
В, Е. Накрохин.

Т А Л І С М А Н .

І .

В один день у липню перед празником в N-ськім манастирі 
близько Петербурга, на Нетергофській цісарській дорозі буває ожи
влений рух піхотинців, що поспішають із міста до манастиря. Йдуть 
по два, по три люда разом, деколи цілою родиною, старий і ма
лий, мущини й женщини, майстрові, різночинці', з паличками, вуз
ликами, бляшаними горщечками від кави. Пройшовши пять-шість 
верстов яка будь компанія приваблена тінню придорожнього лїса 
або неогородженого парку робить спочинок: спочивають лежачки 
під деревом, по приятельськи бесідують, закусують і знов у до
рогу. Під вечір рух піших богомольців майже устає, а через добу 
вони вертають назад домів.

Не богато потрібно сим людям, щоб нести з собою нічим не- 
аахмурену радість житя. Вернуть вони в свої сутерени і стрихи, 
почнуть знов робити від раннього ранку до пізнього вечера, та 
довго ще будуть говорити про те, як вони ходили на відпуст і в спо
минах їх кожда подробиця буде мати значінє цілої події. І  якими 
незвиклими будуть здавати ся їм нічого незначучі випадки подо
рожі, лише для того, що се були випадки па лонї природи, посе
ред оживляючого повітря, віль і огородів і запорошеної цісарської 
дороги, далеко від буденних обставин міського житя. Та розуміє 
ся, всілякі випадки бувають з подорожними людьми.

Йшли одного разу вечір, у передодень згаданого празника, 
три запізнені піхотинці, що надїяли ся прийти до манастиря аж 
у ночи. Сонце вже спускало ся на поверхню моря, праворуч від
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них, і вогняною кулею стояло за віддаленими, рідкими купами де
рев, що виступали як пальми оазіса над пусті і долинковаті бере
ги затоки.

Вся далечінь ііо той бік цісарської дороги була відкрита : 
плоскі грядки огородів лишень зрідка переривані поодинокими хат
ками огородників, а за огородами багниста рівнина ступнево спу
скала ся до моря. Ліворуч від цісарської дороги місцевість була 
вища і ховала ся за акаціями і бояришником, із за котрих вигля
дали напів опущені віллі.

Один із подорожпих, молодий чоловік з маленькою білокурою 
борідкою, — ремеслом тапіцер, назвиском Тьозкін, — ішов спе
реду і дуже любував ся.

— Яка ласка Божа, Господи! Дихаєш — не надихаєш ся, 
дивиш ся, — не намилуєш ся!

Обличє в Тьозкіна було саме безтурботне; очи живі, волося 
кучеряве, кашкет па бік, загортка на опашки, одним словом, не було 
сумніву, що у сього щасливого чоловіка „душа весела({, „на душі 
легенько

Другий подорожний — швец Ґолєнєв, був значно старший, 
шізший ростом і грубший. Довгий жакет і. низько насунений кашкет, 
що закривав цілу потилицю, придавали йому поміркований вид. 
І справді він мав власну робітшо в сутеренах величезної камяницї 
в Ізмайлівськім полку, з вивіскою в вікпї на взір чобота, виріза
ного з білого паперу. Чоловік з сталим характером, з порядним 
суспільним положенєм, він не давав звабити себе безплодними рі
чами, не звертав великої уваги на пейзаж, але з увагою споглядав 
на огороди, цікавлячи ся, в якім станї цьвіт картоплї і листе ка
пусти. Тимчасом товариш його, коли й дивив ся туди, то бачив 
лише молодих селянок, що пололи грядки. Та взагалі по обличю 
Ґолєнєва можна було догадувати ся, що й він скорше задоволений, 
і і їж  иезадоволений подорожю.

Фіґура третього подорожного не визначала ся імпонуючою 
зверхністю. Се був уже дїдусь, з обголеним, щітинястим підбород- 
ком, худий і бідно одягнений. В руках у його була паличка, та й 
з її помічю, бачило ся, трудно було йому поспішати за Тьозкіним. 
Він „спішив повільно", дрібним підтюпцем; широкі нанкінові штани 
його тріпали ся при сїм, але посував ся вперед він не скорше 
свойого порядного співподорожника Ґолєнєва, що йшов доволі по
вільним кроком. Нашвали дїдуся по батькови Мусієвич; имени його
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мабуть нїхто не знав. Він був „сам як палець". Колись-то він 
мав жінку й діти, але „Бог забрав" їх. Одного часу він шукав 
потіхи в подорожах до далеких манастирів, а тепер доживав свого 
віку в Петербурзі, находячи, що „лїпше сего міста на сьвітї нема". 
Він'скільки разів на рік мав порядний заробок: у Вербиу неділю 
торгував херувимчиками, для Великодніх сьвят робив рожеві кві
точки до пасок, для Різдвяних сьвят обробляв і вбирав маленькі 
дешеві смерічки з обручами, які купує простий нарід. В  останній 
час у році йому приходило ся круто і коли будь він не числив 
гріхом простягати руку на церковнім порозі. Та й сей бідак, зда
вало ся, був у сю мінуту щасливий по свому, і на його обличу 
була написана тиха радість.

Коли всі троє стали лицем до заходячого сонця, милуючи ся 
картиною заходу, дїдусь здоймив кашкет, тремтячи притулив його 
разом з паличкою до грудий, схилив голову на бік і застиг у тій 
лозї. З таким виглядом він, гідний жалости жебрак, просив па цер
ковнім порозі милостині, і певно з таким самим виглядом євангель
ський митар звертав ся до Бога.

— Сьвіте тихий! — прошептав він у молитовній екстазі. 
Молитва напімнула Тьозкіну про цїль їх подорожі, що раньше не 
приходило йому до голови.

— Ну, панове, за що молити ся йдемо ? — заговорив він, 
коли сніп соняшного проміня втопив ся в морі і подорожні пішли 
всі разом. — Ти Ґолєнєв, чого собі будеш просити в Бога?

— Чого ? Доброго покупця — ось чого мені конечно про
сити, — відповів Ґолєнєв. — Нема у мене чомусь, братчику, пра
вдивого успіху в ділі. Робиш совісно, міцно, товар даєш правди
вий, а покупця доброго нема... Ти, кажуть, роби делікатно! А ? Як 
се розуміти? Делікатно! Адже-ж я не сокирою шию...

— Так, так, буває невдача в роботі, — згодив ся Тьозкін.
— Лише я на се поскаржити ся пе можу, нема що говорити. 
А щастя правдивого теж нема... Ну, скажи ти, будь ласка, брат
чику мій, котрий раз на перегони їжджу, котрий рік у карти граю,
— хоч би па сьміх коли виграв! Нема щастя!... І  знахідки теж: 
люди знаходять, а я хоч би тобі зломаний гріш коли!... Так чого! 
На льотерію минулої зими в Михайловськім манежі коня вигравали: 
беру білет, а сам наперед знаю, що коня менї не бачити. Пропа
дай папірець! А вже як хотіло ся коня виграти!

— Поіцо тобі кінь ?
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— Та нї, не те... Щастя нема І...
Вони замовкли. Мусїевичу видало ся образою, ідо його навіть 

не питають : яке у нього може бути щастя, — нїби нещасливше 
Мусїевича нікого на сьвітї й нема.

— Де воно, щастя? — почав Мусїевич. — Був у мене свояк 
Автоном. І в чіпці родив ся, а каліка чоловік вийшов, та ще ка
ліку й до війська взяли. Вислужив речинець, вернув ся до села, 
захтїв женити ся, — нї одна дівка не йде. Сусід Микита висватав 
йому дївку Агашку: так, скажемо, щось нїби вільна женщина була, 
в місті жила. Звінчали ся. Вона пожила з ним три дні, та й утїкла 
до міста. Жив на посьмішках, конати став — лежить у хаті, гово
рить з горячки: „Допоможи, Господи, лиш домів дістати с я !... Там 
тепло буде... Там уже гаразд буде“ ... Сконав — ніхто не хоче 
труни робити. На силу найшов ся добрий чоловіх. Зробив труну — 
вийшла коротка, віко не закриваєть ся... Тут уже одна женщина 
стала над ним плакати...

— А в чіпці, говориш, родив ся? — запитав Ґоленев.
— В тім то й річ, що в чіпці. Для того й оповідаю.
Цісарська дорога помалу пустіла. Подорожних уже не пере

ганяли вози чухонців і кольонїстів; ніхто не попадав ся їм назу
стріч. Віллі ліворуч від цісарської дороги з’являли ся з безко
нечними прогалинами. Огороди на право змінили ся чагарником иви, 
вільхи та березника, через котрий ішла в напрямі до моря, певно 
на сінокіс, не буркована, чорна, покопана колесами дорога. Наля
гла мряка і вся місцевість приняла сумний і пригпетений вигляд. 
Відкись з переду чути було хрипле і жалісне мукане цілого хору 
биків, і слідом за тим із за рога цїсарської дороги, назустріч по- 
дорожним, показала ся череда худоби дрібної як вівці, брудної 
та худої. Бики мукали то поединчо, то хором, підіймаючи голови, 
нїби хотячи сказати людям : „Ми нещасливі! Нас ведуть на заріз!“ 
Уся череда, підгонювапа двома погоничами, посувала ся вперед 
густою масою, підіймаючи за собою одностайну хпіару куряви. Ся 
хмара куряви змусила подорожних зійти на бік, і вони пішли по
при цісарську дорогу чагарником, розгортуючи гилячки иви та 
вільхи.

