
Юлїян Панькевич.

Т А  Я Ч Е К А  Ю...

— Тихо лежи, Мариню, не перевертай ся. Може заснеш тро
ха, то лекше тобі буде.

— Ой не годна я заснути... Так тоті гадки, як ворони, їдять 
мене без нерестанку, без перестанку...

— Не думай тілько, присилуй себе, або зажий лїкарства, то 
й успокоїш ся.

— Вже мені й лїкарство не поможе... не поможе... ой нї, не 
поможе...

— Ей чому, дитинко, не поможе; от стілько людям помогло, 
то поможе й тобі.

— Ой не поможе, не поможе... та де вже... ой справді... або-ж 
воно годно так зробити, щоб я забула тото всьо, що пережила тай 
перемучила?... Та де, та де! ой справді*!... Та-ж воно от так 
стоїть перед очима, як би то всьо ино от учора діяло ся... Оттак 
кожда хвилинка, кожда мінутка от так тут тисне, тисне, аж у го
лові перевертав ся...

— Що-ж робити, небого,, божа воля! Кому житє легке? 
Кождий мусить терпіти тай мучити ся... таке то вже житє. Та Бог 
милосерний, чей і тобі поліпшить ся... коби-сь ино могла забути.

— Ой справді! ха-ха-ха, забути; а якже, забути! Ха-ха, та 
ино коби забути; ино тото одно: забути... А знаєш, я не годна 
забути; я й сама собі кажу, коби ино забути, а коли воно всьо й 
лізе притьмом в очи, тай так щось мене пориває, тай мучить, тай 
мучить; аж геть за всьо забуду, десь подіваю ся, а воно сверлить, 
тай сверлить... І  так здаєть ся, от ино рукою зловити, тай буде
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добре — а його нема! Тай тоді опамятаю ся на хвильку, тай знов, 
тай знов, тай так без віддиху, аж упаду як колода тай засну...

— Що-ж тебе так мучить, дитинко, скажи, може-ж знайде ся 
яка порада?

— Ой знайде ся! ой справді!... Ха-ха-ха, та де вже?... 
Або-ж годен хто завернути тото, що минуло, тай не верне? Ого! 
вже не верне ся ! Геть, геть нішло, тай з мене щось забрало, бо 
так порожно в минї, так порожно... Часом здаєть ся, що мене ділком 
нема. Ино одна голова, тай так горить, горить... та де! не горить, 
або я знаю, що там робить ся? Так здаєть ся, геть відірветь ся 
від тіла і полетить кудись сьвітами!... Тай нема кому що й ка
зати ! Ціле житє так було, що не було кому що сказати... Може 
й тото мене так мучить...

— Та скажи, скажи, та я-ж тобі не ворог, я з душі рада-б 
тобі помогти — може лекше стане...

— Ой справді! вже тепер не стане лекше!... От, коби так 
перше було кому сказати... а тепер?...

— А у тебе-ж нема вже нікого, ніякої родини?
— Та є, чому нї, є — та що з того? Є, є... і тато є, і сестри, 

і брати... та що вони менї поможуть?... Кождий своє знає... Що то 
говорити?.,. Той так радить, той знов так, а ніхто не знає, що 
в минї дїєть ся... Що й говорити?... А так могло добре бути! так 
добре, добре!... Я ціле житє була така сама!... Та нї, не ціле 
житє! Як була малою, то не була така сама. Мої тато були пи
сарем на селі. А мали добру голову, е — що й казати! Доробили 
ся, тай не шахрайкою; працювали, дбали, тай доробили ся. Тепер 
мають сорок морґів свого власного поля, тай хату, тай конї, тай 
усьо... Ино, що мама все западали. Як ино мама що захотять, 
а тато заперечуть — то мама зараз хорі, плачуть, сьміють ся... тай 
хорують тяжко. А тато не злі, ино завзяті... Нас було осьмеро. 
Я наймолодша. Знаєте, як то при такій Господарці; хто там має 
час за дітьми все ходити? То я мала тоді волю. Ой Господи, що 
я не доказувала! Бувало підуть усі в поле, ино Катерина — вона 
найстарша з нас — варить обід, а я й помагаю. То бульбу принесу, 
то дров, то води... А у нас криниця під дахом, порядна криниця, 
з колесом. То я бувало вилізу на те колесо, запру ся руками тай 
ногами, вийму затичку, тай лечу з колесом, аж голова крутить ся.

