Дуже давно, коли ще ні нас не було на світі, ні дідів, ні прадідів, Сонце сходило на
Землю зі своїми дітьми – доньками. Вдень Сонечкові донечки жили на землі, а
ввечері йшли на небо. Одного разу веселились вони в гайку, а коли стало Сонце
сідати, стали і дівчатка збиратись додому.
Уже далеченько відійшли вони від гаю, аж молодша донька згадала, що забула свій
віночок. Повернулася вона. Але на тому місці віночка вже не було. Зате сидів там
красивий хлопець. І заговорив він з донькою Сонця словами, солодшими за мед.
Просив красуню залишитися з ним, обіцяв любити її все життя, запевняв, що в
нього їй буде краще, ніж у батька – Сонця. І дівчина згодилася… жити на Землі, де
співають солов’ї , цвіте калина та існує любов.
Даремно кликало Сонце доньку додому. Даремно, застерігаючи, сердилося, що на
Землі її чекає важке життя. Залишилася донька з коханим. І почалося для неї
буденне життя з постійними клопотами. Юнак більше трудився, ніж говорив
ніжні слова. А нерідко й зовсім забував про них.
- Ти багато працюєш, я мало тебе бачу, скучаю за тобою. Ти, мабуть, мене вже не
кохаєш? – з тяжкою тугою в серці звернулася до земного красеня дочка Сонця.
Ми, люди на Землі, бачимо щастя не тільки в коханні, а й в труді, - відповів
хлопець.
- Тоді навчи і мене трудитись і я стану земною, бо я дуже кохаю тебе.Юнак
промовчав, а красуня ще більше засумувала за батьком-Сонцем та сестрами.

Забула про свою гордість і хотіла вже повернутися в батькове царство, але Сонце
не змогло забрати дочку, бо вона вже вросла в землю.
Тільки змочило Сонце красуню своїми сльозами, і стала вона квіткою, яка з тугою
за батьківщиною завжди повертається головою до сонця.
З того часу і називають люди цю рослину Соняшником.

Давно те діялось. Важко жилося людям на нашій славній Україні. Багато ворогів
зазіхало на її багаті землі. То кримчаки налітали, то поляки, то турки. Грабували,
забирали в рабство, полювали за красунями, котрих згодом продавали. Люди
боронилися, чим могли, хто вилами, хто сокирою. А сотник Грицько Кандиба
шаблею захищав свою сім’ю. Та сили були нерівні.Порубали його вороги, накинули
аркан на шию дружині і потягли за собою. Тільки доньці Мальві вдалося
сховатися. Люди шанували дівчинку за те, що зналася на усякому зіллі і лікувала
травами. Ту науку перейняла від матері, а батько її ще змалечку навчив
вояцькому ремеслу. Не один бусурман зазнав смерті від дівочої руки. Вродлива,
горда Мальва наводила жах на ворогів. П’ять корів обіцяли тому, хто видасть її.

Якось в осінню негоду прийшла обігрітися до козака Нагнибіди. Та запроданець
виказав дівчину. Порубали її на шматки та й розкидали на всі боки. І розрослося
чудове зілля, яке односельці називали Мальвою. А село, де росла і жила красуня,
назвали Мальвині Граблі. Добре пам’ятали люди, як вона граблями вбивала
бусурманів. Біля кожної хати ростуть мальви. Це пам’ять про сміливу і
безстрашну дівчину, яка любила свій рідний край, свій народ і віддала за нього своє
життя.