— Яке містечко, га ? — говорив Ґолєнєв. — Хащі, сухе 
гиляча, жаби так з під ніг і скачуть. Чого доброго, і на гадину 
наскочиш, га?... У нас па провінциї по таких місцях гадюки ви
водять ся.
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— На Афонї йду я одного разу стежкою, — відізвав ся по
заду його Мусїєвич, — а поперек стежки гадина лежить, жовта, 
грубіла руки. Я так і став — нї живий, нї мертвий. А тут монах 
іде, старенький теж, з паличкою.

— Чого ти, — говорить, — рабе божий, омертвів?
— Та ось, — говорю, — батюшко, вижу сю гадь... „О, го

ворить, у пас сеї гадї як котів. А киш ти ! Чого тм людий ля
каєш !а Замахнув ся на...

Мусїєвич не докінчив слова : всї три раптом стали як вриті.
— Видиш, Ґолєнєв? — прошептав Тьозкін, хапаючи това

риша за рукав.
Недалеко від них між деревами чорнів непорушний сілюѳт 

чоловіка. Він був, здавало ся, високого, велитенського росту і стояв 
з опущеною головою. їм стало ніяково і страшно.

— Невже небіщик? — нетвердо виговорив Ґолєнєв. — Мабуть 
висить. Га?

— Висить, не як, — потвердив Тьозкін. — Овва! Ходімо 
близше, може не з’їсть...

Вони нерішучо посунули ся вперед, мало не звалили ся в рів, 
вискочили хапаючи ся за неньки і опинили ся перед самим трупом. 
Велетень з далека, небіщик, висїв у темноті під деревами, малень
кий, худий, чорний, гідний жалости і все-ж таки страшний. Усї 
три перехрестили ся.

— Царство небесне! — сказав Мусїєвич.
— Ну, яке вже грішній душі царство небесне! — відказав 

Ґолєнєв. — Скажемо: вічний спокій, — і то хвалити Бога ! Ви
диш, гріх який на душу взяв! Ось, гадав, тут, мовляв, за тяжко 
терпіти; а що то там буде? Не подумав, що тутечки прецінь не 
на довго, а там же вічність ! Сього-ж і не подумав!

Небіщик нїби слухав у глубокій безнадїйности, спустивши го
лову і розклавши широко застиглі пальці.

Мусїєвич не витримав сеї картини і перехрестивши ся ще раз 
став мовчки вибирати ся на цісарську дорогу. Товариші його не 
спішили ся зійти з місця, оглядаючи небіщика від ніг до голови.

— По одіжі — наш брат Ісський, — завважив Тьозкін. — 
Оглянути-б одїж: картка повинна бути. Зараз би знали, з чого 
неборака повісив ся. „Причину смерти своєї сим об’ясняю, 
а в смерти моїй прошу нікого не винити". Читав нераз по ґазетах.

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


— Не наша річ оглядати, — сказав Ґоленев і повернув ся, 
щоб іти.

— Слухай, Ґоленев, — зупинив його Тьозкін. — А нрецїнь 
я своє щастє знайшов !

— Що ще скажеш? — з недовірєм спитав той.
— А ось що : я сей мотузок відріжу !... Він мій !...
— Тьфу, ти чудак! На який мотузок лакомив ся!
— На який! На такий! Ти не знаєш, що се за мотузок! 

Ліпше всякого скарбу! Талісман !
— Так ти куди-ж ідеш з нами?
— Або що ?
— А то, що ти се чорнокнижє чортівське покинь!
— Ну, нї, братчику, я свого щастя покидати не згожусь.
— Тьозкін! я тобі сього не позволяю.
— Ти?!
Тьозкін змірив товариша згірдним поглядом і мовчки поліз на 

дерево. Дерево порухало ся, гиляка, на якій висїв труп, гойднула 
ся і небіщик повільно став обертати ся довкола себе.

Голенев кинув ся переступати через корчі навпростець на 
цісарську дорогу, де вже дожидав його Мусїєвич.

— А Тьозкін де? — спитав Мусїєвич.
—. Без нього видно треба йти, — відповів Іоленев зади

хавши ся.
Та Тьозкін уже поспішав до них, заховуючи до кишені мо

тузок.
— Ну, чого стоїте? — спитав він несамовитим, ніби не своїм 

голосом.
Він був збентежений, руки його не ионадали в кишеню. Ґо- 

лєнєв ухопив його за рукав.
— Покинь сю нечисть !
Тьозкін виймав руку і замахнув ся.
— Язиком мели, а рукам волі не давай! — крикнув він.
— А коли так, — сказав Ґоленев, — значить, ти нам не 

товариш. Я з тобою не піду!
— Ти ще спитай ся, чи піду я з тобою ? — відповів Тьозкін.
У нього була ворожа поза. Ґоленев махнув рукою, покликав

Мусїєвича, який не знав, що й сказати па се, і мовчки пішов з пим 
своєю дорогою.

Л1ТЁРАТ.-НАУК. ВІСТНИК ХХѴ. 11
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— А як же-ж. Тьозкін ? — питав Мусїєвич спішучи за Ґо- 
лєнєвим і що хвиля оглядаючи ся назад. Тьозкін дивив ся їм услід. 
Коли вони відійшли трохи, він поклав два пальці до рота і свисну»,

— Щасливо! — крикнув він їм у здогін.
— Рівним способом! — відповів Ґолєнєв.
Ть08КІН постояв ще, провів їх очима і звернув ся в проти

лежний бік, де слаба і бура, але но виличня пожежа визначувала 
місто.

I I .

В літі нѳтербурські мешканці роблять і иньші подорожі, те-ж, 
коли хочете, на поклінне, але не Господу анї сьвятим Божим, а тому 
богови, якого чтить цілий рід людський без ріжницї віроіспові- 
дань, — богови золота і марнотратства. Дні сього паломництва не 
проходять так непримітно в житю столиці, як дні блукань піших 
паломників, що вирушають у дорогу з вузликами і бляшаними гор
щечками від кави. Про них кождий знає, всюди говорять і оголо
шують у часописях.

Ще в передодень з вечера ви запримічаєте деякий неясний 
рух на перехрестях густолюдних вулиць, біля залїзничих двірцїв, 
у возах трамваю. Газетні рознощики, що торгують звичайно рано 
і в день, шниряють серед нічної темноти, накидаючи вам проґраму 
перегонів. Нї одна часопись не йде так скоро в дрібній продажі 
і не користуєть ся такою широкою популярністю, як сї програми.

Ранком у день перегонів кольпортер уже погорджує постій
ним покупцем часописи, до котрого в звичайну пору він підскакує, 
здіймаючи кашкет, із словами: „Нове Времячко? Звольте..." При 
сьому голос його звучить незвикло з ушанованєм, навіть по троха 
з пристрастю. Але в день перегонів кольпортер і не дивить ся на 
звичайного покупця часописи, не примічає його. Він лїтає як опе
чений, оч/у його шукають чоловіка порядного, що не читає часо- 
і і и с и і і  а дать грати на тоталізаторі.

— іроґрама перегонів! Проґрама!...
Самий смирний Петербуржець, що поспішає на перегопи, зу- 

пиняєть ся, дивить ся самозадоволено і ще з свого прекрасного 
далека, в Коломиї або на ІІісках стараєть ся всім дати пізнати, 
куди він чимчикує.
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Др^ів-ВІбпіотежа^
 ̂ Української 163

Православної Церкви в ЗДА'
— Фіякер ! На перегони! — говорись, Вш шЬ ^ зй̂  Мю#чим 

біля тротуара фіякрам. В дїнї він нїколи з ними не згодить ся 
і потихенько дійде пішки до Суворовської площі, де сяде на ім- 
періял трамваю, але нехай знають!