— А ти сказила ся, чи що ? а остатпа тобі година! — сваруть 
бувало на мене мама, або й набють. Ой, так бють нераз, що страх І
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Набють, набють, тай пустять; а я плачу, плачу, тай утікаю з хатк 
на поле. Поки дійду, та й забуду. А там хлопці худобу пасуть, 
тай я іду до них. Що ми не доказували ?! Гей, гей, то то було 
добре. Бувало, побачимо вороняче гніздо на вереї тополі. /„Хто — 
кажуть — полізе?" А я й не кажу нічого, ино лїзу, хоть яка ви
сока тополя. Хлопці ино пороззявляють роти, тай дивують ся. — 
„Ото раз дівка!" кажуть. Де найгірше, то там Маринку посилають. 
Тай шанували мене. А один був — Миколка — такий жвавий та 
веселий, а добрий хлопець. Я його дуже любила. Бувало прийде 
до мене, то ми собі бавимо ся, або нї, то підемо до стодоли, по
сідаємо на солому, пообіймаємо ся, тай так цілуємо ся, страх. Так 
нам добре було! А пераз то ми й заснули так... Прийде хто, зо- 
бачить, то посварить або набє, але то нічого... А потому то я хо
дила до школи. Що мені була наука? Перечитаю раз або два, 
тай уже вмію, тай знов або в поле, або на вулицю, поміж хлопців. 
Усе мене тягне до хлопців. Я пе вміла бавити ся в дівками. Оттак 
росла я без журби тай росла. Вже було мені щось еїмнацять ро
ків. Тато журять ся: „Що — кажуть — буде з тої дівчини? От 
покарав пан Біг таким опудом!"...

Аж ось приїхав у наше село будівничий, церкву ставити. 
Жонатий був, тай пізцав ся з моїм татом. Ніби пани були. Тай раз 
кажуть тато до мене: — Слухай, Маринка, я тебе дам до тої пані 
Коловички, та троха пригладиш ся. Вона дуже добра пані, тай ро
зумна. А як ми не будеш справувати ся добре ? 1 Ей, небого! кости 
тобі поломлю! — Тай пішла я. Добра була та панї Коловичка. 
Дома не було від кого навчити ся чого; мама ино все в поли або 
коло свиний, коло коров, звичайно, як проста жінка. А тато також 
не мав коли заходити ся, то ми собі й росли, як котре вміло. Е ! 
я там таки багато навчила ся. Там иньший був лад, як у нас. Так 
чистенько всьо, та спокійно, без крику, без лайки тай гризоти. 
Я навчила ся там варити тай вишивати. А як попрячемо в хаті, 
то йдемо або на город, або шиємо, або читаємо. Там я дізнала ся, 
що то Русини, які то партиї у нас, тай що у нас робить ся. Ая, 
тота Коловичка скликала до себе дівчат, говорила з ними, так як 
і зо мною; ми співали, розказували про наші справи в селі, тай 
дівки горнули ся. Не від разу я до того привикла, ей, де там! 
Усе таки кортить щось поґзити ся з помічниками. Так часом, як 
щось ухопить, тай не стямиш ся, —* аж уже за пізно... Але по- 
м алу, помалу, якось я втягнула са. А таки чогось ніколи не могла
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себе перемогти, щоб говорити так, як иньші. Нї, все щось неначе 
шепче: що там кого обходить, що ти думаєш. А думки йдуть, тай 
ідуть, як ті хмари з вітром. Я все у Коловички і днюю й ночую, 
ино часом до дому побіжу, хоть то й недалеко було...

