
В. Кравченко.

Щ  Ч  А  Д .
( п с и х о л ь о ґіч н е  о п о в ід а н н я ).

е П / р г і  съЬ&'та Звичні алло ^ о р о - Ь г і / ' К о  б г и  

І.
П анї М аряна сидить у себе при столї, її чоловік —  капітан 

Микола Туркевич уже в-девяте ідн е й теж до неї говорить:
—  Розшолопай —  кожна жива істота потребує собі ласки, та 

не кожне вміє приголубить... Більше таких людий, що хочуть, щоб 
тільки їх  самих слухати, і  мало тих, що вміють вислухувать дру
гих... Галинка до тебе горнеть ся, а ти Її одпихаєш від себе —  
мене дорікаєш тим, що ніби то я в неї закоханий; коли-ж і ти 
любиш її не меньш за мене...

— Н е можна не полюбить того, хто щиро страждає, чия душа 
сама тебе благає, щоб ти її приголубив...

— Т и скажеш, що в Галинки є мати, то хай і голубить її..,, 
Т а-ж  ця мати иньших дїтий має, про Галинку їй зовсім байдуже...

П анї Маряна похнюпилась.
—  Бач, на мене нападаєш за неї, а сама зажурила ся.
—  Бо таки мені ї ї  шкода, — озвалась господиня, зводячи 

свої добрі, сір і очи на чоловіка, —  і це тим, —  казала вона далі,
—  що Галинка нї батькових, нї материних пестощів не зазнала.

Галинка, про яку зараз велась розмова межи подружжям 
Туркевичів, була дочкою справника. Як дочці був один рік, спра
вник через свою жінку, велику джиґ^ху, заплутавсь у казьонних
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грошах. Потім про нього казали: „він пішов Владимирський шлях 
тонтать“.

Жінка не пішла за чоловіком, а черев пів року, як вона по
чула про його смерть, сама віддала ся за ц ук р ов ар а; про Галю 
забулась.

Змалку ця дитина росла па селї у свого дядька, батькового 
брата, невеличкого дїдича, що бездітний жив офіцером в одставцї, 
а до того був ротнім Миколи Туркевича.

Малій було десять літ, як її віддали до гімназії.
Х утко дядько вмер, а на ті невеличкі гроші, які по ньому 

лишились, Галинка жила у пенсіонї і все-ж таки вчилась у гімна
зії, котра була у тому-ж місті', де жили й Туркевичі.

П еред кожним сьвятом панночка приходила до ц ієї родини, 
ночувала у  них, була за свою.

Тепер уже три роки минуло, як Галинка скінчила гімназію, 
там же учителює і мешкае у тому-ж ненсіоиї.

—  Як жінко не кажи, а все вона одна, — перебив Микола 
дружину.

—  Н ї, серце, у Галинки вже є своя мрія, про ц е-ж  вона 
мені сама призналась... Це діло буцім тягнеть ся з того часу, як 
Галя в перше з роду їхала з села до гімназії, і тодї-ж  разом із нею 
з дому поїхав їхній сусід , їімназіяст, що йому тодї було може літ 
з пятнацять, а тепер уже він ніби то унїверситета скінчив і якого, 
правда, ми з тобою ніколи не бачили...

—  Щ о не кажи, —  сказав Микола, — а очевидяче, про що 
тут іде річ , наша панна нареченого не має, а затим догадай ся, що 
я надумав.

— Ти хотів би обкрутити її з своїм братом Петром?
—  А  хоч би й так. Він добру посаду має, а в неї на посаг 

тисяч із пять рублів.
—  Куди лізеш, яка з них пара ? Вона висока, а він проти 

неї мідний збанок... Йому трицять пять літ, а їй двацять.
—  Краса потрібна тільки до шлюбу, у  суміжному-ж житю 

вона не постерігаеті» ся. Галинцї про це я теж уже пе раз заки
дав. А літа... пятнацять лїт не велика ріжниця...

—  Т и  завжди всунеш свого носа там де не т р е б а ! —  роз
гнівалась жінка.

— Вона була доручена мені ще її батьком... Мені* шкода ди
витись на всі ті муки, які доводить ся їй терпіти у тому проти
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внім пенсіонї. За  тим як не гризись, а Петра оженю з нею і тебе 
не питати-му, — гостро закінчив чоловік.

На цей раз розмова межи подружям скінчилась.

II .

М ясницї. В ечір. Лямпа блискуче горить над столом у їдальні 
Туркевичів.

Микола уткнув свого носа в книжку. Маряна з ріжноколїр- 
них паперів клее дітям машкару. З а  кожну виліплену нову личину 
маленята деруть ся, вона завжди попадає до рук найсильнїйшого 
блазня девятилїтнього Ясика, а найменча Софійка з того плаче.

Вусатий, сутулий, з товстими короткими ніжками, П етро, го
сподарів брат, що приїхав сюди на день попразникувати, у задумі 
блукає по хатах. А ось він чогось напружепо прислухавсь до с і
нешнього шелесту.

—  О бк р у ч у !... — радісно скрикнув Микола, одвівши погляд 
з книжки на брата.

— Щ ирого братуху маю... — задоволено моргнув до нього 
Петро.

А ось і Галинка з ’явилась.
До цього вона вже разів кілька здибалась із Петром.
— С ерце, Галинко, —  кричить господар, закриваючи собою  

брата, —  він за вами страж дає!...
-  Х т о ? ... —  здивувалась панночка.

—  А о с ь !... —  і Микола одступивсь у бік.
Побачивши перед собою Петра, панночка не відаючи що йому 

сказати, похоплюючись повиталась із ним і разом наважилась іти 
до господининого гурту.

Ось у Петра, який досі ціле своє життя умів тільки про
вадити розмову з міщаночками, бо й сам походив із міщан і був 
неук, прилип язик, бо він ще не знав, що можна балакати з пан
ночками ; а господар усе це хоч і бачив, про те в серцю його було 
дуж е радісно, він почував те, що йому тут треба ще щось весе
лого сказати цій громаді і от він скрикнув :

— Чекайте, Г алинко!...
Та підождала.
—  Голубко, не огудьте нас за те, що ви закохались у мого 

б р а т а ; у нього весь р ід  жіноцький закохуєть с я !...
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Петро засоромивсь і зараз він, у  порівнанню з цією струм- 
частою панночкою, здавав ся цілком скарлюченим, одежа не при
ставала до його тіла, а коротенька шия подалась у перед і кришку 
на бік схилилась, немов би засоромлений индик, що спасував у бійцї 
з своїм супротивником.

Щ об як небудь улаштувати справу, господарь, давши Галинцї 
повитатись із дружиною, моргнув д ій . Господиня вийшла до к у х н і; 
сам же Микола пішов до кабінету.

Дїти бавлять ся в їдальні.
Петро з Галинкою од разу лишились у горниці самі.
П анна острашливо зирнула на свого сусіда, не знаючи, щоб 

тут сказати цьому добродїєви.
Петро прокашлявсь.
Н асовлені 'обоє мовчать!
—  Н у, штука... — бовтнув Петро.
Галинка вчуває, що це вже так її  сватають, очима пасе су 

с іда, а разом же її мізок свердлить таке п итання: чи мов ц і два 
слова, які зараз сказав її сучасний балакач, могли-б замерзнути 
у повітрі, летючи з рота на землю...

—  Коли-б не артільщик на двірцї, то певне вкусив би ска- 
ясений собака, —  говорить Петро далї.

—  Адже це трудно, щоб людська мова могла замерзнути... 
Це декаденство... —  думає панна, зірвалась і побігла з хати.

—  А що, як? —  радо питає Микола брата, заставши того 
самого.

—  М енї свати не потрібні, сам одруж усь! — зарозуміло 
мотнувши головою каже той.

Жадаючи яко мога хутчій скінчити справу, господар лишив 
П етра, викликає до себе дружину і похапцем питає в н е ї :

—  А що, серденько, спиталась, яке на неї вражіння зробив 
Петро ?...

—  Відчепись !...
—  Т а нї бо, голубко, що вона сказала?
—  Каже, що як би Микола Павлович не казав на нього, що 

в нього весь жіноцький р ід  закохуєть ся, то може-б і не був про
тивний.

—  Кажи, що далі ?
—  Х ай но, каже, я ще кришку подумаю про нього, то скажу 

вам, чи він мені до вподоби, чи нї...
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—  Марянко, так х у т к о !... — зрадів Микола і зненацька мов 
обценьками обома руками зчавив жінчину голову.

З  болю жінка визьвірилась на чоловіка, силоміць вирвалась 
із його рук і втекла.

III.

Н а цей раз балачка про Петрове сватання на цьому й скін
чилась, того-ж дня в ночи він поїхав до своєї служби.