Чим близше посуваєть ся він до сеї площі, тим замітнїЗший 
стає вуличний рух у тім самім напрямі. Його иерегоняють вози но- 
водеревенського трамваю вже переповнені пасажерами і разом з ними 
і иерегонюючи їх здовж Марсового поля їдуть фіякри, летять вла
сні екіпажі. На Троїцкім мостї і на Каменоостровськім проспекті’, 
де смирний Петербуржець дивить ся на них уже з гори або з ви
соти — як хочете, — екіпажі згущають ся в масу, непрохідну для 
піхотинця, що гадав би перейти поперек дороги. А на залїзничім 
двірцї в Новій Деревнї місця в поїздах беруть ся штурмом. „Иуща“ 
б  відкритім нолї, на Коломенській цісарській дорозї, куди в день 
перегонів спішать филї народу, в звичайний час представляє пра
вдиву пущу. В  залїзничім двірцї нї душі, будівлї трибун, ріжні 
будівлї і стайні біля гіподрома як покинений манастир, стоять як 
вимерлі, мовчки. Келїї тоталізатора щільно позамикані. Скілька беріз 
сумно кидають тїнь на місце поєдинку Пушкіна. Несамовитим ви
падком шматочок землі, де була принесена ся жорстока жертва 
богу сьвітської суєти, попав у рейон перегонів, і сюди протягом 
одиого-двох місяців у лїтї, два-три рази на тиждень, з’їздить ся 
на скакунах і на ґумі „сам цьвіт“ суспільности, тут чути веселу му
зику, лунають радісні окрики на честь вигравших коний і джокеїв.
У сї дни „пуща" перестає бути пущою. Як мурашки коло мура
влиська, товчуть ся коло неї людські фіґури.

При входї до великої трибуни — амбасадори. З боку довгий 
ряд екіпажів. На цісарській дорозї — жандарми верхом. Від за- 
лїзішчого двірця валить юрба з тільки що прибувшого поїзду. Пе
регони вже почали ся, каси тоталізатора відчинені, в тісних корі- 
дориках перед ними вже трудно продерти ся крізь юрбу в бік гі- 
иодрому.

Та ось ми минули людий, що галасують, перераховують, від
дають і беруть гроші, і ввійшли до трибуни. Можна спустити ся 
на всипану піском маленьку площу, до барієри, і повернувши лице 
до трибуни заглянути з низу на людське стовпище, що амфітеатром 
шднїмаєть ся в гору і вліпило очи на гілодром, „очи повні очіку-
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ваняи. Але в сій хвилї перерва між бігами; купа розсилала ся 
і стоїть або бродить хто куди.

Яка мішанина одінь і облич, навіть племен і мови ! В росий- 
ській мові часто звучить неросийський акцент, часом жидівський; 
чути француські, німецькі та польські фрази. Богато типових фі
зіономій : джентльмени і леді, кантори і кельнери, біржовики і ко
котки, росийські гуртовики і дрібні торговці', чорні південні й орієн- 
тали. їїублика поділена на дві половині після трибун. В одній 
більше яскравих колїрів — „роскішне вбране" дам і ріжнобарвні 
шарфи на офіцерських кашкетах; у другій переважають кольори 
сірі і до середньої верстви публики лримішуєть ся простонародє, 
розуміеть ся, осьвічене, таке, що знає, що то за зьвірь — тота
лізатор.

Тут заклад по десять рублів майже завше збирають у складку; 
серед юрби ходять інтеліїентні й неінтелїґентні панове і пані, 
з оловцем і клаптиком наперу в руках, збираючи рублеві вкладки.

Ось у сю юрбу попав Тьозкін на другий день по своїй, так 
несподївапо перерваній нодорожи на відпуст. Юрба бурила ся перед 
великим бігом, у якім брало участь дванацять коний, власне все 
славетні фаворити, що часто діставали премії. Хто дістане на сей 
раз — питане було в високій мірі головоломне. Бородатий купець 
у довгій і широкій, але не модній загортцї па опашки і обкруче
ній докола шиї чорній краватці, мусів навіть здоймити капелюх 
і витерти хустинкою рясний піт на чолі, радячи ся з жінкою; 
а коли накінець вибір був зроблений і купець попростував до то
талізатора з десятирублевим папірцем у руках, глубоке недовіре 
гальмувало його кроки. Він ще раз похитав головою, зупинив ся 
і проговорив у розвазі: „Не знаю вже! Коли-б то знов помилочка 
не вийшла!"

Жвавий паничик зовсім без краватки, в кашкеті, прискочив 
до Тьозкіна з карткою.

— Мусью ! Не достає одного рубля на ПІарльоту Корде. Чи 
не ласка?

— Не жадаємо, — відповів Тьозкін.
Він ставив усі власні десять рублів уповні на своє різіко, 

згораючи жадобою попробувати „талісмана*, здобутого вчора. 
Але на кого ставити? Він зажмурив очи, тикнув пальцем у про
граму, — палець попав на четвертий нумер.
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— Чотири — і більше нічого! — скінчив він, стараючи ся 
не читати надруковане обік імя коняки, аби воно не збило його 
в пантѳлику.

З тим він пішов до каси, заплатив гроші і дістав картку 
з цифрою 4. Аж тодї він відважив ся дізнати ся, на яку коняку 
поставив своїх остатніх десять рублів, і зазирнувши в програму 
перелякав ся.

— Далїла! — прошептав він. — Ото пропасти! Попалась 
же Далїла якась ! Ніколи не чував.

Він нонлентав ся серед нублики, приелухав ся др бесіди, — 
ніхто не згадував імени Далїли: всї ставили на фаворитів.

— Просадив грошики! — подумав Тьозкін. — Ось тобі й 
талісман!

Він зовсім упав на дусї і з горя пішов випити. Для сего 
з заду трибуни була кантина огороджена плотом, щось нїби тракти- 
єрня, де публика тягла ниво і горілку. Він прийшов туди, сїв за 
столиком і попросив фляшку пива. Затоплений в сумні думки про 
страту гроший, він нї на що не звертав уваги, не замітив, як окру- 
жуюча публика стала рідшати і крок за кроком зникла вся без 
останка. Тишина на около заставила його оглянути ся.

— Певно почав ся біг? — спитав він буфетчика.
— Почав ся.
Він розплатив ся і попрямував до трибуни. В опустілім ко- 

рідорі біля тоталізатора до його слуху доніс ся галас голосів, 
у яких звучало більше сердитости, ніж радости. З за рога корідора 
він побачив, як пробігли остатні запізнені коні. Юрба вже зіхо- 
дила в розсип зі сходів трибуни. Облича були всї збурені, або 
зачудувані, або витягнуті. Одно обличе звертало на себе увагу,— 
бліде як полотно обличе молодого чоловіка в соломянім капелюсі', 
і довкола нього зібрала ся юрба. Смертельна блідість і сяючі 
щастем очи показували розмір виграної, що прецінь не міг ще ви
значити ся докладно.

— Далїла! Далїла! — переконував один.
— Ну, що ви мені говорите! — закидав другий. — На хре

бет перегнала!
— І подумайте, перед самим стовпом, цілком несподівано! — 

чути було в другій купцї.
— Молодець жокей! — милував ся хтось.
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— Англієць — жокейчик той? — цікавив ся бородатий ку
пець, що зробив таку помилочку.

— А ти гадав — ваш брат Ярославѳць ? — кепкував його 
приятель. — Нї, ви сїро їздите. Ваших більше по машині возять.

Перед великою трибуною піднесла ся дощечка з цифрою 4.
— Далїла! Далїла! — знов почули ся голоси.
— Та чи може бути? — не вірив собі Тьозкін.
А з боку тоталізатора вже вертали цікаві, що довідували ся 

про розмір виграної.
— Чи знаєте, панове, скільки ? Двістїтрицятьшість рублів на 

ординарнім!
— Ого-го! Кому то дістануть ся ?
— Та в нашій трибуні мабуть тільки ось сей молодий чо

ловік...
Тьозкін висунув ся, нідіймив свою карточку і тріпнув нею.
— Прибавте й нас! — сказав він.
— Ах, і ви теж ? Ото щасливець!
— Так і не бачив, яка й Далїла. І бігів не бачив — проси

дів у трактиєрнї, а тимчасом виграв... Піти, взяти...

З цїлою куною гроший вернув ся він із каси: як навмисне 
папірцї дали йому всї дрібні. Він став рахувати, зупинивши ся на 
однім із низших східців трибуни, — і помцлив ся; підняв ся на 
самий верх — і знов помилив ся в рахубі; спустив ся на маленьку 
площу, надїючи ся тут спокійнїще розібрати ся в грошах, — і ніяк 
не міг зібрати ся з гадками, щоб дорахувати принаймі до ста. Та
ким способом він переходив з грішми з місця на місце і рахував 
їх, поки не замітив, що з нього починають киити ся. Тоді він за
ховав гроші до кишені, виліз на барієру і нахмурив ся. Та й тут 
його стало підмивати перемінити місце; він зіскочив із барієрп 
і пішов до трибуни.

— Порахували? — спитав його якийсь студент.
— Двістїтрицятьшість рублів, і рахувати нічого! — відповів 

Тьозкін, але образив ся і повернув до виходу.
Він попростував до двірця зелїзничої дороги, де ще не був 

нї разу, чвалаючи на перегони звичайно пішки з Нової Деревні. 
Коли ввійшов до двірця, зупинив ся, оглядаючись.
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— Щось уже дуже чисто! — подумав він. — І публика 
чиста, і білі скатерки на столах і льокаї в фраках.

