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*. I.

Міти вмерла — я ще малесенькою була, добре й не

запамятаю. Тілько мині нáче снйтця, що хитáвь мен6

хтось у колйсці и співавь надо мнóю тихéсенько.

Якь поховали пані-мітку, батько не хотівь у-друге

оженйтись. »Не буде вже надь мою першу мйлу «, бу

лó каже. »Колй Господь if принявь, нехáй уж6 діточкй

господарюють!«

Батько нашь бувь дуже добрий; жáлувавь нась оббxь

рівно, и брáта й менé. Жилй ми при достатку, вс8го

булó довблі, й щ6 булó собі задумаю, те й зроблю: все

мині вільно булó. Що якé-то мо6 дівовáння булó рос

кішне и весéле, то й згадать любо! Нехай мій бáтенько

царствуe!

Погуляла дівчиною рбківь зó три; світають мен6. Я

все не хóчу, а батько не сйлуе, хоть тамь які булй й

багаті и пйшні женихй. Ажь ось пославь и мині Го

спóдь до пари й до любóві. Мій женйxь бувь хорó

ший такий, Гóсподи! Чoрнявий, ставнйй. ... Такь-то

вже я егó сподобáла! Тілько й на думці, що Павлó;

Якь би то хутче побачитись! А вінь не зь нáшого се

«ч.
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лá бувь, геть изь чужбго. Побáчу — й веселéнька, а

не побачу, то такйй уже сумь менé візьме, такйй жаль

обійме, що й світь мині не мйлий! Спізнитця вiнь на

гуляньнячко, я й бчи вйплачу. »Мóже«, думаю, »вь его

друга є дівчина.« Колй такь по Семені, другого дня,

и не сподівалась, и не снйлося мині, та й посватавсь

вінь. Батько поблагословйвь. Дармá, що чужесторбн

ній, та господарь бувь добрий, хазяйствовавь, то й на

стороні егó всяке знáло. -

Привізь мен6 чоловікь на своé господарство. Ббже

мій мйлий! якь-то жилй ми любéнько! Та не давь éму

Господь дбвгого віку... Тільки всéго два рбки була я

за нимь. Такйй вінь бувь любячий до мене! Вь хату,

то й заглянуть вéсело: якь у вінóчку. Сидимб, рббимо,

чи такь говóримо, усе собі вкупці.

Колй туть—лйхо мині тяжке—рознедужався Павлó

мій. Кйдалась я й до знахорівь и до лікарівь— ніхтб

нічбго не вpáдивь! Смерти, кажуть, не 'дперти... по

мépь Павлó....

Приіхавь за мнóю батько, та й узявь до себе. Чо

ловікову хату продалй и худобу вою.

»Живй вь мене, дочко! Чого ти мáешь у чужбму

селі одинóка сидіти! Хибá ти сиротá, нехай Богь мй

луe!« -

II.

А брать мій тимй часами оженйвся, узявь такй зь

нáшого села дівчину; мотóрна такá, чепурнá, що й

гóді! И дитйнка вь іхь була, дівчинка, якь Ясочка,
с. 9

свіжа й пбвна, якь гурбчокь. *
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Не поплакала я ще й піврбку за своімь Павлóмь”

а туть и батька ми поховали. Кажуть люде: Яка однó

біда йде, то й друпу за собою веде; то не дурно й ка

жуть! До якóго чáсу ми добре жилй; далі зьyббжівь

мій брать: то хлібь éму не вродйвь, то худоба вйгинула;

а пятеро дітóкь Богь давь: дві дівчині й три хлóпці.

Журитця такь брать, ажь вьяне. Невістка смутнáя хó

дить, и діткй навіть посуміли. Таке вже настáло, що й

хліба ні за що купйти." *

»Сестро!« кáже брать, »колй твоя ласка, позйчь

мині грóшей! Якь буду живь, зароблю — оддімь, а

вмру, то Богь тобі віддість!« *

Я й позйчила éму ті грóши, що за хату й за ху

д6бу взяла, та ніби вь нась и вь хáті повеселішало:

и брать заговóрить, и братовй всміхнетця, й дітвбра

бубонить, регóчетця. Я радію: »Слава Господóві, що

и вь нась, якь и вь людей, благодітно!« Купйвь мій

брать худобу, ставь потрбху розживáтьця.

t Ми зь брáтомь щйро любйлися зь—póду, зь-мáлку.

Щобь посварйтись, аб6 скривдйти однó однбго, крий

Ббже! Вже якь тамв не иогодимбсь на чому, то пода

руемось. 4

ІИ небожята мене дуже жалували, ажь за мене булó

змагáютця міжь собóю: »Ое моя тітка!« а той собі

тягне: »Мой!« Та якь учéплятця ціловйти, то булó й

роботу зь рукь вйхоплять и хустка зь Головй спаде...

Тілько братові багáцько гордовáла. Вже жь я й

годйла, якь малій дитйні, та ні, не вгодйла! »Бра

товá, серце!« булó páжу і, озробімо такь да оттáкь,

то д6бре буде.« Тамь чи купйти щó, чи продіти,—

зь-póду-віку"не послухаe; хоть шкода сь тог6 видйма

-
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буде, вона свогó докаже. Передь нею затйхну, поплачу

нйшкомь, та й гóді. Не хотіла брáта турбовіти; зновь

до нéі зь ласкавою мóвою підійду. -

Якбсь росáду зь нею садимо вь горбді. Я говорю

до нéі; вонá, мовь не чуе, одійшла собі геть. Важко

мині на серці — заспівáла собі; співáю, а слéзи такь

зь очей и льлютця... Колй чую: »Бóже помагáй, и

день вамь добрий!« Дивлюсь — се нáша сусіда. Пере

хилйлась черезь тинь, вітáе нась.

Я хутéнько втépла слéзи. "Добрй-день«, кажу, »ce

стрйце!«

»А я отсé до вась иду. «

»Та мйлости жь вáшоі прóсимо!«

»Чи не продалй бь ви мині росáди трóшечки?«

»То вже для чужбго продати, а для сусіди й такь
треба діти. « й

»Колй вáша ласка, серце!« и простягáе мині глé

ЧИЧІК8). "

Я набрала скілько тамь у глéчичокь, та й дала iй.

Подяковала та жінка, та й пійшла собі.

Братовá на мене й накйнулась: »Се«, каже, »якь

усі господарюватимуть, то й господарство моé рознесуть

чйсто! Такі й золоту гóру розимчять!«

Якь почала, якь почала... Мати Ббжа мйлостива!

Я тілько слізьмй вмиваюсь...

»Братовá!« кажу, »не жалувала я для вась нічóго,

пóки щ6 мáла! Гріхь вамь буде, що ви менé хліба

кускóмь теперь дорікаете!« Покйнула робйти й вййшла

зь горбда.

Тяжко й важко мині. Узяла собі таку думку: »По

кйну іxь, піду служйти!« Зібрала своé добрб: щó вь
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клуночокь склáла, а щó поклйкала братовихь дівчатокь

та ixь обділйла. У мене булó всякоі одéжини й не

злічйти, а все дóбра, новá. Скілько полотнá булó, ху

стбкь, плахóть, юпокь! Діти радіють; заразь дівчатка

и почали вбірáтись. А чи мині гáрно, тітусю?« — »А.

мині?« — »Якь віддамся, то завяжу отсю червбну ху

стку«, говóрить, а сама ще такá, якь узликь. Джер

гóчуть колб мéне, а мині вже такь жáлко, що й сло

в6чка не скажу; за слізоньками світу Божого не бáчу!

И діти помітили — жáлують менé: »Тіточко любочко!

чогó ви журитесь? Мóже, хто вась налаявь? Може,

ви нездужаете?« Обсіли менé, якь дрібні пташенята.

»Не плачте«, вмовляють та мині рученятами бчи за

туляють.

%

III.

Чую, такь надь вéчерь, брать иде. Я оступйлась,

та й сіла вь кутку. Вінь, веселий, увійшóвь: »Здо

рбві, діточкй, и ти,%éстро!а За нимь и братовá вь хі

ту. Посідали вечéряти вонй й діти.

»А ти чому не йдешь, сестро?«

»Спасибі, братіку, не хóчу.«

Вінь подивйвсь на мене пйльно, и жінці вь вічи, по

хитáвь головóю. в0, жінко!« каже, »ce вже, бачу, твоі

прймхи! Не обіжáй сестрй: гріхь тобі буде!«

»0тсé мині лихá годйна та нещаслйва! Хиба жь я

вь тéбе нáймичка, що мині не вільно й слова ска

зáти! Гáню я твою сестру, чи щó? Я тільки правду

сказала!«
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Покйнула вечеряти и сь хати пійшлá.

А старшенька дівчинка до батька: »Чог6 ce, тáту,

тітка все плаче? Такь плаче, що Гóсподи! Щó мáти ій

сказала?«

Брать змбвчавь, тільки по голóвці дівчинку поглій

дивь.

По вечері, зближився до мене, сівь шбручь зо мнóю,

та »Сéстро мояс, каже, »не журйсь, голубко! Дбсі

жилй сь тоббю любéнько, треба бь такь и звіковáти.

Нась тільки двойкó вь світі.... Подаруй моій жінці

якé тамь незвичайне слбво, зробй мині таку велйку

лáску, сестро моя рідненька!«

»Брáтіку мій, голубчику! Нехай же мене Госпóдь

милосéрдний борóнить, щобь я сь тобóю вь свáрку за

хóдилас, кажу. »Що твоя жінка мене обідила, я iй тe

дарую, тілько важко мині на серці, брáтіку мій! не

хáй поплачу— полегшаe. « -

»Не плачь, сестронько, гóді!«

»Я, брáте, хóчу вась покйнути.«

Вінь такь и стрепенувсь: »А де жь ти будешть?«

»Піду служити!« *

»Щó cе вь тéбе за думки такі, сестро! Зглянься на

Бóга!« Почáвь мене вговоряти та вмовляти, и жінку

привівь—и вонй прбсить: »Не кйдай нась!«

Почули діти. Бóже! якь кйнутця до мéне та вь

плачь! »Тіточка нáша любенька! хóче нась кйдати! не

кйдай, ми тобі будемь годйти, ми тебе шановáтимемь!«

Що противь кбго, а противь дітей я й не зговорю.

Пригорнула малйxь до серця та тільки плачу.

А брать думаe, що то вже я роздумалась, дякуe!

»Спасйбі, сéстро, що ти мoixь дітбкь жалуешь! та
ж
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вонй безь тебе посиротіли бь, якь безь рідноі мá

тері.« -

А я такй мáю думку йти вь службу.

Полягали спати. Я й очéй не звелі: обнялй менé

думки та гáдки, та журбі пекуча. Труднó булó й зду

мати, що десь наймичкою мáятимусь! Мала й худобу,

и господарство своé, зросла вь роскóші, а довóдитця

служйти за хліба шматóкь, та годйти, мóже, и лихóму,

и ледічому кому! Треба й правду, й неправду терпіти,

треба привикати! Зазнáю чужбі сторонй, яка вонй є!

Перебуду всякого гóря й лйха! Ніхтó менé не пожі

луe; ніхтб не сяде, не зажуритця коло мéне, а ні

словця любого та щйрого не промóвить! Звісно, чужі

люде, хоть и добрі, та не знáтимуть, які я; а я зновь

ixь не знатиму.
*

*

IV".

Ранісінько-ранісінько схопилась. Усі сплять; ище й

на збрю не займáетця, — имлá. Вь—остáннє глянула

на дітбкь, на бр{ha. ІЙ братовбі жáлко стáло. Взяла

свій клуночокь та тихенько й вййшла сь хати.

ІЙду, иду и не оглядуюсь; оть и велйка могила, що

геть за окóлицею зеленіе. Зійшла на могйлу, та й гля

нула тогді на своé селó; а сóнечко саме сходить... Селó

якь на долóні, такь мині вь бчяхь и замигтіли білі ха

тй, колóдязне цямріння, росквітлі садкй й горóди. По

бáчила й батьківське подвірья, и ту вербу кучерйву,

гільлясту, що малóю ще дівчинкою підь нéю грáлась.

Стою и зь місця не ворухнуся, — задивйлась. Що ми

ні тамь кóжна стежечка, кбжний кущикь знавмfсінькі;
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дивлюсь тудй та дітство й дівовáння своé роскішне, и

заміжья щаслйве, и вдівств6 гіркé — все мовь по пй

саному вичйтую.

Кудй мині йти? Нікóго й нічóго не знáю, и сумь,

и неспóкій мене обіймáе. Чула колйсь ище одь батька

покійничка, що вь Демянівці живуть якісь рóдичи

нáші: матусина небóга була оддана тудй за коваля

Лящá. »Піду собі до ixь«, думаю: »все мині буде

охiтнiше служити, де мій рідь ведетця.«

ІЙду шляхомь, —боюся такь, що Мати Ббжа! Ра

дéнька вже, якь хто навстрічь мині беретця. А шляхь

не спить: то той стрінетця, то йнший, то вóзомь іде,

то йде. Вже скілько сіль минула, и козáчихь, и пáнсь

кихь, не забáрююсь и не дуже вь péчи захóжу: роспи

тáюсь дорбги вь Демянівку, подякую за хлібь-сіль, та

й далі.

Другого дня притомйлась я дуже, та й сіла спочйти

вь холодку підь вербóю. Округй менé то жйто по

ловie, а вь жйті купка лену гóлубо цвітé; то ячмінь

колоситця, оддалекй гавкь синіе, пісочáний шляхь угó

ру закручуетця, якь золотá нйтка; день Богь давь жáр

кий, и вітерéць не дмухнé—тйхо; тілько якась пташка

сама собі щебече, нáче моя душі бідолашна, та гудуть

бджóли по-надь пахучою грéчкою.

Коли дивлюсь — идуть якісь люде гурбóю, и старі,

й молоді, и дітвбра; зблйжились до мене й на добрйдень

далй. »Добрй-день!« кажу й собі. »Сядовiтця та одпо

чйньмо трóхи.« Бáчу, що дуже вонй потóмлені.

»Звідки вась Госпóдь несé?« питаю чорнобрóву, хо

рóшу молодйцю, що дитинкy нa рукахь тішила.
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»На прбщу ходйли, у Кйеві булйє, каже. в А. вась

кудй Мáти Бóжа та дóбра дóля веде?«

»У Демянівку, колй знáете.«

»0тсé бь то не знати, колй самй зь Демянівки! Се

намь одйнь шляшбкь изь вáми; то разомь и підемо!«

»А чи не знбете тамь коваля Лящá?« -

»Лящі? Який же ковáль Лящь? Ні, серце, не знáю

й не чула. Є вь нась Лящй, такь то не ковалі, а

такь собі хліборóби, якь и ми.«

»Спитáй менé, молодйчко«, озвалась старá, бабуся,

обділяючи дітóкь, що обсіли ії, хлібомь и поглядаючи

на мене ласкаво. »Я зазнала ще тогó коваля Лящй и

жінку егó знáла,—нехáй надь обома земля пербмь! До

брячі булй люде покійнички!«

»А давнó жь вонй померли, бабусю?«

»Давнéнько, моé серце. Вже рбківь изь девятнад

цять буде. На одному тйжні й померли; якь щйро

любйлися, такь однó безь одногó й не жилó. Перше

вінь переставився, а за імь и вонá; вкупі пóручь и

поховали ixь. Хата спустіла, бо не булó вь іxь ні р6

ду, ні плóду. Се, *мабуть, чи не до ixь ишлá? М6

же, родичка? бо вона була здалека взята.«

»До ixь бабусю, та лиха моя дбля!«

»Нехáй Госпóдь мйлуe! Щ6 жь тобі за пригóда такá,
серце?« у,

»Иду служби шукати, то думала, що рóдичи, тож

службу мині нарáють, а тепереньки, голóвко моя бід

ная! не знаю, що й робйтиму!«

»Шкода журйтись, молодйчко! Журбою пóля не пе

реідеша ! Ось я тобі службу нарáю. Идй до нáшого

отця Ивáна служйти. Я вь его й христйлась, и вінча

о.

 



16 С Е, С Т Р А.

лась, и йдбсі живу, та, мабуть, и вмру вь éго. Щ6 то

за добрячі люде, старосвітні, прóсті! Іxь тільки двой

кó, оббе старенькі вельми. Була дочка, оддалй зáміжь,

та не дóвго й погосподарювáла—вмерла. Дівчинка зос

тáлась; то старі при собі держять унучечку. Славне

такé дитятко, що гóді! Отець Ивáнь уже дуже ста

рйй и тéмний рóківь изь девять, а служби Ббжоі не

кйдae. Дознався бувь владйка, що сліпйй стáрець чй

нить у Ббжому дому одправу, и заборонйвь. Такь лю

де виходили усéнькою громадою просити за его, щобь

оставлено. »Люде дббрі«, речé імь владйка, »колй вінь

»такйй вамь любий, то я не бороню ему стояти при

»престóлові Ббжому й до кончинй егó віку; треба тіль

»ко мині вйвірити на своі бчи, що тéмний сліпець бла

»гоподббно службу Ббжу одправляе.« Наіхавь владйка

и хвалу Ббгові оддавь, що такь твердо й непомйлеш

но тéмний править службу Ббжу, и хрестóмь егб бла

гословйвь..:. Идй до ixь, молодйчко. Робóти буде не

багáцько. Здужатиму, то й я поможу.«

»Спасибі вамь, бабусю моя ласківая! нехáй же Гос

пóдь даé вамь усе дббре!«

»Ну, тепереньки полуднуймо, та й поберімось далі.
е д

Сегодня й дбма заночуемо, колй Богь дасть.«
V.

V.
/

Демянівка та вь долйнці, мовь у зеленому гнізд6чку

лежить. Сел6 велйке й багате. Дві церкви, одні му

рбвана висбка, друга деревяна й дáвня cйльне, ажь

у землю вpocлi й похилйлась. Отець Ивань живь за

/
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мурбваною недалéчко; мавь собі домóчокь и садóкь, и

горбдь,—невелйчке, та хорóше хазяйствечко.

Надь вéчорь увійшлй ми вь селó и розбрилйсь про

чáне улицями. Кожне до своéі госпóди поспішáетця, а

я за старбю бабусею йду. Такь мині чогóсь сумно й

ббязно, ажь моé серце мpe. Якь перше булó, колй йду

кудй, то вéсело й залюбкй, а туть и очей не смію

підвестй. Увійшла, та й стою самі не при собі. Чую,

що старá за мене одповіщáe.

»Увійдй та одпочйнь, дитйно«, промóвивь хтось тйхо

й повáжно.

Звела бчи, ажь проти мене, на лйповiй лiвцi, ста

рйй, старйй дідь. Очі ему незрйчі, и такі вь тихь

бчяхь тйша та добрість, що я нікóли й не бачила.

Бороді біла нйжче пояса кучерявитця; сидйть вінь у

тінку, тілько вечірній прбмінь сóняшний нáче збло

томь червбнимь éгó обсипаe.

Якь почула я такі словй ласкаві, ажь за серце мене

вхопйло. Слéзи pйнули мині зь очей, а вінь простягь

руку, та й поблагословйвь мен6. Бічу, й вонй увій

шлй: старесенька, малéсенька, ледві одь землі вйдно, а

ще чуйнéнька, говірка.

»Оставайся вь нась изь Ббгомь, молодйчкок, каже

»Ти молодéнька, то й хáту нáшу звеселйшь, и вну

чечку мою втішишь. Біжй лишень сюдй, Марусечко,

до нась! ходй, не сорбмся!... Така вже вь нась со

ромляжа, мовь засватана.«

Взяла за ручку невелйчку дівчинку, гарнéньку, чор

нйвеньку, що все зь-за дверей блискотіла оченятами,

та й увелі вь хату. »Пожалуй же, Марусенько, мо

лодйцю, вклонйся й пошануй.«
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Оть вонб и вклонилось и привітало мене чепур

нéнько. А я думаю собі: »Якь-то тепéреньки небожя

та моі кохáні? Чи згадують менé?«

Осталась. Живу вь іxь місяць, живу й другий;

добре мині, такь що гóді! такь менé жáлують, якь

свою дитйну. Отб булó впóраюсь у хіті, пообідаемо,

та й посідаемо усі вь садку підь черешнею. Пан'отéць

тихенько собі сидйть та думаe, аб6 молитвй шéпче, атó

псáльми співáe — такь xброше, Гóсподи! Старенька и

пані-мáтка гомонять, то те, то йнше; я коло іxь

тулюся та слухаю. И внучечка качáетця по садку бі

лймь клубóчкомь, и до нась прискóчить, и зновь у

гущбвині зелéній знйкне. Тихенько й любéнько день

минé, що такь, здаéтця бь, и вікь свій звіковáвь.

Оть же все мині туга невсипуща! Вонй й розважають,

и розговóрюють. »Не сумуй«, кажуть: »то гріхь велй

кий. То дитйна пліче, бо нічóго не розумie; a дорб

сла, то повйнна собі раду діти. Нехай помйслить, що,

мбже, трапитця й дббре ще вь світі; а здорóвья втрá

тишь — якé вже буде життє! Гóді, серце, послухай

нась, старйxь! Онь поглянь, якйй Госпóдь вечірь давь!«

А сóнечко захóдить. Річка течé, якь щйре зблото,

міжь зелéними берегáми; кучеряві верби купáють у во

ді віти; цвітуть-процвітають макй горбдні и високо

верхі конóплі зеленіють; де, коло білoі хатки, черво

ніе рясн6 вйшеннє, чи висбкий кущь калйни стріху

підпірáе, закривáючи всю білу стіну; а хатйна жь у

росквітлому горбді, якь у вінóчку ховáетця. И зéлено

й червбно, и гóлубо й біло, й сйнé и рожево коло тif

хатки... Тйхо й тепло, и скрізь червбно, и на небі, и

на згірьяхь, и на воді. Гóсподи!...