— Спочинь троха, Мариню, диви ся, як ти змучила ся.
— Ей нї, не змучила ся, менї тепер якось ліпше.
— От так через Коловичку, та стала я Русинкою. В нашім 

селі було тихо, ніхто нічим не журив ся окрім себе. Аж от тоді 
почали троха рухати ся, то тут, то там... про читальню. То Коло- 
вичка з моїм татом про се поговорить, то з людьми. Аж нараз у 
попа син умер. Він його так любив, так доглядав, як ока в голові. 
Отже як хлопець умер, то піп став як би не той самий. Так жу
рив ся та сьвітом нудив, що й сказати годі! А добрий такий зро
бив ся ; що вперед до нього й приступити було трудно, то тепер 
сам іде поміж людий, говорить з ними, завів крамницю, заходить 
ся коло читальні, заводить хор. Народовець — аж усї дивуємо ся. 
Так радіємо, Коловичка тай я. Колович якось не дуже то й кло
поче ся тим.

Саме тоді приїхав до Коловича його брат. Молодий ще, а та
кий пристійний, такий веселий. Правда, не багато я сьвіта видїла, 
бо й не була ніде по за своїм селом від роду, але той — Михайло 
називав ся — то так чогось мені сподобав ся, страх ! А добрий 
Русин був! так і горів до всьої праці. Бувало говорить що, гово
рить, а як подивить ся на мене, а я не знаю, де подіти ся. А він 
того не знає, анї догадує ся. Та не то, щоб він залицяв ся до 
мене або зачіпав. Нї, я пе знаю, що то було. А вже коли він став 
учити співу, то так уже заходив ся, так дбав про нього, що 
Господи. Тай я-ж собі! І  сама не знаю, з відки то в мені взяло 
ся. Голос у мене був гарний, високий і сильний. Бувало співаю, 
то так тягну, геть-геть хотїла-б ціла виспівати ся, а він: „Ма
риню, скорше, то за поволи“ . А я неначе збуджу ся. Тай знов, тай 
знов, тай так і привикла, а потому то вже й місця не могла собі 
знайти, як його не було. Вже від Коловичів і не йду нікуди, а як 
піду, то тілько й думки в мене, щоби скорше вернути ся. Коб ино 
дивити ся або доторкнути ся ; най він і не знає, а мені таки буде 
лекше... Нераз сиджу, вишиваю, тай так руки впадуть на коліна, 
а сама дивлю ся на нього. А він собі пише або читає, анї йому 
снить ся, що в мені діє ся... Аж Коловичка бувало засьміє ся: „Що
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ти, Мариню, заснула, чи що?“ А я мов нежива: „Нї, -  кажу, — от 
так задумала ся“ ...

— Ой головонько моя, — думаю, -- що з тобою ^дїе ся? 
Стала вона мене поболювати; нераз так, що здає ся — лусне, або 
що... А все такі гадки снують ся, от так, як то бузьки під осінь, 
як мають відлітати, то так у мене в голові. Немов щось перели
ває ся, то в сей то в той бік, а потому так щось закрутить ся, 
тай темно стане. Тай знов, тай знов...

Він усе однаковий; анї догадує ся. А я так рада би йому 
прислужити ся ! Наперед угадую, чого йому треба, з чого він був 
би рад. Про снів то вже так дбаю, що й Господи! Та-ж то цілий 
мій сьвіт! Чого би я не робила для нього... а таки всьо мушу в собі 
тиснути!... Та чому в собі тиснути?... або я знаю!... а нема, нема 
кому що сказати...

Коби я була красна та вчена! А то що ? анї краси, анї науки, 
ино в грудях горить... Ой! горить, горить! аж розскакують ся...