1 тут відчував він себе одиноким і нїби звязаним. Публика 
розсїла ся при маленьких столиках, а його проти волі штовхнуло 
до великого стола, що стояв по середині’, на саме видне місце.

— Сісти хиба, де люди не сідають...
Хоча се було сказано досить голосно, щоб його чулн 

всі, ніхто одначе не підтримав його яким будь співчутливим 
словом.

Він закликав до себе чоловіка з скатирочкою під пахвою.
— Ей, землячок любезний!
Чоловік наблизив ся.
— Дайно менї флящинку... коняку!
— Флящинку? Коняку? — перепитав чоловік непевним то

ном, ніби хотїв сказати: „Чи не за богато?<с
Тьозкін не знав, як йому зрозуміти сю непевність. Значить, 

його вигляд робить підозрінє, що він не в станї заплатити кількох 
рублів.

— Ось! — сказав він илещучи по пачці бумажок. — Бачив 
се? Двісті грицятьшість рублів і більше нічого. Всї тут!

— Так фляшку ?
— Фляшку і більше нічого!
Щастя... Чи не знаходило ся воно в сій фляшцї, як у вині, 

буває, містить ся правда?
Так, воно власне було тут. Щастя вливало ся в черево Тьоз- 

кіна і почало приймати величезні, фантастичні розміри. Цвитуща 
долина стелила ся перед вікнами зелїзничого двірця, десь пасту
шок грав на сопілці. Ніжний і ласкавий вітрець обвівав палаюче 
обличє Тьозкіна. Вбрані люди, прегарні і роскішно вдягнені жен- 
щ и н и  дивили ся на нього зі всіх кутків, переглядали ся між собою 
і шептали: „Щасливець"! Гроші в незліченій силі переповнювали 
його кишеню, тиснули йому груди і заставляли його що хвиля гу
кати на весь голос :

— Двісті трицятьшість рублів — і більше нічого !
І  знов убрані люди, прегарні і роскішно вдягнені женіццни 

лереглядували ся і шептали:
— Щасливець!
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До нього надійшли два пани в фраках, узяли його під руки 
сказали: „Звольте* і вивели його на цвитуїцу долину. Перегони 
скінчили ся. Публика валом валила через салю на перон. Ляндари 
і коляски летїли по цісарській дорозї до міста.

їхав на фіякрі й Тьозкін. Він сидїв в екіпажі похиливши го
лову, колисав ся і що хвиля повтаряв :

— І  більше нічого !...

ПІ.

„ А й  гроший нема — перед грішми, а й гроші є — перед 
злиднями..."

Два дні таємниче море житя крило в своїх филях без вісти 
пропавшого Тьозкіна. На третій день Ґоленев повернувши з від- 
пусту довідав ся, що його молодий приятель лежить у шпиталю. 
Дійшла відомість і до Мусїєвича, і в найблищу неділю вони разом 
подали ся навістити слабого. В шниталї треба було насамперед 
зайти в кантору довідати ся, в якій палаті знаходить ся Тьозкін. 
Сторож сидїв у канторі за столом, де пишуть, заложив ногу за 
ногу і скручував напіроску. Ґоленев з пошаною пояснив, чого йому 
треба.

— Нікого нема, — коротко пояснив сторож.
— Не можна довідати ся ?
На столї лежала розкрита книжка з реєстром слабих.
— Позвольте нам самим поглянути по книзі, — з незмінним 

ушанованєм проговорив Ґоленев і зробив крок до стола.
— Мало чого! — сказав сторож, закриваючи книжку своєю 

широкою долонею.
Ґоленев дістав пятачок і положив на стіл умилостивительну 

жертву. Тодї неприступне обличє сторожа приймило добродушний 
вираз.

— Ну, роздивляй ся, кого тобі там треба, — сказав від
і приняв ся знов крутити папіроса.

Знайшли, в якій палаті лежить Тьозкін, і пішли підіймати ся 
по широких сходах.

— Запах лїкарств! — повчаючим тоном замітив Ґоленев. — 
На груди дуже корисно.

— На се й шпиталь, — відповів Мусїєвич,
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Вони говорили шептом. У величезній, сьвітлій камяницї, серед 
високих голих стїн вони здавали ся собі маленькими і незначними, 
як зернятка піску. Бліда, виучена фіїура в халаті позирала на них 
зверха, сперши ся па поруча сходів.

' — Чи не Тьозкін отеє? — шепнув Мусїєвич Ґолєнєву.
— Один твій Тьозкін у шпиталі! — обізвав ся той іронічно.
Вони пішли по широких корідорах біля просторих палат, за

ставлених рядками ліжок, і тут Мусїєвич побачив, яке множество 
„Тьозкіних лежало безпомічно роспростертих на своїх ліжках, або 
ще блукало перше чим злягти і успокоїти ся на віки, або підняв
ши ся на ноги по слабости наповняло шпиталь. В однакових жов
тих халатах усі вони, на погляд Мусїєвича, були похожі один до 
другого.

В вікні одної палати стояв слабий теж у халатї, але ніби ще 
Л в жіночім чіпці, з круглою, твердо закотурманою в білу шмату 
головою і з рукою на иеревязи. Він троха відступив від вікна
і направив ся до Ґолєнєва й Мусїєвича, що йшли далі.,

— Братчики! Приятелі! — крикнув він витягаючи до них 
вільну ліву руку. Вони зупинили ся і пізнали Тьозкіна.

— Ото спасибі, так спасибі! — говорив він горячо стиска
ючи їм руки.

Почались розпити. Він новів їх до свого ліжка, присунув 
столець і посадив їх.

— Ну, як здоровля ? — спитав Голєнєв.
— Нічого, тепер слава Богу! — відповів Тьозкін. — До

ктори обіцюють загоїти швидко... Руку вправили... Все слава Богу... 
Ну, що новенького? У вас мабуть нічого, а у мене є що сказати.

Він усьміхав ся і від замилуваня рухав ся на місці.
— Що-ж такого? — спитав Голєнєв.
— Чули, скільки я на перегонах виграв? Н ї? Так то, брат

чики, і я свого щастя дочекав ся! Сказати, скільки? Не богато, 
не мало — двісті трицять шість рублів!

— Ну-у ? — спитав ся Ґолєнєв.
— Ось він. мотузочок мій! Талїсман!
.— Та чи вже-ж мотузок?
— Тото й є! А ти менї, Ґолєпєв, як у сьому ділі перешка- 

джав ! Мало до бійки не дійшло!
— ІЦо-ж, я й тепер не похвалю. Гроші грішми, а мотузок 

твій я на твоїм місці* в вогонь би кинув.
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— Ну, н ї! Ось він у мене тут лежить, під подушкою.
— І гроші тутечки ? Дивись, чи цілі будуть ? Яка сума: ііів- 

третя сотки без дрібниці.
— Двісті трицять шість, рублів від копійки до копійки!
— То то я й говорю: чи иїлі тут будуть ті гроші ?
— Гроші? Гроший сих у мене тепер нема — нічого ховати.
— Як нема?
— Та так. Забрали в той же самий вечір начисто. Двісті 

трицять шість рублів — і більше нічого! Як була річ, нічого не 
памятаю. Тільки не без того, що мене по камяних сходах у низ 
зіпхнули. Розмалювали — бачиш як.

— Ось тобі й щастя!
— Та про те що-ж? Дурень був! Хиба мало нашого брата 

щастем своїм володіти не вміють?
Ґолєнєв зітхнув і покивав головою з виразом гіркої тоски.
— Гай, гай, з боку жаль! — сказав він. — В руках у чо

ловіка були гроші — і які гроші! Менї'б таку суму !... У мене 
від чого доброго покупця нема? Як би таку суму до хати ужити, 
то я би!... А тобі все не на користь.

— Нї, постій, Ґолєнєв! На буду ще я такої дурниці робити 
не стану. Ще як би я пяниця який був, а то прецінь сам знаєш, 
чи богато я пю. Просто затьмінє найшло. Мені що треба було зро
бити ?...

— На книжечку гроші положити до щадної каси.
— Що книжечка! Із книжечки я однаково десять раз би 

стратив. А біцикль треба було купити, ось що! Тепер би я он як 
на біциклю чимчикував... Ну, та се діло від мене не втїкло : тепер 
піде виграна... І  тебе, старого, не залишу, — звернув ся Тьозкін 
до Мусїєвича і нонлескав його лівою рукою по плечі.