-
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»Сей світь, якь міківь цвіть; якь-то на тімь бу

де!« каже було старі, похитуючи головóю.

»Бóже мій, Ббже!« промóвить пані-мáтка стйха.

А пан'отéць підвед6 тéмні бчи вгóру: »Сліва Госпо

дéві!« речé.

V Г.

Одного дня ранéнько йду зь водóю, колй навстрічь

мині чоловікь. Глянула, — та се жь Трохимь Рибéць,

изь нáшого селі! Ббже мій! міло корбмісла не впу

стйла, и слóва не промóвлю — зраділа. А вінь: »Такь

се справді ви туть? Ми чули, та віри не нялй. Брать

вашь дуже за вáми журитця: »Ідешь у Демянівку (а я,

бáчте, за колесами), мбже, сестру побачишь«, каже

мині, »то скажй, що засмутйла вонй менé cйльне, и

»прошу я ії мйлою прóзьбою, щобь до нась верну

Л8lСБ. «

»Та чи здорóві жь вонй тамь?« питáю плачучи. » А.

діточкй якь? Мáбіть, забули менé?«

»Де вже забули! Идóсі плачуть, що ви ixь покйну

ли. Що жь мáю вáшому брáтові казали?«

»Кажіть ему, що дуже мині жáлко й егó и дітóкь, и

серце мо6 вьйне... а вже до егб не вернусь! Шкоді ме

нé вмовляти, а cйловати—тожь не знáю, хто менó при

cйлуe. «

» А туть же вамь дóбре?«

»Такь-то дóбре, що й сказати не можна!« та й рос

повідаю &му, де я служу.

»Зайдіть лишеньк, кажу, »то я небожйтамь якбго

гостйнця дамь. Скажете: тітка прислала.«

/
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0ть тамь узяла кілько грошенять, то тé купйла, то

те, — шлю імь. Провóжу тогó чоловіка за сел6 та

плачу-плачу!

»Скажіть, що я ixь до самбі смерти кохатиму, а

згадую що-годйни, що-хвилйни. Кудй гляну, щó заго

вбрю, то все іхв згадаю!«

»Та добре жь, дóбре. Чому не сказати? скажу! Про

щавайте! Нехай вамь Госпóдь помагáе изь вáшими

господарями! Якi то люде добрячі! Привітáли менé

заіжджого, якь сімьянйна. Оть люде!«

»Такь-то вже імь Богть давь, що всі імь любі й

мйлі«, кажу ему. -

»То вже правда, що Ббжі люде!« одказуe чоловікь

радіючи. -

Провела егó за селó, тогó человіка, попоплакала...

Минуло зь тйждень. У суббту білю хату, колй бі

жйть моя Марусенька: »До вась гóсті наіхали!«

»Які?« питáю, а саму якь огнемь обхопйло.

»Та тамь якййсь чоловікь такйй чорнявий, висóкий,

и молодйця гáрна, и діточки зь нйми. Питáютця вась: «

Я й не схаменусь—стою. Колй бáчу—брать у хату

зь жінкою и зь дітьми. Ббже мій! світе мій! тáкь я й

зомліла: однó, що радість велйка—побачила, а друге—

згадала своé гóре й лйхо: .

Почалй мене усі прохáти: »Iдь та ідь изь нáми. Не

послухаешь нась изь жінкою (и вонй прбсить, тілько

самі невесела), то дітбкь нáшихь послухай: вонй за

тобóю що-дня плачуть.«

А дітки якь очепйлись за шйю мині, то й не всту

пáютця, цілують та прóсять: »Ідте зь нáми, тіточко

нáша кохана, ідте!«
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»Ні, не поіду. «

Вонй й заплікали, моі голубьйта; такь слізочкй зь

очей и капотять.

Якь припáли вонй, то не мóжна й одхилйти одь

себе. Одмовлялась я, одмовлялась, та й мусила по

слухатись.

Пішла, попрощалась изь господарями, подяковала

імь за мйлость и за ліску. Вонй радіють, хоть и

жáлко, що одxбжу відь іхь, та за мене радіють, що

Богь мині давь—изнóвь до брáта іду,— у свою хату.

Провóдили менé хлібомь-сільлю, поблагословйли, а Ма

русечка, то й плікала за мнбю, що покидію і саму.

Увійшлі я зновь у ту хату, що вь ій и росла й

дівовáла. Здаéтця, що кáжний кутóчокь веселéнько ми

ні всміхбетця, и я нáче одмолоділа: 3ь дітвброю кру

чусь по двбрищу та бігáю; то на улицю вйгляну, то

вь садóкь кйнусь: се жь бб я й дóма!... Та не дóвго

раділа. ».

Почала братові менé зновь допікіти. Вже теперь

си ступйти мині не дасть; уже немі мині й промйтоі

водй: та те не дббре, та ce не гараздь! та на свою

гóлову приклйкали собі біду! Якь почнé—Бóже, Твоя

вбля! що я й обьiла ixь и обпилі; та якбсь и про грóши

моі згадала, що я імь позйчила: «Ти думаешь, ми тобі

грóши вйнні? Ищ6 сь тебе треба бь узяти: ти вже

більшь хліба вь нась иззіла, ніжь тихь грбшей бул6!«

А я оддалі братові всі до копіечки, що взяла за

худобу,—а вь мéне булй й волй хорбші не однй піра,

й коровй, и овечóкь отáра велася, й хіту продала; то

усі, всі ему оддалй. * , -

»Ну», кажу, »коли вже ззіла я” своі грбши, то Бог
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изь вtми! На що жь ви мен6 вмовляли вернутись?

тамь мині булó добре, якь у рідного батька!«

Вонá затйхла; бачить, що вже дуже мен6 скрйвдила,

Та, мабуть, побойлася, щобь брать не сварйвся.

\"І.

« »

Я таки тогó жь дня й пійшла одь нихь, не про

цáючись. Брáта й дома тогді не булó. »Вже якь тамь

тяжко не буде«, думаю, ра вдруге не вернусь! піду

світь за очи, щобь мене й не знайшлй, и не проси

ли!« Бо такé вь мéне серце хибкó, що й не встóю,

якь зновь просйтимуть та молйтимуть. И надумалась

ити вь Кйiвь. -

Заходила вь Демінівку. Хоть и не вь-зівороті мині

була, та дуже бажала я побачити своіхь першихь госпо

дарівь. Попоплакала тамь, и вонй зо мнбю посумо

вали. "- *

»Піду до Кйeвa« , кажу імь. Якь далеко буду,

то про мене забудуть, та чи не забуду й я свогó

лйха. «

»Нехай Господь помагіе идй зь Богомь: а колй

схóчешь до нась вернутись, вертайсь! Ми ріди тобі

будемо, прйймемо теб6, абй жйві булй. «

Вййшла я одь іх в веселіша, тéплимь рáнкомь. Пі

шлі собі дорóгою.

Перехожий, проізжічий—що ixь тамть на шляху ни

кйдалося вь вічи, ніхтó мене не занйвь, спасйбi Ббгу! И

Москіль прійде—минó и крамáрській візь простугонйть,

и пань четвернею пробіжить—тілько теб6 курявою
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обнесе, та й зновь сь пóля вітрець повіне и зазеле

ніють тобі гаі й степй: д6-коли бзеро заблищйть, чи

річка разливáетця. А що вáлка чумаківь не одна навер

тáлась на очи, то втішно мині булó добре слóво по

чути: » Магáйбі!« аб6 дорóги роспитáтьця; т0 жь усé

зь нáшихь, сь прбстихь людей, що гóря зазнало и дбма,

и вь дорóзі, то й душй живбі не цуріетця.

За тйждень прийшла вь Кйiвь. Красний, Боже, який!

А що вже святі церквй, то й не сказати! А людей,

людей! безь ліку, та все мовь чужі— минáють и не

глянуть на тебе. Спочйла коло святoі Лаври, та й

пішла собі служби питáти. Хожу, хожу, тілько улиці

й заулки перехрещую. Увійшла вь базарь, сей такй

точóкь Подольский,—стоіть купочокь молодйць и дів

чáть. »Боже помагай!« кажу.

»Спасибі!« А самі оглядіють менé якá—й звітки.

»Чи не знáете«, кажу, »де бь туть помістья мóжно

знайти?« "

»Згé! ми й самй ждемó, молодйчко!«

А се вонй, бачь, вййшли, чи не найме хто: такь

вж6 туть завóдено. .

»Колй віша ліска«, кажу ото й я собі коло вісь

стáну. « 1

»Становітця, ми не борбнимо. «

Стою я та дивлюсь; людь якь та комашня коп0

шéтця, однó на одног6 наступáе, зіхóдятця, розіхóдятця,

гомонять, кричять,—и люде й панй и міщйне; сту

котить, грукотйть. Той сво6 продаé, той прицінйетця

до чужбго. Дві молодйчки гарнéнько цокотять у-двійзf,

а туть дітвбра змагáетця — чогóсь не поділйли. Пе

péкупка, якь жарь червонолйця, стáла протй сóнця,
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бряжчйть корáлями та вигукуe; »З, з! корáлі добрі!

дивітця жь бо, молодйчко! Ось купй, моя любочко, купй,

приміряй до лиця! ну жь бо, ну, не сорбмся!« зви

вáетця вонй колб повновйдоі, гáрноі молодйці у білій

сорóчці и вь зелéній хустці. Молодйця не хóче, а

воні такй зачепила ій за шйю намйсто та кричить:

»Дивітця, дивітця, дббрі люде, що вь мене молодйця

якь калйна, якь йблучко, якь дівочка, якь паняночка!«

ьТа пустіть мене, Богь изь вáми!« одбивáетця мо

лодйця. «Я й вáше намйcтo пopву! Отсé справді! чогó

тсе на ви мене напались?« А самі засорóмилась, почер

воніла якь ягідка, и досадно ій, очиці блищять, и

сміóтця.

Москаль, що якесь старе залізо продававь, задивйв

ся, стоіть и всміхáетця, и не чуе, що жвавий міща

нйнь у чемерці штовхá éгó: »Москві, Москвá! чи

продаешь залізо?« -

Постóяли ми тамь годйну, а мóже й більшь. Якáсь

пристáрковата пáні до нась идé.

»А чи немі туть такбі молодйці, щобь місячно згодйлась?« м

»Чому нема?« кажуть усі. oМожна й на місяць изго

дйтись. « *

Та й почалй договорятись. Кáже та пáні: »робй мині

й те, и те, и друге й третє, и все, и білй й варй и

ший и мий. Дамь тобі на місяць карбóванця!« *

»Шукайте собі де йнде« кажуть iй, одступáючи одь

нéі. А вона до мене: чи не згожуся я?

»Д6бре, піні!« "

Та й пішлі за нею. »Все«, думаю, »що-небудь

запрацюю собі. Робóти не боюсь: треба жити, то треба
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й робйти, щобь не булó одь Бога гріха, а одь людей

соромá. Немá нігд6 хліба лежачого. «

VIII.

Привела мене пані до своéі госпóди. Невеличкий

будйночокь; кімнатки низéнькі, похйлі, а прo-те стіль

чикй всякі, коло стінй рядбчкомь, и завіси на вікóн

цях"Б, и дзеркальце вісить,—хочь тамь такé, що якь

подивйтись у его, то й себе не пізнаешь: такь тобі

перекрйвить облйчья... Стріла нась пáнночка, вже до

рбсла й огряднéнька собі, ні-врбку.

»Щ6, мамінько«, питáe, »наняли?«

»Ось иде за мнóю. Якáсь селючка нагодйлась.«

»Отсé, мáмо! щó зрббите, то все не до-ладу! На

що вамь селючка здалась? Вона нічóго не вмie, а ні

платьтя вйгладить, а ні вслужйти догóдне. Хиба бу

демо на нéі дивйтись, якь на малéвану!«

Стукнула дверйма, ажь стілчикй всі скакнули, якь

живі, и вййшла.

Бáчу, що мині недббре туть буде! Де жь такй хто

чувáвь, щобь дитйна такь незвичайно сь питймою

своéю мáтінкою повóдилась?

А стара й слóва дочці не промбвила.

»lВapй «, каже, »обідати, молодйце!« Росказала мині

всі тамь порядки и навчйла, що й Якь, та й покйнула

мене саму вь хáті.

На обідь прийшóвь и чоловікь if сь крамнйць,—такйй

висóкий, чорнявий, у сйній чемерці, бчи éму веселі й

бйстрі. Поклонйвcь мині, та й каже: »Глядй жь, моло

дйчко, шануйся, то будемо сватами и братáми!«

2
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Спасибі ему, розваживь менé трбхи тімь слóвомь дóб

римь. Тяжко робйла я,—Бóже, йкь тяжко! цілісінький

день у робóті; однó ще не скінчу, вже друге менé до

жидіе. Стара й самй годйнки не посидить дурно; а доч

ка була вже такі вигáдчиця, що нехáй Госпóдь борó

нить! Схóдить сóнечко—вонй вередуе, и зáйде — вере

дуе. И тé не дббре, й тé не до-ладу, и не такь говó

ришть, и не такь хóдишь... та колй бь же на мене од

ну, атó й на свою рідну матірь грімаe: »Чому«, ка

же, » вь насть не такт, якь вь Иванéнковськихь панівь,

що вь іхт, усé по-пáнській, любе й мйле? а вь нась

усé по-мужйцькому. Я«, каже, »такь жйти не можу!«

Та й сяде плікати. Мати вговóрюе, ажь підae коло нéі:

»Не плачь, дочко, не плачт, Богь дасть, и вь нась по

пáнській буде!«

А батько такй прóсто булó каже: »Ой, дóчко! не дурій!

що се ти химеруешь, якісь пінські роскбші все вертят

ця вь тебе на думці. Глядй, щобь сь тебе добрі лю

де не сміялись!« -

Воні розгніваетця й вйбіжить.

»А щб?« каже бул0 до жінки, »Богь насть покарáe, .

що ми такь дитйну роспустйли! Не буде iй добрá у сві

ті, колй такóю вереднйцею зостáнетця. Не потурій iй,

жінко, бо кіятись будешь! Чому ти і на рбзумь не

навчишь? ти жь міти, ти перша порідниця. Вонй вв

тебе увбсь день Ббжий сидить та гіви лбвить, и за

холодну вóду не візьметця. Ти все за багатшими пнес

ся; придивйсь лишень, то й побічишь, що ні за чімь

тнáтись. Такь повслбсь теперь, що абй на передніхь

колесахь дббре, а на задніхт, и пе-відьщо... Колй жá
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луешь дитйну, то навчій грóзьбою, колй не можна прóзь

бою. «

А дочка не дуже-то й слухае мáтері: зáгне гóлову,

якь муштрóвий кінь, та й вййде зь кімнати.

Пославь Богь імь лйхо: захорувáвь господарь та хут

ко и вмерть. Якь умірйвь, поклйкавь дочку, та й каже:

»Дóню моя мйла, дóню мой люба! багáцько ти мен6 жу

рйла, та нехай тобі Господь подаруе! послухайся мен6

хочь теперь, не пнйся вь панй, не гордуй своімь р6

домь. Твій рідь хорбший и велйчний: не плодйвь ні

злодіївь, ні душогубцівь, якь йнші багаті родй. Жи

вй, дбню, якь Богь тобі давь, шануй стару нéньку.

Нехай би ти колб нéі впаділа, а не вонй на старости

літяхь коло вередлйвого дівчяти! послухайся, дбню!«

Воні тільки пліче та вьруку егб цілуe. Поблагословйвь

if та зновь питáe:»А щ6, Дбню, памятітимешь мій завіть
тобі?« м

»Памятáтиму, тáтоньку мйлий!«

Поховали óгó на Скавйці. Нарбду зійшлóся, міщань

що нігде булó й орішку впасти. И не чула, щобь хто

лихймь слбвомь обність нáшого покійника; всі царства

Бóжoгo èму жадають: такйй добрячий бувь чоловікь!

ІХ.

0ть, дівчина й схаменулась-булі трóхи: и матері

помбже вь чому, и до мене по-людській заговóрить. А

тамь, якь почалй вчащати якісь приятелькй, верхо

глядки та верхоумки, то й звелй ії ні нй що, и дóма не

сидйтця, и робйти вже гóді: все бь у гостйну, та

щобь убрáньня все нов6 та хорóше на iй булó. Якь

2"
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дóма, то до півдня буде вбірáтись, та начеплЯе на себе

всéго, щó треба, а чогó й зовсімь не треба, якь на

кілóкь у комбрі. Абй трбхи вь матері забряжчáло вь

калйточці, заразь и почне вимагáти; а мати такá, що

послухаe и оддасть, та пóтімь нікóму такь гірко, якь

мині, бо старі хóче те у хазяйстві навернути, щ6 доч

кá вйтратила, — та й тхнути минt не даé: робй, та й

робй, та й робй! -

Давь Богь весну, віе теплóмь, изь стрixь вода кáп

ле, сбнечко веселенько світить, тáне снігь, задзюр

чáли по улицяхь струмочки, садкй зазеленіли... Стали

на прóщу люде сходитись. Звідки вже не тягнутця у

той Кйiвь що весну! Прийшли и зь ніщого села; якбсь у

базáрі вгледіли менé й пізнали. »

»Якь же Господь мйлуe?« питáютця. »А твій брать

дуже на тебе гніваетця. Іздивь за тоб6ю у Демйнівку,

та тамь дознавсь, що ти ажь у Кйеві. »Колй вона та

кá«, каже, »що менé кйдаe, »якь лихóго пана, що iй

»не жáлко, то й я одцурáюсь if!«

» А. Якь вонй живуть?« питáю. »Чи здорóві, чи жйві

усі діточкй? Чи гараздь у ixь у госпóді?«

»Д6 тамь! такі стали гблі, якь Турецькі святі. Чо

гóсь не ведéтця імь. Госпóдь ixь святйй знáе, щó то

такé! мóже, то віші слéзи імь відливаютця. Зьyббжіли

тáкь, що чáсомь и хліба позичáють. «

»Землякй моі любі «, кажу імь, » йкь би то мині вась

ищé побачити? Чи не зáйдете до мене? Я мáю д6-що

брáтові переслати, то будьте ласкáві, візьміть.«

»Добре«, кажуть, »на ранокь наготуй, то візьмемо. «

Я вже пять карбóванцівь грошйма загорювала та ще

скрйньку: то хустку купйла, то сорочбкь справила
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кільки. Оть, узяла я ті грóши вь калйточку, чотйрі

карбóванці брáтові послáла, за пятого купйла то на

мйстечка дівчаткамь, то сережечки, то хрестики хлóп

цямь, то персники, и стрічбкь, и спіднйчку стáршень

кій небóзі, — нехай менé згадують, кохані діточки!«

Провела земляківь, та й зь думки мині не йде брá

това біда. »Бóже мій мйлий! мóже, справді ce éму моі

слéзи одливáютця. Нехай же Мáти Ббжа прощáе менé

грішну, що я свойму рідному брáтіку лйхо наплакала!

Та й плакати мині не гóже: є й нещаслившi одь мéне,

и убóгі й недужі, та живуть, а я й здужаю, дйковать

Господéві, и зароблю собі хліба шматóкь и сорбчку.

Се менé й Госпóдь не помйлуе, колй впаде хоть слізка

зь мoixь очей за себе самую. Колй вже плакати, то

за брата, що вь его й жінка, й дітки дрібнéнькі. «

Надумалась я та ніби мині й працéвати веселіше

стало. Якь вже гордувáла, якь орудовала мнóю пáн

ночка, я перетépплю. »Мóже, ласкавостю своéю та по

кірливостю втихомйpю if«, булó думаю; та не такá-то

вона вдалйся! Бáчить, що корюся, та ще гіршь мене

зневажáe, аделі й бйти вже порвалась.

»Богь изь вами«, кажу, »нехáй хто йнший вамь слу

жить, а я не хóчу. Менé зь-póду ніхто ще не бивь,

та Богь мині дасть, що й не буде бйти ніхтó, пóки віку

могó!«

»А ми тобі грóшей не дамó! Добудь місяця. Не

дослужйвши, не сміешть кйдати: ми грóшей не дамб!«

»Та ви зь мoixь грóшей не забагатіете; а я бідна

не буду. Не тдастé, то мині Богь оддість.«

Стара почала вмовляти: зостáнься та зостанься; бо

жáловала мене, що я ій щйро робйла, не ліновáлась и
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слухняна була, — оть якь той товкачь: що мині зага

діють, те й зроблю.

Х.

Колй ми туть свáримось и мйримось, у ворóта

хтось вбзомь уiжджáе. Глянула, та й очáмь своімь

віроньки не йму. Се жь мій брáтічокь ріднесенький!

Вйбігла до вго: «Брітіку мій, сокбле! А мині каз4

ли, що ти дуже вгнівйвсь на мене!«

»Ні, сестро моя рідна!« гóворить. »Такь ужé я

звівся, що а ні гніватись, а ні жалковáти ні на кóго

не мáю! Нужді менé зстáрила и звялйла. «

Бáчу я сь першого пóгляду, що вінь зовсімь изь

лиця спавь, ажь почорнівь. А якйй же то пáробкомь

бувь! И веселий, и повновйдий, якь місяць... Такь

мен6 й облилй слéзи. 1

»Чого тебе Госпóдь принісь, брáте?«

»Здумавь собі, та й пoіхавь. Дуже вже сумь велй

кий мéне напівь. Хотівь тебе побачити и світу Божо

го повидати.» 1 -

Сіли ми вь брáмі, та й говóримо собі, журимось, и

часть намь не змигнется. Вінь мині оповідаe, яке вь

éго убóжество настáло, и якь жінка, хоть и любить, та

неспокійна дуже, и якь діточкй ростуть и менé зга

дують. Почули одь людей, де я и щ6, Якь проживáю,

то раділи тáкв, що Гóсподи!

