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Тепер
ти мені
наказуєш?!

О зорі!
Ні! Я про
тебе піклуюсь!
Твої рани не
загоюються.

Ти
знущаєшся?!
Кажеш,
щ о хвилюєшся
за мене, а ле, 
розмовляючи зі
мною, рятуєш...

Пташка?!
Що
там...

@%&#!

— А про той камінь, про нашого Сторожа, я вам оповім, що чув від батька. Давно то, дуже
давно діялось, ще коли велетні жили в наших горах. То тут, де тепер наша Тухля, стояло
велике озеро; сеся кітловина була ще зовсім замкнена, і тілько через верх текла вода.
Озеро се було закляте: в нім не було нічого живого, ні рибки, ні хробачка; а котра звірина
напилася з нього, мусила згинути; а пташина, що хотіла перелетіти понад нього, мусила
впасти в воду і втопитися. Озеро було під опікою Морани, богині смерті.
Але раз сталося, що цар велетнів посварився з Мораною і, щоб зробити їй наперекір,
ударив своїм чародійським молотом о скалу і розвалив стіну, так що вся вода з заклятого
озера виплила і стратила свою дивну силу. Ціла околиця раптом ожила; дно озера зробилося плодючою долиною і зазеленілося буйними травами та цвітами; в потоці завелися
риби, поміж камінням усяка гадь, у лісах звірина, в повітрі птиця. За те розлютилася Мора
на, бо вона не любить нічого живого, і закляла царя велетнів у отсей камінь. Але долині
самій не могла нічого зробити, бо не могла назад вернути мертвящої води, що виплила
з озера; якби була вернула назад усю воду до краплини і заткала отсей в скалі вибитий
прохід, то була би знов царицею наших гір. А так, то хоч цар велетнів і не жиє, та проте
й Морана не має вже тут власти. Але цар не зовсім погиб. Він триває в тім камені і пильнує
сеї долини. Кажуть, що колись Морана ще раз ізбере свою силу, щоб нею завоювати нашу
Тухольщину, але отсей заклятий Сторож упаде тоді на силу Морани і роздавить її собою.
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