Прийшла до Коловичів їх своячка, учителька з недалекого 
села. У неї були дві знайомі зі Львова, молоді, веселі дівчата, тай 
також прийшли з нею. Гамору, сьміху була повна хата. А що вже 
Михайло доказував! такий веселий був! То жартує, то співає, то 
передирає ся з тими паннами... тай я нехотячи повеселіла. Ще я 
його таким не видїла ніколи. Вхопить одну, тай співає і танцює, 
потім другу, третю, а дівчата аж дуріють; такі веселі, що ей! 
А вже як мене взяв у танець, як пригорнув до себе, то я й не 
знала, що діє ся зо мною! От так ціла втиснула-б ся в нього, 
щоб і сліду з мене не було. Така я рада та весела та щаслива, 
що Господи І Вибігли ми на подвірє, доказуємо, самі вже не зна
ємо, що робимо. Аж я глянула — а він танцюючи поцілував одну 
дівчину...

Вона ніби то гніває ся, та-бо нї, сьміє ся... тай горне ся 
до нього... Сьвітоньку мій! земленько божа! та чому-ж, чому-ж не 
мене?!... хоть раз! хоть один, одинокий раз !... Так мені головонька 
закрутила ся, що я пішла до хати, тай... та що кому скажу? тай 
кому? кому?...

— Спочинь, Мариню, спочинь, не муч ся. Розкажеш опісля,
— Ха-ха, спочинь... та я вже спочиваю... А ви*ж не бачите, 

що я другий раз те саме переживаю ? Та де там другий раз! Та 
я то переживаю що дня, що хвилини, все одно і те саме, все, все... 
Та то-ж і иоє нещастє, що я то всьо раз у раз не ново пережи-
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ваю ! Он коли то вже було, а воно у мене що день є, тай що день 
гірше... гірше, тай гірше...

— Бідна ти небого; ото, Господи милосерний! То вже як 
кому написано.

— Ой написано, тай назначено... Ой справді, що написано... 
Тай що з того, що скажеш кому ? Здає ся, нїби лекше. Та де там! 
вдає ся ино... А менї таки здавало ся, що мені лекше, коли вони 
поїхали назад до дому. Утихло, тай ми знов зажили як уперед. 
Я нїби заспокоїла ся, та думаєш, що на довго? Ей де; приїхала 
Михайлова наречена... Така молода та біленька, веселенька, так 
вони люблять ся... Йойойой! та де я годна сказати* що в менї 
діяло ся... Вийду на город, тай іду, йду, аж ось зачеплю ногою 
за корчик, тай спамятаю ся: де я? що я? Стану тай стою... а так 
бігла би кудись, так-так кудись на край сьвіта, або де... тай за- 
сьмію ся: ото, дурна Маринка... хоть побіжиш, то й біда твоя 
з тобою побіжить... де сховаєш ся перед нею, коли вона в тобі 
гидить ?...

А в голові такий ярмарок, так шумить, та гуде! Геть, 
здає ся, голова підносить ся в гору, тай в гору... Сяду тай плачу, 
а думаєш, що лекше? зіслабну, тай подаю ся: що зроблю?...

Та як його привернути до себе? та як? та як?... Коби 
то я красна та вчена, а я що?... А він усе однаковий для мене, 
анї раз не міркує нічого. Менї-ж усе гірше тай гірше. Голова го
рить, аж дивую ся, що иолумя не видко. „Положи ся, Мариню,— 
каже бувало Коловичка, — та переспи ся, то перестане". Я  положу 
ся тай засну як камінь. А як устану, то вони сыяіють ся : „Тай 
як ти — кажуть — спиш, що говориш тай співаєш крізь сон ?“ 
А я нічого не знала про се. Ходжу, і не зпаю, як я ходжу; роблю 
що, також пе знаю я к : от так, як би мене й не бумо. Так десь 
утекти від себе самої хотїла-б я... так хотіла-б, що й не сказати.

Цілий тиждень мучила ся я так, потому нїби відстало, як 
тота панна поїхала. — Бодай ти не вернула вже більше! — подумала 
я собі. А тепер, як вгадаю, то що вона мені винна була? Але тодї 
я не думала, чи вона винна, чи нї. Тай ніхто не знав, що в менї 
діє ся, і не було кому й казати...