Я й кажу ему: »Брáтіку мій коханий! Ти вь мене

єдйнь у світі: ти вь мéне й батько, и дитйна, и ро

- дйна. Пбки здужаю працéвáти, працéвáтиму для те

бе та для твоіхь дітóкь. Нема вь мене теперь нічбго,
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тільки два карбóванці заробйла вь панівь, та не знáю

чи оддадуть, а хóчу я згодйтьця на рікь. Вонй менé

вмовляють остатись, то нехай дадуть мині напередь

грóши... Оть, візьмешь, та й спрáвишь собі, щб тамь

найхутче тобі треба.«

»Спасибі, сестро!« А самь ажь руки зламуе.

Я пішла до панівь. Тілько на порігь, а стара й

питáe: »Чи остáнесся? Щ6 те лйхо згадувати!« каже.

»Моя дочка нікóли тебе обіжати не буде: се воні, Т8lКТБ

щось изь нездорóвья. «

»Та колй ти обіжáecся«, промóвила дочка, »то я й

не доторкнусь до тéбе.«

»A йкь же мині, панночко, не обіжатись? Хибá ce

ви менé пожалували, чи щб, щобь я вамь дйковала?«

»Та вже гóді«, перебивáе старі. »Годйсь на рікь.

IЩó схóчешть?«

« »А я хóчу двадцять карбóванцівьє, кажу. »Дастé,

то зостáнусь, а ні, то піду де у друге місце служй

ти. И грóши хóчу всі напер6дь.«

Вонй почалй торгуватись: и дуже дброго, и грбши

не мóжна разомь. А я, якь сказала, то й не одступа

юся свогó слóва.

»Ну«, кажуть, »нічого сь тобóю робйти! Дамб двад

цять рублівь, тілько не всі різомь. Дай свою бумігу,

а тобі ось пятнадцять карбóванцівь.

»Візьму«, думаю собі, »хоть пятнадцять: ему теп6

реньки дуже потрібно.« Оддалі ту бумáгу, що пан"

отéць мині давь, узяла грбши, подйкувала, та й до

брата.

»Нá«, кажу, »брáтіку мій! нехай тобі на д6бре по

живáньня будуть!«
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Побувь вінь зо мнóю два дні. Весело булó й прокй

нутись, що побачу егó, поговорю. Щó то ріднé та своé!

Служу такй вь тixь самйxь панівь. Ище два міся

ці мині до рбку зосталося. Важко, Ббже, якь—ледачо

му годйти! та вже нанялась, якь продалась,—треба

служйти! А добуду рбку, то, мбже, дасть мині Господь,

що добре місце натраплю собі. Або схотівь, то знáй

дешть на своі руки муки!
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I.

Живь вь нась у селі козáкь Хмара; багатйpь бувь!

Щ6 бул6 вь его пóля, худбби, що всякого добрі! Не

давь ему Господь діточóкь купочка, уродйлась дів

чинка однá-однймь, якь сóнечко вь небі. Вйпестили

ії, вйкохали хорóшу й чепурну, и на рóзумь дббрий

навчйли. Уже шіснадцятий годбкь минáe Олесі, вже

й сватй почалй вь хіту навертатись. Старі дйкують

за ліску, частують, а дочкй не змовляють: »Ше не

хáй погуляе, то буде чімь дівовáньня згадати. Ще не

чась голівку молодéньку на господарстві клопотáти; не

хáй погуляе дівчиною. «

А щó вже женихівь було, Ббже мій мйлий! Де вона

прійде, то якь рiй гуд6! Та й дівчйна жь була! Велйчна,

хорóша, до всякого привітні й ласкава, и заговóрить, иза

сміóтця, и пожартуe; а девже помітилащб незвичайне, то

такь гляне, нáче холóдною водóю зіль6, и одійде собі геть.

Жила вь батька-матері, не знаючи гóря, а ні лйха.

Сказано, якь молодé, то й гáдокь не мáe; тілько й

думки, йкь би погулять весело. Да вже якь тамь xб

роше й роскішно ни жилóся, треба булó й ій свог6

лйха одбутш. Занедужала перше мáти: такй вже ста
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рéнька була; похйріла неділь зб дві, та й перестави

лась. За нéнькою й батько помépь зь нудьгй та жá

лю за вірнимь подружьямь, що зь нею молодйй вікь

извіковáвь.

Осталась Олеся сиротóю. Плакала-плакала, та треба

булó привикáти. Дббрі люде ії не забувáли: то старá

тітка прййде, розважить, то дівчата прибіжять, наще

бéчуть; а колй, то й за соббю вйтягнуть. Дождали осе

нй. Сватй й не перевóдятця вь Олесиній хáті: одни за

двері, другі на порігь. А вонй все дйкуe та одмов

ляетця то тімь, то сімь.

»Чому не йдешь заміжь Олесю?< питáе старі тітка.

»Женихівь у тебе, хвалйть Ббга, якь цвіту вь горóді;

хочь греблю гатй. Чог6 бь то тобі гордувáти? Пароб

кй жь у нась, якь орлята: жваві, молоді. И старече

серце páдіе, поглядаючи на іхв, а щббь-то молодé ді

вóче німіло й до жадного не хибнуло,—я вже й не

знаю, який се тепереньки світь настáвь!«

»Тітко сердечко! нехáй я ще погуляю. « ч.

»Порá, порá, моя дитйно! Послухай старèчоі сувбри.

Самій тобі веселенько, а вь-двохь изь любимь чолові

комь ищé веселіше буде. А що хазяйствечкомь бу

дешь клопотатись, тогó не бійся: робйтимешь не для

кóго, якь для себе; любо буде й поклопотатись. Ти,

дЯковати Господéві, не крепáчка; твоя прáця не загй

не дурно. « -

»Не крепáчка! Ніби-то вже, якь крепáчка, той світь

завьязаний! Живуть же люде!«

»Живуть, Олесю, та такé ixь и життя!«

»Якь панй дóбрі, то й людямь добре.«

»Та щб сь того, що панй дббрі? Які ще паненята
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будуть! Та й добримь треба годйти, и вь дóбрихь за

горюешь для себе хиба три ступні землі на домовйну,

а вь лихйxь... то нехай Госпóдь не довóдить и чути!...

Гóді й згадувати такé!... Послухайся, Олесю, та й на

весільлі погуляемь! А що вже мині втішно та мйло буде,

якь пощастйть тебе Госпóдь семьею, що колó тéбе ді

точкй, якь бджілочки коло пóвного цвіту, загудуть!«

»Я ще погуляю дівчиною, тіточко!« та й гóді.

II.

Ажь ось шле сватй Ивáнь Золотарéнко. Олеся поша

новáла любихь гостей и рушнйки подавáла.

А сей Ивáнь Золотаренко та бувь крепáкь. Такйй

то вйходився хорóший, мотóрний, и не пізнати егó, що

вь гіркóму крепáцстві зрісь. "

Догадались тогді вже всі, когó Олеся дожидала, та

такь и забурчáло по селу, мовь у джерелі; »Якь то

мбжна! та де се вйдано! та хтó такé чувь, щобь віль

на козачка за крепакá віддавалась!«

Почула стара тітка та и вдарилась вь пóли руками:

»Бодай же я була не дождала такé чути! Дитйно моя,

Олéсю! схаменйсь! Та якь бй живь бувь твій батько,

аб6 мáти, краще бь вонй тебе вь глибóкій кринйці за

топйли! Та ixь и кісточкй струснутця вь землі зь ве

лйкого жаху та жалю! Щó cе ти задумала? Та се тобі

якісь чáри дáвано!«

Тáкь-то вже вмовляе старá Олécю, и прóсить, и плаче.

»Ні вже, тіточко моя любa«, говóрить Олеся, »нічó

го не помóжетця: буду за йвáномь!

Старá до Петра Шостозуба. Нема, поіхавь у Ярма

рокь. »Лйхо!« А той Петрó Шостозубь та бувь пép
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вий чоловікь у громаді,—вже старезний такйй, Бóже!

якь молокб, білий.

До Андрія Гóнти —нема. До Михáйла Дiдича—нема:

усі вь ярмарку.

»Ой лиха моя годйна та нещаслива! Кйнусь хоть до

Опанаса Бббрика!«

Сей дбма бувь. Лежить у садку підь грушею, люль

ку пйxкае. Побачивши Олесину тітку, »Здорóві«, каже,

»булй и Ббгу милй! Чи не на погорйджу біжите?«

»Нехай вамь Богь помагáe, пане Опанáce! прийшла

до вась за радою. Порáдьте мене: несподіване лйхо спо

бfгло! Зберіть páду!«

» Отсé! щобь то для жінóкь раду скликати! Вже бь

то й громада була, якь синйця, безь глузду! Зберітця

самі, та якi всixь перекричйть, тії й правда буде. «

»Ой пáне Опанáce! ce не жінóчі прймхи: велйке не

щастя намь сталось!«

Та й оповістйла éму все чйсто. На щ6 вже веселий,

нежурблйвий, та й вінь заклопотався ті&ю подіею.

»Згé!« каже, »шó-то дурне дівчя, сказано вже! Колй

й вимагá якóго лйха, то не другому кому, тільки собі

власне. « —

»Ходіть, пáне Опанáce; мóже, вонй вась послухаe.

А не послухаe, то звелимó послухати! Ось и шапка,

рушіймо!

Идуть, а на всіхь улицяхь люде такь и снують, ажь

не потóвплятця, и все до Олéсиноі хáти, — и старі, й

молоді, и малі навіть собі біжять. Всі вмовляють та

прóсять: »Не йди за крепакá, не йди! Якь такóго хó

ду, то лучче зь мóсту та вь вóду!«

А паробкй оступйли хату: »Не дамб дівчйни «, гу
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кáють, »не дамб! Нехай вільна козачка не закріпо

щáетця, людямь на сміхь, а своему селу на сóромь!«

Та щб не вмовляли Олéci, нічого не помоглóсь. Тіль

ко гіршь дівчину засмутйли. Слухаючи ixь щйроi й

розсудливоі ради, хоть и одмовляла імь, що не вповáe

а ні на худобу, бо мáе й самá, а ні на вільность: «Щб«,

каже, » по тóму, що буде вільний, колй не буде лю

бий?« а прo-тé слéзи такь зь очей и pйнуть.

»Тебе, дівчйно, якь я бáчу, и за рікь не переговб

ришь, а за два не переслухаешь«, каже Опанась Бо

брикь. »Сказано: жінóцький рóзумь на щб добре здат

ній? Оть любий, любий, та й гóді! А любого тогó які

обсіли, на се не вважáешть! Та щб я мáю слова дурно

трáтить? Вона и не слухаe! Бувайте жь здорóві, та

не спитавши бр6ду, не суньтесь у вóду, бо втóпитесь!«

Се зговорйвши, потягь старйй до своéі госпóди, підь

грушу.

Далі й люде почалй росхóдитись. Осталась вь Олé

синій хаті тілько стара тітка плачуща.

П].

Вже й нічь зéмлю обіймáe; зійшóвь місяць и вда

ривь яснймь проміньнямь по білихь хатáхь. Олеся,

смутні й неспокійна, одчиняе вікóнце, дйвитця: пароб

кй обсіли кружáломь if хáту; йнші гомонять, а д6—

котрі понурі сидять и голівь не звóдять. Подивйлась

Олеся, подумала, зачинйла віконце, и вййшла, а тітка

за нéю.

Стáла Олéся на висбкому порóзі, та словами промо
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вляе до козаківь: »Панóве молóдці« каже, »зь-малечку

зазнаю, що ви булй у всякому ділі звичайні и обáчні;

не сподівалась я відь вась, козаківь, таку собі наругу

мáти! Що ви менé, якь ворогй, стережетé, вь неславу

сироту вводите! Колй бь изь рівнимь змагались, ат6

зь безпомóшнимь дівчямь!... Не заживетé собі на сему

слави, панбве!«

»Не сподівались и ми, Олександро «, озвáвсь, висту

пáючи, огряднйй, висóкий пáробокь, »не сподівались,

щобь старбго Хмари дочка та сь крепакóмь понялася!«

»Колй нáші паробкй тобі не до-любóві, булó сказати «,

почавь другий козáкь, гáрний, якь йcкра: »ми бь тобі

знайшлй самй; усю Вкраіну вйiздили, та знайшлй бь!«

»Шкода шукати, колй мині Богь уже пославь такó

го, що й до-спóдоби, й до-пари. Яка мині дóля судй

лась, така й буде, не жалковáтиму ні на кóго. Хочь

рікь стерегтймете мене, я на другий віддімся такй не

за кóго йншого, якь за Ивана Золотаренка. Росхóдь

тесь, панóве козаченьки, прошу я вась прбсьбою, не

засмутіть гірше менé молодоі! Послухайте моéі тітки,

if старeчoі та розсудливоі вмóви!«

»Росхóдьтесь, соколй моі ясні!« промовляе стара, пла

чучи: »вже нáшому лйху нічóго, мабуть, не вдіешь!

Пóпусть Бóжий, діти!« -

Паробки погомонiли-погомоніли, та й розійшлйсь.

А Золотаренкови старостй собі розгнівались: »Сег6

не чутно й зь-роду вь дббрихь людей«, кажуть; »по

давали рушникй, змбвились,—чи годйтця жь розрáю

вати? Козакй, а звичаю не знáете Ми хоть и крепа

кй, та за себе уступимось!«

»Хто жь и порáдить сироту «, одказують старі козач
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ки, оякь не ми? Се бь намь одь Ббга гріхь бувь ве

лйкий, колй бь і не відмовляли одь сегó лйха. Не послу

хала—Господь изь нéю! Буде гірко каятись нерозумна

дівчина; тогді згaдae нась!«

IV.

Урáнці йде Олеся дружбкь збірáти; кудй вступить,

усюди одмовляють, йнші ажь плачуть. Котбрихь дів

чать то матері й не пустйли вь дружки, котóрі й самі

не пійшлй, а які и йдуть, то все зітхаючи та жалуючи

Олéci: »Не веселий дівйчь—вечорь у нáшоі молодóі!«

Оть и повінчались; хóдять по селу та на весільля

запрóшують. А туть проти іхв саме ідуть люде, — зь

ярмарку вертáютця. И Петрó Шостозубь, и Андрій

Гóнта, и Михáйло Дiдичь, и ще скілько людей. Петрó

зь cйвою паровйцею рушáе попереду. Се бувь дідь дуже

старйй, білий, а прo-те чуйнйй, висóкий и прямйй, якь

Яворь; бчи ему блискучі, якь збрі; идé собі поквóломь

та й питáе стрічного чоловіка: »А щó ce за весільля вь

нась скóілось?«

»А се«, каже той, » покійного Хмари дочка звінчалась

изь Иваномь Золотарéнкомь. «

»Изь Золотаренкомь? та якйй же то Золотаренко?«

»Крепáкь, пáне Петре; бть, Сухомлйнського пáна

підданий. «

Засмутйвся старйй Шостозубь, дуже засмутйвся, и

не сказавь нічóго, а другі такь и покрйкнули 3ь жалю

та зь досáди.

Туть молодйі порівнялись; треба булó вже перше всего

«ь
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привітáти ixь, якь Богь велівь. Вонй поклонйлись, на

весільля прбсють.

Петрó піднявь висóку шапку. »Ббже вамь помагай!«

речé. »Нехáй Господь щастить долею, щастямь и здо

рбвьямь!« * -

Молоді дйкують. »Прбсимо жь, добрбдію шанбвний,

на весільля!«

- »Ні, молоді княгйне, не піду до тебе на весільля: не

подобá-річь мині, старбму, по весільляхь гуляти. Дякую

за ласку!»

А Гóнта Андрій, чоловікь добрячий, тйхий бувь, и

кáже молодóму: »Ой Иване, Ивáне Золотаренку! щб

ти зробйвь, мій друже! Хибі вь тебе рóзумь дівбчий,

що вповáвь на теперешніі чáси, а щб новпóслі буде,

не подумавь ecй, та й запропастйвь и дівчину, и усе ії

плімья-нащадокь! Тймь-то, кажуть, сиротá: вільно и

втошйтись. «

Та й похитавь cйвою головóю.

» А чому жь на весільлі не погуляти!« озвáвсь Опа

нáсь Бббрикь, узявшись у ббки. »Жаль, та не вéрнетця!
Хочь погуляймо!« м

»Стара необáчна гóлово!« каже Петрó, »схаменйсь!

ти бь приступйвь гуляти й тамь, де дббрі люде суму

ють и плачуть вельми!«

»Та щó жь, пáне брате! Плачешь-плачешть, та й

чхнешть!» н

»Не звичайно жартовáти, пáне Опанáce«, гукнули всі

разомь, »колй таке діетця! Ти свою cйву гóлову пошануй,

колй не шануешь козáцства!»

» А нуте лишь, гóді вáмь Оть справді розгрімались,

якь на дурнбго! Не йти, то й не йти, и не піду; а
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дочка козача, тр6ба бь и тáнцівь козáчихь; та зь вáми

не зговóришь—шкода!«

Молоді стоять и очéй не зведуть.

»Нехáй же Господь даé долю д6бру и талань. Щобь

булй здорóві, якь вода, а багаті, якь земля! и вікь вамь

дóвгий, и рбзумь добрий, крáсні молодйта!«

Поклонйлись старі, та й рушили собі до домівокь; а

молоді своею дорбгою пішлй. \

Засмутйлись голубьята. Изглянулись міжь соббю: вінь

поблідь на лиці, вь н6і очйці отяжіли слiьзми,—и при

горнулись однó до однóго.

«Коханьня мо6!« озвáвся вiнь стйха, »такá вь мéне

думка, що я тобі світь завьязáвь!«

»Мйлий мій, моé подружья дорогé!« одповідаe Олеся,

»щб намь Богь дасть, тé й буде! абй вь пáрі сь тобóю
вікь извіковáти!» м

V.

Другого дня пішлй панáмь поклонйтись. Не почула

Олéся ні привіту, ні совіту, а ні любого та веселого

пóгляду не побачила. Панй такі якісь сердйті; а гóрді—

ажь надимáютця. »Будь покірна« , навáжують, »та до

робóти пáнськоі щйра! « И чудно, и сумно булó Олéci

такé слухати! Аделі й стрáшно стало. Се справдéшня

невільниця вона буде!... И мáрно і літй молодйі пе

péйдуть! мáрно пйшная краса зовьяне вь щоденній

тяжкій робóті—у невблі!...

ІЙдуть до госпóди улицею,— якь же глухо, та сумно

по селу, Ббже мйлий! Спомьянула Олеся: булó вона вь
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своéму селі йде: той привітáe, другий на здорóвья

спитáе, дé-котрий пожартуe, инший стáне та свій сму

Т0КТБ-Ж8lЛЬ повістить; и старі гомонять, и молоді, й діт

вбра бубонйть. Булó тільки сóнця краéчокь засвітить,

уже й брякь, и дзвякь по селу, рухь, стукь—живйй

людь! А туть, хто и стрінетця—понурий, неговіркйй,

печаловйтий.

Свекруха ріда Олесі, якь рідній дитйні, не знáe,

де іі посадйти, якь пожáловати; та все не розвеселйть

вона Олéсиного сердéнька. Була стара вже, до тóго жь

змучена тяжкóю прáцею та недостатками; то й веселоі

мóви одь нéі не почула молода невістка. То роскаже

яку пригóду людську, то на сво6 безщастя плачетця,

тільки й добрйть, що той світь, ніби вже вь сему пйш

ному, крáсному світові нема ні добрá, ні краси, а ні

правди.

Коли бь хоть сь чоловікомь словéчко перемóвити,

такь не ввірвé й годйнки вільноі! то тé вінь рóбить,

то те, то йде, то іде, якь гість додóму навертáe.

Та що далі, то все гірше. Почавь пáнь хату відма

гáти; десь прикупйвь семью людей, то треба булó хá

ти. »Ти«, каже Золотарéнкові, видй вь двірь; у тебе

невелйка семья, а схочешть, то й самь собі збудуешть:

ти багату взявь.« -

Перетяглй ixь у двiрь, а туть Богь давь дитйнку,

хлóпчикь народйвся. Пригорнула Олеся синятко до

серця, облилй if дрібнйi слéзи. »Сйну мій! дитя моé

кохане! погулявь би ти вь світі, полюбовáвь красу и

пйшність світову, дознавь би втіхи й роскóши сéго

світнéі, та гіркая твоя невбля буде! Ще вь сповитóч
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ку загрімають тебе, змáлечку застукають,—не розівьéc

ся, дорогий мій квіте, изовьйнешть у зелепóчку!«

VI.

Живе Олеся рікь и другий, и третій и четвертий.

Благословйвь Госпóдь діточками: три синй, якь три

соколй. А щó попомучилась вонá, що слізь повиливáла

надь нйми,—Мати Ббжа! Сказано, у дитйни заболйть

пучка, а вь матері серце. Йде на панщину, мусить

ixь кйдать, а дітки—однб не говóрить, друге не хó

дить, а третє не вміе сидіти, —дрібнéнькі, догледіти

нікому, бо стару свекруху тогó жь такй рбку, якь

Олеся віддалась, поховали. Пересумуе день у робóті,

у-вечері біжить—щб тамь моі діточки, йкь? А серце

мре. непевна воні, чи дітбкь застáне живйxь и здорó

вихь. Хиба такé не бувáло, що вь однif жінки разомь

два синй втопйлось, граючись коло стáву на березі?

Підрослй діти, збулась сéг6 клóпоту, такь друге лй

хо приспіло: то пань Семéнка, то паничі Ивáся шпі

рують—не догодйвь, то піні грімас на Тишка —бігь

коло нéі, не вклонйвся. Що-дня Ббжого діточки iї,

якь бубонь, збйті. А хочь колй й мин6 день безь кар

ности, все неспокійно, все сépце смутйтця, все гóря та

лйха сподівáетця.