Про те за тиждень по мясницї, як з ’явилась Галинка до Т ур- 
кевичів, М аряна п ід’юджена чоловіком, ск азал а:

— А  вгадайте, хто вам шле свій уклін?
—  Невже П етро?... — нервово здрігнулась панночка.
—  І як це так ви од разу вгадали ?... Чи часом він тоді не 

присватавсь до в ас?
—  Х оч і не сватавсь, а почуваю, що може посвататись...
—  А  що ви думаєте на сей кошт ?
— Та це я йшла до вас, і разом же не йшлось, бо вчувалось, 

що ви про це забалакаєте... і я вмисне навертала свій мізок на те, 
щоб думати про пана Петра саме гарне... Справді, чомусь увесь 
цей час він не йшов мені* з голови; тільки я боюсь мами, щоб вона 
часом не сказала мені, як це часом вона вміє: йди, каж*, хоч за  
сторожа... Х оч у мене й не стало-б сили порушити її волю, але я 
послухаю вас: що ви менї порадите, те й зроблю.

—  Та він чоловік гарний, хліба на вас заробить... За  вроду 
самі дивіть ся... В ін пише, що ви йому здорово впали в око, —  
запевняв М аряна.

—  Як порадите, так і послухаюсь.
—  Т а вам би варто було ще трохи більш познайомитись.
—  Н у, то вже пишіть до нього...
Микола, почувши таку від Маряни звістку, мало не здурів  

із радощів і зараз написав такий лист П етрови:
„Брате, згадай свою печатку, на якій, памятаеш, вирізаний 

моряк, що з якорем у руках стоїть на кормі... Свій човен він не 
в силах зачепити за того пенька, що он маячить із берегу, бо хвиля 
велика на морі буш ує!... П ід  хвилькою-ж на нечати підпис сьвід- 
чить: „Таке життя м о є!...“ Голубе, ця алєґорія є справжнє твоє 
життя і без мене ти не пристанеш до берега зроду... У двох із Ма- 
рянкою ми вже майже висватали тобі Г алинку; як же тій при-
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їдеш до нас на Р іздвян і сьвята і ще раз побачиш ся з нею —  вона 
буде твоя...

Твій щирий братуха Микола тебе стискає“.
Врешті на тому-ж листї маячила приписка, зроблена другою  

рукою :
„В ід  мепе вам низькій уклін... Догадайтесь — від к ого?“
Цей аркуш полетів!
—  Н ї, ти розбери, як ловко я зумів розібрати людську 

душ у!... — вихвально, може в-девяте п ідбіг Микола до дружини, 
почуваючи, як то справді в нього доладно йде це сватання.

По листї, у  протязі кількох місяців у Туркевичів тілько й 
розмови у здибанню з Галинкою, що про приїзд її нареченого.

А  сама Галинка з початку пїби й соромилась говорити при
людно про своє женихання, далї-ж  нічого: „Так, каже, призвича
їлась думати про нього, що вже й пе страшно менї... Але, додає  
вона, не люблю я мущин, що дивлять ся на мене своїми зажер
ливими очима“...

Д и в н о  зо мною робить ся —  сватав мене секретар із поліції, 
він дуже гарний був... Н ї за що за такого не пішла б... Умисне 
з своєю подругою його обкрутила.

„Звичайпо, зараз уже він не такий для мене противний, як 
був перше, навпаки, тепер він менї вдаєть ся милим, бо зараз віп 
так далеко від мене, а тоді, як бувало намалюю собі ту картину, 
як це мов я стану з ним до шлюбу, то чомусь аж моторошно ста
вало!... Усе мені’ ввиджали ся його котячі очи, що так заздріспо  
задивились на сал о!...

„А як це, справді’, ловко, — нїбй роздумуючи, каже Галинка 
далї, —  жадної огиди не спочуваю до Петра, неодмінно піду за 
нього...

„Коли-ж і те опять, яка це дурниця —  зоставлють пас разом 
у одному покою, а далі вже відомо — посватаєть ся...

„Однаково скрізь... Н еприєм но!“
І Галя нервово здрігнулась, наче по за її розпареною спи

ною зненацька духнуло морозом...

IV .
Сьвят вечір. Петро приїхав у цей день ранком, Галинка-ж, 

щоб не виходило того, що вона сама бігає за парубком, прийшла 
ще з вечера і ночувала у Туркевичів.
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и
П івдень. Пацї Маряна пораєть ся з кутьою; діти, щоб не 

набридати матері у її  праці, пішли до господаревої сестри, старої 
панни Ярини, що жила собі окремо від брата.

Микола Туркевич сидить у свойому кабінеті* і погляд його що 
хвилини одриваєть ся з книжки на двір, де сонце блискуче, бавля
чись мілїонами діямантів по сніжинках на деревяних вітах, вабить 
людий з хати на сьвіже міцне повітря.

— А хто-ж найбільше зробив користи нашому селянинови?!
—  кричить Галинка у їдальні.

—  Гоголь !... —  перекрикуе її Петро.
—  Н е вгадали...
—  Х иба Кропивницький?!...
—  Помилились... Ш евченко!...
—  А от менї більше Золя до вподоби!...
—  А менї —  М опасан!...
Межи кабінетом та їдальнею велика горниця. Господар устає  

і зачиняє двері з кабінету до горницї.
Парубок із дівчиною постерегли те, що їх наче умисне зачи

нили, ще дужче перекрикують одно другого.
Т одї господар мусїв зачинити і двері з їдальнї до горницї.
В їдальнї зовсім галас ід е ...
—  Читати мішаєте! —  не втерпів Микола.
Галинка зненацька зірвалась із місця, побігла до кухнї і там 

щось дуж е, дуже цікаве пошептала господині на вушко.
З кухнї панночка раптом опинилась у кабінеті, там обхопила 

Миколу руками за шию, цїлуючи його, лепече :
— Голубчику, ви такий милий, симпатичний, я вас страшенно 

люблю !...
А ось уже панночка кричить зі спальні:
—  Миколаю Павловичу, пане М иколо!...
Цей полетів.
У спальнї Галинка сиділа насовленою.
—  Щ о з вами?
— Ви чомусь гнівні на м ене?... Ви вимно глянули па мене 

в кабінеті',./ Я  вам набридла... До дому піду —  мені плакати хо- 
четь ся...

Господар до помочи собі метнувсь кликати дружину.
Господиня прибігла, втиша Галинку, а Микола в куточку Петра  

сп ов ідає:
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— Б рате, ти посватавсь?
—  Егеж, дурня знайшов... Так, бач, хутко — взяв —  посва

т авсь !... Хай но кришку пожде, а то, я бачу, вона у вас уже за
надто зарозумілою стала...

V.
В ечер. М ісяць, „сьвідок кохання“, чистий, прозорий, злегка 

затемнюючи блиск зірок тихо пливе по сьвітлому небі...
М ороз притискав.
Там, у серединї міста ще й досі горить сила вогнів, чуеть 

ся одноманітна панська толокнеча, а в пригороді, де містить ся 
білий домок Миколи Туркевича, рипить твердий сніг під силою 
ноженят, тієї міщанської дітвори, що під проводом старших розно
сять вечерю до д іда , баби, до старших парадних родичів...

У сусідському дворі глухий гук роздаєть ся, це тамошній 
двірник Самійло, згадуючи своє дитинство, макогоном у цямрину 
гатить.

Десь далеко за містом пальнуло з рушниці. Ц е так хреще
ний нарід стрічає Р із д в о !

У Туркевичів уже ззїли кутю і господиня з Петром та Га- 
липкою пішли до панни Ярини „з кутьою“.

Микола зостав ся дома і о пів десятої, поклавши дітвору 
спати, почув як знадвору щось задзвонило.

Двері розчинив сам господарь і тут же перед ним виросла 
постать незвичайно високого офіцера, одітого у велике ф утр о; го
лова ц ієї людини була замотана в башлик.

— Туркевич дома? —■ спиталась постать.
— Ось де в ін !...
І  тут же раптом Микола впізнав свого друзяку з дитинства, 

поручника Грицька Кондуренка.
Микола й Грицько служили в ріжних полках, один від дру

гого на кілька сот верст. Дитинство по части забувалось, а все-ж  
що разу здибавшись ц і два товариші, навіть не поздоровкають ся 
як слід і зараз же ведуть розмову про те, як Грицько, бувши си
ротою, з початку по чужих хатах тиняв ся ; став більшим, п о ч т а 

л ь о н о м  зробивсь і що дня до півтораста — двісті верст мусїв лі
тати з казьонною почтою і разом же у себе за пазухою тримав 
граматику, на перепряжках по стаціях завчав ся з неї, а повер
нувшись до дому, біг до Миколи, здавав тому свої лекції.
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Микола-ж, походячи з заможної міщанської сїмії, учив ся 
в школї.

Обидва разом до війська пішли, а скінчивши юнкерське, ро
зійшлись по ріжних полках, літ із десять не відаючись один про 
другого; а тепер одшукавшись, Гриць що року приїздить до М и
коли „поїсти к у т і“.

Розібравши гостя, і по звичайній по здибанню розмові, го
сподарь запросив його до їдальнї, частує його кутьою, увваром...

—  Невже ти й досі не оженив ся ?  — питає Микола Грицька.
—  Як бач ...
—  Попроси мене, хутко обк рутю !... —  весело потирає руки 

Микола.
—  Протягом нашого життя у кожного з нас набираєть ся 

велика сила скорбот і  чим близше до домовини, тим самотнїйшими 
стаємо... Н е оженюсь уже, а все-ж , як згадаю свою самотність, то 
зараз же ввижаєть ся мені той „старий парубок“, якого я ще 
малим бачив намальованим у часописі „Голитва“. Той парубок зі
гнутий сидів у старомуг запалому кріслі... старий халат, заслинена 
люлька у беззубих яснах. Великий пес склубочивсь на забрудж е- 
ному, скуйовдженому ліжку...