Аж коли вона поїхала, мені нїби лекше. Що мені робити? 
думаю. Думаю, думаю, тай придумала. Михайло такий Русин, а його 
панна Полька. То я мушу її відігнати, аби не знати що ! Та-ж 
<зам він казав, що його жінка мусить бути Русинка. А зробить-же
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він з тої Польки Русинку ? Бодай так! Тепер, то вона говорить 
по руськи, ба, але хто знає, як буде опісля ? А я-ж Русинка. Та 
я ще не такою була би, Михайле, коли-б лиш ти схотів... Ану, 
коли-б був казав у криницю скочити, бо так треба для читальні, 
хто знає, чи не була-б я скочила. Але він того й не видить, що 
я так запопадаю... А знаєш ти, що то значить, коли такий огонь 
чоловіка палить, що от-от сльози ино що не поплинуть рікою, так 
чоловіка розриває — а ти мусиш бути весела, сьміяти, ся, жарту
вати... ба, та часом ще й прикре слово почути ? Ей ! та де 1 і в пе
клі не гірше, ой, певно, не гірше !

Тай як його привернути до себе ? як ?... Знаєш, тепер уже 
всьо пропало, минуло ся, а я ще нераз задумаю ся над тим, як 
його до себе прихилити! От як!... ха-ха-ха-ха... Думай, Маришо, 
думай... ха-ха ха... Тай придумала. Чи я вже знала, що робити ?... 
Може прихилю я його до себе, коли буду дуже-дуже Русинкою ? 
Та як? та як?... Все одно, щоб вія лиш був мій, щоб був мій... 
бо... бо менї вже сил не ставало ! Що буде, то буде, а гірше вже 
не може бути.., От таке я придумала. Стала я ходити коло нашого 
попа... так дбаю за читальню, так розказую йому, що люди так 
і так говорять, так і так його хвалять, такі йому раді, що він та
кий патріот — тай він став такий добрий для мене, о що попро
шу, те й зробить, ха-ха-ха, а всьо для Михайла... Сідаю ж я тоді, 
тай пишу лист до Коловички; ніби то від попа, що він хотів би 
бачити ся з нею, щоб порадити ся про читальню, (хотяй я добре 
знала, що се неможливе), а при тім хвалить він мене в сім листі, 
що я така добра Русинка, що не легко і знайти таку щиру, тай 
кінчу, що нїби то піп просить о пораду, лишень щоби Коловичка, 
Боже борони, не виявила кому, що він до неї пише... Сей лист 
дала я Коловичцї, тай прошу, щоб вона відписала, то я передам 
понови. Даю, тай потерпаю, так аж мороз іде по минї... Ото, як би 
так тато про се' дізнали ся, — гей ! то вже й кісточки в мені не 
було би цілої! А голова горить, а в грудях тисне... пекло, правдиве 
пекло, не я. А всьо для Михайла, для Михайла! Або пропаду 
або він буде мій ! Що буде, то буде... Але Коловичка не догадала 
ся. Дивно їй було, але відписала, тай дала мені той лист. Я пере
читала і знов відписую за попа, а в кождім листі хвалю себе, що 
я добра та щира Русинка. Тай ще ! Написала і то (а все нїби від 
попа), що один пан з Відня, богатий тай патріот, хотів би заопі- 
кувати ся мною і учити на співачку, або якось конче забезпечити
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меиї будучність... що ось то жаль йому, що я так свій вік мар
ную. (Я чула, як про того папа у попа говорили, а сама й не знала 
ного зовсім). А сама думаю: і чортом буду, і всім, чим би Ми
хайло лише схотїв, щоб він лиш мій був,.. Ага, а йому анї в го
лові, анї снить ся. Йойойойой !... голово ти моя, голово ! чому ти 
не урвеш ся, не пропадеш! матінко моя !...