Тілько-що діти літь стали дохóдити, що вже матері

и втіха, и пóмічь, позабірáли ixь до покбівь. Сь тог6

часу не булó веселоі хвилйни, а ні спокійного спаньнй

Олéсі: и вь-день и вь-ночі передь очйма чорнявиі

хлопченята, потóмлені, поблiдлi, приввіджуютця: самі
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вь покóю сидять мóвчки, безь гуку, безь гбмону, безь

забавокь, тихенько; абй шоворушйлись, абй словéчко

міжь соббю зговорйли, зйразь панй й грімнуть: »IЦ6

тамь за гóмінь! Ось я навчу вась тйхо сидіти!« Спо

лохнутця голубьйточка, та й стйхнуть.

Що-дня Божого умивáетця Олеся дрібнйми слéзйми:

»Діточки моі! квіти моі! пов'ьяли ви вв зелепóчку!«

Якé булó добрб, продалй, а "грбши роскотйлись. Чи

мало жь на таку сéмью тр6ба? а пáні не даé нічóго,

та ще й гніваетця. »Тис, каже, » повйнна своé мáти:

ти багатого батька, é всéго довблі! Колй тобі жáлко

дітей, то зодягáй самі, а вь мене й безь вась багато

росхóду. «

Чоловікь зь нудьги зовсімь занепавь здорбвьямь, сту

півь Якось, нічóго éму не страшно, ще ббязко, не бб

лезно стáло; а пépво зь велйкого жілю такь булó й

обмірáe. Не одйнь разь Олéся благáe éгб булó слізьмй

зглянутись на дітóкь, не губйти іхБ, якь вінь у велйко

му гóрі, не памьятáючи себé, стрімголóвь булó кйдаетця

сь хіти, блідйй, бчи блищйть, такий, що й подивйтись

на éго страшно,—та любими словами, ліскою и вгамуе

èгó, що булó обіймe if й дітóкь, до сéбе пригóрне, та

й розільбтця слізьми.

VII.

Якось горювали вкупі, колй зь-ненáзнімка лйхо на

pйнулось, та що найтяжчеe: ставь пань у дорóгу лá

дитись, ажь за Мбскву, и Ивана Золотаренка зь соббю

бравь. И не прохáлись, бо такйй невірний бувь, не

милосердний, що дурно й гóлову булó клонйти.
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»Діти моі!« прощаетця Ивáнь, »прощайте, соколй моі

Ясні! Шануйте матірь, любітця изь собóю, нікóго не

кривдіть.... прощайте, діточки мoі любиі! Жінко моя

кохана! не поминáй лйхомь мене безщасного, що вто

пйвь теб6 вь безбдню, та й покидйю. Відольлютця мині

твоі слéзи!«

Олеся й не пліче, стоіть біла, якь хустка, не звед6

очéй зь Ивáна, не випускаe éг6 изь своіхь рукь. А

туть пань кричйть: »Хутко, хутко!« Пригорнувь

Ивáнь до серця Олéсю вь-остáннє, та й побігь. Тогді

Олéся мовь до памяти прийшла, схопйлась— вже немá,

далеко; тілько пиль слідомь клубóчетця, а коло нéі діти

плачуть. Діти моі!« скрйкнула, »діти моі! теперь не

мá вь вась жáдного заступника, нема помáгача, самй

самісінькі зостáлися у світі. «

ІЙ справді; булó хоть гляне вь люб і бчи, щйре

слóво почуе, пригóрнетця до его, посумують укупі,

все булó легше, якь мáла коло себе прйxйльну душу,

вірне сépце; атó зостйлась, якь та билйна вь пóлі! Вь

селі хоть и не безь дббрихь людей, та кóжний изь

своéю нáпастю змагáетця, свою біду оплакуe. Звісно

вже, пáнському не те, то друге, а допечé; то ніколи

чужймь лйхомь бідкатись. Хибі стáра тітка прибіжить.

Вже старá такá, змбрщена, якь сухé Яблучко, а все

тупаe та гомонйть,—то хиба вонй приплетéтця та по

плáче зь Олéсею, поблагословйть if діточóкь.

Такь-то проживáe Олéся, працюючи безь спочйнку,

безь відгáлю; такь и рікь цілий минувь, якь однй го

дйна. Все на пінщині, вь робóті. Пані такá, що й від

почйти не дасть: робй та й робй! Де вонй на роботі,

то й вонй тудй вййде, и стóличокь за нéю вйнесуть; cйде
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та все картами роскидаe: се вже вь нéі перша була зá

бавка; сидйть, тілько очйма обводить, та вигукуe: »Ро

біть діло! робіть! не лінуйтеся!« -

Якóсь-то вйрвалась Олеся, пійшла до тітки одвідати

стару вь недузі; а тогó дня бувь у селі Ярмарокь. Бá

чила Олеся своіхь подружбкь: які жь то молодйці ста

ли! такь-то убрані гáрно, а пишнятця, якь пóвні р6

жи, и чоловіки коло іхв, и діточкй: котóре кóникомь

грáетця, котбре орішками пересипáe, а більшенькі но

вйми чобітьми pйпають и весело кожному вь вічи по

глядають. Олеся стоіть у старій свитйні, стоіть самá—

одна... розлучено ії сь чоловікомь, діточкй if стомйли

ніжечки, заклопотáли голівоньку, гóдячи пáнському

плімью, якь лихій болячці. Немй вь іxь ні забавóкь,

а ні йграшокь дитячихь, нема й одéжинки про святий

прáзникь; и мáти вéрнетця —нічóго не принесé, щобь

ixь звеселйти, щобь утішити своіхь дітóкь! Такі-то

думки взялй Олéсю; а до нéi то Ганна зійде, то Мóт

ря, то Евдбха, все знакбмі, ще дівчатами гуляли; и

говóрять до нéі привітно, и про дітóкь роспйтують; тáя

бубличка імь дав, друга маківничка. «Спасибі, спасй

бі!« вимовляе Олеся, обливаючись слізьми. »Якь ви ме

нé не забули, то нехай вáсь Богь не забуде!«

\x

VПI.

Минувь и другий рікь—одь чоловіка нема вістокь,

якь у вóду впавь. Сумовáла Олеся, сумовáла, та на

думала до паніі йти, бо ій частéнько листй шлють.

Ввійшла до покóю; пáні сидйть и гадаe на картахь,
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не помітила ії прихóду. Глянула Олеся коло себе: се

той самий покóй зь дзиgарями, де вона була молодою,

убрáна, уквічана,— самá, якь квіточка свіжа, а тепéрич

ки?... Бóже мій мйлий! Чи се жь вона? Стоіть якáсь

пристáрковата, замучена молодйця, печаловйта, боязка...

Усé пригадалося Олéci: »Пропáвь мій вікь молодéнький!«

Клáняетця: »Пáні милостйва! будте ласкаві, скажіть

мині, щó мій чоловікь на чужині, Якь проживáe?«

»Бóже мій!« скрйкнула пáні, »збáвила мині усé га

дáньня! Бодій ти добрá не діждала! Чогó вь вічи лізешть?

Чог6 тобі тр6ба?«

»Мáете одь пáна листй... щó тамть мій чоловікь,

ІЙвáнь? «

»Якá розумна! Хибá 'тсе пáнові нічого більшь и

писати, якь про твогó чоловіка? гá? Щó вінь та Якь

відом Служить— та й гóді «

*. привйкь, панi милостйва, чи здорóвий?«

Ввійшлй паничі, слухають та й оскиряютця, а пáні

ажь зареготáла. -

»Та щб ти собі думаешь!« покрйкнула на Олéсю,

»пань буде мині писати, чи здорóвий твій чоловікь!

Мабуть, ти пьйна, абб зрбду такі навіжена. Идй собі

геть, идй! Вйженіть if !« -

Паничі кйнулись оббе, та й вйпхнули if за двéрі.

»Вже не побачу йвйна и не почую про егох, думаe

Олеся. »У нещаслйву годйну позналися й покохалися!«

Колй такь неділь у дві, аб6 вь три, прийшóвь листь

одь Ивáна. »Чи жйві, чи здорóві«, пйше, »діти моі

»любиі и ти, жінко кохáна? А я, то все хворію; вже

»бь и помépь, та зміцняе мен6 надія вась побачити и

»свою рідну Вкраіну. Якь то ви живетé-проживáете?

3
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»Шануйте матірь, кохані синй моі, любітеся щиро!

»Нехай Госпóдь вась усіхь благословйть! Нічого мині

»вамь гостйнця послати: хоть я й хожу у срібнихь

»гудзикахь, а про—тé нічого не мáю. Часомь пань у

»гостйні сидйть, то я голодати мушу, якь не нагоду

»ють добрі люде. Щб й казати! Кому не було добра

»зо-малку, не буде й до останку/«

»Таке й тобі щастя, якь мині, Иване мій!« каже

Олеся, плачучи. »Колй бь же я була письменна, я бь

до тебе безконечникомь листй писала, що дня посила

ла, а теперички комусь треба поклонйтись та попрохá

ти. Чи напйше жь такь сумно й щйро, якь мо6 сер

денько чуe?«

Пішла до дяка просйти. »Дóбре«, каже дякь, »я

напишу, а щó мині за те буде?«

Тлянула вона на вго: червбний такий, пикатий,ьe

селий; мабуть, гуляти любить и горілку вживáe: немá

наді, щобь поцінно взявь.

»А щó ви, добрóдію, схóчете?« питáe.

»А що я хбчу? Даси два злóтихь и квáрту горілки?«

»Добрóдію! будте жь ласкаві.... «

»То йди до йншихь, а нась не рушь!«

»Пишіть, пишіть уже, Госпóдь изь вами! Віна нá

шого лйсту дожидаe.... «

Почалй казати, а дякь пйше. Більшь вона слізь

вйлила, якь словáми промóвила, та такь-то вже сумуe

бідна, що дякь тільки головóю трясé, а далі й каже:

»Чуете, молодйце! Дастé мині тільки дві двадцятки и

квáрту горілки?«

* Ой добрóдію! та будте жь милостйві, треба ще

писати... ище не все я проказала. «
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»Я напишу, напишу... гóді... а ти не принóсь двохь

двадцятокь, не треба!«

»Якь же, добрóдію? Щ6 жь ви візьмете?«

»Нічóго!« крйкнувь дякь ніби зь досáди, та заразь

стихь, и каже: »Скінчу, та ходімь вйпьемо по чáрці

зь гóря та зь лйха.« «а

»Дякую за вáшу ліску, добрóдію, а пйти не хóчу.

Нехай Мати Ббжа даé вамь и талань гáрний Пи 3д0

рóвья! Спасибі вамь. «

»Та давáй уже, молодйце, я твій листь по пóчті пу

щу. Де тобі справлятись!«

»А щó треба за се дати?«

»Нічóго. Люде знакóмі, то й такь візьмуть.«

ІХ.

Пославь дякь до Ивáна листь, та невідóмо, чи бідо

лáха éгó бачивь, бо хутко прийшла звістка одь пáна,

що Ивань умépь. Та ще писавь, щобь слали до его

старшого панича и якбго тамь хлóпця услуговати. А

меншого панича звелівь на столйцю виправляти.

Почався клóпіть у дворі, збірáють паничівь у дорбгу.

Стáли й слугь імь вибірáти. Якь разь нaпaли на Зо

лoтapéнченківь. Казáли Олександру поклйкати. Тільки

тогді й згадали про нéі, атó ніхтó й не спомьянувь, яку

ій Госпóдь велйку тугу пославь. -

Прийшла вонй; пáні й каже: »Зряжáй синівь у до

рбгу, зь паничáми поідуть. « А вонй стоіть, дйвитця

пáніі вь вічи, нáче не розумie; тілько зблідла, якь крей

да. Пані розсердилась: »Щ0 ти, глухá«, кричйть, чи

німá?...«

3"
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Упáла нещаслйва, не змóже й словéчка вймовити,

тілько руки здіймáе, ридаючи.

Якь розлютуетця пані, якь накйнетця на нéі! »Та

я тобі й те, и те, зроблю!« Такь-то вже напустйлась,

нинáче вона яку велйку шкóду вчинйла—свою рідну

дитйну пожáловала, що вже самь Госпóдь звелівь своіхь

дітóкь жáловати, а ii згáнили й обідили, и сь покóівь

вйгнали! Щ6 чуло if серце змучене, ніхтó тогó не знавь,

ніхтó й не спитáвь.

Треба синівь на чужйну зряжáти. Чи вéрнутця вонй

стару нéньку поховáти, чи, мóже, якь ixь бáтенько,

самй тамь поляжуть, що й голóвки ніхтó не оплаче!

А мóже, зледащіють і діточкй, і соколй Ясні, що те

перь виряжáе хорбшихь, дббрихь и щйрихь, а дове

дéтця, мóже, такйxь побачити, що бодай не діждати

нікóму! Хтó ixь порáдить? Хтб на рóзумь добрий нáв

чить? А туть ще недостатки та нужді гіркія, що ні

сь чимь и вйрядити: ні сорбчечки, ні одéжинки годй

щоі. Щ6 булó, остáньнє яке добрб, продалі — дітóкь

наділйла, и на смерть собі нічóго не зоставила.

Вь-остáньне спочйли синй, а вонй пильнуе, а вонй

пильнуе цілу нічь надь нйми, тйхо та гірко плачучи.

Остáньню нічку ночують! Скільки-то чáсу минé, пóки

вонá зновь побачить любихь хлопьять, та чи ще колй

побачить! - 1

Оть уже й сóнечко схóдить... дзвякнувь дзвонóкь...

Веде Олександра дітокь, обливаючись слéзáми, та все

тілько благословляе іхь та хрестить....

»Панйчики!« промóвила до паничівь, клáняючись у

землю, »будте милостйві до моixь хлóпцівь!«

Апаничі й одвернулись.
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»Мáти Ббжá!« крйкнула Олександра, ридаючи, »я

тобі своіхь дітокь уручáю!... Синй моі, синй моі!... «

та й звалйлась, якь травй на гóстру кóсу.

е х.

Колй кому вікь нещаслйвий, то й дбвгий, кажуть;

такь и Олександрі: прогорювала ще скілько літь сама

зь малймь Тишкóмь. Про стáршихь синівь и чутки

немá; мóже, щó й пйшуть паничі, такь пáні не каже.

Пáні, тимь чáсомь, селó продала та переіхала у місто

жйти. За нéю й Олександра мусила іхати, и тамь ще

скілько людей. Якь бй хто знавь, абó cхотівь ії напоу

мить, то вона вдовбю була бь изнбвь на вóлі, не кре

пáчка; та щб вже теперь по тій вóлі!

Олександра такь занепала здорóвьямь, що й робйти

нездужаe, а пáні гніваетця: »дурнок, каже, »хлібь мій

icй!« А далі тáкь уже розлютовáлась: »Идй собі«, кá

же, »кудй хóчь. Колй ти робйти нездужаешь, то й

істи не просй. Идй собі зь дворá и хлóпця берй!«

Вййшла Олександра сь пáнського подвірья и Тишкá,

за собóю вйвела. »О«, каже, »панське двбрище! бодай

нічóго дóброго зь рóду-віку вь тебе не вступйло!«

Пішла наймáтьця; та щось изь тйждень попідь тй

номь ночувала, пóки собі містце знайшла вь якбгось

коваля. А сей ковáль такйй, що хоть би й пáномь éму

бути, лихйй та сварлйвий, Гóсподи милосердний! И

жінку лáe, и дочку; а якь спьянчйтця, то всі вікнóмь

утікають: заразь бйтись! Та ще й кричйть: »А чому

мині жінку не бйти, абó когó йншого? треба всіхь бйти,
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бо й мене бйто!«— »Хиба я тому вйнна?« плáче жінка.

»А Якь же не вйнна? однó за одногó мусить одвічáти!«

Оттакóго коваля вйковали!

Колй бь хто побачивь, несé булó на-гóру відра зь

водбю старá, уббга жінка, а за нею чорнявий ошáр

паний хлóпчикь скаче,—чи пізнáвь би хто Олександ

ру, богату козачку, шйшну дівчину?

Не послужила й місяця—занедужала; жене ковáль

сь хати. Кудй йти? Поплелась у пáнський двірь; тільки

що вь брáму вступáe, а піні й стрічáe if лихйми сло-"

вáми: »Ш6«, каже, »згодувала собі синка злóдія! Об—

кравь твій Семéнко панйча! Та підождй лишéнь, підо

ждй! а ти чогó прийшла? Нездужаешь? Женіть if зь

дворá, женіть!... «

Вйвели Олександру сь подвірья, та й кйнули підь

тйномь безь пóмочи, саму, изь малймь Тишкóмь. Плаче

біднесенький хлóпчикь, плаче!

»Бóже жь мій мйлий! мій Семенко злóдій!... Ой Се

мéночку, Семéночку! дитйно моя дóбра й щйра! Яков6

то мині чути такé за тебе!... Батько жь тобі наказу

вавь.... Сйнку жь мій нещаслйвий! спомьянй свою нéнь

ку стару!... «

А Тишкó, не розуміючи, обійма ії, та все вмовляе:

»Не журітця, мімо, не плачте, Семенко вéрнетця. Й

Семенко, и Ивась, оббе приiдуть.« Та вмовляючи

нéньку, и заснувь коло нéі.

IХI.

Благословйлося на світь; прокйнувсь Тишкó, та й
А.

пішóвь просйти.... Дйвитця Олександра, Якь і дитй
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на рученята простягáе до людей; йкь хто копіечку

дасть, хто бублика, йнший чорняву голóвку поглaдить,

а йнший одiпхнé— все бачить Олександра....

Колй ось підійшóвь якййся мужь до нéі, та й питáe,

чогó туть лежйть, чия вонá. Рoспитáвся про все. »Хо

дімь«, каже, »до мене, пóки одужаешь«, и провівь ії

до своéі госпóди сь Тишкóмь.

Вінь живь собі зь нéнькою вкупі; удовець бувь, и

дитйночку мавь маленьку, дочку. Вонй міські булй,

міщане, и замóжні,— всего булó до-cхочу. А щб вже

добрячі, то нічого й казати! За тйждень Тишкó налйвся,

якь червбне яблучко, такь и качáетця по двбрі. Олек

сáндра, то не натішитця,—одужала, одмолóділа.

»Наймйсь у нась дитйни доглядіти», кажуть iй, а
е з ед

вона й душею радіе. Нанялась. Живе вь іxь тйхо й

спокійно; усе бь добре, та думки про Семенка і су

шять.... »З, з «, каже хазяiнь, »чого журйтись? Мóже,

ще не така біда, якь ти думаешь. Роспитáйся, де вінь.

служить. Якь у панича, то, мáe-бути, панйчь простйвь. «

У-вечері нйшкомь, щобь пáні не побачила, пішла

Олександра й роспитáла двірськйxь людей: »Тільки й

чули«, кажуть, »що дуже твогó Семéнка катóвано, а

такй зоставивь панйчь при собі егó.«

»А що?« питáе хазяiнь.

«Та дббрі вісти, пáночку «, каже Олександра, плічу

чи; »кращихь не почую. «

»Гóді плакати, небóго! Паничі не віковáтимуть на

чужині, приiдуть, и синівь побачишь. Та придбáй імь

що-небудь, щобь дйковали матері.«

А вонй вже й скрйньку кушила, пошйла калйточку,
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та все склaдae тудй грбши: »Се моімь діточкамь буде!«

думаe. -

Прййде хазяiнь сь тóргу, то булó й клйче: »А йди

лишень, небóго! ось тобі новéнький карбóванець, помі

нйймось на старбго.«

Біжить Олександра, міняетця; дйкуe éму, Ббже, йкь!

та радie, якь та мала дитйна. Полюбуе новéнькими

грошйма, що такь ажь сяють, и сховáе зновь діточкáмь.

Треба хазяiну кудйсь далеко на хутірь виіздйти;

клйче й Олександру зь собóю. Та якь бй то пáні пустйла!

Идé до пáніі, щобь бумáгу ій далі; а пáні: »Не xбчу

я, не дамь тобі бумáги и іхати не пущу. Ти повйнна

мині платйти. Скільки берешь?«

»Два рублі вь місяць, пáні.«

»То й платй мині два рублі вь місяць, такь пущу.»

»Тpéба жь мині зодягнутись самій и хлóпця зодя

гнути. «

»А мині треба ще й більшь відь тебе. Ти яку-небудь

свитйну нахóпишь, та й байдужé, а намь треба жйти

по-людській. Якь не дасй двохь рублівь, то й не пущу.«

И не пустйла.

»Дай ужé iй два рублік, каже хазяiнь, »а ми теб6

не обідимо.«. -

Такь пáні вже каже: »Хбчу три рублі, та, мбже, й

за три ще не пущу.«

Уж6 й самь хазяiнь ходйвь, просивь. »Не xбчу, та

й не хóчу!« Самь и поіхавь на хутірь. »Бодійє, ка

же, отакйxь и не знáти, й не бачити, якь твоя пй

ні. «
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IХ]].

Зновь забрала вь двірь Олександру. Тишка узяла до

покбівь; a до мáтері булó й не пустить; хибá нйшкомь

прибіжить на годйнку.

Вже тяжко нездужала бідна Олександра; лежала самá,

и водй нікому подать; лежала й смерти дожидала. Не

булó нікóго коло нéі, тілько старйй недужий ключáрь

пáнський сидівь у хіті.

»Брáтіку мій ласкавий!« промóвила Олеся, »поклйчте

Тишка, нехай я поблагословлю свою дитйну: уже мині

Господь смерть пóсилóе... «

»Немá вáшого Тишкá, céстро: я бáчивь, за паніею

поіхавь. «

»Нехайже егó Мáти Бóжа поблагословйть!« зговорйла,

плачучи. »Дитя мо6 кохане!... Діти моі, діти! Є, вась

якь цвіту, по усéму світу, тільки вась коло матері нема

потóмлені віка звестй! Вйкохала я вась лихймь людямь

на потáлу.... Де жь ви, моі голубьятка! моі соколйясні!»

Якось старйй ключарь змігся, та людей заклйкавь.