— Вже я знаю! — радісно сказав Мусїєвич. — Я тебе знаю!
Довго ще вони бесідували про будуче щастє Тьозкіна, але

говорив більше він сам. Мусїєвич радісно слухав, а голова Ґолє- 
нєва була повна думок про півтретя сотки без дрібниці. Сидїв він 
мовчки і разом промовив:

— Конче мушу подивити ся, що се за такі перегони.
Він допитливо позирнув на Тьозкіна і додав :
— Може й мені мотузочка по приятельськи позичиш ?
— Ну, нї, Ґолєнєв, — рішучо заявив Тьозкін. — Чого не 

можу, так не можу!
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Голенбв ображений замовк. Замовк і Тьозкін. Перші вражіия 
радісної стрічі розвівали ся і виступила на вид шпитальна обста- 
нова, що не вабила до приємного проводженя часу. Слабий на су
сіднім ліжку стогнав. Коло другого ліжка діла родина кревних, щ<}> 
навідали слабого, бесідували півголосом & сумовитими перервами. 
ІІри них пронесли заслону і загородили уставлене недалеко ліжко*, 
де на білій подушці видно було нерухоме воскове обличє.

-  Не весело у вас тутечки, — сказав підносячи ся Гояє- 
нєв. — Не велике, брате, твоє щастя!

(Копець буде).
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В. В. Накрохин
= &

Т А Л Ї І

IV.*)
Камяниця, де жив Тьозкін, була вся заселеіі і̂дрібнйш людом 

і для того не вважаючи на свою в порівнаню з иньшйіп невизначну 
величину, визначала ся многолюдством. По маленькому, тісному 
подвірю раз-у-раз проходили мешканці. Рух починав ся від самі
сінького ранка. Поденна прачка починала свій робучий день і йшла 
з дому, коли день кондуктора трамвайового лише кінчав ся і він 
вертав із парку. Потім рознощик ішов до Щукиного подвіря за 
товаром і на воротях камяницї здибав ся з сторожем. Далї знов 
безталанний кондуктор, не виспавшись, ішов до парку; за ним ви
ходив фабричний на фабрику, майстрова до робітні, Газетяр до ча- 
сописної кантори. Просипала ся ціла камяниця, починала ся бі
готня до склепику і 8 склепику і рух по подвірю не вгавав аж до 
вечера. Коло воріт відбували ся зустрічі, постоюваня, бесіди.

Вивішене тутечки оголошене остро заказувало громадити ся 
юрбою, стояти й сидїти коло воріт. У свій час, коли оголошене лише 
вивісили, воно натурально спиняло кождого, хто входив у ворота 
і виходив, і збирало таким способом богато народу. Та й потім, 
коли на нього перестали звертати увагу, коло воріт досить часто, 
особливо в сьвята, сходило ся многолюдне зібране. Тутечки зна
йомили ся всї 8 новинами дня і відси вони розносили ся по всїх 
кватирах та куточках камяницї. Такою дорогою рознесла ся сен-

*) Див. Л.-Н. В., т. ХХУ, кн. II, стор. 156—171.
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зацийна відомість, що Тьозкіїї лежить у шпиталї „від великої ви- 
граної“ . Довідали ся про те, іцо щастє приплило до Тьозкіна зав
дяки мотузкови повішеника, який йому вдало ся дістати десь, яки
мось невідомим способом. І  коли Тьозкін вийшов із шпиталю і став 
жити зпов у своїм кутку, в кватирі робітника від водопроводу, віц 
зробив ся предметом загальної уваги. В перший таки день по по
вороті його зі шпиталю, богатьом удало ся довідати ся лично від 
нього, що чутка про виграну безумовно вірна. Тьозкін зібрав ся 
до лазні і поки йшов через подвірє, його скілька разів зупи
няли і розпитували, а поки він відповідав на питаня одного, коло 
нього збирали ся иньші і звертали ся до нього з новими питанями. 
Він охочо задовольняв цікавість знайомих і незнайомих, нічого 
одначе не говорячи про те, де і при яких обставинах добув свій 
„талісман". За те з особливою готовістю передавав усім і кождому 
суму виграної.

— Двісті* трицять шість рублів — тільки всього!...
Старший сторож Кузьма Петрович, чоловік осьвічений, рішучо

не хотів вірити, щоб на виграну мав вплив якийсь дурний мо
тузок.

— Ніколи не повірю ! — десятий раз повторював він і готов 
був вараз же побороти ся в карти з щасливим власником талісмана.

— Та який же він, сей мотузок ? Покажіть ви нам його ! — 
чіпляла ся до Тьозкіна незнайома йому женщина „з другого ну
меруй.

— Самий простий, — чемно відповідав Тьозкін. — Зараз 
у мене його з собою нема, але се зовсім звичайний мотузок, ось як 
сей, точнісінько.

В купцї стояв Татарин з вузликом на плечах і увага Тьоз
кіна звернула ся до мотузка, яким був неревязаний його вузлик..

— Ге-е-е ? — усьміхнув ся Татарин і зробив рух, щоб здій— 
мити вузлик.

— Давай мінять ся !
— Тисячу рублів придачі!
— Ну, продай що будь. Ти щасливий. З легкої руки тор

гувати буду.
— Продати — у мене є що продати, і гроші потрібні. При

ходи потім, — он видиш, де мешкає робітник від водопроводу.
— Добре.
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— Хочеш, я тебе з твоїм мотузком в лоск обіграю? — не 
покидав настоювати сторож.

— Давай, побачимо, чия візьме.
— Заходи вечером до сторожівки. Ось при сьвідках говорю : 

заграємо. Сей мотузок нам не страшний, бо се все глупота, і коли 
чоловік з осьвітою, то він розуміє, що ніякого нї чорта, нї дідька, 
нї чарівництва нема.

— Я сам, брате, се розумію не гірш тебе. Тут не чорт, 
а чоловік. Тільки він, розумієть ся, не своєю смертю сконав, 
а повісив ся...

Та сторож усе стояв при свойому, і ображений його сумнівом 
Тьозкін сказав іще раз : „Побачимо, чия візьме!" і попростував за 
ворота.

Юрба розійшла ся. Татарин вийшов на середину подвіря, по
кричав своїм горловим голосом „Халат, халат !* обвів очима зверху 
до низу рядки вікон, подивив ся на кватиру робітника від водо
проводу і поплів ся туди.

Робітника від водопроводу в день ніколи не було дома. Жінка 
його звичайно зіставала ся в кватирі сама, бо й їх льокатор Тьоз
кін ще з раї̂ ку виходив на роботу. Про се всі внали і лихі л ю д е  

частенько користували ся випадком, щоб ошукати бідну женщину. 
Минулого літа приходила незвісна бабуся, оповістила її, що нїби 
то з самого Кронштату йшла пішки, щоб упередити її, що до неї 
має зайти одна всїми шанована і поважана особа і вимантити від 
неї ошуканством гроші. Другий раз появила ся теж незвісна жен- 
щина, що продавала за безцїнок, золоті ковтки з діяментами, на
звала жінку робітника від водопроводу по імени і батькови Матро
ною Власівною, спитала, як здоровля її мужа Тихона Тихоновича,.
і пустила їй ковтки за вісім рублів ; а коли вечером вернув ся 
Тихон Тихонович, то виявило ся, що ковтки мідяні, діямепти скляні,
і ціна їх вісім копійок. Як тільки Татарин просунув голову в двері 
кватири робітника від водопроводу, то Матрона Власівна зама
хала рукою і закричала до нього:

— Іди, йди! Виноси с я !
— Льокатор твій велів прийти, — сказав Татарин входячш 

до кватири. — Продати велів.
— Нема його дома! Йди геть !
— Без нього велїв продати. Мотузка велїв продати. ■

ЛІТЕРАТ.-НАУК. ШСТНИК ХХУ. 16
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— Що ти брешеш ? Та він мотузок навмисне он під подушку 
заховав і ще як наказував: нікому, повідає, Матроно Власівно, 
не показуй, стережи більш ока!

— Ну, добре, не віриш — почекаю. Чи нема чого продати?
Татарин поклав вузлик на підлозі* і став розвязувати мо

тузок.
— Виходи, тобі говорять, нічого нема! — не переставала 

кричати Матрона Власівна.
— Штани ? чоботи ? жакет ?
— Який у мене жакет ? Іди геть !
— Подушка ? Продай подушка!
Він несподівано шарпнув одною рукою подушку з постелі. 

Матрона Власівна обома руками схопила її за ріг, він тримав 
за другий і обоє тягнули в ріжні боки. Вона підняла крик і звер
нувши всю свою увагу на подушку, не бачила, де була вільна рука 
Татарина.

— Не кричи! — сказав він. — Силою не візьму. Не хочеш 
продати — не треба!.,.

Він випустив подушку, повернув ся і став звязувати свій 
вузлик.

— Ах ти розбійник ! — говорила збурена Матрона Власі
вна. — А-во, як налякав! А чи цілий мотузок ?

Мотузок лежав на своїм місці*, але якось не так, як перше. 
Матрона Власівна поиравила його і накрила подушкою.