— Замолоду я нікому не вірив, а тепер уже й собі не вірю, 
бо я слабий, руїна... Єдина пресьвітлая точка тільки й лишилась 
тепер у мойому життю, це те, що я цілий рік із радістю  дож ида
юсь цього сьвята... Чомусь у вас на моїй душ і усяка людська 
гризня затуманюєть ся... і знаєш, що мене найбільше тягне до вас?

—  Може те, що у  нас є гарненька панночка ?... А  зась, спі- 
знив с я !... —  посварив ся Микола.

—  Твоя дружина мені нагадує одну з колишніх моїх милих, 
наймилїйших знайомих.

—  То чого-ж ти тодї гавив?...
—  Мучились ми з нею, а не побрались, бо я зовсім слабий.
—  У мене, бач, опріч сестри Ярини та брата П етра більш 

нікого нема з родини, то я оце й виписав сюди П етра, — раптом 
перебив Микола Грицькове сумування.

—  Ц е того, що ми з тобою його маленького по горах ка
тали ?

— Той самий, котрий, щоб ми його більше возили, невгава- 
ючи за це співав нам :
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„І хліб пекти 
ЇІо телята йти,
Коли-б менї, Господи,
Василя знайти../*

— Дома він, бач, без місця блукав, міщанчук тай годі, а тут 
через нашого полковника я дістав йому урядову посаду поміч
ником бухгальтера у Озеряпському Казначействі... Чини підуть...

—  Що не кажи, а міщани мідна сила, — підтримав Грицько.
—  А вже-ж, нашому братови яку-б роботу до рук не дати, 

розтрощ имо!...
—  Бо ми найкраща сила.
— Одно слово, з міста Б ілазірря... Візьми ти хоч і П ет р а ; 

він і не офіцер, про те не меньш за нашого здатний до чинів... 
Але під секретом, сьогодпя він посватаеть ся до відомої тобі пан
ночки —  Галинки... Д осі вони, бач, водились, водились і нічого 
не виходило, а це вже гаразд усе скінчило ся.,. Вона вчителькою 
у гімназії... Сирітка... Гарненька така... От тобі й б іл аз ір ец ь !...

—  Та-ж  певне проти неї Петро зовсім простий?!...
—  М овчи!...
Тут Микола раптом налетів на Грицька і товариші ще раз 

щиро почоломкались.

VI.
— З ким це ти тут бубонів ? —  спиталась М аряна у чоло

віка, разом із Галинкою та Петром вернувшись у ночи до дому.
—  Т а  з дітьми-ж, —  збрехав Микола.
— Лишенько, ц е-ж  наш сер ц еїд ! —  скрикнула панї і щиро 

повиталась із Грицьком.
Тим часом як Петро й Галинка витають ся з Грицьком, Ми

кола мерщій ухопив дружину за руку, біжить у  куток з нею і трем
тяче допитує:

—  А що, посватавсь?...
—  Щ е не спиталась, а думаю, що вже, бо Яринка хоч за це 

й сварилась зо мною, а я вмисне таки добилась того, що там самих 
їх лишила у окремому покою.

— Як це дуже приємно, що він посватавсь на кутю... саме 
на Богат Вечер.,,. Вони ціле своє життя будуть щ асливі!...

—  Ти завжди дбаєш про дурниці; уперед далеко за б іг !,..
—  розгнівалась дружина.
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Засоромившись чоловік одскочив од жінки, дав їй волю ба
лакати з Грицьком, а сам уже з Петром шепочеть ся :

—  Таки бухн ув ?!...
—  М оя...
— От молодчина!... Зараз уже геть усї ц ї дурненькі ц ер е

монії... А дж е й сам я, мало не в перше з роду, убачивши теперішню  
свою дружину, од разу цмокнув її в лиця... Вона кричить: „Щ о це 
значить?“ А  я її цмок у д р уге!... Третього дпя посватавсь!...

— Тай я не з п л охи х!... — зарозуміло мотнув головою Петро,
—  раз подобалась менї Нїмочка-куховарочка...

Тут Петро може в соте хотїв розказати братови, як він під- 
лабузнюючись до ц іє ї Нїмочки, так ловко обмежив діло, що не тільки 
куховарочку, але й господиню її обдурив, але здержавсь на цей раз, 
бо й його потягло до Грицька, старого друзяки, і він теж стискає 
його, нагадує про „хлїб пекти, по телята йти“ і безлїч разів щось 
йому під секретом шепоче.

Гриць бачить —  усї раді — і він радий...
Галя-ж, побачивши пристойного офіцера, раптом лишила гро

маду, побігла десь у другі покої, знайшла там господиню, палко 
стискає ї ї ! . . .

—  Н ї, ви не зрозумієте, яка я щаслива тим випадком, що все 
так до ладу, не по дурнацькому скоїлось, як здавалось!...

І  Галинка піймала Марянину руку, раптом цїлувала її, і вся 
зашарена вискочила до гурту!

А  М аряна, узрівши Миколу, вже того цїлує, приказую чи.
—  Н у, хвала Богу, все до ладу скінчилось. Т епер уж е я разом 

з Галинкою поїду до Б ілозіря, хай дівчина хоч кришку провітрить 
ся від свого пенсіону. Та скажи Петрови, хай не жере її  котячим 
поглядом, бо вона-ж не любить цього.

Далї тобі, серце, відомо теє, що в протязї трьох літ свого  
учителювання Галинка мешкаючи в містї, жадної вистави не про
пустила в театрі... Опріч того, ця ощадна людина льожі не по
требує, з неї досить на хорах побувати... Р аз мати дала їй сїм 
рублів, то вона аж трицять разів побувала в театрі. Зараз Петро  
поїде у свої Озеряни, а Галинцї хай дасть рублів з пятнацять, 
хай наживеть ся своєю дівоцькою волею...

— А що-ж каже Яринка ? —  перебив чоловік дружину.
—  Вона каже, що господині з Галинки не буде... Щ о наші 

молоді зненавидять одно другого.
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—  Як нам сяухати ту сухорляву стару шкапу, то жадного 
в нас ладу не б у д е! —  гостро сказав М икола,— вона на весь сьвіт, 
люта того, що сама засиділась!

— Чоловіче,, а й справді, хто-ж його вгадає, що з цього може 
бути, —  роздумує жінка, —  а тільки й твоя приятелька, панї 
Одарка, колись казала мені : „Щ о ви, каже, знайшли в тій Галинцї ? 
Так собі, якась недороблена прин цеса...“ Справді, не буде госпо
дині з людини, яка цілий свій вік не має собі пристановиска, та 
що все їй завжди готовеньке було, сама ні до чого рук не при
кладала.

—  Г одї баб слухати; ви*б одна другу зж ерли!... —  гостро  
перебив Микола. —  Запроси но Галинку, щоб сьогодня у  нас за 
ночувала.

V II.

Ранком першого дня Різдвяних сьвят у с ї сидять за  столом 
у їдальні, пють чай; тільки господиня з Галинкою ще й досі не 
з ’являють ся зі спальні ; у цьому покою панночка сидить у  кріслі, 
закинувши свою розпатлану голову за спинку. Сльози течуть по 
Галинчиних щоках... Налякана господиня стоїть біля неї, турбуєть 
ся, обіймає, ц ілує, заспокою є.

—■ Щ о ви тут робите? —  перебив Микола їхнє сумування.
—  Т и хо!... Галинка ц їлїсеньку ніч убиваєть ся, плаче...
— Я не плачу, у мене тільки голова болить, бо чомусь не 

спалось.
—  Б-р-р-р... Моторошно !... —  усім своїм тілом здрігнулась  

панночка, і раптом зірвавшись із крісла, улаштовує свою голову.
—  І на щоб ото я тебе звязував?... —  приязно заспокоює 

господар. —  Чи часом не чули ви пісню :
„Чи правда, бабусю, що люди кажуть,
Буцім полюбити треба на віку,
Т а не тоді, кажуть, як руки зв я ж ут ь ?“

—  Вона бідна, не щастить їй з нареченими, —  підлаштовує 
господиня, — . по мойому, коли Петро їй не до вподоби, то хай 
краще йому гарбуза вклеє!

— От Грицько то був би їй  гарний жених, але він слабий,
-  голосно роздумує господар.

—  С правді?!... —  крізь сльози питає Галинка.
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—  А так, —  запевнив той і разом же кришку злякав ся, бо 
боїть ся, щоб Грицько не вчув.

—  Н у, голубе, — виходячи з і спальнї, нишком звернувсь  
Микола до Гриця, — наша молода невгаваючи плаче, каже, шкода 
матїр кидати...

— Як так, то справді* шкода дівчини, — згоджуеть ся при
ятель.

Господиня поналивала всім чай; де-хто пе його, а и і і ь ш и м  він 
у пельку не йде.