Увійшлй люде вь хату. Вона глянула: »Підведіть менé,

дббрі люде!« t

Підвелй if; зняла вонá зь себе калйточку зь шйі, та

й далі імь: »Ое моімь діткамь... шість карбóванцівь...

оддайте.... Хто мáe Бóжу душу, навчайте могó Тишка

на все добре!... Не обiжайте бідного сироту... (а слізьмй

такь и зрошáетця), будте до его милостйві!... Смерть

мене постигáе саму...Вйкохала собі трохь синівь мйлихь,

якь трохь голубівь cйвихь... та нема й одногó коло

мене.... Синй моі!... Діти моі!... «
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Та якь жила плачучи, такь и вмерла плачучи.

А пáні такá, що й поховати добре не хотіла, не тó

помьянути. Двірські люде самй й поховали и помянули

нещаслйву.
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І.

Якь померь нашь батько, нехáй ему земля пербмь!

оставивь намь дéвьять парь волівь половйxь, хорбшихь.

Нась булó три братй; я найменший, хлóпчикомь після

батька зостáвся. Середній одружйвcь и покйнувь чумáц

тво. Мати дуже прохáла: »Покйнь, cйну, чумаковáти;

я теперь нещаслйва у світі,—хоть ти менé трóхи роз

важатимешь... і Да такй й плохйй вінь бувь, частéнько

слабовáвь.

Стали ми зь старшимь братомь чумаковáти. Грицько

бувь пáробокь висóкий, чорнявий, каробкий,—пáробокь
е.

якь орель. Оть, стали чумаковáти... Я вже й старйй,

уже дочка кь осенй рушникй готуe, а ще й теперь

мині такь и снйтця ширóкий степь безкрáій... Стелетця

шляхь, идуть нáші круторóгі, риплять возй, а місяць

світить...

»А щб, хлóпче, злічйвь збрі?« гукнé Гриць, якь у

дзвінь ударить; я такь и схоплюсь.

Якь итй зь нáшого села вь Кримь, треба перехóдити

Кумйці, козаче селó, велйке, ажь на двохь гóрахь, дві

церкви мурóвані, річка, хатй все нóві, коло кажноі
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крісний, прекрасний вишнйкь! Слівне сел6! Тудй оддіна

нáша тітка, материна сестра, то ми булó усé захóдимо

до іxь. Тітка намь рада, роспйтуe, частуe, pоскізуe.

Переночуему вь іxь, та й у дорбгу, — а далі вже й

барйтьця стáли, днівь два, абó й три перебудемо; то

брать знакбмого товáриша піджидаe, то вь éго віль

заслабне... Мині, хлопчйні, се й добре: чи сь хлóпцями

заведусь, абб на тйні сижу, якь півень.

TT.

Одні веснй вййшли ми рáно зь дбму, пристáли вь

Кумйцяхь, якь и звичайно, на третій день у-вечерні;

тепло булó и вйшні цвілй рясно. Не доіхавши до тіт

чиноі хáти, Грйць спинйвь волй, та й каже: »Дивись,

Ивáсю, не одхóдь, брáтіку; я заразь вернусь. «

»А кудй се, Грйцю?«

»Да треба до знакóмого чоловіка забігти. Возівь не

лишáй!« та й пішóвь; а я за нимь нáзиркомь: до якйxь

се знакóмихь людей вінь хóдить?

Перейшлй улицю; підкрáлись підь нову хату. Гриць

свйснувь; переждівь трбхи, свйснувь у-друге... у-тр6

тє... Все нічóго не чути. А менé ажь підь пьяти пече,

—щó ce буде? Обійшóвь Гриць садóкь. Якь разь підь

старбю вйшнею, що, здаéтця, найрясніше цвілі, сто

Яла дівчина, хорбша, якь зоря Ясна; руса коса нйжче

пбяса; стояла вона протй місяця-молодика и, піднявши

білу руку, промовляла:

»Молодикь,

Якь гвоздикь!
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Тобі рóги крáсні,

Мині бчи ясні!«

Якь почала прикáзувати такь у-друге, Гриць ти

хéсенько свйснувь. Дівчйна стрепенулась, якь cйва зо

зулька; прислухаетця... Грицькó блйжче. »Грйцю!« ка

же, »ce ти, Грйцю?«

Я собі послухати посунувсь, та, якь бувь дурнйй, 1

такь и шурхнувь у Яму, — увесь видь крапйвою по

жáливь. Якийсь вpáжий синь підь самісінькимь тй

номь Яму вйкопавь. Годі вже то'ді слухати! вйскочивь

та до возівь! Мабуть, Гриць подумавь, чи не зайця

сполохнувь.

Перестояли ми три дні вь Кумйцяхь. Грицько під

жидавь зновь знакóмихь людей, — не прийшлй вpáжі

синй! а самь, тимь чáсомь, що вечора ходйвь, а сві

томь вертавсь. Я, водйвшись сь хлóпцями, допитáвсь,

чия се новá хáта: Данйла Морбза. Козáкь бувь усáтий,

здорóвий, а ще до-тбго й дуже сердйтий; мавь дочку

Маpйну.

ITT.

Сходйли ми вь Кримь щаслйво. Вертаючись, якь

того треба, стали вь Кумйцяхь. Гриць одговорйвсь

хутéнько одь тітки и побігь. Тілько жь сег6 вечора

швидко вернувсь, чогóсь дуже смутнйй.

Сіли ми вpáнці снідати; тітка и каже: »Чи ти знавь,

Грйцю, Данйла Морбза дочку, Марйну?«

» А щó такé?«

»Оддáвь і батько заміжь,— присйловавь нещаслйву!

Якь вона побивáлась бідна! мовь нежйву повезлй д0

свéкра.« 1
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Я глянувь на Грйця: вінь слухавь и пйльно дивйвсь

у вікнó. " р

»Вййшла заміжь — якь за стінку засунулась: змар

ніла, звяла—моя pйбочка. А дівчина була—якь сóнце.

До мéне булó частéнько прибіжить—щебéче, роспйтуe... «

»За кóго жь іі оддано?«

»Та за йвáна Ббндара,—оть, у Дзвонаряхь, недалéч

ко. Тамь, багатйрь!...

Якь понуривь гóлову мій Гриць, то до самóго дóму

не звівь.

IV.

А мáти все: »Одружиcь, Грйцю, та й одружйсь!

Чому ні?«

»А тому ні«, каже Гриць, »що любоі пáри не знай

шóвь; а побратись абй-якь не гóже!«

Сидимó булó вь хáті, мати й почне журйтись, а далі

й каже: »Щó то за дівчата гарні у нась на селі! Нема,

и вь Кйеві, мабуть, крáщоі, якь Катря Барабашівна. «

А самá дйвитця на Грйця.

»А немá«, каже Гриць.

»Хибá Мбтря Яковéнкова? 0-0, хорóша дівка, дуже

хорбша!«

»Хорóша й Мотря. «

»А Мелася? «

»И Мелася гарна. « -

Мáти ажь бул6 заплаче. Такь довіку бурлáкою й

зоставсь нашь Гриць.

Маpйна— перечули ми черезь люде— скбро вмерла:
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кажуть, дуже лихйй чоловікь бувь. Вінь уже теперь

третю жінку взявь.

V.

" Гриць уже cйвий, якь гóлубь, бувь, а все ходйвь у

Кримь. Не хотівь а ні дружйтись, а ні дома жйти —

чумаковáвь. Дбля &му щйро служйла,—тáкь и золотівь,

тáкь и золотівь; да не тішило егó богатство: ходйвь

вінь більшь для тбго, що вже вь чумáцстві закохався.

Дбма такйй тйхий, не гуляе, мало й говóрить; а вйй

де вь степь—другий чоловікь, нинáче світь ему вгóру

піднявсь! Хóдить поміжь возами жвавий та смілий, Аб6

заспівáe: Та доле жа моя, дóле! да чомб ти не такая,

лка доля чужая! ажь по степу лунáe...

Добре співавь! Якь булó заспівáе Нечáя, то тобі

здйстця, що оть-óть козакй вййдуть! по плéчяхь такь

и cйпле морбзомь. Справедлйвий чумáкь бувь!

Вінь у нáшому селі церкву новймь góнтомь обшйвь

и хрестй позолотйвь. Не одногó убóгого чоловіка вйря

товавь изь біди.

Матірь шановáвь дуже. Воні вг6 пережилй; уже

зробйлась мала зовсімь, оть якь жовтенький грибóчокь,

а пережила чумака.

Третій рікь, якь вiнь померь. Ищ6 кріпкий чумáкь

бувь. Вмірáючи, казавь у пущі вйкопати підь дубомь

два скарбці сь грошйма, одинь матері оддати, а на тогó

Згó поховати гáрно, вйсипати висбку могилу, а хресть

поставить изь цілого дуба. Дакь ми зрубали дуба підь

кбреня, обтесали трóхи гільля, да й упустйли вь землю,

такь, якь хрестá... Ажь геть-геть изь степівь вйдно!
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І.

Старйй нашь пань, покійникь, недóбрий бувь! Не

тймь би згадувати, да луччимь нізащо.

У нась черезь річку хутірь козачий вільний, то й

козакй éгó стереглйсь, якь огню, и обхóдили, бо тяж

ко ixь квивдйвь; а що вже ми, крешакй, натерпілись

відь &го, то нехáй Госпóдь борóнить всякого хрещéно

го чоловіка! Булó, якь стрінешь егó, то біжйшь, не

розглядаючи, чи горá, чи низь, абй разминутись.

Найбільшь егó боялись дівчата. Не одйнь вікь ді

вóцький веселий вінь стрáтивь. А щб éму вдіешь?...

ІЙд6 бул6 по селу хмурий, сердйтий, то й поглядаe

тудй-сюдй, якь той вбронь xйжий.

Якóсь сидимó ми вь своій хаті, говóримо собі такй

про вго, нед6бримь слóвомь згадуючи, Якь застукотйть

у сіняхь, загримихтйть! самь пань у двері! Якь-то

кажуть: про вóвка помóвка, а в0вка у хату.

Увійшóвь вінь, та й питáe: »А дé твоя дочка,

Одáрка«?

А вь мог6 брáта була дівчина, Ббже тій милий, яка
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дівчина! Вона булó ввесь двірь веселить собóю, якь

зорóю. Таке жь то молодé та щаслйве! ніякóго лйха

не знáе, не відae; бігаe собі та сміèтця, мóвь у срібні

дзвбники дзвóнить.

Спитáвь вiнь про Одарку— ми такь и поприкипали

на містці, а Одарка сáме вь хату. Вінь якь углéдівь

дівчинку, ажь бчи ему засвітйлись, та й каже: »Ходй

зо мнóю вь двірь, дівчино!«

Одарка до матусі. Стала коло матусі и стоіть, не дй

ше, моя pйбочка.

»Вонá ищé й літь не дійшла, пáне; пятнадцятий

годóкь починáе«, каже батько; а мáти плаче.

»А ну ищé щó зговорй мині, вpáжий сйну! то я те

бе почаcтую!« грімнувь на его, та знбву до Одарки:

Хутко, хутко, Одарко! ходімь!«

Вона все стоіть, не йде.

»Хутко, дівчино!«

Не йде, мовь омертвіла. Загарбавь вiнь if за руку,
та й повівь. *л.

Наче сóнце нáше зайшлó! Якось у xйті спустіло,

обезлюдніло

II.

Перемучились ми до вечора; у-вечері братова побіг

ла вь двірь довідатись, та хутко й вернулась: »До

Одарки не пустйли «, каже; »и 'тдалікь не бачила, и

и голосóчку ії не чула!« а самá плáче-плаче!

И довгéнько ми не бачили свою дитйну: не пускали

ні батька, ні матері, а ні мене. Прййдешь булó, по

стóішь, коло пáнськихь воріть, та й додóму вéрнесся,
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ажь собі світь не мйлий. Роспйтуешь у двóрокь, у

дівчáь. «Не зн4емо, серце, не знáемо. Вáшу дитйну

мовь а золоту браму зачйнено: и вь вічи і не поба

ч1иiii16.

А йші, то сміютця, нинáче Госпóдь імь рóзумь

відібрáть. »Щ6 буде вáшій Одарці?« кажуть, »буде тé,

щó й нмь бул6! Чому ні? Хиба вáша Одарка велйка

пáнна, ши щб? А ми жь не булй діти вь свогó батька?

Мбже, ась нéнька не жалувала? И ми колйсь булй

дббрі, а ось же довелбсь зійтй на ледйщо, да такй жь

якбсь у світі живем6 и хлібь жуем6.

Ми худимо що-дня, чи не побачимо. Вже третій

тйждень минáe. У неділю вь-вечері братовá верну

лась» изь двбру, плачучи. »Не бачилах, каже, »тільки

двбрки, нехай Госпóдь імь подаруе, зь мене насмія

ли016. «

.3 ]]].

Сидимó мóвчки, тйхо вь хаті та сумно; тільки чут

нó, якь братова плаче, абó брать тяжко, тяжко зітхне.

Колй щось зашелестіло; рипнули двері; увійшла нáша

Одарка. Ми такь и зомліли, якь на нéі глянули: бліда

бліді та замучена! А вонá, безталанночка, поклонйлась,

та й стала вь порóга, якь чужа; стоіть и очей не

зведе.

»0ть, жiнко«, каже брать, »ми й побачили свою ди

тйну. Яка красна стала!« та й заплакавь. У-перше зь

рóду я тогді побачила, якь мій брать плаче. Нехай

Мати Божа у-друге не приводить!
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Посадйли ми свою Одарку на лавці; братовá й аже

»Дбню моя! гóренько моé! cе вже тебе пустйли зь дору?«

»Я, мамо, нишкомь прийшла. У двірь гóсті нахали:

молодйй пань изь жінкою. « 1

»Роскажй жь намь, Одірочко, усі пригóди сво, люб

ко!« кажу ій.

»Та роскажй жь бо, роскажй! нехáй послухають!«

каже брать, та й вййшовь сь хати, мовь егó огнемь

пеклб. -

Одарка заплакала слізьми, та й почала російзувати

все: якь if замикали на нічь саму у гóрницю, якь стра

хáли й бйли, якь до згуби довелй....

»Ти бь, мой дбню, до пáніі: мóже бь вона тебе вй

рятовала... нерозумна моя дитйно!« *

»Мáмо, мáмо! щó пáні помóже! Одь его вd вь-рóз

сипь, якь голубй відь шуліки. Не помóже пáні! Пáні и

панночкй ищé на мéне обіжáютця, нинáче і справді

вйнна. Котра не прійде—дорікае та гáнить, и слóвомь,
и бкомь. « | | ї.

Тáкь—то журимось та плачемо, плачемо та жури

мось, и не счулись, якь тéмна нічь наступйла.

»Нездужаю я, мáтінко!« каже Одарка. »Нехай у вась

перебуду хоть сю одну нічку. Теперь у дворі гóсті,

ніколи й огледітьця за мене. «

IV.

\

Заночувала дóма. Чи спіла, чи не спала, чи ще й

очéй не звела, вже паробки зь двбру й прибігли за нею:

»Идй хутко вь двірь!«
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Якь вонй просилась, Якь плакала, ище якйй чась

перебути вь батька, бо тяжко нездужала! »Ні«, кажуть,

»ми сéгó не сміемо. Не підешть добрбхіть— cйлою по

ведемó: такь звéлено. Тебе ще зь вечора шукали нá

щось панночкй й пáні приiжжа.« -

»Якéсь ищ6 лйхо кбітця!« каже братовá.

»Богдай ніхто такóго не дождівь! Лучче бь вонá,

була малéнькою згйнула!« озвáвся брать. »Гóді, Одарко,

гóді плікати! гóді просйтись!... не помйлують... та не

ixь и cйла.« 1

»Не cйла нáша«, кажуть паробки: вже й імь стало

жáлко. »Згé, дядьку! якь бй то cйла!«

Ми самй не при собі: щб то буде? Не знáемо, чи йти

втб двір’ь, чи дома дожидіти свог6 лйха. Колй такь, у

обідню д6бу, прийшла Одарка.

»Прощайте, мамо, прощайте!«

Ми до нéі: »ШЦó такé, щó такé?«

»Оддалй мене молодймь панáмь«, каже; »зь неділі

повезуть. И вась повезуть, тітко-серце; казали намь

на неділю зрядйтись.«

У мене й серце похолбнуло. Звіковáла хоть не вь

рбскоші, то все такй міжь рóдомь, у своій хаті; атó

оддають до чужихь людей, у чужу стóрону, не знаю

зá що й про що. Гірко мині стало; облилй менé дріб

ні слéзи. А братовá дЯкуe Ббгу, що if Одарка не самá

на чужйну іде. ,"

Нашь старший панйчь та одружйвся зь Ляховкою и

живь собі вь місті, а до батька рбківь щось сь чотйрі

не іздивь: булй вь гніву. Лютовáвь старйй за те, що

Ляховку взявь; да вже якь Богь давь імь дітей, ста

рйй ixь простйвь. Почалй вонй наіжджать у гóсті

4
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и частéнько. Ляховка Якось обійшла старóго, нáче якйми

чáрами, що й слухавсь ії, и грбши ій давáвь.... а ску

пйй такйй бувь—Бóже!

Якь вона приіхала, пані нáша й панночкй намóви

ли ii, щобь вйпросила собі Одарку, щобь то бідну дів

чинку завезтй геть одь пáна. Ляховка, якь почала про

cйти, якь почала молйти,—вінь и 'тдáвь. И оттó дáно

намь до неділі вpéмья зібрáтись, а самй впередь по

віялись.

м V

Дождали неділі; зійшлась родйна нась випроважати;

попрощались. Одарка вь-остáньне вклонйлась матері; а

мáти схопила іі, скропйла слéзáми та тільки промовляе:

»Дитйно мой! дитино моя єдйна!« да тáкь-то вже по

бивáлась, нещаслйва, що й камьян6 бь серце роспáлось.

А дівчина нáче замерла, и не плаче. Уклонйлась б{ть

кові; батько благословйвь if: »Нехáй теб6, мой дóню,

Мáти Ббжа заступить!«

Привелй нась у двiрь. Возй вже стоять запряжені.

Вййшла пáні сь панночками, наказуe вірно служйти

молодймь панамь; вийшовь и вінь, пань. «Рушій!«

каже вознйці. »Щб туть говорйти? Колй панй пожá

луютця«, каже до нась, »то знатимете вь мене, яiктб

козáмь рóги виправляють! Рушій!« * -

їдемо день и другий. Питáю вь Одарки, чи зду

жаe.—»Здорóва, тіточко, тілько мині на серці важко, о,

вáжко!« Й все вонй думае, все сумуe: сказано, за нéнь

кою та за батькомь!
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На четвертий день вьiхали вь пáнський двірь. Всі

нась кругóмь озирають та перемóргуютця; ніхтó не

заговóрить, а ні привітáe. Міські все люде, нещйриі,

глумлйвиі.

Повелй нась у покбі. Вйскочила пáні. Мабуть, бáчи

ли ви не разь и не два тixь Ляховокь? Всі вонй пруд

кі, та веселі, та говіркі. И ся такá жь була. Якь по

чала вона говорйти, то й за себе все сказала, и за нась

одповістйла. Да тáкв-то хутко та шпáрко! сама ажь

звивáетця передь нáми. Старенька вже, а на вискахь

кучері, вь перстняхь у блискучихь, у стрічкахь, то

ніби й мóлодо гледйтця. Вййшовь пань. Вінь бувь гáр

ний на лиці, ставнйй такйй, и дуже гордовйтий. Колй

й гляне на тебе, то все однймь бкомь, черезь плечé.

Спитáвь, чи нема лйсту одь батька, и вййшовь. Вй

бігла й дітвбра на нась дивйтись. Пáні каже імь по

свбéму: »Дáйте сімь хлóпкамь ручокь поціловáти.« Во

нй й попростягали рученята—цілуйте!

* VI.

Загаділи мині прясти, а Одарку посадйли гаптовáти.

Гаптуе булó панночкóмь споднйчки, аб6-що, та що-в6

чора й несе паніі показувати. Пані чáсомь и дóбра,

тільки налаe, якь щб тамь негáрно, а чáсомь, якь росхó

дитця, то, мовь вóду 3ь лотоківь, нічимь не впйнишь.

Тогді всімь лйхо! Не злюбйла вона нась; не такь менé,

якь Одірку. Булб такь и ість, якь иржі залізо. Отб

разь: »Танцюй, Одарко танцюй, та й гóді!« Звелiла if

вйвести посередь покóю, — танцюй! Пішла танцювáти,

* 4“
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безщасна, та ніжки ій підитнулись—упáла; а вонй ре

гóчутця. »Удаé«, кажуть, »удаé!« Оттаке лйхо!

Дивлюсь я—тáне, тáне моя Одарка, якь свічечка во

скóва. Сидйть булó цілісінький день, и словéчка не про

мóвить. Чогó вже пáні ій не рóбить, Якь не глумит

ця—мовчйть; тілько чáсомь тихéсенько очйці на нéі

зведé. А паненята, якь ті пьявочкй, вчéплютця: »А ти

дурнá! а твій рідь увесь дурнйй! а ну, йди танцювати!«

Штóвхають ii, дряпають, щинáють. Вона тілько подй

витця, моя голубонька! Пáні, ажь розгніваетця, та ка

же: »Се якáсь камьянá дівчина!«

V"II.

*

Давь Господь вéсну; копаемо ми, то сіемо вь саду,

а Одарка й за порігь не вййшла. »Якá зь нéі туть ро

бóта буде!« каже пáні, »нехай лучче гаптуe. «

Одногó дня, одробйлись, идемó зь саду, а пáні й ка

же: »Пéвно, що Одарка не гаптуe: абó спить, абó такь

куня.е. «

»А певно, мамо, що не гаптуe«, вйрвалась старша

пáнночка. - Я добре се знáю.«

»Тйхо!« кáже пáні. »Подйвимось, щó вонá рóбить. «

Стали вонй підкрадітись... увійшлй. Одарка лежйть,

зложила руки підь голівку, бліді-бліда, тілько бчи ій

сяють; лежйть и дйвитця на нась пйльно. Ажь пáні

спинйлась и нічбго не сказала. Перенесла я if вь ко

мбру, положйла на лівці; вже вона й не піднялась.

