„Котрб в теби, MajcTHp, 66ynje дорбсше Maj?“
„В мбни сисьа дорбсша Maj. постолй“ — кажи.

Aj, сут чбботи такі, шчо j 20 срібних коштуіут. „Та ми тотб ни 
віриме, аж в теби постолй дорбсші від чобіт, бо чбботи і 20 срібних 
коштуіут, а постолй срібии) сорокбвец“.

„Ну, ни BipyjeTH, .ідьіт, панбви, в скалу, іедйн в постоли вбутщ, 
а другщ в чбботи, та ідьіт сьа в скальї вббігати ; котрщ скбрши пе- 
реідбте ?“

Тот у постбльіх nepejmÔB через скалу j раз ни впав, а тот в чо- 
ббтьіх повідривав задатки, вйкрутив, Taj дольі скалбв потратив сьа.

„Ну, бизьівно тотб був премудриі Сельембн! Ідьіме го гльйдати!“ 
ІІрихбдьат, анб уже шчіткарібм (шчо тбрбу нбсит таку) став. 

І кйжут: „Ци ни вйдьів ти, пани, доїде премудрого Сельембна?“
, Ja jerô ви вйдьів, ни стрічав нйґде“.
„Та ви шчо там мйіети на прбдаж?“

„Ja Mâjy но на продаж пйнґльічкп (мадь.: стьажки) і ножички 8 
HOBoji фабрічки і гриббніі до чисйн'а і кистимбни (сукно) до завива- 
ньа“. І накупйли собі панбви нового краму і пішлй гет.

А він прошов скрузь сьвіт і ни гбдни були знати, де премудрщ 
Сельемон.

І вирнув сьа назад на бхрест сьвіта і за нього забьіли вже, ож 
жі)б на сьвітьі ; sa нбго гир (мадь.: вість, і'ата) нйґде ни чути.

J-a приігабв в тоту KpajiHy, де живб царйцьа, Давйдова царібва 
жона. І наробйв собі, Koj ішов в тот вйрош (мадь.; місто) такі дорогі 
крами, шчо під тов царйцев не je в ті] KpajiHbi. І тогдш-ж ізробйв 
таки] пбрстьінь сухбзолотни), шчо від кбждого nâpja пичйть на ньім 
je; Taj тілько ва ньім дбімантьів, кілько царів на збмли. І прошов ід 
тьц царйци, ід CBojij мйтери у тот бурок, де онй живб. „Пресьвітла 
цьісарице, чи будете дбшчо купчити?“

І куповйла в ньбго великі речі, дорогі і дала му велйкі тйсьачі. 
І ввйдит у ньбго тот пбрстьінь і кажи: „Продйіти ви меньі, пани, тот 
цбрстьінь !“
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„Ла вам, пресьвітла цы'сарице, не продам, бо в мёни тою много 
коштує.“

„Ла тобі дам за тот перстінь великі милщбнп“.
„А шчо мены' по грбшах, пресьвітла цы'сарице, в мёни дбста ]е 

гроши]. вам за іньче не годен дати, лишё хіба ]едну ніч спати во 
мной будетё“.

А она сьа тому, царйцьа, твёрдо зрадуіе, шчо за милцрни ни 
хбчи дати, а за пycт6je да]ё.

I кажи ц: „Ни було в тёби сйна, цы'сарице пресьвітла?“
„Був в мёни ]едён син, премудри] Сельембн, а] бо пішбв по сьві- 

юх і погйб, нйіде за ньбго ни чути“.
І прийшла ньіч, сьвітло горйт і премудри) Сельембн хбдит і Бёгу 

сьа мёлит. І тогдьі кажи та цы'сарицьа: „Пани, льаг^ти спати!“ Га- 
дат собі: „Та за пбрстьінь, та не ^е спати!“ І-бо сьвітло вагасйли 
і він межи ньі положйв таки) ніж перецьінбвщ, шчо хаплет, притьагат 
гі магнес ід собі. І вчинив сьа, аж спит.

А] бо царйца раху]е собі: „Тот зо мнов за перстьінь спит, та] 
заспав, фарадніц“ (мадь.: змучений). І она хбчи ]егб покивати і вержё 
так руку д ньбму, а ніж відбтне перст із пбрстьіньом. І она .;ала ]б]- 
кати помбвче]ки, обй ]огб ни збудила. І він чув тою, а] бо ни вставав, 
а ]ак дав Біг день, встав і кажи: „Шчо ви, пресьвітла цьісарице, 
]б]ка]ети ?“

„Тотб ]б]каіу: ]а вас покивала, - шчо ви заспали, а мины' перст 
шчось відпалйло із пбрстьіньом“.

І він вйньав перст із жёба (мадь.: кішені) і приложйв па руку 
і помастив такбв мастьов, шчо нараз приріс. І тогды повідаіе свб)і 
матери царйци: „Ти ]есь мо]а мама ша]бтна (мадь.: рідна, власна), ]а 
]е-м тві] син, премудрщ Сельемён. 1 типёрь прочитати сво]у пичать на 
мб^і голові, коз ]ем сьа уродив. І типёрь ]ем вам тотб сказав, сього- 
сьвітньу правду, за то: коли ]а важив женськщ розум іс пёсьов бале- 
їов... Ла сьа спокутав, сво] закон іздбржав. І ви лишё такй] розум 
мали, мамо мо^а мильньцша, ]ак і др^га білоґлбва!“

„Но, сйне, типёркы прости минё!“
„Бог сьв]ати.і, мамко, і ]а тьа прбшчуіу і гріхй тобі відпушча] у 

твб]і“.
І тако] від разу вмёрла.
І відтак став премудри] Сельембн за цар)а. І став і наробив собі 

всьаку птйцьу, ]ака ]е на-сьвітьі. І тоту птйцьу склав на дріть: так 
стояло, ге] би живб]е. І судйв із тбго суд і птйцьа тогда всьа сьак 
(оповідач показує як) гупала, журна була, журила сьа. І казав тому' 
вйнному чоловіку : „Шчо-сь, чоловіча, завинйв, назад посправу] сьа, на
верни вину, і пи будиш трішнй]“. А коли ]шбв праведни] на суд, не- 
вйнни] нич, і всьа птицьа трепешчала, весела була. І тому казав; „Не 
вйнин ]есь, чоловічи, со Ббгом жи)' на-сьвітьі!“ І зробйв собі такй] 
столёць — тото старого вакбну шче сьвіта булб; і по Христовому 
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рождестЕу сьвіт CTojerb і ни находьать сьа такі najcrpii пудрі, обй на 
гот столець одну лабу зробили. І премудрщ Сельембн сам умбр jenne 
до вавилбнського переселенка.

(Записано ut supra).

Г. Новели і Фабліо.
17. Як вояк царівну дістав.

Се оповідане сконфіскована ц. к. Прокураторів.
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