Петро сидїв собі окремо в кінці стол}г, насупившись.
Галинка з другого боку, далеко од нареченого; її кришку при

пухлі від плачу очи, зараз були дуже гарні...
Ясик підійшов до спинки крісла, де сидїв Гриць, і пнеть ся, 

щоб вилізти цьому офіцерови нй плечі.
—  Чого лізеш ? — гримнув батько.
— Я хочу бути висшим за дядька Грицька! — оправдубть 

ся малий.
—  А справді пап Гриць тут найвищий! —  ожила Галинка.
— Та нї, — одмовляеть ся той, —  Микола вищий за мене.
—  А давайте но, порівняємо вас із Миколою П авловичем! —  

плескаючи мов ляля в долоні схопилась панночка.
Ц ї дві чоловічі постаті’ стали попліч.
—  Миколо, ти жалкий, жалкий у порівнаню з Грицьком! —  

робляно засьміяв ся Петро.
Микола мовчки скинув оком на вродливого Аптея-Грицька  

і перевів свого погляда на піґмея-ІІетра, і побачив, що його бра
туха був далеко жалкіщим за нього.

Кожне це постерегло і всі намагались зараз пе дивитись на 
такого непоказного жениха.

— А  ну, я чи на богато буду нижчою за пана Г риця? —  
весело кричить Галинка і тут же стрункою вирівналась поруч 
із Кондуренком.

В она була на багато вищою за Петра, а до Грицька п ідхо
дила дуж е ловко.

Ж адне нічого не сказало, тільки господарі зглянувшись по
бачили, що цей маленький Петрів зріст ніколи не пасувати-ме 
з Галипчиним.

—  Гляньте, гляньте, яка гарненька тужурка у пана Г риця!
—  звертаєть ся панночка до господаря.

ЛІТЕР АТ.-НАУК.ВІСТНИК XXVIII. 2
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— Справді' тужурка гарна...
—  А  як ловко влипли до неї блакитні петлички... Я нї в кого 

не бачила таких ловких петличок!...
—  Ц е форма другого полка... І в мене могли* б такі самі 

бути, тільки я сам не захотів служити у такому полку, — байдужо 
одказує Микола.

—  А  цікаво було-б глянути, як би такий колір улип до вас?
—  Добре пристав би...
—  А  от мені, то зовсім не пристало сьогодня бути у цій 

блакітній сукні, бо зараз велике сьвято, а вона притерта...
І  нікого не слухаючись, панночка мерщій хотіла бігти до 

дому, передягатись у кращу сукню, як раптом із  надвору щось за
дзвонило.

Галинка притихла.
З ’явив ся кучерявий, верткий підпоручник Гладун, якого 

в полку всі* величали по просту Дизьою. Тепер його тільки що 
призвели на офіцера.

Галинка, убачивши Дизю, шепнула М арянцї:
—  Я його знаю ; це син богатої дідички.
—  Коли-ж його мати тримає в посесії одних три десятини

землі*.
—  Та-ж  це той самий Дизя, що так ловко мазура танцює!..
А  Дизя душею вчуває, що розмова зараз іде  тут про нього,

за тим здоровкаючись, він щасливо, по дитячому сьмієть ся. На 
його сіреньких очицях показали ся радісні сльозинки.

Гарна Дизина постать ловко затягнена у нового з блискучими 
сояшниками мундура. Ш ирокі шаравари, пошиті на ввір козаць
ких, своїми рострубами вабляче були заткнуті за блискучі халявки 
джигунястих чоботів...

—  Боже, який гарненький!... —  тремтяче і не зводячи свого 
погляда з Д изї лепече Галинка.

Т ут разом Петро, взявши вовчком, і разом же намагаючись, 
щоб було захоплююче-жалісно, заспівав десь із другого покою :

Найдеш собі дівчиноньку 
З карими очима!...

—  Б -р -р ... — здрігнулась панночка і злякано притулилась 
до господині.

Вовчком же та ще й в поперек М арянка й собі підхопила:
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„Та не знайдеш тої правди,
Щ о була між нам и!...“

Засоромлений співак притих.
—  Голубе, почули-б, як гарно про мене думає полковник! —  

учуваючи себе героем скрикнув Дизя, стискаючись із господарем.
—  От і добре, —  каже той, —  як себе од разу покажете на

чальству, так воно про вас і думати-ме ц ілу  вашу службу.
—  А од вас оце зараз прямо поїду на баль до дїдича Кач- 

ковського.
Учувши слова „баль“ і „Качковський“, Галинка нїжно схи

лила свою голову на М арянчине плече.
—  Н а цього баля й мене запрошувано, та Петро Павлович 

не пускає, —  тяжко зітхнувши промовила панночка.
— Господи, ніколи в житю так не хотілось потанцювати, як 

сьогодня!...
І Галинка мимоволї жере Дизю очима і скинула огидливий 

погляд у той бік, де був її наречений.
— Добродїєви Гладунови недоладно бути у мундурі, хай би 

був краще зодяг ся в тужурку, — тихенько звернулась Галинка 
до господипї.

—  Сьогодня таке велике сьвято, що в тужурці з’являтись 
межи люди не форма, —  повчаючи сказав Дизя.

Панночка несподівано зірвалась з місця, взяла з стїни рушник, 
похапцем зібрала на столї брудні склянки, нагатила їх  у вазку·.. 
Тут же забулась, що думала робити, кинула рушник, побігла до 
дїтий, звідти до Марянки, до неї лащить ся ... Т о вже, регочучись, 
цїлує господаря...

Врешті* вона опинилась у спальнї і там розревлась.
—  Може вам, голубонько, мати не дозволяє йти замуж ? —  

допевняєть ся господиня.
—  Мама кажуть, щоб я не йшла за такого, який не має 

дипльома...
—  Серденько, як ви самі почуваєте, що Петро вам не пара, 

то чому-ж ви не одмовитесь ?
—  Ой, безщ асна я ... хай стану я коло грача-картяра —  він 

програє... Сама сяду пограти у дурня —  мене обдурють... До вас 
прийшла —  нелад принесла...
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Н ад вечер Дизя поїхав до Качковського балю вати; остатня  
громада, щоб розвіятись, пішла до театру.

Зараз кінець дїї·. Заслона спустилась. Перерив у виставі...· 
Електрика раптом осьвітила театр. Кожне з присутних повер
тав свою голову па всі боки, одні очима ловлють вродливих, другі 
вишукують знайомих, третї висовують голови, щоб умисне -себе по
казати, а ще иньші сновигають знїчевя.

Гриць пішов блукати то фойє, за ним наваживсь іти й Петро.
— Ти що-ж, кидаєш наречену, щоб прогавити її ? —  засичав 

Микола на брата.
—  Уже й покурити не можна!... — огризнув ся той, проте 

лишив ся в льожі, яку зараз займала родина Туркевичів.
У цій же льожі Галипка поруч із Марянкою сидїла коло пе- 

ренчатка, її було видно з усякого місця театру.
Біла, блискуча єдвабна сукня, на цьому блискучому сьвітлї, 

чаруюче одсьвічувала одкриту голу шию цієї красунї, яка очеві^· 
дяче ще сама собі пе знала цїни... Цеє найбільше вабило на неї 
з усього театру силу людських очий.

Між иньшими на Туркевичівську льожу з партеру задивив 
ся верткий, чорнявий офіцер.

Микола вищилив йому зуби. Офіцер із низу радо замотав го
ловою і мерщій пішов до виходу. Це був штабс-капітан Іван Ков- 
туновський, відомий ласун до жіноцтва.

Микола постеріг те, що Ковтуновський наміривсь прийти 
в їхню льожу і через те мерщій сам полетїв тому па зустріч.

—  Бачу, бачу, серденько, куди стріляєш, та вже спізнив ся, 
панночка, твоя стара знайома, що зараз у нашій льожі, віддасть ся 
за мого братуху... Н е мішай їм, голубе, —  спиняє Микола Ковту- 
новського.

—  Д обре, не мішати-му... Я тілько йно поздоровкаюсь із твоєю  
друж иною ; не мішай і мені’, адже з пею я перше за тебе знайомий.

—  Добре, добре, —  кисло згоджуєть ся Микола, і сам він 
у нервовій пропасниці* і не одступає од приятеля.

У льожі Ковтуповський ввічливо повитав ся з панею Т урке- 
вичкою, мовчки простягнув руку Петрови, обвів його глузливим 
поглядом і на бік, нїби нехотя, про себе всьміхнув ся.

Галинка зачервонїлась.
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Ш табс-капітан подає руку, щоб витатись із нею.
Миколі стало моторошно, його руки тремтіли, щоб цього при

ятеля випхати звідси в потилицю, бо кожному ж очевидяче те, як 
їхня панночка, порівнявши цього джиґуна з Петром, що мовчки 
винувато стояв у кутку льожі, ще більше ненавиділа свого наре
ченого і душею як найдалї тікала од нього, забувши навіть про 
Гриця, вже горнулась до Ковтуновського.

А цей давно постеріг усе, що думають цї люди, невгаваючи 
си п л е:

—  Щ о це за театр, який це т еа т р ? !... От у нас у Плоскому 
була трупа,., — Т ут Ковтуновський наміривсь сісти на вільне крі
сло в льожі.