Все булó прóсить: »Тітко-серце! одчиніть вікóнце й

двері: нехáй я світу Божого побáчу, нехáй подивлюсь

у свою стóрону!«
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Панй порáдились міжь соббю, казали бáбу привестй.

Прийшла старесенька бабуся, ажь біла; роспитáлась,

подивилась, та й похитала головóю. »Дитйно моя не

щаслйва!е каже, нехай тfi добрá не діждуть, що тебе,

якь пахучу квітку, стоптали, а твій вікь уже недóв

гий!« Перехристйла дівчинку, заплакала, та й вийшла.

VIII.

Тогді звеліла пáні одвезтй дівчину вь больнйцю.

»Пустіть мене, пйні«, прошусь я вь нéі, »приглéдіть

за Одаркою! Я й робйтиму вамь щйро, щб мині зага

дáете, и дівчинки доглéжу. «

»0ть«, каже, »дурнйця! тамь краще відь тéбе при—

глéдють.« Не пустйла.

Вь неділю Якось вйрвалась я, побігла одвідати. Увій

шлá, дивлюсь: лежить вонй, якь разь протй вікна, и

вікнó одчинене.

» Отсé«, каже мині старенька служка, що тамь за

недужими дохожáe, »якь почала вáша дівчинка просити

та молйти— положіть мене протй вікна, та положіть,

то я й мусилa iй догодйти. «

»А щ6, Одірочко «, питáю, »якь?«

Вонá подивйлась на мéне, та й каже: »Тітко-серце!

у нась теперь вйшні та чepéшні цвітуть, а далі й макь

красовйтиметця... А тáто й міма?... Немі вістбкь?

•Ше немі, любком, кажу. «Я тоді заразь прибіжу до

тéбе. Чи не бажаешь ти чогó, Одірцю?«
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»Ні, тіточко, нічóго не бажаю, нехай тільки одь

вікні не женуть. «

IХ.

Отó такь, у неділю, я і одвідала, а вь четверь почули

ми, що вмерла. Побігла я тудй: вона вже на столі. Сві

чечка горйть, а нікбго нема. И такі жь вона хорбша ле

жáла, якь янгелятко Боже! *-

Надійшла старенька служка. »0! «каже, опопоплакала

я надь вáшою дитиною, серце! Та такá жь тйха та

покірлива вона була! такбі любоі душі зь рóду-віку ще

не бачила! Ввійшла я до нéі вчóра, вона спинáетця на

вікнó. »Ой«, кажу, »дівчинко! щó cе ти р6бишь?«—

»Пустіть менé«, каже, » пустіть, бабусю, нехай я тудй

гляну вь остáньнє.... Тамь мій батько й мати жи

вуть.... « Та такь жáлісно, якь пташеняточко, килйче—

пустіть! Я й пустйла. Піддержала іі трóхи; вона все

дйвитця пйльно-пйльно вь сйні далекóсти; а слéзи, мовь

перлó, сиплютця мині на руки, теплі-тéплі.... Сóнце

саме захóдило.... Загледіла — вйшня вь саду цвітé:

»Принесіть мині, бабусю, вишневу квіточку... прине

сіть, бабусенько!« Я пійшла, та й принесла. Вона узяла.

»0, яка жь пахучач, каже, »та свіжа! Спасибі вамь,

серце бабусю!« Лягла и квіточку біля себе положйла.

»0ть уже й сóнечко низéнько «, каже, та й почала тоді

згадувати батька й матірь; все іхв гукала, все до ixь

промовляла: »Тату мій, тáту! на що ви менé покйнули?

Матіночко! возьміть менé!... »Ой покйнули жь мене,

покйнули саму!... Мамо!... Тату!... рідні моі та любі!...«.
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Нехай Господь і прййме, мою голубоньку, на сво6 нáд

ро ! Тáкь-то вже я попоплакала на старости-літяхь!«

Вь пятницю ії поховали. Якь спускали домовйну вь

Яму, то все надь нéю білі голубй кружляли. Сóнечко

грáло, мовь розсйпалось по землі золотймь проміньнямь.

Рáнокь такйй-то тйхий та яснйй придався!ні вітерець не

віне, ні хмарка не збіжйтця. Душй праведна перестави

лась !
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I.

Булó нась у батька три дочкй,—я найстарша. А бувь

нашь батько такйй-то грізний! Вь рядй-годй пустить

на улицю погуляти зь дівчатами. »Нікчемний той рідь

жінóчий«, каже: »все бь імь гуляти! Гуляють та що

кóчуть, якь ті сорбки.« е:

»Хибá жь ти й самь не гулявь зь-póду, Ивáне?«
скажуть мáти. м

»А я зь-póду дурнемь не бувь, дяковати Господéві!«

Хоть бувь тáто грізний, а прo-тé дуже нась жáло

вавь. Булó, якь поіде вь Кйiвь, то й навезе намь го

стйнцівь хорбшихь: матусі очіпокь, шóвкомь гаптóваний,

чи плахту червбну, або стрічокь, мині доброго-намйста,

абó пóясь червбний, найкращий, малймьсестрамь т0жтб

сережки, намйстечка.... Отсé булó хочь якь рáно приіде,

а гостйнці роздасть ажь другого, аб6 третéго дня.

Ми вже вь вічи ему заглядаемо, хóдимо коло его—

ні! Вінь собі росказуe, якь тамь сь перекупкою по

сварйвся, аб6-що. А якь уже повиймáегостйнці та поч

не всіхь даровáти,— зрадіемо такь, Гóсподи! »Тáтонь

ку, голубоньку! Ой, тáтоньку нашь любий!«
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»Да ну, ну! гóді вже, гóді! Чогó ce розворушйлиcь,

якь бжóли? И не вгамовáть! Мóже, вь вась така дум—

ка, що я все те покуповáвь? Згé жь, розумні голови!

Се, якь вйпродавь пшенйцю та зостáлось щось изь мір

ку, то й увязавсь якййсь навіжений крáмарь: заміняй

мось та заміняймось! Я й замінявсь, абй одчепйтись.«

Оттáкь, булб, вйдумае що-небудь, а вже нікóли не

признáетця, що згадівь про вась, купйвь вамь гостйн

ця—и зь рóду-віку не скаже! Такий-то бувь покійний,

нехай царствуe!

Хата була вь нась хорбша, и садбкь, и горбдь ве

*."

лйкий; вь садку вйшні, й черешні, и яблука, и волóсь

кі оріхи, й грушкй, й калйна; двірь ширбкий, ворбта

нóві. А вь хаті мйло та любо глянути: лавки й столи

лйпові, образй Киянські, хóроше малевані, позапиняні

рушниками вишйваними; и на рушникаxь квіткй, и

кругóмь квіткй та зілля пахучі.

]].

Минувь мій рікь шіснадцятий, сімнадцятий почи

нáю. Одсвятковáли ми Зелéну Неділю. Одні нóчи при

снйвcь мині донь: Стою я вь зеленому жйті, вйшче

пóяса; навкругй мене колоситця ппенйця и макь чер

вонie, а противь мене два місяці вибвні. Що одйньяс

ний, а другий ще ясніший; и пливуть на мéне пр6

сто. Той же ясніший місяць та все другбго попере

жáe, аделі такь и скотйвcь мині на руки, а другий за

хмару зайшóвь. Прокйнулась я, та й роскáзую, який

то мині дйвний сонь снився.

і
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»Тó жь бо й дивнйй!« кажуть мáти, а самй всміх

нулись. -

»Чогó-то тімь дурнймь дівчатамьне приснйтця! »озвáв

ся батько. »Бачь, місяця рукóю вхопйла, якь вола за

рóги! Спйтця, то й снйтця.«

» Чому?« кажуть мати. » Сонь мара, а Бого віра!«

ITT.

У неділю одпрохáлась якбсь у батька на погуляньня.

Вййшли ми за селó, на могйлу; співáемо собі, пустуe

мо; колй хтось: »Гé-ей! гé-ей!« ажь луна пішла по

міжь гóрами. Ми такь и здрігнулись. Дйвимось, а се

чумакй зь горй йдуть. Волй все cйві-половйi та кру

торбгі, а Ярма мережані. Чумакй ставні, молодйi.

»Отсé, вpáжі бурлаки!« кажуть дівчата, »якь на

лякали!«

»Слухайте лишь«, загомоніла Мóтря Чемерівна (такá,

прудка та мотóрна була дівчина, каробка!) »привітáймо

ми чумаківь!« Та й затягла:

»Ой чумаче, чумаче, хрещатий барвінку!«

Дівчата й собі підхопили; а чумакй йдуть, та тільки

поглядають, а ділі якь ударятця на нась! ми вь-рб

стичь. Чумакй за нáми; перенялй, та й оступйли, якь

хмара.

»Пустіть нась, панй чумаченьки!« прóситця Мóтря,

»будьте ласкаві!«

»Згé жь!« гукнувь чумáкь, висóкий, якь дубь, стóя

чи нерухóмо; а руки простерь, щобь переймáти; у зу
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бáхь люлька; »згé! не знаешь, мой дівчйно, звичáівь

чумацькихь!« Та й замóвкь.

А другі взялй жартовáти зь дівчатами. Я все за

Мбтрю ховáюсь. Колй вййшовь чумáкь, хорóший, пре

хорóший, чорнявий, бчи якь у орляти,—вййшовь про

тивь мене, узявсь підь бóки, та й каже: »Дівоньки—

голубоньки! яка жь отсé поміжь вáми дівчйна, якь

зоря ясна сяе? Якь бй плавала вона вь сйнéму мóрі

рйбкою, я бь і шовкбвимь н6водомь понявь; коли бь

літáла пташкою, бувь би золотймь прóсомь принáдивь;

а теперь мушу питати: якбго се батька дочка?«

А дівчата усі заразбмь: »Ивáна Самуся! Ивана Са

муся!«

Тогді взявь вінь мене за руку: »Дівчйно-чарівнй

ченько! чи звелишь мині сватівь до тебе слáти?«

А мині ажь у бчяхь стемніло.

IV.

*

Пізно вернулись додóму. Чумакй пішлй своéю до

рбгою. -

Не спйтця мині; вь голові шумйть, якь у млині, а

серце такь и премовляе мині любиі чумакóви péчи.

Сь тогó чáсу нинáче світь мині завязаний. Однá,

думка, одйнь жаль.... Уже й міти почалй примiчáти

та клопотáтись:- »Дóню моя, дбню! щó cе тобі сталось?

змарніла, моя дитйно!« А батько хоть и нічбго не го

вбрить, та все пйльно на мене поглядаe.

Вййду поміжь дівчата, тáкв мене и оступлять: » А.

чогó такá смутна? А щó вь тебе на думці? Отсé, якь
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водй вь роть набрала! Мóже, на тебе хто недóбримь

óкомь глянувь? Мóже, тебе такйй вітерь обвіявь? Чо

гó ти такá, якь за нелюба засватана? Скажй намь усю

прáвдоньку, Домáсю-серце!«

А я все не говорю—боюся, хоть чáсомь щйре слóво

якь не вйлетить зь усть.

»Бачь, цурáecся нась!« булó гніваютця дівчата.

Щ6 жь я вамь мáю казати, сестрйці? тáкь чогóсь

нездужаю«, булó одмовляюся.

»Ну лишь у хрещика, абó вь короля!« Счéплютця

руками и менé вxбплять, та й понесутця, регóчучись,

ажь земля гудé.

»З-9, дівчата!« каже Мбтря, »Домáсі и не вь голові

нáші гулянки. Знáю я добре, які туга прийшла iй до

серця.«

Дівчата такь и присіпались: »Скажй, Мбтре, нáша

сестронько, гáлонько!«

»Полюбйла нáша Домаха чумаченька молодóго пере

хóжого. «

»Такь и есть! cе тогó чорнявого? висóкого? Се той,

щó чоботи pйпають? 0, та й хорóший же вдався! та -

якйй жартовлйвий, говіркий! золотйі уста!«

Мен6 нáче жáромь вcйпало. »Сóрому не мáешть, Мóт

ре« кажу ій. з

» Отсé! я щйру правду говорю. Може, ні? А ну, за

божйсь! Бачь, и уста твоі не розмикаютця! Слухай

лишень, що я тобі скажу; а ви дáйте мині духь зве

стй,—чогó насунулись усі разомь? Сідайте жь бо круж

кá, та й слухійте. «

Ми посідали, та й слухаемо; а вь мене серце бьéт

ця, якь не вйскочить.
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»Я довідалась, звідки ті чумаки рóдомь. «

Я ажь крйкнула: »0?... а звідки вонй?«

»Вонй усі изь Мазовйща. «

»А відкіль сю вістку маешь?«

»Зо дна мóря.« (Ся Мóтря була справді такá, що й

зо дна мóря достáне, щб iй треба). «Той, що до До

мáхи горнувся, Данйло Дончукь, а той, що мині най

лучче сподобавсь, Кирйло Савтйpь. «

»Та якйй же вінь, той Кирйло?« питáe Олéна Яко

вéнкова; »oттóй білявий, веселий.?«

»Похóдивь! Я й не питала про твогó білявого. Се

вже Госпóдь тобі судйвь, сестрйце; а дуріть намь не

гóже. Мій Кирйло зблото не чумáкь! Такі брóви висó

кі, чóрні. Все люльку курйвь; хмурий, нáче думаe на

Турка йти; а нерухомий, якь справді зь зблота вйко

ваний! Озвáвся тільки разь: не займáвь дівчать нікó—

го, да й на мене щось двічи поглянувь, та й тó ні

би такь, не хотівши, невмйсне. Ажь мині лйхо: всі жар

тують, всі сміютця, а вiнь стоіть, тільки брбви підні

мáe. Такóго-то я собі журавля сподобала! Да вже, ні-.

чого робйть, абй вонй зь Крйму повернулись!« -

»То щó?« питаю.

»Будуть нась світать«, каже, »и вйсватають, якь

пйти дадуть! А нуте, дівчата, звеличáймо Домáху!є

Та й почала:

«Сіяла зіронька, сіяла:

Сь кимь ти, Домасю, стояла?

Сь тобóю, Данилко, сь тобóю,

Підь зеленою вербóю;

Сь тобóю, чумаче, Данильцемь,

Підь вишйванимь рукавцемь.«

-"
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»Да скажй жь, Мбтре-сéрденько, Якь се ти все те

знаешь? Хто тобі казавь?«

»Посилала я cорбку білоббку, а вона мині принесла

дві віди підь прáвимь крильцемь: одну про Данйла, а

другу про Кирйла. «

Да такь смішками та жáртами и одмóвилась, а прáвди

не сказáла.

V.

Надхóдить бсінь. Одробйлись у пóлі; справили об—

жйнки. По улицяхь почалй сватй похожати: тільки й

чуешь, якь дівчата хвáлятця: »А я за свог6 Михай

лика заручена!« — »А менé батько поблагословйвь за

Павлуся!«

Смутно мині та сумно мині, мовь я вь чóрну хма

ру ввійшла; тільки й радости, якь стрінусь изь Мбт

трею, наговорюся. Якь ужé if просила: »Скажй мині,

любочко, чи правда тому, що ти говорйла, чи то жáр

ти твоі? Хто тобі казáвь, що будуть світати?«

»А хиба я не казала, когó посилала? copóку білобб

ку.... « Та й почне реготáтись. »0ть, серце, я тебе

порáжу хорóшою радою: чогó не треба — не питáйсь.

Поміркуймо лишь, йкь-то ми сь тоббю вь чужу стó

рону віддамóсь, та поміжь чужі люде! Якá-то нáша

дóля вдастця! Колйбь, Гóсподи, щáсна! Поприіжджáe—

мо до своіхь батьківь, до матербкь у гóсті. Що й

приiду пйшно та крáсно, а ти ще крáще, — cйвою па

ровйцею (бо тамь усé cйві волй вь Мазовйщі), у на

міткáхь димóвихь, изь любимь чоловікомь. Нехáй нй

шимь ворогáмь тяжко!«
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Та булó якь почне, якь почне вигáдувати, я й за

слухаюсь.

Якóсь порядкую вь своему садку, біжить менша се

стрá: »Домáсю! Домáсю! сватй йдуть! уже близéнько!«

Оxь мині лйшечко! Побігла до хáти, у сіняхь спи

нйлась. Чую—зь батькомь переговóрюютця, що прий

пшли до вашоі мйлости одо пана Иината. Вййшовь бать

ко двері одчиняти, я вму вь нóги, клáняюсь та плачу:

»Татоньку ріднесенький, не топліть свові дитйни!«

» А якйй вpáжий синь тебе хóче топйти!« каже бáть

ко. »Гóді жь бо, гóді, не плачь!« м

»Хибá ми будемо теб6 cйловати, дбню?« каже мáти:

»чогó плакати?«

Я радесенька, тáкв дякую імь: »Спасибі, мамо, що

ви менé жáлуете, що за нелюба не оддаетé!«

Батько, почастовáвши тихь сватівь, подяковали за

лáску. »А дитйна нáша«, змóвивь, »ще молодéнька, не

хáй ми ще самй ії покохáемо, та навчимо на рбзумь

дóбрий. «

»0тсé, дóню«, кажуть мáти, якь уже провелй ста

ростівь, »ce твій місяць, що за хмáру зайшбвь.«

VII.

Якь збулась сéгó лйха, мині неначе й веселіше

трóшки стало; дожидію Данйла 3ь Крйму... Якь-то вінь

вéрнетця, якь-то побачу егб! а здумаю, що, може, яка

пригóда éму вь дорóзі стáлась, то й серце моé похо

лóне. Вййду собі, сЯду де вь садку, та якь задумаюсь,

то думка думку спережáe; робйти щб, ніякбі охóти

нема. Такь и мáюсь цілий день.
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Одног6 рáнку тáкь-то мині важко булó! колй чую—

клйчуть мáти: »Домáсю! идй лишь до хáти: Господь

хорóшихь гостей наславь.

»Якйxь, мáмо?« питáю, а сама такь и трушуся.

»0дь пáна Корнія Дончука: сватаe тебе за свогó cй

на, Данйла. «

Ббже жь мій мйлий! я й памятаю, якь мати ввелй

мене вь хату, якь поблагословйли! Подавали рушникй

(я вйнесла що-найкращий, вишневий), та й заручйли

118016.

Старі жь рáдятця зь сватами, а Данйло схилйвся до

мéне близéнько: »Дівчйно моя!« каже, »чи любишь ти

менé такь, якь Я тебе, дуже?«

Я мовчу... а такь вже любо мині егó слухати! Що

вечора булó прййде до мене вь садóкь, та й нічь мині

зь нимь не змигнетця. "

А мáти кажуть: »0ть тобі, дóню, и той місяць, що

тобі на руки скотйвся!«

VII.

ІЙ Мóтря заручйлась ись Кирйломь Савтиремь. Одно

гó дня ми й пoвінчались. Тогді вже призналась: »По

силала я«, каже, у стару Бульбиху довідатись ажь у

Мазовйще; то вона про все роспитáла; и самóго Кирй

ла бачила, и Данйла, и ті вістки мині принóсила.«

По весільлю питáе мій батько Кирйла: »якь се ти, Ки

рйло, оженйвся? Якь бй не своіми очйма бáчивь, зь

рбду не понявь би віри, щобь такйй бурлака та одру
жйвся.« н
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»Одружйвся, иáне Иване«, каже Кирйло, »якь бáчи

те. Сподобавь ії, якь пташку співбчу. Нехай у мéне

вь хаті щебóче.«

Свéкорь мій такйй д6брий, жáлуе менé, якь батько;

и свекруха жартовлйва и ласкавая; щáсная моя доля

вдалася, дЯковати Ббгу! Тілько на весні згадала я,

Якь-то люде плачуть, якь почáвь мій Данйло вь дорó

гу виряжáтись. Такйй-то жаль менé обнявь, якь про

вóдила éгó за селб; стала, дивлюсь,—тільки округь мé—

не безкрáі степй зеленіють....

Свекруха самі плаче, а менé розважаe: »Тáкь-то

намь уже Госпóдь давь, дбню моя мйлa«, каже, »що

хто скáче, той и плаче! Оть я звіковáла вь роскóші,

зáміжь пішла по любóсти, синй вь мéне, якь соколй...

та за тé жь я й попоплакала найгірчfшими слізми. И

я виряжáла перше свог6 чоловіка, а теперь изь своéю

дитиною розлука; та ще не знáю, чи дожду, чи поба

чу вже, бо я такй на світі пожила; мóже, Госпóдь и

до Себе прййме. А ти молоденька, діждешь его; чогó

тобі журйтись? Змарніешь на лйчку; тільки óгó впе

чáлишь.«

И Мóтря булó прибіжйть: » А щó cе ти, Домáсю?

Ажé-жь и я свогó Кирйла у Кримь вйпровадила! Та якь

же змарніла, Мати Ббжа!... Колй твій человікь разсуд

ливий, вінь на тéбе и не гляне,—така ти стала! А мій,

то менé й приголубить, и поцілуе, бо я стріну éгó та

кá, якь макь пóвний.« Такь булó мене розважáe.

На-cйлу я дождала бсени. Та вже що-годйни вибігаю

за ворóта, чи не йдуть вонй? А вь-ночі, то й очей не

зведу: оть снйтця мині, що скриплять ворбта, аб6 чоло



0 0 PІ ТЕ, . 93

вfківь гóлось чутнó, тáкь я и схоплюсь, вйбіжу,—ні,

немі нікóго: глухо, и ворóта зачйнені.

0-Пéтрі якбсь, проти неділі, снйтця мині сонь:

зійшóвь надь нáшою хатою місяць у-пóвні, та черв6

ний-червбний; а вь місяці білий півень трепéчетця

крйльми, та тікь співáе, ажь по селі лунáe.