V.
Татарин пішов. Він знов появив ся на подвірю вже вечером, 

дуже задоволений і щасливий. Вузлик його з великого клунка на 
плечех став тепер маленьким вузликом під пахвою: він незви
чайно вдачно купував сьогодня і продавав куплені річи на Алек- 
сандрівськім ринку з нечуваним баришем. Відки йому привалило 
щастя, на сей бік у нього склало ся непоборне переконаня, та 
про се він не оповідав нікому так як Тьозкін, а таїв про себе
і лиш усьміхав ся хитрою усьмішкою.

В сторожівцї складала ся гра в стуколку. Прийшов завзятий 
грач Орішков, молодий комерсант, що занимав ся продажою на ву
лиці ріжних дрібних товарів, як пара оловяних ложок, або дві 
'Склянки, або брошури. Се був ще зовсім безвусий, сухорлявий па
рубок, запопадливий, але хорий на хронічний брак гроший, що від
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бивало ся на його вбраню, але не на стані духа. За ним прийшов 
Тьозкін, потім надлїз грати й Татарин. Сіли за карти: Тьозкін 
,по однім боці стола, старший сторож по другім, а з боків помі
стили ся на одній лавці Орішков з Татарином. Підручний, себ то 
молодший сторож, не брав участи в грі, але приймав щиру і цілком 
безкорисну участь у долі свого патрона і став позаду його. Правду 
сказати, вільнодумний Кузьма Петрович покладав ся не на що 
иньше, як на свою талію карт: він знав її, як досьвідний лоцман 
знає всі глубини, мілизни і підводне каміня своєї пристани. Завдяки 
довголітній службі, майже кожда карта в талії мала різко озна
чену індівідуальність : дзвінковий ас, напр., був без ріжка, жо- 
лудна десятка без двох ; у винового короля була досить велика 
дірка, пропалена папіросом, а керова дама до половини вбрала 
в себе масло. При докладнім знаню всіх осібностий кождої карти, 
талісман Кузьмі Петровичу не був страшний. Не бояв ся талісмана 
й Орішков, бо в кишенї у нього були всього три копійки : виграти 
він міг, а від програної його лїшпе всякого талісмана хоронив пов
ний брак гроший. Питаня було лише в тім, чи вдасть ся йому 
втримати ся за столом по першій здачі карт і на самім початку 
•гри дістати потрібну оборотову суму, чи може його з самого по
чатку попросять винести ся геть.

З повною, безмежною, непоборною вірою в своє щастя сі
дали за стіл усе таки лиш два: Тьозкін і Татарин. У Тьозкіна 
в кишенї був мотузок і у Татарина мотузок. Татарин знав, що він 
обіграє всіх на чисто, і Тьозкін знав, що всі опріч нього програ
ють ся в пух. Що для нього значила ся гра на грошики в за
смальцьовані карти, коли йому слїд би числити на виграні просто 
по скільки сот і навіть тисяч рублів ?

Він з неделікатним виглядом опер ся о стіл, закурив папі- 
роса і з погордою стукнув по картах, не відкриваючи їх. Лиш 
одному Татаринови було відомо, в якім пожалуваня вартім блудї 
був Тьозкін. Настоящий, правдивий, щасливий мотузок був у нього, 
у Татарина. І  хитра самозадоволена усьмішка грала на його губах, 
і він теж, не відкриваючи карт, постукав по столі.

— А ми побачимо, — сказав Орішков і взяв до рук карти.
— Граю !

— В темну ! — проговорив Кузьма Петрович, хоча для нього 
«нічого не було темного в його картах.
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— Кузьмо Петровичу, трефуй!'— підбадьорював його ззаду 
підручний.

— Без тебе знаю, — офукнувши ся відповів Кузьма Пе
трович.

Почала ся гра. Кузьма Петрович узяв два атути, Орішков 
один. Татарину й Тьозкіну прийшлось ставити ремізи. Знов здали 
карти — навпаки прийшлось ставити Тьозкіну і Татарину.

— Ось тобі й талісман! — з торжеством проговорив стар
ший сторож.

— Не бачив я твоїх мідяків ! — з погордою сказав Тьоз
кін. — Також гра називаеть с я !

Та ось на столї лежали вже рублї. Татаринови як уперед не 
йшло, але щастє всьміхнуло ся Тьозкіну і він почав забирати гроші. 
Татарин з зачудуваним лицем помацав у себе в кишені' мотузок. 
Кузьма Петрович став дратувати.

— Кузьмо Петровичу, неначе мов кралю конечне завдавати,
— совітував підручний.

— А ти мене не вчи ! — з пересердєм відповів Кузьма Пе
трович. — Лиш карти мої розказуєш. Все діло мені тепер зі
псував !...

— Кузьма Петрович дійсно програв; програв і Татарин. 
Ставка на столї виросла до шістьох рублів.

— Отеє реміз ! — милував ся Орішков, затираючи руки. — 
А князь червоний який став ! Ось ми зараз твої грошики подїлимо!: 
Пасуй, князю, а то гірше буде!

Та при одній мисли, що його грошики, кроваві грошики по
ділять иньші, Татарин затремтів і завзято стукнув о стіл.

Знов програв бідний князь. Знов йому треба було ставити 
і при тім у двоє більше. Він кидав ся з боку на бік, поправляв на 
голові тюбетейку, буркотав щось по татарськи. „Обманув проклятий 
мотузок! Де вже виграти! Тільки би вернути свої! Жаль гроший f 
Ах, як жаль гроший! Відчепить ся не можно, до того жаль!“ ...

А Тьозкіну йшло на дивоглядь. Карта йшла. Трефи, аси, ко
ролі’, дами не виходили у нього з рук.

Вільнодумний Кузьма Петрович починав відчувати забобонний 
перестрах. Він пасував що хвиля, а коли доводилось грати, хапав 
ся то за одну, то за другу карту і не знав, яку покласти, з якої 
ходити.

А позаду його ще більше збивав з пантелику підручний.
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— Кузьмо Петровичу, обовязково трефувати треба!
— Та йди ти, окаяпний! — кричав Кузьма Петрович, тупо

тів ногою, гонив підручного з сторожівки.
Ображений підручний відходив на бік, та по кількох хвилях} 

коли гра доходила до горячкового зацїкавленя, голова його знов 
з’являла ся над плечем Кузьми Петровича, і зза плеча раптом чути 
було боязливий закид:

— Трефувати би вам, Кузьмо Петровичу, в самий раз!
Орішков тягнув ся, з чого слїдовало заключити, що він не

програв ще своїх трьох копійок, але він признавав ся, що йому 
не йде.

— Півтора програв ! — говорив він з розкаянем.
— По грі не видно, щоб ти програв півтора, — насупившись 

відповів старший сторож.
Орішков забожив ся, перехрестив ся і дістав з кишені* кілька 

срібних монет.
— Ось тільки всього й лишило ся ! — сказав він з таким 

видом, як нїби стратив величезне майно.
Гра поволи приймила розпачно-газардовий характер. На столї 

з’являли ся засмальцьовані зелені, сині і червоні папірці і всі сї 
ставки ставив збожеволілий Татарин, весь захоплений безнадійно- 
пристрасним пожаданем вернути свої гроші. Збентежене, палаюче 
лице його будило жалість. Тьозкін охочо готов був би не вигра
вати і навіть програти частину виграної, та капризне щастя ва
лило до нього, і він забирав зі стола всї гроші. Йому ставало на- 
конедь лячно : чи випустять його відсіля з виграною спокійно, чи 
може дїло не обійдеть ся без каліцтва або навіть убійства ? До 
того була за велика його виграна.

Стояла вже глупа ніч, а ніхто не гадав кидати карти. В низь
ких сутеренах було накурено і душно. Бляшана нафтова лямпочка 
на столї мов крізь туман осьвічувала збентежені обличя грачів. 
Тьозкін відчував на собі загадковий погляд Орішкова, заздрісні 
позирки Кузьми Петровича і дикі, запалені очи Татарина. Він по- 
тихенько переложив половину гроший з кишені за холяву чобота.

Наконець Татарин програв усї свої гроші. Треба було ста
вити три рублі*, а в завше повній доси його мошонці було пусто. 
Він нахилив ся, дістав з під стола вузлик і взяв ся розвязувати 
його тремтячими руками.
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— Що ти там дістаєш, князю ? — зацікавив ся Орішков,. 
позираючи на вузлик і раптом залив ся невпинним реготом.

— Ох-хо-хо!...
— Споднї! — з глухим стогоном проговорив Татарин, вий

маючи на стіл сірі з чорними пасками здовж ногавиць штани. — 
Ось ! Три рублі!