—  Он до тебе якась паїїї головою мотає з нижньої льожі! — 
збрехав Микола.

—  Говори, говори...
— І яка сила в нього цього знайомого жіноцтва, та все гар

ненькі!...
—  Кажи, кажи,.. — одбиваєть ся штабс-капітан і сів у крісло.
—  Глянь, тебе кличуть!... — сказав Микола і потай що сили 

ущипнув приятеля за руку.
—  Де ?... —  скрикнув той і мов опарений вискочив із льожі.
Ковтуновський уже знову в партері і звідти невпинно стрі

ляє на Галипку,
Все це Миколу страшно гнівило і коли він постерегав, що 

якийсь кавалер намагавсь ткнути свого носа до їхньої льожі, то 
він кожному з них байдужо к а за в :

— Н ічого, брат, не буде, там уже пізно, засватана!,..
Кавалер хоч і одходив, а й собі заздрісно стріляв на Т ур-

кевичівську льожу.
Ця сила витріщених на Галинку парубоцьких очий все більше 

електризувала цю панночку.
Петро насупившись, усе ж таки стояв і не знаходив у свойому 

мізку жадного такого слова, щоб його можна було зараз сказати  
до річи.

—  Та чом же ти не забалакаєш до н е ї? ! . . .  з тиха заси
чав Микола на брата.

—  Більш говорити-му, вона забере собі у тямки те, що я мов 
в неї од разу закохавсь... Жіноцька душа мені більше ніж кому ві
дома, —  меньше балакай, більше липиути-ме... :;*з

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


—  Гляди-ж, щоб не к ая в сь !...
—  Н е каяти-мусь, бо й так уже моя...
І  Петро мерщій чкурнув із льожі.

IX .

Південь другого дня Різдвяних сьвят.
П ісля ранішньої топки у хатах густий дим повис над містом, 

до низу його не пускає сірувата густа пара, що з великих морозів 
так міцно укутує землю...

Людинї, що тепло одягнена, приємно гуляти у такий час.
Зарав, вбігаючи до Туркевичів у хату, Галипка мала палаючі 

щоки, а ц е , в купі з чорненьким пушком на її верхній губі, п ід
бивало на те, щоб ущипнути цю панночку.

Н е розбираючись із футра, Галинка підбігла до Миколи і ла- 
скаючись, промовила:

—  Серденько, поцілуйте мене...
Той навмисне ніби кисло поцілував її.
Т од і Галинка підбігла до Гриця, поздоровкалась із ним і вже 

щось нишком шепче Ярннцї, яка й собі на той час прийшла, щоб 
подивити ся на засватаних ; і тут же панночка зам етуш илась:

—  Бувайте здорові, п ід у !... Це я так, па хвилинку заско
чила !...

Ї ї  не пустили.
Далї, розібравшись, Галинка не вспіла вернутись до покоїв, 

як зачула, що хтось вештаєть ся в сїнях, побігла туди і чути ся, 
як уже вона когось там сти ск ає!...

За  кілька хвилин разом із Галинкою до покоїв увійшла ма
ленька, сухорлявенька пані 8 великою кучмою чорного волося на 
голові; здавалось, те волося повинно було переважити цю маленьку 
головку... Це була молоденька вдовиця, панї Одарка, добра зна
йома добродійства Туркевичів, яка мало не що дня бувала тут, 
і д е-б  не з ’являлась, то завжди носила у себе при боку силу клю
чів, а в руц і тримала нлїсового лантушка, свого нерозлучного др у
зяку, у якому на похватї лежала хустка, гаманець і якесь шитво.

Вся громада обступила вдовицю, розпитуєть ся в неї про її 
якесь горе. Заспокоюють. Петра тільки тут і нема, він десь у да
лекім покою, то сам собі блукає, то раптом підбіжить до дитячого 
гурту, недоладно бавить ся з маленятками...
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—  Чого це ти, брате, насовивсь ? — раптом звернув ся Гриць 
до Миколи.

— Навпаки, зараз я ладен до танців, бо сам ненавиджу по
важність... Найповажнїйші люди —  такими бувають тільки на лю
дях, на самотї-ж кожному буває приємно побрикати... Н е люблю 
йти за всіма і ось тобі, б а ч !...

Т ут Микола схопивсь у боки, почав підскакувати на одній нозі.
—  Так то воно, брате, так, а все-ж  твій танець указує на 

те, що в твою душу чорт макогоном гатить.
—  Голубе, ти закоханий, за тим не постерегаєш моїх радо

щів, — відбиваеть ся Микола.
— У кого-ж то я закохав ся ?
—  У ту, що єдина тут на ціле місто така, що так гарно 

вміє грати на скрипцї, — моргнув господарь на паню Одарку.
—  Навіжений, цю особу я так мало зн а ю .. —  пробубонів  

розгніваний Гриць.
Микола, не слухаючи його, біжить на зустріч до вдовиці 

і цілуючи її ручки, приказує:
— Не можу не поцілувати цих пальчиків, коли вони так мило, 

так ваблюче плачуть по струнах...
— Та нате, нате, ц ілуй те!,.. — кричить гостя і наставила 

свої обидві руки до цілунків мужчинам, а сама щасливо рего- 
четь ся.

— Бо з під цих пальчиків випливає така музика, яка Завер
тає людські душі до найкращих у  сьвітї поривань!... —  Весело  
вибіг Петро до гурту і, вмисне не бачучи нареченої, скрикнув і теж 
кілька разів перецілував удовицї ручки.

Н а цей Петрів вибрик мало хто звернув уваги. А  тут до
садно, його душу тягне, щоб забалакати до молодої, щоб і не ба
гато, а сказати їй єдине таке якесь слівце, щоб ним од разу одбити 
її од усіх  парубків у сьвітї, а привабити до себе !...

І Петро, щоб його замітили, поставив велике крісло на серед  
горниці, сів на нього і закинув голову на перенчатко, а ноги ви
тягнув далеко в перед, при цьому умисне одкопилив нижню губу.

Н а нього все-ж таки ніхто не дивить ся. Страждаючи, Петро 
м ізкує:

—  Коли-ж що тут скажеш ? !... П ро М опасана чи що забала
кати... адже вона любить цього письменника?... Хоч нї, про музику 
було-б краще, про це тепер більше до речі...
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—  Я особливе люблю як грають па скрипці* „Віють вітри, 
віють буйні“, —  нї до кого особливе не звертаючись, фільософічно 
каже він.

Й ого не чують, тай г о д ї !.,
Петрови все-ж таки образливо, бо досї-ж  бувало так, що всі 

міщаночки регочуть із кожного його навіть нікчемного слова, а тут 
па найкращі його речі ж адної уваги...

Окремий гурток із Марянки, Одарки, Ярини та Грицька веде 
спільну розмову.

А Микола ніжно, нїжно промовляє до Галинки:
—  Бідна, сердешна дитина, замучилась...
Галинка ожила, вона зчавила Миколину голову, палко поці

лувала його, приказуючи:
—  Люблю вас за вашу щирість... Б ез вас тут було-б тяжко 

сидіти !...
Це всїх під’южило. Кожне й собі поривалось поцілувати го

сподаря за його щ ирість; а далі* всім стало так весело, що всі 
почали крутити ся.

Розпалений Петро скочив у гурт, і перекрикуючи всіх, ви
палив :

„Ой заграйте, музики,
В мене цицї вел и к і!“

Крутанина вся спинилась, усі зареготались. Галинка втекла 
до другого покою.

Од разу Петро не міг дати собі ради, з чого то такий сьміх? 
Прислухаєть ся до гурту. Розшолопавши-ж, у чому річ, він побіг 
за Галинкою і задихаючись промовив до н е ї :

—  З нас днох не п а р а ! ..
Я... Я ... не казала...

—  А я бачу, і за тим візьміть ваше слово соб і!...
—  Спасибі... — не памятаючи себе пролепетала панночка.
Зоставивши Галинку самою Петро мерщій зачинив ся в ка

бінеті і засмучений звалив ся там на канапу...
Галинка, не відаючи що їй робити, побігла до Миколи, поці

лувала його, а далї утекла до спальні і там розревла ся.
— Голубко, що з вами? — нїжно питає в неї Марянка, що 

й собі вбігла до спальні.
—  Вибачте мені...
—  У чому-ж?...
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—  Менї сором - -  я одмовила Петру Павловичу.
—  Знайде собі десь кращу, -  весело каже господар, визи

раючи з дверий. Про те чомусь і його самого щось стискає за  
горло...

Далї, щоб усе-ж  таки бути веселим, Микола вибіг до гурту  
і разом провіршував:

— Братуха мій перше служив у шевцях.

Йому це набридло.
В ін  сам цю посаду покинув...
Зробивсь урядовцем —
У ианпу влюбивсь,
З пею побратись хотів —
Його безсоромне прогнали!..

Удовиця, не постерегаючи, про що власне тут іде річ, заре
готалась.