»Се дóбрий тобі десь сонь приснйвся «, каже свекру

ха: »ось побачишь, колй нашь Данйло хутко не вéр

нетця. Якь дівчині місяць снйтця, то женйxь, а якь

молодйці—чоловікь приіде, аб6 синь нарóдитця. Треба

визирáти Данйла. И не оглéдимось, якь притягнуть. «

Вінь такй справді другого дня ввечері й вернувся,

мій гóлубь cйзий. Оть уже ми наговорйлись! Я й ро

сказую, якйй-то мині сонь снйвся: місяць у-пóвні.

»А мині «, кáже вінь, пригортаючи менé, »тілько снй

лась зіронька!« r
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І.

Старйй Якйменко оженйвь сйна, та таку — то вже

невісточку собі взявь, що й не сказати! Білолйця, гáрна

и весела, а прудка, якь зáйчикь; и вь хáті и надвóрі

вьéтця, порядкуe, господарюе, и співáе, й сміóтця, ажь

геть чутнó if голосóкь дзвенячий. Абй на світь благо

словйлось, уже вона й прокйнулась, якь рáньня пташка,

и клопóчетця й бігаe. И свéкру догóдить—вслужить, и

чоловіка пожалуе, и ділó вь нéі не стоіть—зр6блене все.

Живуть щаслйво, любéнько; старйй, на ixь глядячи,

тільки Ббга милосердного дякуe.

Однó й журйло ixь, що дітокь Госпóдь не даé. Во

на булó, якь дé попадé чужу дитйнку, то вже й цілуе,

и милуе, а сама зітхне тяжко.

Ажь ось пославь імь Госпóдь, уродйлась дівчинка.

Тáкь-то вже кохаe та пеститьГорпйна свою первістку,

и зь рукь не спускаe; абй прокйнулось, абй поворухну

лось—уже вона й коло колйски, и хрестить, и цілуе, и
с. 9

колише й співáе надь нею. На пáнщину поженуть,—

- 5
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дитйнку зь собóю несé, та вже й мóститця тамь зь нею,

самá рóбить, а бко біжить до дитинки.

Отб бул6 молодйці й жартують: »А щб-, кажуть,

»вáша дочка, Горпино? «

Вонá й почнé: »Та вже всміхáетця, сестрйці голу

боньки, и рученята до мене простягáe; вже знáе менé;

ні до кóго не йде, тільки до мене. Свéкорь бубликомь

манйвь—не хóче! И вь долóнечки вже плéще! Вййду

я сь хати та зь-за дверей и дивлюсь, а вон6 й вóдить

оченятами—шукае менé!«

»Розумна, розумна зрослá«, кажуть. в Готуй лишень

посать та рушникй; хутко й свáтатимуть!«

А дівчинка, справді, якь та квіточка, роспукуетця;

таке славне дитяточко, веселе й здоровéньке, на пре

чудо! *

II.

Туть умépь нашь пань; почавь молодйй госпо—

дарювати. И старйй бувь недббрий, а сей такий

лихйй, що нехáй Госпóдь борóнить! Тáкь людей женé,

гіршь, якь тixь волівь. Отсе три дні панські одбудемь,

а четвертий за подушне, пятниця й суббта якісь то

лóчні повидумували. А яка толока? Не то стрáви, та й

хліба не дають. День при дні, день при дні рббимо.

Перше все сподівáлись: молодйй пань буде добрий, та

й дождали собі доброго! Вінь бувь не дуже багатий,

а жйти пйшно, у рбскоші велйкій хотілось, по-пáнській!

Щ6 &му до тóго, що люде булó на нйві падають? вінь

собі то коней заведе, такйxь, що якь змfі, то колясу

купить новеньку, то у місто поіде—тáмь втратитця.
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А намь ище булó кажуть сусідні панкй (вонй захóдять

чáсто сь чужйми людьмй вь розмóву, а своé, то бьють

такь, якь и велйкі панй,—абй рука досягла); то й ка

жуть булó: »Десь у вась тепереньки пань добрий ду

же! Такь говорить, що ажь лйхо! Що мужиківь треба

и наукь учйти, и жалувати, и не відь-що! Десь егó

мудро дуже нáвчено!«

А се справді, перше говоривь, що й хатй нові по

стáвлю у три вікóнця,а потімь, то й старі розвалйлись!

Мóже, его й на дббре вчено, та, мáбіть, пáньску 'стó

ту не перерббишь!

Все селó, якь за стіну засунулось, такі смутнi всi,

що сумно й глянуть! Тільки Горпйна трóхи веселéнь

ка, тішитця малóю дбнечкою, то й про громадське лйхо

забувáe. Та не минула й ії лихá годйна! Занедужала

дитйнка, кричить, плаче. Горпйна й сама плаче надь

нéю, та нічóго не вpáдить. Бігавь старйй свéкорь до

лікарки—немá дóма, та навіть и зь молодйць немá ні

кóго: всі на панщині. Далі й за Горпиною прййшли:

»Чому не йдешь?»

»Вь мéне дитйна нездужаe«, каже вона, плачучи.

»Пáнові треба робóти, а про твою дитину байдужé.«

Мусила йти. Узяла дитйну, обгорнула, та й пішла.

А вонó біднесеньке кричйть та кричйть. Дойшлй, пань

стрічáе самь, такйй гнівнйй,—крйй Мати Бóжа! По

чáвь словами картáти, а дитиночка на рукахь такь

и пручáетця—кричйть. Пань ищé гіршь розгнівався:

»Геть ту дитйну!« гукнувь, »геть! треба мині робйти,

а не зь дитиною пáнькатись. «

Звелівь десятнику додому однестй.

»0й пáночку, голубчику!« благáe éгó Горпйна пла

5"
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чуща, »нехай же я хочь однесу сама! Пáночку мій!

будьте милостйві! cе моя дитйнка єдйна!«

»Несй, нecй«, каже на десятника; »а ти робй діло, колй

не хóчешть кари здобути. «

Понеслй дитйнку пóлемь. Ищé дóвго Горпйна чула

дитячий плачть, жалкйй та бóлезний; далі все тихшь, а

тамь и зовсімь стйхло.

П].

Якь вже вона тамь робйла сей день,—y-вечері при

бігла додóму, ажь духь iй захватйло: »Дитйнко моя!

дóнечко! Чи ви жь доглядали if, бáтеньку? Скажіть же

бо, щó й Якь?« "

»Та гóді побиватись, дочко «, каже старйй свéкорь:

»дЯковати Господéві, втйxло трбхи. «

Та не нá-довго: вь-ночі прокйнулось изнóвь, та ще

гіршь страждае, ажь горйть. Радилась Горпина зь ба

бáми,—нічóго не вpáдили, нічóго не помоглóся. А туть

день уже наxoпляетця, треба на панщину йти. Згадала

Горпина, що чула колйсь, якь дитина не спить, то на

стóяти мáкови головкй на молоці, та й дать вйпити.

Тáкь вона й зробйла. »Нехáй хоть вонó одпочине—не

мучитця«, думаe. Якь дала ій, дитина заразь и втйхла,

засинáти почала, та такь кріпко заснула, и не здрігну

лась, якь крйкнувь десятникь на ввесь гóлось: »На

панщину!«

Положйла Горпина дочку вь колйсці, перехристйла

та й пішла, плачучи.

Якь тамь ії ліяли, якь на нéі сварйлись —и не
*ь
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слухаe, абй iй до вечора дождіти! Перемучилась день.

Оть сóнечко вже за сйню гóру запало, оть уже й вé

чipь. Біжить вона додóму, біжйть.... Убігла вь хату:

тйхо й тéмно. Вона до колйски, за дитйну,—дитйна

холóдна лежить: не ворухнетця, не дйше.

IV.

»Тáту! «скричáла.

»А чогó, дбчко, мене лякаешь? Я бувь задрімáвь.

Малі спить и-дбсі. « -

Горпйна й слóва не промóвить, обхопйла дочку рука

ми та нáче й замерла. Старйй изнóвь задрімáвь. »Світ

ла! світла дійте!« крйкнула, »тáту! світла!«

Старйй вйкресавь багатьтя.»Шó ce зь нею подіяло

ся?« думаe, та якь засвітйвь, глянувь, такь и прики

півь на містці. Стоіть середь хати Горпина, ажь по

чорніла и стрáшно дивитця, а на рукахь у нéі мертва

дитйна. - :

»Дóчко«, промóвивь старйй, »дбчко!« -

»Ащб«, одмовляе, »бачь, якь помоглóся! Затйхла моя

дитйна—не кричить!« А далі якь запліче, якь зату

жить,—дé ті й слéзи бралися! такь и льлютця стру

мéнемь.

Почули люде, прибігли, говорять до нéі, вмовляють. Во

на мовь и не чуe, и не одірвуть одь дитинки. Чоловікь

хóдить—сáмь-якь не при собі; свекорь ажь занеду

жавь.

Стáли пóхоронь лідити. Оть уже й домовйнку при

неслй новеньку, вcйпали квітками пахучими, то зільлéмь

»Горпйно«, кажуть, удай дитйну. «
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Не дала. Сама обмйла if й положйла. Чась уже й

нестй, а вона стоіть—дйвитця. Люде до іі говóрять—

не чуе, не слухаe.

Одвелй якóсь, узялй й понеслй. Глянула вона тоді

вь-перше окрутй, перехристйлась и собі пішла. Кудй

люде ступлять, тудй и вона слідкбмь за нйми, за тію

домовйнкою; идé, слова не промóвить. И вь церкві

достóяла мовь спокійна, та якь стали ховáти, Ббже

мій мйлий! такь и кйнулась за дитямь у яму. Ледві

вхопили і та принеслй додóму, мовь неживу.

Хорувáла вона тяжко тйжнівь изб три. Якбої, Гос

пóдь помилувавь, вернувь здорóвья, та рóзумь не вер

нувсь! Такá вонй стала якáсь—не при умі. Цілісінький

день хóдить мóвчки, та горбдній макь збірáe; а спитáти,

на що? »А се«, каже, »для моéі дитинки. «

Вь-зімку, то все плаче: »Нема маківóкь! чймь мині

дóнечку рятувáти!«

Абй почала перша мáківочка бриніти, вже й угле

дить, и зáразь вйpве й любуе нéю, не натішитця. Тó

ще діло рóбить, пópaетця, а тільки зацвітуть макй вь

горóдахь, вонá й хату покйне и не вййде сь тіхь ма

ківь. Йдешь понадь горóдами, то й бáчишь: сидйть

міжь пóвними маківками вь білій сорóчці, гарно убрá

на, у намйсті, й сама ще молодéнька,—тільки, якь росá,

біла; сидйть та перекидаетця маківочками, и всміхáетця,

якь дитйна. А макй процвітають, и білимь, и cйвимь,

и червбнимь квітомь пóвно. 1
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T.

Роскажу вамь про Якова Харченка, якóго вінь

смутку набравсь у Хмелйнцяхь, залицяючись до Ко
IХ8lН1ВНИ.

Прихóдимо ми зь нимь, у неділю, підь те селó. Об

нечко вже низéнько. Мій пáробокь, дивлюсь, ніби по

чáвь приставáти. Примічáю мóвчки... придержавь, знáe

те, собі хóду,—примiчáю: зробйвся мій паробокь зов

сімь другий чоловікь. Всю дорóгу бувь такйй говіркйй

та веселий, бубонівь, якь міський дзвінь, а туть ні

би водй вь роть набравь, и брбви здвйнувь, и гóлову

повісивь.

»Щó се«, кажу, » пане Якове, надувcь, мовь кулйкь

на вітерь? «

»Якбго тамть кулика ви вйдумали дядьку!с пробурчівь.

»Мóже, притомйвся, хлóпче? «

»Ні«, одрізавь, та й зновь идé мóвчки,. . у

»Да щó жь се«, кажу, »пáне Якове? перше гнавь, -

не-вь-рбку тобі, якь вітрівь батько, а теперь чогó ce

почавь приставáти?«. *

Туть якь разь зійшлй ми на горбóкь, такь—неве
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лйчкий; да зь éго глянуть на Хмелйнці— селó якь

на долóні.

»Оддйшемок, кажу. у

Сіли. Дйвитця мій Яківь на селó, ажь ему бчи роз

бігáютця; дивлюсь и я. Все знакбмі містця—и хатй, и

садкй. Славне селó, якь-би ви бачили! Церква стоіть

висóка. Старйй сóтникь якййсь if будовáвь. Цвйнтарь

зарісь черешникомь да зільлемь трбхи не вь пóясь; ха

точкй поховались у вишневі садкй. Любо, щó й казати!

Сидимб, дйвимось. Гомоніли люде на селі, а далі

одйнь по 6дному и розійшлись. Щокотáли ще дві мо

лодйці; росхóдились и знóвь схóдились, та все махáли

руками, нáче горбxь молотйли. Якь-бй не вййшовь сь

хати чоловікь, то не розійшлйсь би й до світу. На се

лі стйхло; хиба де стукне вікóнце, да проскóчить п0—

підь ворітьми хисткйй пáробокь.

»Гóді вже, ходімь!« заговорйвь мій Яківь, ніби ег6

підкйнуло: »вже пізно. « А самь ажь побілівь.

»0тсé мині лйхо!« кажу я.

» Якé вамь лйхо, дядьку?« а.

»Да щó на тéбе найшлó, Якове? Вййшовь и здо

рбвий, и веселий, и співавь, и розмовлявь, а туть pá

зомь ненáче тебе кипячéмь обпáрено. Грóшей не по

губйвь?«

Вінь за шапку: »Грóши есть«, каже.

»И грóши несéшь, и дівчйна дожидаe, а ти якь у

ярмó йдешть!«

А ні пари зь усть.

»Переночуемо вже«, кажу, »рáзомь зо мнóю у ста

рóго Кóхана. « -

»Якь ixь лácкa«, каже.
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Закипівь же й я тогді. »Да ти «, кажу, » Якове, г0

ворй доладу! Щ6 ти уривáешь по слов6чку, якь попів

на на бéнкеті? Якь ти мині заразь не вйсповідаecся,—

я тобі не Явтухь Товстодубь и вь старостй не кличь:

не піду!«

Оть вінь тоді й почавь. Що жь мині «, каже, »дй

дечку, по тixь грóшахь? Чи вйзволять вонй мене?«

»Чог6 жь се, брáтіку, завівь такбі жалібнбі? Чому

не вйзволять? Абй грбши, то й вйкyписся. «

»А якь пáні не схóче?«

» А вона чому не схóче, твоя пáні? нехай if батьку

все добре! Чи ти де бачивь такйxь панівь, щобь імь

грбши булй не мйлі? Мині«, кажу, »не траплялись,—

не знáю такйxь. «

»З-з, дядечку! вонá, мабіть, чи не ковшéмь ixь

міряе!«

»Дармá«, кажу, »що ковшéмь міряе: вонй, сfі панй,

на грóши такі лáci, якь щйгань на сало, брáтіку! Імь

до віку, до суду буде мало! Не журйсь! я самь зь то

бóю піду до нáніі... И не такйxь бáчили. Ти покло

нйсь старбму.... м. -

»Вінь ужé казáвь мині: »За пáнського дочкй не

оддімь. Лучче нехáй идé вь чернйці. « А якь Кóхань

сказавь, такь и буде: се й малé хлопья знáe. «

»Ну, побачимо, йкь буде«, кажу: »недалеко вже. И

хáта éгó бнь білfe!«

II.

Идем6 улицею; ищé зь другóго кінця побачили—вь

хáті світитця. Підійшлй; я постукавь. У дворі гáвк
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нуло цуценя; хтось одсунувь вікбнце; да, мабуть, ні

чóго не побачивь, бо такй нахмарилось и зовсімь тé

мно булó. Брязнула зáщіпка, и вйбігла Коханівна Марта.

Щó-то за дівчина підь той часть стала, Ббже мій,

світе мій! Да така жь молодесенька, а крáсна, якь ма

ківочка! Заквітчана, вь червбному намйсті, сорбчка ви

шйвана, вь черевйчкахь, —ну, дівчина!... якь зірочка!

Вйбігла сь каганцéмь, побачила мене й Яківа. » Ай,

дядьку!« каже »щó ce ви!

А се, бачте, не я, а Яківь... трбхи каганця зь рукь

не вйбивь.

»Мáрто, Ясочко моя!« шéпче.

Ажь ось и старйй Кбхань вйглянувь; а за нимь

стоіть Коханйха. Поздорóвкались, привітáлись.

» З, дочко «, каже старйй, »любихь гостей до хати

прбсять, а ти туть вьесся. Йдй, моя ластівко!« И про

пустйвь і вь двері.

Увійшли й ми, поклонились, та й посідали. Старйй

вечéряти прóсить. Мати й дочка коло стóла, то коло

пéчи звиваютця, а ми поглядаемо однб на бдного та хó

чемь розмбву почати.

І,5хань.... Ви, правда, зь-póду егб не бачили. Сéгó

чоловіка всі поважали зь-мблоду. Якь паробкувáвь,

поведе чóрними бровйми— дівчата сбхнуть и дуріють;

а теперь, якь пристáрівся, моргнó cйвимь усомь—

громада й примiчáе... Первий чоловікь у селі Кóхань.

Якь-бй ви на его глянули! щó ті панй вáши міськf?

ошпарені горобці! Сей, якь вййде, кажу вамь,—висó

кйй, cйвий та усáтий, у чóрній свйті, а поясь червó

ний, шйпка cйва, вйступка козацька настояща, ще дáв

ніхв козаківь. Хоть тамь и ворогуешь зь нимь, а
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шапку не-хотячи знімешь. Чи мало по селу старйxь лю

дéй хóдить? ну йншому, вклóнисся, а йншого, бувáe,

що й не вгледишь, а сегб, якь гетьмана, заразь уз

ришь. И вінь підніме шйшку, хочь бй малій дитйні,

підніме—и далі йде. Оженивсь вiнь изь Оксаною,—

Яковéнка старбго дочка, тожь козацького хорбшого рó

ду. Така повновйда молодйця, чепурнй, чорнобрйва, на

стояща козачка!

Посиділи ми тамь, ище поглянули одйнь на бдного.

»Такь—то вонó, брáте«, каже Кóхань.

»Тáкь-то, брáте«, кажу й я ему.

Коханйха вечерю постановйла, почалй частовáти го

рілкою. »Йщé чáрочку, свáте!« прбсять. »Дорбга дáль

ня«, каже Коханйха, »и холóдний вітерь віе; мабуть,

притомйлися«.

» З, панімáткос, кажу, »до любоі неботи немд далекоі

дорóли «, та й вйпивь другу.

Ділі старйй до паробка: якь? що? чи все гараздь?

якйй заробітокь?

Яківь, бічте, вь Кйеві на заробіткахь бувь. У нась,

пускають; треба тільки подачу давáти, яку тамь полó

жять. Яківь тогó рбку такй добре заробйвь. Налягавь

яко мóга, бо знавь, за що, то й діло кипіло.

»Хвалйти Ббга«, каже Яківь. Вйнявь изь шапки

грóши та й положйвь старбму передь очі. Самь устáвь,

поклонйвсь, та й дйвитця.

Старйй тільки сйвимь усомь моргнувь. »Грóшиs,

каже.

Яківь зновь поклонйвсь. »Всю надію клавь на вá- 2

шу ласку та мйлость, батьку!«

Мáрта, дивлюсь, припинйлась, настáвила голóвоньку,
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мовь та перепілочка, и слухаe—не дйше. И мáти, ба

чу, на нась каримь бкомь закидіе.

»Зь Бóгомь«, кажу »зйвтра рушйймо до паніі, а пó

тімь и до вáшоі мйлости за рушниками.«

»Зь Ббгомь«, каже старйй; »попитáйте дблі. Одку

Писся, Якове, зятемь будешть; а ні — вóля Ббжа! За

пáнського дочки не оддімь. Казáвь перше, сь тимь Ти

умру. Вона вь мéне славного козацького рóду! Чита

кй жь мині, да ще зь сивою головбю, чесний хорóший

рідь зневажати! козацький рідь перевóдить, якь пога

ну жидівську віру! Немá вь світі надь козаківь!« А.

самь ажь стелю підпірáe; вйпроставсь и бчи світять, и

гóлось дзвинйть; ажь помолóдшавь, нáче на Турка йдé!

» А немá, нема надь козаківь! немá,— щб й казати!«

стйха прикiзуе жінка, хитáючи головбю.

Мій пáробокь побілівь, якь хустка; и дівчина самій не

своя. Стоіть, якь нежива, и яснихь оченять не зведе.

»Чимь же вінь не козйкь!« кажу я старймь. »Да

подивітця, люде дббрі, чи вінь же не козáкь? Нехáй

хоть самá Мáрта скаже!«

Мáрта нічóго не сказала, закрйлась вишйванимь ру

кавцéмь та й сь хати вййшла.

»Такь йкь же се буде, пане брáте?« питáю.

»А такь буде, якь я сказавь. Йдіть до пáніі, шитáй

те дблі.«

» А якь, вpáже зільля, багáцько схóче?«

» Абй схотіла, за грбши не стійте: я грóшей дамь.«

»Ну, спасибі, брáте!« кажу я. »Шйрий ти козáкь,

якь я бáчу!« Та й торкнувь свогó молодóго: примiчáй

ніби.

Веселіше, знáете, стало. Вйпили щ6 по чарці, та й
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почалй радитись, якь приступйти. Коханйха за дочкóю

вййшла. Певно десь присіли вь садку, та й журйлись

укупці. Ми тогó вéчора вже іxь и не бачили.

III.

Одвівь нась старйй у комбру на добрі-нічь, та й

полягали ми спати. Чую я—не спйтця щось мойму па

робкові: то сіно перевертáe, то зітхáe, ділі й вййшовь.