Не помагає, ніщо не помагає... Хоть Коловичка бувало 
хвалить мене, що я добра Русинка, що за Русь в огонь скочила 
би, але Михайло все однаковий... Так дивлю ся на нього, так ди- 
влю ся, оттак рада-б його підпалити або розтопити, або я сама 
вже знаю ?... аж омліваю, а він усе однаковий! Він не знав, нї, 
що він винен ?...

Не помагали й листи. А що я намучила ся над тими ли
стами! Як написати? що? Бо так я мусїла писати, що нїби то 
попови о читальню ходить, але щоби більше мови було про мене, 
як про читальню. Б а ! тай де їх писати ? щоби ніхто не побачив... 
То я йду або в поле, геть далеко, тай у поли пишу, а сама аж 
дріжу тай потерпаю, щоби хто не надійшов! або коли вже всі пі
дуть спати, то я йду на під, тай там мучу ся. Бою ся, плачу, тай 
пишу... Гей-гей! Тай що з того?ь.. що з того?... всьо на дармо. 
На які я способи не брала с я ! Пригадала я собі своє говорене 
крізь сон. Чекай, думаю, треба й сього попробувати. Удаю, що 
болить мене голова, тай кладу ся спати, але не сплю. Потому за
чинаю говорити. Виговорюю на Поляків, а найбільше на Польок. 
Що мені треба було, то все я говорила. А вони всі думали, що я 
крізь сон. Але і се не помогло, тай нїщо не помогло, бо раз зій
шли ся ми всі в читальни, тай тоді Коловичка дізнала ся від попа, 
що то не він писав сї листи, що я приносила... Наганьбила мене 
Коловичка, ой, ще 1 як! Страх, як ганьбила... Тай піп також. Та 
що мені їх ганьба ? Нехай би були різали, пекли, мучили, що мене 
то обходило? Але де мій Михайло?... де Михайло, де?... та я-ж 
то для нього робила! Я  хотіла бути його, його... Нехай би я була 
потім пропала, вмерла, або що будь...

Я не знаю, чи я його тодї любила так дуже, чи ненави
діла, чи одно й друге. Бувало така я в собі добра, така лагідна, 
так рада-б я щось доброго зробити, прихилити ся до нього, тай 
забути ті муки... а нараз так щось заболить, запече, так здавить 
лід серцем, в очах темно зробить ся, закрутить ся голова... сама.
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себе не пізнаю... здаєть ся, роздерла би й себе, і Михайла, і цілий 
сьвіт!... Тай що? тай що?...

— А коли Коловичка скаже Михайлови про сї листи ? — 
мелькнуло менї в голові, — що тодї?

А я не знала, чи вона сказала йому, чи нї — тай як було 
дізнати ся ? А я так і закаменіла на ту гадку. Вже не годна ніщо 
думати. Ходжу тай роблю, варю або шию, тай усьо як не своїми 
руками. Гей, гей! Боже, Боже! пів року я мучила ся, тай терпіла, 
тай що з того ? Стілько муки!

Незабаром потім поїхав Михайло. Поїхав, а я зістала ся 
сама... сама, ей! та де сама! та-ж усї мої думки лишили ся зо 
мною, всі, всі що до одної, ба ! та ще й нові приросли... Ой ро
сли, росли, так розростали ся, що я вже думала: а от так, тай 
розсадять мене!... Хто що спитає мене — а я нічого не знаю...
— Ти Мариню, не знаєш, де голка ? — Що кажете ? — Не знаєш, 
де голка? — Голка? яка голка? — Та ти дурна, чи що? та 
голка! — Ага, голка... або я знаю, де? — Тай з усїм так. 
А в минї так варить ся, так перевертає ся... ойойой... а потому 
тихо. Так спокійно — здаєть ся мені, що я вже вмерла, і дивую 
ся, що я ще дивлю ся, і виджу, і ходжу, і роблю... А часом як 
здійме мене жаль, то так плачу, плачу! піду де па город, сховаю 
ся в куток, плачу тай руки ломлю, тай плачу... Коби Михайло хоч 
про листи не знав! коби не знав... І  сподїваю ся ще, і не сподї- 
ваю ся. Сама не знаю, що зо мною діє ся. Ходжу до читальні, 
ходжу на спів — та все так мені здаєть ся, що то йно сон. Люди 
дивують ся, питають, що тобі Мариню?... А що-ж? нічого — від
повідаю. Не було кому сказати... ой не було, нї.