Маряпка гнївними очима мельнула на Микому. Той присів.
Микола тим часом нервово метушив ся по покоях, він ніяк 

не міг уявити собі того, щоб це сватання, над яким він таку 
силу поклав своєї праці, так легко могло розклеїтись. — Х оч як, 
а я все-ж  таки висватаю її за П етра! — твердо рішив про себе 
господар і впять бігає, придумує, як би до цього взятись.

В сї це замітили, усім стало прикро. За кілька хвилин сум 
розійшов ся. Один по одному увесь гурток зібрав ся до горниці 
і вийшло так, що Гриць із Миколою змістились на канапі, а иньші 
по хатї ходять, а декотрі по стільцях сидять.

—  Пане Миколо, а правда, я дуж е сильна? —  забалакує 
Галинка до господаря і поруч із ним примостилась па канапі, по 
другий бік од Грицька, разом же не зводить із цього свого палкого 
погляду.

—  Еж, ви незвичайно міцні... я не міг розняти ваш кулак,— 
одказує Микола.

—  Пане Грицю, чуєте, добродій Микола не міг розняти мій 
кулак !

ІІусте — од разу рознїму, тільки ваша рука болїти-ме.
— А  нуте, нуте, розніміть!...
І Галинка простягає свій кулак до Гриця, а цей не бачить 

цього, бо на ту хвилину зацікавивсь спільною розмовою з иньшими 
балакачами.

Галинка вже була повісила носа, і тут же разом переіна
чилась :
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—  Глядіть, глядіть, який у мене товстий палець, він при
пух, аж син ій !...

—  З а  те що він припух, ладен поцілувати його, а посинів 
від чорнила, що мов у школярки облипло круг вашого пальця, —  
повчаюче каже господар.

— Дивіть ся, чисті!... —  кришку зачервонївшись, кричить 
Галинка.

— Помийте, поцілую...
Панночка метнулась мити руки і визираючи з другого покою 

ніби до Миколи, погляд її здибав ся з Грицьковими очима. Зали
цяючись, вона гукає :

—  Я то помию, а ви глядіть же, поцілуйте... А  хоч і нї, то 
мені байдуже ваші цілунки... Я не люблю, щоб мущини цілували 
мене в руки... Чого доброго, пані Марянка приревнує...

—  Я маю свою радість, — озиваєть ся господиня вказуючи 
очима на Кондуренка.

—  Адж е правда, Грицю, ви на мене молитесь!...
— А звичайно, звичайно, —  каже той засоромившись.
І в ту-ж мить Микола схопив Грицька за руку і поволік його 

до свого кабінету і дрожаче промовив:
— Галинка піднесла Петрови гарбуза, бо вона закохалась  

у тебе !...
—  Відчепись із н е ю ! ...—  перелякано одскочив Грицько.
— А ле-ж  правду тобі кажу !
—  Ти божевільний!
—  Х ай і так, коли-ж вона в тебе закохалась!... Бач, ти 

огрядний, високий, блискучого в тебе багато, а Петро —  він тілом 
може й здоровший за тебе, та з верху котеня проти тебе...

—  Та-ж  я женитись не можу...
—  І я вже сказав їй, що ти гниляк...
—  Н у, це то вже даремне.
— Тай Марянка казала їй теж саме, а вона все-ж таки за 

кохалась у тебе.
— Як то, і пані Марянка знає про мою слабість ?
— А що-ж тут негарного?
—  А Петро-ж знає про Галинчине закохання в мене?
—  Хоч і не внає, та бачить, ну мовчить, а я теж мовчати-му.
— І чорт мене сюди приніс...
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— ї й  приїхав сюди за тим, щоб виявити те, що Галинка, не 
кохаючись із Петром, могла побратись з ним.

—  Виходить —  людину од гречки спас ?...
— Може^ й так.
— То хай же вона йде на чиїсь иньші руки, а я боюсь, щоб 

часом вона й менї не вклеїла рогів, бо в мене властиво на таку 
особу і палкости не стане...

—  То ось же тобі за це, д р у ж е !...
І Микола по щирости поцілував Гриця.
Той заспокоївсь.

X .

Подали сьвітло. Скрізь гомін.
Галинка дістала хустку і оголосила :
— Панове, хто хоче гіпнотрувадодеь, тому завяжем очи.
— Я ! —  вихопилась Яргіяка.^ ^ 1
їй  завязали очи. ^
—  А  хто-ж присиїїляти-ме? * ^ ^ * 0  %
Усї мовчать. ^ 9  ^
—  Пане Грицько, а ви часом не в й е ^ >  й^ис& іяти  ? —  звер

нулась Галинка до Кондуренка. ^
—  Я бував на таких сеансах, то б а ч и ^ Й ю ^ р  *$йьки хотять 

когось приспати, то треба, щоб на нього ^ с ^ п р и ^ н і  дивились 
і разом же чогось небудь одного жадали. Суб&де моаЙГ нї про що 
не думати, а присутні не мають права зробити у своїй думцї жад
ного звороту.

Тут Гриць правою рукою взяв Ярину за ліву руку, а своєю 
лівою за ї ї  шию.

Присутні загадали, щоб стара панна стала перед канапою на 
вколїшки і поцілувала з неї вугол.

Кожне думало так, як на цей раз йому здавалось треба було 
думати.

Ярина міцно трималась.
— Н е піддаеть ся, бо не вірить у ц е ! — оголосив знеси

лений Гриць.
—  Пане Грицю, серденько, от мене, мене п рисп іть! — ви

хопилась Галинка. -  Я піду до суміжного покою, а ви тут щось 
иридумайте, що я повинна зробити.
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Узяли Грицькового золотого з діямаїїтом перстня, царський 
дарунок за варту в двірцї.

Ця „прелесть“ була відома Галинцї.
Перстпя поклали Петрови в кишеню.
Галинка мусїла одіііукатй.
Її закликали, завязэли очи.
Гриць і Галинку взяв також, як перше брав Ярину.
Усї нервово напружились. Кожному здавалось, що він думає 

тільки про перстня, про те всякий думав щось иньше своє, а про 
що, одно другому не сказало-б.

А тим часом Грицькові жили поналивались, а його темні го
рючі очи впились у Галинчине тїмя...

Панночка злегенька дибає в перед... Ось її щось не пускає... 
здерж алась... Кришку назад инеть ся !... ІІересилилась, дійшла до 
вугла, де стояв Петро, намірилась простягнути свою руку і раптом 
огидливо повернулась і одскочила далеко у другий б ік !

Там уже Галинка наблизилась до великого круглого стола, 
почула його перед собою, постояла трошки, а далї, наче застигла 
на місцї і тут лее зомлїла, наважилась упасти...

Її підтримали.

X I .
Третього дня сьвят громада змовилась іти на офіцерський 

баль, через те Галинка схопившись раненько побігла до дому, щоб 
до балю відбути ялинку у свойому пенсіонї.

У той день Туркевичі саме обідали, як із еїний почув ся го
лос Ковтуновського.

— А ось і ротний з ’явив ся !... —  кричить він.
—  Невже твоя черга на роту ? — здивував ся Микола.
— На законнім основанію... Оце телєґраму одерж ав!...
„Позавчора набридав, іще лїзе сьогодня... Пропало сватання!“

— зажурив ся господар.
— Невже телєґраму одержав ?
— По нових правилах тепер кілька чоловіка плєвненських 

героїв призвели у нашому полку на підполковника, от і попав, 
а то-б закис !...

„Гриць поїде у  свій полк, а цей якийсь час тут іще ировеш- 
таєть ся — упадати-ме за Галинкою“.

— А як там у вашому Плоскому ? — питає господиня гостя.
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— Там тільки в болото буває „плоско“, — одказує Іван.
—  Там у Плоскому гарненькі офіцери, — каже пані Одарка.
—  Наш ґарнїзон найкращий, у нас на полкові балі по сім

сот рублів ураз тратить ся.
—  Н а одному з цих балів одна офіцерша приревнувала свого 

чоловіка до другої, та сама бац у г іст ер ію ! — каже вдовиця.
—  Яка може бути гістерія у ж ін ки?... — загарячив ся Ков- 

туновський. — При мені теж товаришова жінка бацнула в гістерію , 
а я на неї вибухнув відро води з льодом — ожила!... Тепер, нв' 
бійсь, при мені більш не паде!...

—  А де та позавчорашня панна, ну та, та, памятаєш ?... —  
раптом перемінив гість свою мову.

—  Неодмінно о д іб є ! — злякав ся Микола.
— Пішла до дому... —  одказав він нриятелеви.
Тепер уже Миколину голову свердлила невпинно думка тільки 

про те, який би такий ґанч знайти і в Івана, щоб і цей не міг 
присвататись до Галинки.

А новий ротній тим часом розппнаєть ся про те, що як не 
кажи, а чоловіки краще за ж ін о к !

Микола навмисне сперечаєть ся з ним, бо все-ж таки жінка 
краще за чоловіка !

Свою думку господар підтверджував прикладами з власного 
життя і все так підпирав свою гадку, щоб забити гостеви баки, 
щоб не дати тому балакати.

Ковтуновський не витримав, перебив господаря і закричав :
— Толстовець, толстовець, досить!... Розумію т е б е !... Н е

давно оце я й в Києві бачив таких двох субектів, як оце ти, але 
я їх од разу зрозумів і теж як і тебе осадив!... О, вони в мене не 
писнули!... Тай в 8апалї я вмію здержувати вашого брата!...

