
Ивашко и ведьма - Русские народные сказки

    1  

Як був собі дід да баба, а у їх маленький синок Івашко. Довго просив Івашко батька, щоб
він зробив йому човничок да пустив плавать по озеру; да все Івашко був малий, його
боялись пустить одного. А як Івашко підріс, уже минув йому десятий год, тоді батько
зробив човничок, а мати пішла з Івашком до озера, опустила його на воду і обіщалась
навідувать всякий тиждень.1 Бувало, як наступить п´ятінка2 мати прийде к берегу і
заспіває: «Івашечку, Івашечку! Приплинь, приплинь до бережка; бо я тобі принесла
їсти-пити і сороченьку біле´нькую». Івашко скаже човничку: «Пливи, пливи, човничку, до
бережка; це моя мати!» Човничок припливе, мати дасть синку їсти-пити, надіне на його
біле´ньку сорочку і оп´ять одпустить човничок в воду.
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Так вона навіщала Івашка, а відьма усе чула, ховавшись у кустах біля того міста, куди
припливав човничок. Відьма хотіла з´їсти Івашка, і на другу п´ятницю прийшла раньше
матери Івашкиної і заспівала: «Івашечку, Івашечку! Приплинь, приплинь до бережка; бо я
тобі принесла їсти-пити і сороченьку біле´нькую». Да заспівала грубим голосом, так що
Івашко узнав не материнський голос і каже човничку: «Пливи, пливи од бережка, бо це
прийшла не моя мати». Човничок одплив. Тоді відьма побігла до коваля і просить його:
«Ковалю, ковалю! Зроби мені такий голос, як у Івашкиної матери». Коваль зробив їй
такий голос, і вона на другу п´ятницю оп´ять пішла раненько до бережка і заспівала
тоне´ньким голоском: «Івашечку, Івашечку! Приплинь, приплинь до бережка; бо я тобі
принесла їсти-пити і сороченьку біле´нькую».
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Івашко не узнав уже, що це була не його мати, і сказав човничку, щоб він приплив до
бережка. Відьма схапала його і потащила до себе, приказала Марусі, дочці, зжарить
Івашка, а сама побігла скликать гостей. Маруся узяла лопату, що в пічку хліб сажають, і
каже: «Сядь, Івашку, на лопату». Івашко сів, да не так, як вона хоче. Маруся толкує, як
треба сісти, а він усе як будто не понімае і просить Марусю: «Сядь сама, — каже, —
покажи мені». Маруся сіла, а він її в пічку, — вона і зжарилась. Сам вибіг із хати, взліз на
дерево да й сидить.
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Прийшла відьма з гостями, стукає в двері і кричить: «Марусю, Марусю! Одчини двері». А
Маруся не чує. «Видно, суча дочка пішла на досвітки3 — гулять з дівчатами да з
парубками, ілі до подруг пішла — косу у ленти заплітать». Стукала, стукала і у двері і у
окна да й виладила 4 окно, пролізла
в хату, одчинила двері і ввела гостей. Дивиться — в печі жарена Маруся, подала на стол
гостям і просить їсти. От і ґості і сама відьма, наївшись того м´ясця, вийшли із хати на
траву покататься, легли і кричать: «Покатимся, повалимся, Івашкиного м´ясця наївшись!»
А Івашко з дерева: «Покатитесь, повалитесь, Марусиного м´ясця наївшись!» Відьма чує
голос, да не бачить — відюль він? Оп´ять: «Покатимся, повалимся, Івашкиного м´ясця
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наївшись!» А Івашко: «Покатитесь, повалитесь, Марусиного м”ясця наївшись!»
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Відьма побачила Івашка і давай гризти дерево під Івашком; гризла, гризла, переламала
усі зуби і побігла к ковалю, щоб він зробив їй железні зуби; прийшла назад і оп´ять
начала гризти. Догризла до середини; в то врем´я гуси летять. Івашко заголосив: «Гуси
мої, гусенята, візьміть мене на крилята, однесіть мене до батеньки; у його єсть много
добра, єсть що їсти і пити». А гуси йому: «Нехай тебе задні візьмуть!» Прилетіли і ті; він і
їх просить, но і вони сказали: «Нехай тебе візьмуть ті, що сзади летять». Прилетіли і
задні, взяли Івашка і однесли к батькові і матері, посадили на кришу хати, а самі тут же
сіли. Тоді баба напекла пирогов і ділить: «Цей тобі, діду, цей мені!» А Івашко з криши: «А
мені?» Баба дивиться, дивиться — нічого не бачить. Оп´ять: «Цей тобі, діду, а цей мені!»
А Івашко з криши: «А мені?» Вийшла баба із хати, глядь — а Івашко сидить на криші; вот
його зараз зняли з криши, а гусей накормили овсом, пшеницею, напоїли і пустили летіть
дальше. Івашко остався дома і тепер живе, хліб жує і добром гусей вспоминає.
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