Аж от довідую ся, що Михайло покинув свою Польку. Ой! 
усьо, що було в менї, рушило ся на ново, аж оттак голова закру
тила ся. І  надїя, і страх, і всьо, всьо нараз віджило. От так таки 
зараз бігла-б я до Михайла! Та як? та як ? дурна! — спамятую 
-себе. Треба щось подумати, щось робити. Що-ж, що робити, щоб 
Михайло приїхав?... Ага! треба устроїти вечерницї в читальни. Як 
я утїшила ся тою гадкою, аж віджила. Кинула ся я поміж дївок 
та парубків, тих, що ходили на спів. Як стала підмовляти та за
охочувати та скликати тай з ґаздами говорити — таки поставила 
на своїм! Запросили ми й .Михайла, а я аж усидіти не можу! Ра
хую дни, рахую години, а всї такі довгі, довгі, довгі! Спати не
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як $ку, їсти нѳ хочу, коли-б ино борше, борше... Аж трясу ся ціла, 
а так менї чогось добре, добре... От так — думаю — буду все, 
все коло нього, а так буду співати, як лиш зможу найліпше!... Та 
тут і задубіла! А як Коловичка сказала йому про листи?.,. Та вже 
всьо одно... А я вже так буду ходити коло нього І Та нехай він 
буде мій! Та-ж я тебе так люблю, Михайло! так дуже, дуже! Як 
би я йому годила у всім, як би я його слухала, як би помагала 
у всїм! Така добра стаю ся, така, така добра! З роду не була 
ще така...

Приїхав Михайло. А який він? Сумний чогось. Певно, що 
знає... а може нї? якось однаковий до мене... Е , то може й не 
знає... так дріжу... пемов би на шпильках...

Прийшов па концерт, та все однаковий... По концерті* лишили 
ся ми самі... а я така змучена, ледво душа мене тримає ся ! А він 
сїдає коло мене тай питає сй : А ви пішли би за мене, Мариню ?•.. 
А мене немов ледом обдало ! — Або-ж ви оженили би ся зо мною ? — 
кажу — коли вам сестра не дасть?... А сама чую, що він знає 
•вже про листи, та про всі мої заходи... — Та що-ж ? сестра мені 
ие розкаже — відповідає мені Михайло — але треба підождати, 
нехай перемеле ся... Тай тілько нашої розмови було.

Та чому ино тілько ? То я намучила ся, натерпіла ся... один 
Господь знає, як тай кілько, тай на ту одну хвилю; а прийшла 
тота хвиля... тай що ? тай що ?... От коби була й не приходила... 
Я  заплакала. Знов усьо відізвало ся в менї, ваболіло, запекло, аж 
дух задавило... А він усе однаковий .. не можу вгадати, що він 
думає, але чую, що не любить він мене. Не так він розмовляв зі 
своєю Полькою!... Нї, н ї! він мене ино так дурить... хоче мене 
ино так зацитькати, щоб я вже не докучала нікому... тай так за
крутило ся мені в голові, закрутило... Аж на другий день я опа- 
мятала ся... Пропало всьо! пропало І Кажеш ти, Михайле, чекати,
— та я буду чекати... буду, бо що-ж маю робити ? хоч би ти й 
не казав, то я буду чекати... Але то вже пропало, ого! вже про
пало !... Тай таки, що пропало! . .  на правду пропало...

Ха-ха-ха-ха! Чекаю я, Михайле, чекаю... ая... чекаю, че- 
жаю, тай буду чекати...

Що з того, Михайле, що ти оженив ся, а я таки чекаю!...
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