Тьозкін намагав ся перервати гру.
— Нї, папове, шабаш! — заявив він, стараючи ся не дивити 

ся на Татарина. — На річи я грати не згоджую ся.
— Сядь ! — закричав Татарин і на силу вхопив його за 

рукав. — Сядь ! Дай відограти с я ! Пожалуй чоловіка !
— Ох-хо-хо ! — реготав ся Орішков.
Кузьма Петрович узяв зі стола штани і з увагою переглянув 

їх, наздіймивши до сьвітла.
— Давай уже, що з тобою робити, — сказав він. — Хай 

і так, закладу своїх три цілих. Програєш, штани мої.
— Добре, — прошепотів князь проводячи рукою по запале

ному обличю.
Здали карти. Старшому сторожеви привалила гра.
— Ось, се добре, Кузьмо Петровичу, — боязливо заговорив 

зза плеча підручний. — Хлопця притримай на конець, жолудного 
хлопця...

Кузьмі Петровичу накінець не стало терпцю. Він ударив по 
столі кулаком і скочив з місця. Стіл захитав ся, лямпа впала на 
підлогу і загасла. В цілковитій темноті всї повставали з місць, 
перевернули лавку і стали лаяти ся в скілька голосів. Тьозкіну 
з його виграною не втїкти би від біди на потемки, та щастя не 
покидало його. Він був блище всіх до дверий; зігнувши ся майжо 
до підлоги, він шмигнув до виходу, і серед галасу вискочив на 
подвірє, де було тихо і темно, як у гробі. В одну хвилю вибіг він 
на свої сходи і застукав до дверий робітника від водопроводу.

— Бодай тебе, до яких годин тебе нелегка носить ! — ска
зав заспаний робітник від водопроводу, відчиняючи двері.

V I.
Огонь у помешканю був давно загашений. Тьозкін напомацки 

підійшов до вітвореного настіж вікна і прислухав ся. Грачі роз
ходили ся з сторожівки. Чути було, як Орішков лаяв ся на про- 
щанє, стверджаючи, що його „обробили до чистої". Потім усб
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стихло. Чи хмари густо закривали небо, відки не падало нї одного 
яроміня нічного сьвітла, та важко нависли над головою, чи було 
над міру душно і тепло, тільки Тьозкіну було дуже ніяково.

Виграна не радувала його. Він був незадоволений і сам не 
знав чого. „Коли все так вигравати, — промайнуло у нього в го
лові щось похоже на пояснене, — то якого чорта! Одна нуда!... 
І  Татарин той... Якої нудоти нагнав... Нехрист, а теж лїзе в карти 
грати. Коли.-б сам на сам, шпурнув би йому гроші, падавав би поти- 
лишників — надалі не грай, і йди з Богом!" Він не відходив від 
вікна і розсіяно дивив ся на чорне море мороку перед собою. Ра
птом хтось прудко перебіг через подвіре. В темнотї нічого не мо
жна було розглянути, але неясне, боязливе прочуте заставило його 
стрепенути ся.

— Кузьмо Петровичу, га, Кузьмо Петровичу! — тихо закли
кав сторожа підручний мабуть у дверях сторожівки.

— Ну, що таке ?
— Біда трапилась !... Ох, Кузьмо Петровичу !
— Та говори, що таке ?
— Татарин, ади...
Голос знизив ся до нечутного шепоту.
Серце у Тьозкіна завмерло.
— Ось, ось ! — погадав він, ледво переводячи дух і про

шепотів у розпуцї: „Ах, мати чесна!"
Він висунув ся цілий з вікна, з смертельним перестрахом 

очікуючи почути якесь фатальне слово, котрого йому лїпше би ні
коли не чути, і рівночасно ненаситно стараючи ся піймати його. 
Закликати би сторожів, побігти би на подвіре, довідати ся, що там 
трафилось, але злочинський острах перед доказом прикував його 
до місця, примушуючи притаіти ся і чекати мовчки.

По подвірю залунали цоквапні кроки, можна було розібрати 
переляканий шепіт сторожа.

— Замикай браму на колодку!
З темряви доносили ся відривки слів, стукане фірточки, брязк 

ланцюха...
Ось подвигали щось важке... Зупинили ся.
— Дохтора би, Кузьмо Петровичу! — боязливо переконував 

сторожа підручний.
■— Мовчи!... Дохтора!... Погибелі моєї хочеш ?... Хто в карти 

грав? Де?...

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


— Аджѳж зовсім завмер, Кузьмо Петровичу!
— Видиш, дихає І Відійде, дасть Біг ! Відлежить ся в сто- 

рожівцї. Постій но, порухаємо його добренько за вуха...
Глухе, нротяжне стогнанє, похоже скорше на муканє катова

ного звіря, покрило шепіт сторожів. Тьозкін затряс ся всім тілом, 
„Що-ж се таке, братчики!" безпомічно шепотів він, не знаючи, до 
кого звертаєть ся і хто для нього може тут щось зробити.

— Дохтора би, Кузьмо Петровичу! — припрошував під
ручний.

— Говорять тобі: мовчи !... Відповідатимеш і ти ! ІІощо сам 
із зашморга виймав ? Хто тобі дозволив ? Яке таке право у під
ручного — виймати чоловіка з зашморга ?

— Та я...
— То то !... Та ти !...
Перед Тьозкіним повис у темряві чоловік зі схиленою голо

вою, маленький, худий, чорний, як там в лїсї, але в тюбетейці 
і з відстаючими вухами Татарина. „Що-ж се таке!" шепотів він 
у безнадійній роспуцї.

Ось знов подвигали. Знов болючий стогін.
— Ой, Кузьмо Петровичу ! Дохтора би йому тепер як раз! 

Конає душа нехрещена.
— Конає, то нехай конає. Не на саму мою голову одвічаль- 

ність ! Будеш відповідати й ти !... Відчиняй двері! Лекше, лекше 
спускай !

Двері раптом зачинили ся.
Наступила тишина. Тьозкін тремтячими руками тримав ся за 

варцаб вікна і довго-довго ще наслухував. Уся камяниця спала. 
Не спали в сторожівцї, але ніхто не виходив відтам. Чи добрий се 
був знак, чи зловіщий ?...

Він кинув ся на постіль, але зараз же скочив і знов підій
шов до вікна. Темна, душна ніч була сумна. Як йому хотіло ся, 
щоб вона принесла йому слово радости : „Слава Богу!" Але вона 
насупивши ся мовчала,..

Він чекав і всі думки його зілляли ся в одну горячу мольбу 
за Еиратуванє „нехрещеної душі", яку він довів до зашморга. Без
конечно тягнули ся мінути непевности. Нехрещена душа борола ся 
між житєм і смертю і на такій же хитливій вазі важила ся доля 
хрещеної душі, і вона вила ся між надією і розпукою. А може Бог 
ще сохранить нехрещену душу ?... Хто зна, що робить ся в суте-
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рѳнах у сторожівцї і що доведеть ся почути, коли знов відчинять 
<ся двері відти?...

Він відійшов від вікна і став перед образом... Довго дивив 
ся він у темний куток... Його уста шепотіли молитву... Він схилив 
лиде на коліна, нахилив голову, припав горячим чолом до підлоги 
і чекав.,. Чи сохранить Господь нехрещену душу ?...

Ледво чутне цяпанє сьвіжого літнього дощу, як тихий, за
спокійливий шепіт, донесло ся до його слуху... Ось дощ за вікном 
паде густїйше і бе в вікно голоснїйше та голоснїйше... Ось він 
люнув, як з ведра... Полили ся потоки...

Лий ся з неба, благодатна туче ! Осьвіжи душне повітре втом
леної ночи! Змий порох і болото і павутину гріха, що обснував 
на землі бідні хрещені й нехрещенї душі!

V II .
Тяжку покутну ніч провів Тьозкін, і. нїколи не забути йому 

-сеї ночи. Та настрої чоловіка міняють ся, як погода. Настав чу
довий соняшний ранок і приніс із собою радісну вість : Татарин 
був живий.

— - Зелений і страшний такий, ніби з перепою, сидить у сто
рожівцї вилупивши очи і нічого не розуміє.

Так оповідала Матрона Власівна, що бігала до сторожівки 
сказати, щоб принесли дров, поки вона збігає на Сінну. Тьозкін 
зітхнув із глубини облекшеного серця, перехрестив ся і раптом 
повеселів. Ніч не була забута, і навіть „зелений" Татарин прий- 
мив ніби рожевий відтінок. В пориві великодушности Тьозкін дав 
собі с л о е о  звернути бідацї всі його гроші і ще більше повеселів: 
то-то радість чоловікови буде!

Він порахував свою виграну; виявило ся, що виграв він біль
ше як сто рублів. З’являло ся питане, як обрахувати ся з Тата
рином: скільки тут гроший його і скільки Кузьми Петровича?

Кузьмі Петровичу він зовсім не мав наміру давати нї копійки, 
та чи богато він тут програв ? Мідяки свої ? Яка важцість пять- 
шість рублів!