Було це давно. Татарські орди нападали на наші землі, спустошували села і міста,
молодих і дужих чоловіків, красивих дівчат забирали в полон. На березі моря у
розкішному палаці жив злий-презлий хан. І ось цей хан видав такий фірман: "Хто
хоче визволити свого чоловіка, сина чи брата, нехай принесе свою улюблену
квітку. Якщо квітка зав'яне, пока ця людина знайде своїх рідних, то велю всім
відрубати голови”.
Багато людей людей приходило до ханського палацу, але від нього ніхто не
повертався. Одного разу до хана прийшла засмучена жінка, з глибокими карими
очима, з польовою квіткою в руках. Ця квітка нічим особливим не відрізнялась.
Високе стебельце, покрите сріблястим пилом, вінок рожевих пелюсток.
Поставивши квітку в сухий глечик, пішла жінка шукати свого сина і чоловіка.
Довго не поверталась жінка, а коли з чоловіком і сином прийшла до ханського
палацу, то квіточка зовсім не зав'яла. З тих пір ту квітку називають
безсмертником.

Мак — найдавніша рослина. Про цю чудову рослину в Україні існує багато легенд. І
ось одна із них.
Було це давно-давно, коли ще на нашу землю нападали кочівники-печеніги. В
одному місті жили дуже вродливі дівчата. Хороводи водили, пісень співали.
Побачили це печеніги і вирішили захопити дівчат у полон. Підстерегли вони, коли
загін воїнів залишив місто і пішов у похід, та й оточили місто з усіх сторін.
Зрозуміли дівчата, що їм прийшов кінець і вирішили врятуватися, втекти з міста
через підземний хід. Вийшли вони на широке зелене поле і кинулись тікати до лісу.
Та побачили їх вороги і оточили з усіх сторін. І звернулася тоді найвродливіша
дівчина, донька воєводи, із проханням до матінки-землі:
— Матінко-земле, врятуй нас від неволі, від життя страшного у печенігівнечестивців. Допоможи нам знищити їх!
І зглянулася земля-матінка на сльози дівчат-полонянок. Тільки доторкнеться до
дівчини печеніг, як вона стає квіткою-маком, червоною, як жар і красивою, як самі
дівчата.
Так і не змогли вороги захопити в полон жодної дівчини. Потомилися печеніги і
вирішили спочити. Та тільки розсідлали коней і лягли на землю, як поснули
непробудним сном. Це дівчата наслали на них сон-дрімоту, відплатили за себе.
Рано-вранці поверталися із походу руські воїни. І побачили вони червону, як жар,
долину маків, а біля них сплячих ворогів-печенігів. Кинулися вони на печенігів і

повбивали всіх. І коли пролилася остання крапля крові печенігів, кожна квітка
маку ожила і стала дівчиною. У руках дівчата тримали червоні квіти маку і
подарували їх воїнам-визволителям.
І земля-матінка залишила на згадку про цей бій квіти маку. Вони щороку
виростали на цій долині і радували око людям своєю красою.

Це було в давнину, коли в широкі степи України залітали орди татарські.
Страшний то був час: горіли села, голосили матері, просили захисту діти, а їх
безжалісно рубали шаблями. Лилась кров, лились сльози. Старих людей рубали,
молодих дівчат і хлопців забирали в полон і гнали в невідому країну.
В одному селі ( а скільки таких сіл на широкій Україні ) росли і розквітали красиві
вродою і станом чорноокі, працьовиті красуні. Ніжні, непорочні, як білий цвіт лілії.
Одного разу на село налетіли татари. Дівчата, щоб не йти в неволю, втопились в
бистрій і глибокій річці. І в тому місці, де темна вода сховала від ворогів красунь,
на світанку з’явились білі пуп’янки невідомих квітів. Коли зійшло сонце, проміння
освітило згорище на місці села, і, наче злякавшись побаченого, пробігло по
неспокійній поверхні річки, невідомі квіти розцвіли яскравим, сліпучим цвітом.
Здавалось, що ніжні руки дівчат тягнуться до сонця, вітають світла. А ввечері, з
запахом сонця, ховалися від чорної ночі. З того часу ці чудові ніжні квіти, яких
прозвали ліліями, просипаються з сонцем і засипають з його заходом.