—  Отак ми завжди з Миколою, — раптом звернувсь Ковту
новський до громади, —  сперечаємось, сперечаємось, а щоб посва
ритись, то ніколи.

—  Який жаль, який жаль, що нема Галинки, от де була-б їй 
роскіш !... — уже в девяте шепоче Марянка на вухо Миколі*.

—  Чом ти не женив ся ? —  спитав ся господар гостя.
—  Думаю та боюсь, бо кінець моїй волї буде у крутанинї 

з жіноцтвом! Тепер тільки офіцерських жінок не зачіпаю, щоб не 
сором було товаришам у вічи дивитись, а то до кожної пристану !
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з о

— Не вінчаючись насьмієть ся з Галинки !... — страждав 
в думці Микола.

— І кумедне-ж це жіноцтво : одна свого чоловіка ревнує до 
кожної иньшої жінки, а сама такою ляльою бігає до мене! Друга?  
за  цю Бог гріха попустить, жертвую собою, бо має старого чоловіка.

—  І не набридне вам таке життя ? — докірливо спиталась 
папі Одарка.

—  Н ї, труба, кінець — оженюсь і сам ні на крок із дому, 
а її теж не пущ у...

—  Справді, треба якось инакше починати жити... Особливе, 
знаєте, сором стає тодї, як згадаєш  „Крейцерову сонату“ Толстого. 
І що то за розум, що то за і*енїй з цього письменника!

—  Як він не крутить, а всї його думки про Г ал инку! — му
чить ся Микола. —  Побачивши її, він од разу посватаєть ся...

—  Ти, звичайно, —  звернувсь господар до Івана, —  як сва- 
тати-меш ся, то яко порядна людина, скажеш нареченій, що ти на 
ліве око нічого не бачиш, і що правим теж не добачаєш ...

— А ти-ж про це звідки дізнав ся ? — заметушив ся при
ятель, бо з своєю слабістю він од усього миру ховав ся.

— А  хиба-ж це яка погана слабість, чи що, що про неї пе 
можна говорити?

—  А як же, нареченій я неодмінно скажу про свою сла
бість, —  схаменув ся Іван, — це-ж  не є щось заразного... чи так 
я каж у?

—  А вже-ж, а вже-ж...

X II.

Ялинка у пенсіонї давно вже скінчилась, а Галя, убравшись 
на баль, другу годину сидить мов на шпильках, мучилась, стра
ж дала чеканням.

О пів десятої години, зоставивши Петра дома глядіти за 
дітьми, Туркевичі з Грицьком та Іваном постукались до Галинки.

Панночка зараз мов ошпарена вилетіла з хати на двір, наче 
вмисне нікого з мущин тут не бачучи, нервово схопила Марянку 
під руку, потягла ту вперед за собою, поспішаючись на баль.

А вже на балї між офіцерами іде  розмова:
— Чия це така струнчаста панночка? —  спитав ся у Дизї 

поручник Яценко, відомий офіцерський танцюриста.
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— Майже що моя братова... —  погордо висунувсь Микола 
з-за плїч балакачів.

Д алї Туркевич не зробив іще й двох кроків, як до нього п ід
біг полковий діріж ер і промовив:

—  Панна Галинка сьогодня надзвичайно інтересна — красуня  
тай г о д ї !

— Гарна дївка, бо засватан а!...
—  За кого?
—  Н аш а...
Деріжер уже трошки чув про Миколиного родича, одійшов 

собі, а Туркевич гордий тим, що ця Галинка, цариця сьогодніш 
нього балю, усе-ж  таки буде їх н я !... — поважно виступав по 
клюбі.

Галинка-ж умліваючи крутить ся з Грицьком у віденському 
вальцї. Далі вже не одстаючи і не зводячи очий з свого кава
лера, вона гуляє з ним під руку по клюбних покоях, що зараз так 
гарно тут убрані, де на всіх вікнах такі роскішні мережки... 
Скрізь така сила канделябрів, ярко блискучих хрусталїв та жовто- 
горячих електричних вогнів! А  там, на високих хорах, невпинно 
ревуть музики, що в купі з силою гарноспяняючих перфум іще 
більше ваблють людий до кохання...

Микола не вигримує, зачарований він підходить до Галі, 
і здержуючись ніжно лепече до н еї:

—  Сьогодня ви щастя м оє!...
—  А  я рада, я дуже щаслива тим, що ви на мене не гнівні 

і через те зараз я хочу з вами танцювати до заги н у!...
І Галинка, збираючись до нового танцю, ніжно схилила го

ловку на Миколине плече.
В  цю хвилину музики почали стишуватись, а врешті їхні вгуки 

і зовсім вамерли...
—  М а зу р а !... —  властно скрикнув Микола.
Музикам нема діла, що не деріжер скомандував, що ще до 

цього танцю не прийшла черга, вони нервово, задирливо вдарили 
мазура.

І Микола з Галинкою мов застояні баскі коні іскраво залЬ  
тали по великих покоях.

За  ними вся громада наелектризувалась, у с і мов божевільні 
гасали, крутились.
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—  Од щастя я навіть не знаходжу собі місця !... — по бучних 
турах, задихаючись говорить Галинка Миколі і разом же не зво
дить свого пронизуючого погляду з Гриця, що поруч із ними 
йшов у парі з Марянкою.

Остатні Галинчинї слова забили дух М иколі; тепер він по
бачив те, чого й досі не постерегав у соб і; його душу тягло до 
ц ієї красуні, йому жадалось її  пестити, голубити, плакати,.. 1 хоч 
це було на людях, йому не стало сили, щоб здержати себе !

Спянїлий Микола лепече
— Ваше щастя —  моє щастя !...
Галинка душею вчуваючи для себе щось недоброго у цїй 

справі, здрігнувшись, промовила :
—  Дайте мені волю, я тільки крихітку хочу пожити!...
В цю хвилину вона задумалась, зітхнула і пробубоп їла:
—  Н і, я всім несу нещастя,..
—  Де ви, там щастя кожного мущини!... — не розбираючи 

панноччиних думок дріж аче промовив Микола. І разом же, наче 
пробудившись від тяжкого сну, він геть прогнав від себе свої гріг 
шні думки, великодушно ск а за в : —  Дитино моя, ідіть , веселіть ся, 
танцюйте.

„Не теряйте дни златие —
Ихъ не много въ жизни с е й ! . . .“

X III .
Іван, прийшовши на баль, влип до Марянки і мало що від

ступав ся од неї. Он і зараз сидять вони собі окремо і він під- 
юджуе ї ї :

— У мене велика сила палкости, а ви —  риба. Хочете, 
я вам це доведу ?...

—  Не потребуете доводити дурниці, —  спиняє його Маряика.
—  Нозавтрому в театрі дають виставу, ходімо з вами.
—  Т реба буде спитатись чоловіка, чи не піде й він.
—  Велике щастє ваш чоловік, паче ви прилипли до нього... 

Нема Миколки —  є Йванко !
—  Гей, Іване, йди-ж, повитай ся з Галинкою!... Чого губу 

дмеш, бери панну у танок!... — зачарований гукає Микола до 
приятеля.

—  Еж натрапив на д у р н я ; їй і без мене весело, хай танцює, 
'вона мені не ц ікава!...
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— Рем ствує! — подумав Микола.
—  А все-ж таки скажи по щирости, як тобі до вподоби панна 

Галя ? —  спитавсь він у друзяки.
—  Сьогодня вона менї зовсім не подобаєть ся.
—  П оїде Гриць —  Іван прилипне... —  усе-ж  таки гнїтить 

думка Миколу.
Од разу за вроду, за жвавість, за дотепність до танців кава

лери з бійкою хапались до Г а л ї; як же Грицько надовго затанцю - 
вавсь із якоюсь иньшою панночкою, Галинка зовсім розкисла. Тепер  
уже як тільки комусь із кавалерів доводилось побути з нею у ка
дрилі’ хоч трошки на самоті, то жаден з них не міг од неї доби
тись ні* слова, вона насупляно мовчала і з боку виходило так, наче 
ця панночка чомусь дуже гнівна на свого сучасного кавалера, за  
тим вони один по одному хутко од неї порозбігались.

Ковтуновський зарані* сам собі пішов із клюбу.
Микола збираючись до дому, спитавсь у Галинки:
— А ви в нас, чи дома ночувати-мете ?
М арянка штовхнула чоловіка.
—  У бальовому строю ранком незручно до дому вертатись...

— наче роздумує панна.
—  Н у, то ми проводимо вас зараз до вашого дому... —  під

тримала М арянка.
В ід  клюбу до пенсіопу було недалечко. Галинка йшла під  

руку з Грицьком і наближаючись до своєї хати, панночка усїм тїлом 
нервово здрігнулась.

—  Як неприємно дзвонити т у т .. Сторож ночує, йому треба 
вставати, гримати-ме, начальниці* скаже...

—  Я через те штовхнула тебе, —  пояснює Марянка Миколї,
— що Галинка, бач, уся аж пашить до Грицька, коли-ж це зали
цяння нї до чого.