Одначе таким способом виходило, що Татарину треба було 
звернути принаймі сто рублів. Тьозкін замислив ся. „Сто рублів
— богато", рішив він і став ділити ііачку на дві половини. „Хай 
і так, половину віддам! — гадав він. — Де наше не пропадало!" 
Та коли гроші по богатьох переставках і переліках були накінець
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розділені на дві рівні пачки, йому показало ся, що пачка призна
чена для Татарина все таки занадто велика. Він відложив один 
папірець, потім другий...

Шемране за дверми змусило його залишити сесю роботу 
і сквапно сховати гроші. Він чекав, що Матрона Власівна вер
нула ся з Сінної, але який був його жах, коли двері отворили ся 
і на порозі як мара показав ся Татарин. Тьозкін скочив з місця, 
але Татарин не виявив жадних ворожих намірів. Спокійна, сьвя- 
точна печаль була написана на його запалім обличю. Він здоймив 
шапку і перериваючи мовчанку заговорив своїм глухим, горловим 
голосом:

— Бог покарав... Пощо вкрав мотузок... Красти не вільно... 
Бог не позволяє...

— Зовсім я не крав ніякого мотузка, — відповів червоніючи 
до корінців волося Тьозкін.

— Ти не крав, я крав... Візьми назад...
І  Татарин поклав на столї мотузок.
Тьозкін зачудувано і з острахом позирав то на мотузок, то 

на Татарина.
— Твій ! — підбадьорливим тоном продовжав Татарин. — 

Не бій ся ! Тепер без обману! Будь спокійний! Твій ! Тепер ще 
ліпший став... Вперед один чоловік висів, тепер другий чоловік 
висїв : ще ліпший став.

— Та ну його до чорта! Куди мені з мотузками!...
Вони не розуміли один другого. Тодї Татарин почав докла

дно оповідати, як було діло вчора. Він говорив картинно, розма
хував руками, вхопив подушку, показав, як тягла її Матрона Вла
сівна і як він увесь час „краї! мотузок". Тьозкін здивував ся. 
Татарин скінчив своє оповідане, а він усе сидїв зачудуваїшй і не 
говорив нї слова.

— Звернеш мені мій мотузок — добре, — говорив стоячи 
в позї ожиданя Татарин, — не вернеш — не конечне. Сам винен
— пощо крав.

Тьозкін здвигнув плечима.
— Ось ти тут і розміркуй! — сказав він не слухаючи 

остатніх слів Татарина. — Яка в ньому сила! (Він показав на 
мотузок). Скажи на милість! Та по сім може й я одного дуже 
гарного часу в сей сам зашморг полізу? Га?... Нї вже, дякую по
кірно ! Сам собі більше варт!... Та провались він зовсім, твій мо

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


тузок!... Жив без нього, — і далї прожию, дасть Бог!... Ось він 
де у мене вже й тепер сидить!

Він поплескав себе по потилиці'.
— І  гроші твої, братчику мій, для мене не велика втїха, —  

продовжав він. — Ще як би ти був чоловік з розумом, а ти-ж 
узяв просто тай повісив ся, не кажучи анї слова! Якого неспо
кою наробив! Та я може тобі всї твої гроші віддав би, тай своїх 
доложив би, тільки би сеї турбації не було. І  чи богато, питаю 
тебе, програв? Ну, скажи менї по совісти, братчику мій, скільки 
просадив учора?

— Ох! — застогнав Татарин. — Усе програв!,.. Великі 
гроші були, а тепер кусника хлїба нема.

— Добре, та скільки-ж властиве? Ну-ж, скажи по божому, 
сущу правду!... Побачу я, чи е у людий совість !...

— Девятьдесять сім рублїв було — всі програв... Ще рубель 
був — програв... Ще срібла сорок пять копійок було — програв...

— Ось тото й е! Великі твої гроші! Не бачив я! Та я на 
перегонах двісті трицять шість рублїв за один раз виграв! Ось се 
гроші, так гроші! А то девятьдесять вісім рублїв ! Та я їх тобі хоть 
і зараз відрахую... Хочеш?

І  Тьозкін видобув з кишені гроші. Очи у Татарина так 
і впили ся в пачку знайомих засмальцьованих папірців, але він був 
переконаний, що його дрочать, як дрочать хлопчиська і склепарі, 
складаючи полу одежі в щось подібне до свинячого вуха.

— Девядесять вісім рублїв, говориш ? — перепитав Тьозкін.
Татарин не міг вимовити нї слова. Він не розумів, пощо його

знов починають мучити. Піт виступив у нього на чолі зпід тибе- 
тейки. Руки тремтіли і проти волі тягнули ся до гроший. 'ВІН зіт
хав і стогнав і не зводив горючих очий від засмальцьованої пачки. 
А Тьозкін відрахував папірець за папірцем, нудно розбираючи їх 
непривичними пальцями.

— Ось тобі, братчику мій, — промовив він скінчивши раху
вати, — девятьдесять пять рублїв для круглого рахунку. Уетупочку 
більшу би треба зробити, та вже що з тобою! Бери — і більше 
нічого.

Мовчки і важко дихаючи взяв Татарин гроші. Нічого подіб
ного на втіху не виявляло його обличє: він був занадто переня- 
тий важністю несподіваної події. Та коли дорогоцінна пачка пе-
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рѳйшла до його кишені і він запнув ся на всі гачки, дикий, але 
радісний крик вирвав ся з його грудий:

— Добрий чоловік!
І  він кинув ся Тьозкіну до ніг.
Відбула ся маленька боротьба. Тьозкін старав ся піднести 

його мовлячи: „Що ти мені до землї кланяеш ся? Я не Б о г!“ 
А Татарин чіпляв ся за його ноги і обіймав їх. Накінедь він під
ніс ся, обличє його с’яло щастєм.

— Слухай 1 — сказав він і взяв Тьозкіна за руку. — У тебе 
Бог і у мене Бог. Одному Богу молимось. Ось зараз у нас перша 
молитва: ва тебе молити ся буду... Завше молити ся буду за тебе! 
Спасибі!

І  він горячо потиснув руку Тьозкіна.
Тьозкін мовчки приймав сї об’яви подяки і лиш у тій хвилі, 

коли йому здавало ся, що Татарин кінчив дякувати, чемно промо
вляв: „Нема защо!“ Але Татарин не переставав трясти його руку, 
і він замовкав, поки йому знов не починало здавати ся, що рука 
його увільняєть ся, і тодї він, з обовязку чемности знов говорив: 
„Нема защо!“

— Ну, спасибі! — в останнє сказав Татарин і випустив його 
руку. — Дай Боже нам здибати ся в раю 1

— Де вже здибати ся! — не без жалю замітив Тьовкін. — 
У нас закон ріжний: у тебе свій рай — у мене свій.

— Одному Богу молимо ся ! — коротко відповів Татарин.
Вже попрощавши ся і виходячи з помешканя, він ще раз

оглянув ся і показав Тьозкіну своє щасливе обличє.
— У мене жінка є, — доповів він. — Дїти є... Мати... 

Батьку...
— Одна жінка? — спитав Тьозкін.
— Одна.
Татарин зупинив ся. Тьозкіну видало ся, що він чекає від

повідної науки на дорогу, морального поученя.
— А скажи ти менї, дуже прошу, братчику мій, — почав 

Тьозкін, — як же се ваш закон магометанський, хиба дозволяє вам 
в карти грати?

— Нї, не дозволяє.
— Як же ти, братчику мій, не по закону чиниш? Га?
— Більше не буду... Нї, нї...
— Тото, гляди! Від тепер ніколи в карти не грай!

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


ѴШ.

— Гей, панове, кому потрібний мотузок, щасливий мотузок? !
Тьозкін сидів перед відчиненим вікном і помахував над голо

вою своїм талісманом. Він уже готовив ся кинути мотузок на по- 
двіре, коли в тій хвилі вернула з Сінної Матрона Власівна.

— Що ти на пів збожеволів? — закричала вона. — Пощо 
добро з рук кидаєш? Віддай мені; коли тобі не потрібно.

І  вона сховала мотузок у глубину самої завітної скрині*. І  коли 
знов наступив день перегонів, вона не мовлячи нікому нї слова, 
пішки помандрувала до Нової Деревні, щасливо добила ся до гі- 
подрому, заплатила за вхід рубля, залізла на самий верхній схі
дець трибуни, підклала під себе мотузок і сіла. І  вона чекала, що 
виграє „двісті трицять шість рублів з копійки до копійки". Коли-ж 
сумнів закрадав ся в її душу і вона злегка починала побоювати 
ся, як би не програти, вамісь щоб виграти, в голові її складала ся 
тверда постанова: коли будуть з неї вимагати програної, то нехай, 
навіть шкіру з живої здирають, вона не дасть нї копійки. Але, 
розумієть ся, скорше всього вона мусить виграти, і коли почнуть 
розносити виграні, їй принесуть рівно двісті* трицять шість рублів. 
І  вона чекала терпливо.
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