Кажуть люди, що було це в одному селі: жила собі дівчина, скромна, тиха.
Гарненька своєю молодістю, юною незайманістю. Красунею ніхто б її не назвав,
та кожному приємно було зупинити очі на свіжому дівочому личку. А особливо
привабливі були яскраво-блакитні глибокі очі. І покохала дівчина такого собі
звичайного хлопця, що нічим не вирізнявся з-поміж своїх товаришів. Любили одне
одного вірно і палко. Як зустрінуться, то не можуть відірвати очі від очей. Ні від
кого не ховали свого почуття, бо було воно чисте і прозоре, як весняна блакить... І
були б вони щасливі звичайним людським щастям, коли б не було на світі
страшного лиха – війни. Затрубили труби, почали збиратися хлопці в похід. Всі
плакали-тужили. А двоє закоханих не плакали, тільки нічого не могли робити: все
дивились, дивились одне на одного. Коли відходили новобранці із села, хлопець із
дівчиною довго стояли, злившись у німому риданні. Тільки стиха чулося: Не забудь!
Не забудь! І мов шелест у відповідь: – Не забуду! Не забуду!
Пролетіла вогневим вихором війна, повернулися хлопці в село. Та коханого дівчини
з блакитними очима серед них не було: – «Загинув смертю хоробрих!» – сказали їй.
Не плакала – тільки мовчки нудила світом. Сохла, марніла. Знаходилися і женихи,
але вона мовчки заперечливо хитала головою, а в очах все важчав смуток, ходила,
мов тінь, тільки очі були живі, яскраві і такі блакитні, що боляче було глянути в
них...
Одного разу, коли розквітла весна, коли кожна пташка, комашка, кожна травинка
наповнена весняною жагою, пішла дівчина ген за село, лугом... Довго блукала

поміж трав, збирала квіти... У співі пташок, у шелесті трав, у пустотливих
поривах весняного вітру їй вчувалися слова коханого «Не забудь... Не забудь...» І
вуста мимоволі вимовляли: «Не забуду... Не забуду...» Та нараз безсило впала на
землю, вперше заридавши вголос. Огорнули її ніжні шовкові трави, пестливо
схилився зеленими стрілами очерет. І не стало її... Тільки поміж травою
зблиснули яскравою блакиттю маленькі скромні квіточки, такі, як очі дівчини...
І назвали їх люди незабудками. Кажуть, що вони чарівні. Якщо подарувати ту
квітку милому, то в його серці ніколи не погасне дивний вогник кохання…

Колись дуже давно в одній багатій родині народилася дівчина. Вона була така
гарна і ніжна, що не можна було не милуватися нею. Коли ж вона підросла, до неї
почали свататися гарні хлопці. Але дівчина всім відмовляла. Батькові набридло
вибачатися перед багатими і шляхетними женихами. Він вирішив сам вибрати
для неї чоловіка. Вибрав і примусив її вийти за нього заміж.

Це був холодний і злий чоловік, від погляду якого в’янули квіти. А тим часом його
дружина-красуня покохала молодшого брата свого чоловіка — щирого і гарного
парубка. І юнак теж покохав її. Він грав їй на сопілці прекрасних пісень. Коли їхні
погляди зустрічались – навіть птахи замовкали. Старший брат це помітив, дуже
розгнівався на молодшого брата, а молоду дружину пообіцяв замкнути в темному
підземеллі.
Але парубок і красуня не злякались злого старшого брата. Кохання підказало, що
їм робити. І вони втекли в гори, на квітучі полонини. Старший брат кинувся
навздогін. Закохані сховалися в заростях. Вони дивилися одне на одного палкими
поглядами, що дівчина розтанула і стала сльозою-краплиною, а хлопець —
теплим вітром. Але злому старшому братові цього було замало. Він закутав
краплину в снігову кригу, щоб розлучити її з вітром навіки.
Але не так сталося, як гадалося. Щовесни теплий вітер прилітає до своєї коханої
і допомагає теплим подихом пробити холодну міць, і вона з’являється на світ
ніжною і гарною квіткою — підсніжником. Біла тендітна квіточка з пониклою
вниз голівкою у вічному смутку за своїм коханням, проте нескорена, вірна і сильна
в своєму коханні.