г— А  от менї шкода її , щоб не розплакалась, — каже 
Микола.

—  Неодмінно плакати-ме, бо почуває, що завтра Гриць буде  
8відси далеко... Але то нічого, хай виплачеть ся, на серці* по- 
лекшає...

Біля пенсіону Галинка нервово смикнула за дзвінок, а гул  
із нього уїдливо залунав по великих покоях.

—  Ненько, начальниця вчує!... Х оч би де втекти зв ідси !
Присутні мовчать.
ЛІТЕРАТ.-НАУК. ВІСГНИК XXVIII. З
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— Б -р -р .. . як противно мешкати у цьому ненсіонїІ...
Двері рипнули, з них висунулась скуйовджена біла борода.
Галинка тїню чкурнула за двері.

X IV .
По балю, ще як усі спали, Микола схопившись сїв у ліжку, 

обома руками зчавив свою голову і пробубонїв :
—  Господи, яку велику силу вражінь поиереживали м и! Наче 

посл абл и!
— Щ о ти там мимриш ? —  звернулась до нього жінка.
— Кажу, що всі ми наче почаділи за ні три дні',
— З цім своїм сватанням ти зовсім здурів, бо не відав, собі 

чи братови сватав V
— Щ о ти верзені ?
— Я кажу те, про що ти думаєш.
—  А я, навпаки, думаю про те, як воно все це хитро вийде: 

Гриць поїде, Петра не буде, а Іван до Галі прнсватаєгь ся... 
Тільки-ж певне, він їй за свої очи нічого не скаже...

—  Тепер усяке клоччя у твою голову л ізе... Н ічого не ро
зуміючи у людських справах, ти дуже наперед забігаєш ! — грим
нула жінка.

—  І зовсім же ні, —  байдуже огризнув ся Микола.
—  Коли так, то ти певен і в тому, що Йван із Галинкою 

просити-муть тебе й за батька ?
—  Пошти що так... Та ще я думаю про те, як ловко Йван 

ирикидаєть ся: „Вона, каже, мені не ц ікава“ ; а про себе инакше 
дум ає: „Х ай но, гадає, Кондуренко поїде, Галиика буде мо я ! “

— А до всього цього ось тобі додаток, — перебила жінка.
—  Т обі, бач, усе очевидяче, ти тільки свого носа й не бачиш. Для  
якоїсь иньшої жінки може-б мій додаток і приємний був, коли-ж 
мені добре відомо, до чого то ріжне грання очима веде у цьому 
життю для замужиої жінки : твій щирий приятель Іван, що разу, 
як здибає мене, стріляє по мені очима, а це мепї дуж е противно! 
Р аз я ненароком виговорилась йому, що тебе дома не буде, а він 
це собі на користь залічив ти пішов у калавур, а він припер ся 
та од разу цмок мене в руку, цмок у  друге. Бачу, ти дома, не 
цілує, а тут не одгониш ! Щ о далі було-б, не знаю, бо зараз Га- 
линка прийшла, почав одводити очи, став до неї залицятись.

—  Оце то приятель... Я-ж й о м у !... —  задріжав Микола. —
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д  цікаво справді було-б —  адже тепер він уже певен у менї —  
лапку поклав, а тут у саму патетичну хвилину так приємно зац ї-
дНТЬ ПО 'Н И Ц Ї ! . . .

—  Е г, усї ви чоловіки однакі, на пас як на скотів дивитесь.
—  А вже-ж так, бо ми ваші раби, ви що захочете, те з нас 

зробите! Я-ж його нагодую лящ ами!... —  лютує Микола.
—  В с і ви м ерзота!,.. Т ь х у !... — огидливо снлюнула жінка.

X V .
Четвертого дня Різдвяних сьвят Петро з Грицьком улашто

вувались виїздити. їхпя подорож була по одній дорозі.
—  Як би я когось зрадила, то вже ногою більше не ступи- 

ла-б у ту хату, а у вашої любої Галипки салдацька совість : не 
маючи сорому, воші неодмінно ирииреть ся! — гостро сказала 
Ярина.

Справді Галипка прийшла ще зарані. На неї всі старались  
не звертати уваги, а її весь цей час била нервова пропасниця !... 
То вона непритомною блукала по хатах, то знов наче прибудж у- 
•ючись підбігала до одного, до другого з присутних і від жадного 
з них не знаходила собі поратунку.

—  Я бачу, мені’ брак тут місця... —  знесилена обертаєть ся  
вона до Ярини.

—  І сама це відаю, що мене сюди принесло?
Старій папнї жадного діла до чужої душі —  вона уперто  

мовчить.
Господар дивить ся на все це і хоч там десь далеко у нього 

в серединцї й радісно кришку, бо очевидяче, як ця панночка вже 
тільки аж тепер каєть ся за те, що пе віддала ся за Петра, і  ра
зом же якийсь великий жаль обгорнув мягку Миколину душ у; йому 
сором ставал о!

Його щось підбивало, щоб підбігти, обияти Галинку, попро
сити у неї вибачення за всю цю бучу, яку сам він збив. Тільки-ж  
якась погана людська затримка не пустила його на це...

М арянцї теж було пе по собі, і їй хотілось плакати, але й 
вона здержувалась.

У протязі цілого дпя жадне не прибрало розмови до речи, 
усї наче справді почаділ и !

— Як ми раді, що ви прийшли!... — одноголосно скрикнула 
громада, побачивши паню Одарку, що зараз тут з ’явилась.

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


—  Я така безщасна, мене так вимучили мої сусїди , що му- 
сїла до вас тікати!... —  дістаючи хустку з свого лантушка знеси
лено промовила удовиця.

—  Які-ж це такі сусїди вас мучили ? —  допевняєть ся го
сподиня.

—  Н е питайте, бо мені дуже хочеть ся плакати... Х очу за 
спокоїтись... Дайте скляночку пива...

—  Хто не, той од разу повеселішає, а там — розплачеть ся,.
—  каже Микола.

—  А я хочу одну хвилинку побути веселою, а що буде далі, 
не хочу думати.

Тут удовиця потай торкнула Миколу за лікоть і сама пішла 
до кабінету. Микола за нею.

—  У чому р іч ?  — питає той здивовано.
—  Оце тільки що випровадила од себе Ковтуновського ; за 

прошує жити з ним на віру, це раз, а друге, мені так хочеть ся 
поцілувати вас і щоб цього жадна душа не бачила... М ені без вас 
тяж ко!...

І з паниних великих очий закапали сльози.
Умліваючи пані Одарка довго висіла у Миколи на шиї...

X V I.
Петра з Грицьком до двірця поїхали проводити Марянка,, 

Ярина й Одарка.
Микола був дома.
Галинка сумна, ображена, знесилена з дому Туркевичів сама- 

собі попленталась до своєї господи, бо всї наче змовились умисне 
не запрошувати її їхати з усїма до двірця. ІІрийшовши-ж до дому 
вона мерщій зачинилась у свойому покою. Скинувши оком навколо 
почула себе самотною в цілому сьвітї. Ось погляд її спинив ся на 
лицї Пресьвятої М атери, що висів у кутку, упала перед ним на 
коліна, щоб помолитись. А  слова молитви сходили з уст. Т одї, не 
знаходячи собі місця, панночка поклала голову на ліжко і тяжко 
заридала...

Вже л ізної доби Марянка повернулась7 до дому і була дуже 
веселою.

—  Серце, Миколко, страждай, муч ся !... Яка ніч, яке щ астя! 
Як нам було весело, як ми всі реготал и сь! Н а двірцї кожен ва- 
здрячив, задивлялись на нас. Петро в жарт закохав ся в Одарку,
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я в Гриця, а він усе допевняв ся, чи лагідно ми з тобою живемо ? 
Ч и я  щаслива? Н е просто питав ся, а все обміжками підходив до  
дього. Думав, що я скаржити-мусь на своє безголовя, ну, а він би 
мене за це пожалував...

—  І цей за сл а б !... —  з просоння буркнув Микола.
—  А  щоб і Яринцї сказати щось приємного, Гриць умовив 

ся з нею, що як вона віддаючи в рост ті свої два тисячі, що їх  
зараз у себе має, збере власних пять тисяч, то він вийде в од- 
ставку, побереть ся з нею і тоді вони заживуть у свойому В іл азір і.

— Прощаючись, я спиталась у Г р и ц я : А може, кажу, від вас 
Галинцї вклонити ся ?

—  Н а що я маю їй кланятись, як ви тут є, —  одказав Гриць.
Він це може й в жарт сказав, а менї од разу стало чомусь

неприємо. Я, бач, дуріла, а він може цього не зрозумів... Ш кода  
те, що ти тут сам сидїв...

—  А то-б щ о?
—  П остерегаю , він погано про мене думав.
—  Ч ад, тай г о д і !... —  каже Микола.
— Матїнко м оя ! —  злякалась жінка, — це в тебе та сама 

додушка, на котрій спав Г р и ц ь ! . .  Мерщій викинь її, на тобі другу, 
а то ще заслабнеш !,..

М. Житомір, 17/111, 1903 р.
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