За високими скелями, густими лісами видно маленьке село. На березі річки —
невеличкий дерев’яний будиночок. Якщо підійти ближче і заглянути у віконечко,
відразу можна зрозуміти, що тут живе лісник. У хаті порається неперевершеної
краси дівчина, яку звати Папороть. Батько Іван-Купайло кликав доньку
“Квіткою”. Щасливо жила донька з батьком. Та щастя тривало недовго. Привів
Іван-Купайло матір для своєї донечки, а для себе дружину. Здавалося, життя буде
ще кращим. Та ні!

Одного разу в ясну ніч, коли лісник пішов на полювання, Папороть-квітка
побачила, як приведена батьком жінка опівночі варить зілля та промовляє дивні
слова. А коли місяць став уповні, то мачуха перетворилася на чаклунку.
Вона помітила Папороть. З переляку дівчина побігла світ за очі, земля тікала їй зпід ніг. Знесилена красуня упала додолу і знепритомніла. В той час зла чаклунка
наклала на дівчину свої чари: “Будь кущем — високим трав’яним! Сліди, які
лишилися за тобою, нехай проростуть таким самим кущем. Не знайде тебе батько
і люд вже не побачить. Твою красу знищено. Лише один цвіт тебе врятує. А цвіт
твій з’являтиметься раз на рік, опівночі. Цієї ночі з’являтимуться різні жахи.
Ха-ха-ха — гукає чаклунка.
— Ніхто тебе тут не знайде! А якщо знайде, то щасливий буде.
— А ти навіки служити будеш людям… ”.
Перетворилася зла чаклунка на птаха й полетіла. А на світанку знову стала
жінкою. Зайшла до хати і лягла спати.
Прийшов Іван з полювання. Приніс звірину, рибу, сів відпочити. Побачив книгу, в
якій були описані різні закляття. Про доньку свою прочитав він, від страху впав,
ледь не зомлів. Набрався сили, піднявся, поклав ту книжку там, де була, про те,
що читав, не зізнався своїй дружині, щоб і його зі світу не звела.
З того дня не міг спати, ходив шукати доньки слід. Та марно все! Став слідкувати
за дружиною Іван Купайло. Через рік, у місячну ніч, коли годинник вибив
дванадцять, побачив лісник дружину свою. А та — у чому мати народила — на
зіллі стала чаклувати. Раптом вона перетворилася на птаха, засвітилися темні очі,
піднялась догори і полетіла в темний ліс.
Лісник з переляку аж зблід, сльози залили йому очі, холодний піт чоло зросив.
Довго не цумав, швидко пішов, забрав вбрання чаклунки, кинув до ватри і книгу
спалив: “Нехай горить закляття!”. Коли все згоріло, сховався швидко за кущі, став
птаха злого чекати. Жахливий холод охопив його, вітри звіялись, дерева гнуть
додолу.
В людську подобу перетворилася вона, оглянутись не встигла, як у саме серце,
стріла її забилась. Так зла чаклунка пішла з життя. Кров її рікою пропилась і

зникла під землею. Взяв мертве тіло чаклунки Іван і заховав у викопану могилу.
“Добро за добро, а за зло кращої кари для тебе не придумав”.
Минали роки, старий лісник все шукав свою дочку-красуню. Напередодні свята
«Купання сонця» він, знесилений, вийшов до громади і звернувся до неї хриплим
голосом: “Відшукайте кущ квітучий той — зніміть закляття з нього”. Це були
останні слова Івана Купайла.
З того часу на це свято місцеві жителі щороку ідуть шукати цвіт папороті, а день
цей називають на честь лісника Купальським.