»Чи не піти бь и мині за нимь? Мóже, знадоблюсь

для сторбжи.« Лежу собі, та й думаю, а сонь менé

такь и клóнить: сіно пахуче, свіже. Чую—рипь! »Ну,

й дббре, що не пішóвь: се Яковь «... Вінь! постойвь

трóхи и зновь шмигнувь. » З, ні, постій!« туть и я

за нимь. Бачу: підбірáетця підь хатнє вікóнце, та бá!

Вінь и льнувь до его, и бйвся голубомь, и стукавь

тихéсенько, ніби травйцею,—вікóнце не одчинйлось. Чи

спала молоді козачка, чи батько не спавь, хто егó

знáe! А ми пішлй, якь прийшлй, ні сь чімь.

»Не журйськ, кажу, щобь éгó розважити: »колйсь

и передь нáшими ворітьми сбнечко зійде!«

Вінь тільки рукóю махнувь, та й зарйвсь у сіно.

» Якове о Якове!е клйчу.

Мовчйть, нинáче не чуе, спить.

Тогді я й собі на бікь, та й справді заснувь.

Повставали ранéнько, до сбнця. Старйй випроважáвь

нась за селó (бо Хмелйнці селó козацьке, а до пáнсь

кого буде ще сь півверстві); знявь шапку: »Бóже по

можй!« та й попрощáлись. Идемó собі, колй, де не візь

метця, Мáрта зь корбмiсломь, и хóче щось казати, и

сорбмитця, а самá якь вйшенька.
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»Щ6 ce, Мартусю «, кажу, вчине нась вййшла прова

жáти?«

Я вже мусивь розмóву почáти, бо мій пáробокь тіль

ки очима світить та по-за мнбю посувáетця знай до

дівчини.

»Я була «, каже, »вь Гáлі,—корóмісла... Ббже вамь

поможи, дядьку!« Та й стрибнула поміжь вéрби.

IV.

Увійшлй вь пáнський двірь; сóнечко вже підбйлось

височéнько; питáемось—сплять. Посідали коло малевано

го рундукá, дйвимось. Садь якь—разь передь очйма.

ІЙ тудй стежки, и сюдй стежкй, все жóвтимь піскóмь

повиcйпувані, и квітóкь цвіте безь ліку, все кружками,

кружками; и лавочкй зелéні, чистéнько такь, порядош

НЄНБК0. « "

»Слáвний садóкь, Якове«

»Слáвний«, каже, »дядьку!« -

Довгéнько такй ми сиділи та журйлись, пóки дожді

лись. »Пáні всталас, кажуть. Кликнули нась до по

кбівь. Увійшлй. Ажь вь бчяхь намь замигтіло: и зе

леніе, и червонie, и білfe, и синіе... чогó тамь немá!

Мóже, довóдилось зазирнуть у жидівську крамнйцю?

всéгó. багáцько; зь разу й не розберешь, що дббре, а

щ6, вибачайте, годйтця вь смітьтя вйкинути, абй лю

дéй дурйть, абй бабо рябо! Такь и туть: по куткáхь

блищйть, по стінахь сяе. Повибігали якісь панночкй,

куці та бистрйі, якь сорбки; повертілись, повертілись
е.2

передь очйма, та й круть за двері! Обіднéі вже добй
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сама пáні вкотйла, якь на колесахь, пухла такá, ніби

на дріжчáхь зійшла; у перстняхь, у отласахь. Прий

шлá прбсто до зеркала, повернулась двічи, такь и за

шуміло по покóеві, мовь сухе лйстья; плюхнула вь крі

сло, ажь ії підкйнуло: тоді зиркь на нась! »Чогó вамь

тр6ба?« питáe. -

»До вáшоі мйлостих, кажу; »такь итакв!« да низень

ко клáняюсь. -

Вона й стáла тогді ніби пильніше на нась дивйтись,

да й каже, що теперь усе дорбгше стало, що вь тогó

то да ще вь другого пáна паробки одкуплялись, то по

півтйсячи за себе положйли.

»А вь якбго жь се пáна, добрóдійко?« питаю, та зновь

низенько клáняюсь.

»Тобі на що, вь якóго пана?« а самій мовь у усі

закрутйло, »нá що тобі?«

»Да що« кажу, »у тогó пáна—нехáй ему Богь даé

здорóвья—такі люде багаті!«

»А ти думаешь за скільки одкупитись?«

»Та ми бь то думали, вельмóжна пйні, якь по нá

шихть грбшахь... Да щ6! мабуть, Богь не судйвь«.

»За скілько жь ти думавь?« .

»Да щб вже даремно вáшу мйлость турбовáти! Бу

вáйте здорóві, добрбдійко!« А самь до дверей.

Яківь менé хіпь за рукавь: »Дядьку!«

Я óму моргнувь — не мішййсь!

»Слухай бо тис., кричйть пáні: »постій!« Завернула;

знóвь питáe: »За скільки хóчешь одкупйтись?«

А я такй не кажу. »Щб«, мовлявь, »вáшу мйлость

клопотáти намь!«

Далі бáчу, що вона вже червонie, якь жарь найчер
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воніший,— кажу: »Я, мйлостива пáні, думавь за дві

сті карбóванцівь.«

Вона мині: »Да ти, мабуть, зь рóду дурнйй! да ти

сé, да ти тé!« А я все клáняюсь мóвчки, ніби вонá й

доладу говóрить.

Вйговорилась, устала: »Колй хóчешь одкупйтись—

одкупляйся скоріше за трйста; бо впóслі й за тйся

чу не одкуписся.«

Яківь мій зрадівь та, якь дурень сь пéчи, вь нó

ги ій гéпь! Дйкуe, бачь, що віб жв салома та по гіб

икурі!

»Ну, а грбши жь принеслй? « Сама якь у бчи не

вскóчить.

»Ні«, кажу, »милостйва пáні, мáемо при собі трбхи,

да не всі.«

»Мині заразь грóши треба!« крйкнула, »заразь такй!

Я», каже, »поіду вь гóродь сéгóдні, и ви щобь тамь

булй, та все й скінчу. Идіть, заберіть грóши. «

Самй якь схбпить дзвінóкь! по всіхь покóяхь—дзінь

дзінь! Повбігáли дівчата й хлóпці. »Каляску!« каже,

»та не барітця!« А самá товчетця, яка Марко по пеклу,

то папірчикь зь-за зеркала вйтягне, то одмикаe, то за

чиняе; за нею и дві дівчинки пострйбують, якь ті ло

шятка, що жахáютця.

V.

Пбки вь пáнському дворі лагодились та вбірáлись,

ми хутéнько перебігли до Хмелйнцівь, наробйли тамь

крику, сміху, рáдости та веселостп, и зновь вернулись
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до пáнського двóру. Пáні казала намь дать возóчка;

сама сіла вь висóку каляску, да й пoіхали зь Бóгомь.

Городóкь нашь — такь собі городóкь, нічóго. Мій

бітько казавь, що колйсь по ему прохожáли полковни

ки та сóтники, — дакь кудй глянувь, славне військо,

якь той макь червбний; а теперь засіли жидй, якь

сарана. И панй живуть. У базарь, то й чоловіка по

падешь, бо вь базарь людей найбільше.

Заіхала нáша пáні до старбго Мóшки жйда. Покóі

висóкі й хорбші, тільки такь перцемь и душйть.

Заразь шослали по якóгось пйсаря Захарéвича, а намь

казáли коло дверéй підождати, пбки вінь прййде. Прий

шóвь вінь хутко. Поганéнький на лйчку, рябйй якь

péшето; штанй cйні, ширóкі, якась куща свйточка и на

шйі зелéна хустка; підь правйцею шапка. Увійшóвь,

зігнувсь, изнітився, нáче й не ступáe, а чóботи здорóві

и добре змазані.

Пáні éгó до себе заразь поклйкала. Вона вь нась,

як"б говóрить зь якймь человікомь, сидить собі прó

сто, якь д6брий качань у горбді, и все роздивляетця,

які вь тебе брóви, якйй усь, яка одежа на тобі. Хиба

бь якйй генорáль, щобь вона голівку схитнула на бікь,

аб6 глянула вь вічи любéнько.

Пождали ми ще трбхи, пбки пáні радилась изь тимь

Захарóвичемь. Вййшовь вiнь одь неі, моргнувь на

нась, та й каже. »За мнóю йдіть!« И пáні зь двepéй

каже: »Идіть за нимь.« Ми й пішлй.

А веселий чоловікь бувь той пйсарь Захаревичь!

Лéдві ми вййшли, вінь почавь сміятись и говорйти

мáло не танцюе. Далі огрівь Якова зо всії рукй по пл6
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чяхь, та й каже: »А щó, схотілось на вблю? И дó

бре!«

»Тáкь-то дббре«, кажу, вщо краще намь и не треба

до якбго чáсу!«

»Тó тільки біді«, каже,« що діло-то вáше дуже труд

нéньке. Не знаю, йкь-то вонó й буде. «

»А щó жь тамть такé?« питáю; а "Яківь такь и

збілівь.

»А те, що треба вáмь теперь особиі приміти писати;

се трудно! Я бь то й написавь іхь, та щó скаже пань

Біркачь? треба &му читати ixь. «

» А якь добре напишете, поздорóвь Ббже вась, пане,

то пéвно нічóго не скаже; хиба подйкуe. «

»Хиба éму подарочокь дастé, а? А я однесу.Се мóж

на. Га? «

Яківь заразь и вйрвався: » Якбго жь подарочку тре

ба? навчіть, пáне!«

»Мóжна й грішми, хочь и сто рублівь, то візьме:

вінь добрий чоловікь!« каже писарь, а самь регóче.

»Ні, пáне, ви намь кажіть, якь треба. « Се вже я

éму. »Зá що грóши давать? Абó ми пáнію свою спи

тáемо. « н

»Се не кóнче треба. Вбльному вóля, спасеному рай.

Мóжна й безь грóшей. « Се вже безь сміху каже.

Сівь конéць стóла, а стіль у его кривйй; да и вся

хáтка на-ббці; по куткахь дірки смітьтéмь завáлені.

Написавь щось, да й каже: » Я не зможу туть нічóго;

такь и паніі скажіть. Нічого писати!«

»Якь нічого? А другймь щось пйшете, пáне!«

»Пишуть осóбиі приміти, мугирю!« каже тойЗахар6
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вичь, наліявши нась; »а вь éго які приміти? зовсімь

такь, якь и всі. «

»Такь се слава Ббгу, що й ми на людей похóдимо!«

я таки озиваюсь.

Такь ні да ні! нема осóбиxь приміть, нічого писати!

Мордувались-мордувались,—такй мусили дати два ру

блі сь копóю! Тогді приміти знайшóвь и хутéнько ixь

нaчeркaвь у папері. И веселий зновь ставь, якйй и

бувь перше.

Провівь нась, та й каже: »Не бійтесь, усé буде такь,

якь слідь ему бути: на те головá и приятельство. Намь

абй маленький подарочокь; якь-то говóрять: За міру по

нйтці—16лому сорбчка. «

»Шобь не довелбсь мйрові оголіти!« кажу я, »бо,

поздорóвь Ббже вась, багацько дуже ниточóкь тixь

тягнете, да зь усіхь ббківь. «

VI.

Все, якь побіщáвь Захарóвичь, скінчйлось дббре.

Поклонйлись ми пáніі, та й не гáючи чáсу, до Хме

лйнцівь. Вь Хмелйнцяхь рушникй булй готóві, тільки

нась и ждали. Зробйли змбвини, а тамь и весільля спрá

1biiли.

Д6бре погуляли и старі й молоді. По всему селу пі

шла чутка, що вь нась весільля: музйки грають, у бу

бонь бьють,—вéсело булó, бучно!

Правду говóрять: За парноi дiвки парна й молодйця;

парно завертйтця, адрно й подивйтьця. Щб то за моло

дйця вййшла зь нáшоі Мáрти! Дівчиною якь була, бі
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гаe, сміóтця, щеб6че, а теперь йкось ніби розумніша

стáла: двірь перейде тйхо, велйчно, у вічи гляне зь

повагою. Очіпокь червбний, намітка біла, дбвга,— и геть

мáну крáщоі жінки не треба, єй-Ббгу!

Живуть вонй й-дóсі зь батькомь y-купі и щйро лю

блятця. Хлóпчикь найшóвся вь нихь, такйй чорнявий,

у батька вдався, и здорóве, дЯковати Господóві,— ростé
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СВ ЕКР у хА.

І.

Жила колйсь у нáшому селі удова Орлйха. Я ще була

невелйка дівчинка, не дуже-то щó памьятаю, а чула се

одь покійноі матері — нехай царствуe! Вонй булй су

сіде зь Орлйхою, тинь обь тинь. Мигáетця мині та

Орлйха, мовь у тумані,— висбка, у червбному очіпку,

все чóрні брóви здвигáe.

Чоловікь if давн6 померь; старшого сйна вь Туреч

чині вбйто; менший при матері бувь, хазяiновáвь. ПА

робокь на все селó: гáрний, хоть зь лиця вóду пйти,

жвавий, веселий и роботящий. Матірь поважавь, а старá

гледіла й пильновáла éго більшь, ніжь бка вь лóбі.

Задумала Орлйха свогó Василя одружйти, стала шу

кáти людей. Де збіжятця дівчата на улиці, аб6 на мо

гйлі пустують,—Орлйха туть и вродйлась, прислухает

ця, придивляетця...

»Не берй«, каже, »мій сйну, багатоі: и самі ми не

багатирі; шукай, щобь була покірна та дббра. «

»Д6бре, мамо, вйшукайте яку треба, я й оженбсь. «

6



122 С В 18 К Р У Х А.

Пóки мáти шукала, вінь собі самь знайшóвь. Бувь

у Вйшенькахь на ярмарку и зь тóго часу ставь тудй

учащати що-вечора. Мати постерегла першь усіхь и

довідалась: хóдить Василь до Ганни Королівни.

»Сйну мій, cйну «, каже, »не берй тії багáчки: буде

вона дуже гордувати; ce батькова дочка, вимислйва й

пйшна, — одцурáйсь if!«

Вacйль, ажь до землі припадаe — прóсить.

Нічого робйти. Послали старостівь; побрали рушни

кй; справили весільля. Привезлй молоду до свекрухи.

А пóсагу вь і булó! Бóже мій, світе мій! На девятй

возáхь везлй, и вь кóжному вбзі по чотйрі волй cй

вихь ишлó. Запаскй шовкóві, поясй якь жарь, кожухй

шóвкомь повишйвани...

Молода вь золотóму очіпку; намітка, якь димь, то

несенька: червоні корáлі ажь до пóяса. Всі задивйлись

на нéі: якь пóвна рóжа! Тілько старá Орлйха, стріча

ючи хлібомь-сільлю, йкось невесело глянула невістці

вь вічи.

lП.

Пожилй вонй рікь. Спершу молода Орлйха на ули

цю виходила; було якь заговóрить, абб засміóтця — и

старóму веселіше стáне; а туди далі й гóді, и не по

бачишь ii, все вь хаті, у господі. (Бáчте, вонй собі хату

збудовáли нá-двоe, у одній молоді, а вь другій мáти).

Хто спитáе стару Орлйху: «А що вáши дітки? Добру

собі невісточку мáете!«
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»Звісно, якь батькова дочка «, одкаже, абó й нічбго

не говóрить, нáче не чуe.

Якóсь моя мáти пóрались у хаті. Увійшла Ганна.

Мáти бáчять — смутнáя дуже; сіли коло неі, да й ка

жуть: »Щó cе тобі, моя Гáлочко, очйці запали? чогó

зажурйлась?«

Ганна сплеснула руками, а слéзи покотйлись, якь

перлóве зернó: »Не любить менé свекруха! обмовляе

менé, зь світу Бóжого жене, дорікаe, що я батькова

дочка!... Тáтоньку мій! якь би ти знавь, яка моя дóля

нещаслйва буде, ти бь менé бувь ищé вь-сповитóчку

у глибóкій кринйці втопйвь!«

Мáти роспйтують, щб, якь тамь у ixь, завіщо свáрка

вййшла. \

»Вона сь першоі годйни менé не злюбйла. Запаски

моі найкращі шовкóві попсувáла, що возьму — вонй

вь рукахь тліють: се вонá, вонá, я д6бре знаю! Чогóсь

мині вь скрйню напорошйла. и золоті очіпки мoі по

темніли, и поясй червбні полиняли... вона все добрб

моé перевóдить! Все до Василя: »Продай та про

дай ті волй!« (що одь могó батька). А я кажу: »Не

хóчу! на що продавáти?« Василь, правда, такй й не

повівь іхь у Ярмарокь, а вона на мéне накйнулась:

»А, вража дóчко! ти менé осиротйла ! Мій Василь

»відь мене одцурався! Пiдождй, пiдождй! я тобі добре

» оддякую !«

»Покopйсь, Гáлю«, кажуть iй моя мáти. »IЩ6 жь

робйти!«

»На що я мáю ій корйтись!« крйкнула Ганна, »не

хóчу! Якб хто укde, кажуть, така и одукуетця!

6“
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1DI.

Одні нóчі не спйтця матері. Чують — у сусідчи

ному садóчку щось шепóче; відчинйли вонй вікóнце —

прислухáютця.

»Гáлю, моé серце!« каже Василь, »чогó cе ти зновь

заплакана?«

Не кйдай менé саму, Василю! Я не тямлю, якь безь

тебе й переднювала! Тяжко та сумно мині!

»Щ6 жь тобі, мой pйбочко? Мóже, мáти? Я і про

хáвь, якь вибірáвся, щобь тебе не смутйла. «

»Вона мині й словéчка не промóвила, Василю, цілі

сінький день у вічи не глянула. Смутно, сумно булó

вь хаті!« -

»Щ6 та Орлйха виробляе!« подумали собі мáти. » А.

здаéтця, й розсудлива людйна. «

IV. - *

т.

Надійшлй жнива, достйгла Василéва пшенйця — такá

гáрна, кóлось у кóлось! Наша нйва коло іхь, и мáти

разомь зь Ганною вь пóле вихóдили. Одног6 рáнку

ждали, ждали, да й самй пішлй. “ Ганна надійшла вже

по обіді и такá блідй—хитáетця; мати ажь злякались;

щó ce iй сталося?

»Чогось мині коло серця пече, якь огнемь«, каже

Гáнна, »и встóяти не мóжу! Ледві до нйви доплелáся. «

»А щ6 свекруха?« питають мáти.

»Ой тіточко моя любéнька! céгóдні вь-ночі, я if ба

чила вь нáшій комбрі. Прокйнулась, а вона стоіть про
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тй місяця, біла такá, росхрістана. Я крйкнула — вонй

сь комбри. « і

»Се тобі такь здалóсь, моя дитйно! чогó бь то вона

вь-ночі прийшла?«

»Ні, ні, бачила я if добре. «

»И Василь бачивь?«

»Вacйль не ночувавь дóма, виіздйвь... И вінь не

ймé мині віри... Не нажну я й снопка сéгóдні; незду

жаю й рукь підняти. Виглядатиму Василя: казавь

прййде надь вечірь, то й доведе мене додому. «

V.

Мáти пішлй жáти. Надь вечірь придивляютця— не

вйдно Ганни, чи не додбму пішла? Питáютця другихь

жнйчокь,— не бачили, щобь ишлá; гукають— не ози

вáетця; до тогó місця, де вона булá — нема. Щó за

дйво! Колй жь, хóдячи поміжь копами, и найшлй...

Лежить вонá, нинáче спить, хорóша й свіжа, якь квіт

ка. У головáхь снопóкь пшенйці, ручки навхресть зло

жйла... Вечірь Госпóдь давь такйй ясний, тйхий; ле

жйть, якь живá у пшенйці, ажь колóсьcє надь нею по

хилйлось...

Побігли до Василя: вінь недалéчко й бувь, кocйвь;

стріли егó, — иде такйй веселий до нéі! Якь-жé побачивь

свою Гáлю нежйву, піднявь кóсу та чeркь себé! ніхтó

не вспівь и бкомь змигнути... туть коло нéі и впавь.

VI.

Кйнулись до старбі Орлйхи. Стріла вона мою пані

мáтку ище на ворóтяхь, нинáче ждала. Мати кажуть:

»Невістка вáша вмерла!«
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Старá cціпила зуби и вдарилась у пóли руками:

»Щ6 жь робйти! судйлось!« каже. Не заплакала, нічóго,

тільки біла стояла, якь лйпина.

Мáти злякались и не знають, якь про сйна сказати;

а туть ixь и несуть... »бть, оббxь несуть!е кажуть

мáти. -

Вона якь крйкне: » йкь обóxь?

»Бабусю, и Василь вашь не живий!«

Якь вонй кйнетця, якь побіжйть! мáло зь рукь у

людей мерця не вйбила; схопйла éгó за гóлову и кри

чйть надь нимь... Да й страшна жь вона булй! Безь

хустки, cйві кóси тріпаютця по плечяхь, росхрістана,

уся вь крові; хóдить, хóдить коло cйна и все кричйть,

мовь Господь ій рóзумь одiбравь.

Убрали молодйxь, положйли пóручь на столі; хтó

пішóвь додóму, хто оставсь на нічь. Дйвлятця,— нема

старбі Орлйхи, якь у землю ввійшла! Да вже на дру

гий день знайшлй підь тйномь неживу: сйня, cйня,

якь бузинá. -

Молодйxь y-купці поховали; стару оддалікь. Хáта

ixь такь и розвалйлась пусткою; ніхтó не купивь, бо,

кажуть, що-вечора, якь місяць зійде, по тому двбрищу

тиняетця молоді Орлйха. У глупу -нічь сяде проти

місяця, злóжить білі руки, піджидаe свекрухи, та й

докоряe iй: »Ти менé, молоду, зь світу звела, старá

Орлйхо!«



0ТЕЦЬ АНДРІІІ.

(ЗНАй, мяшЕ1).





-

0ТЕЦЬ АНДРІЙ.

(ЗНАй, ЛяшЕ!)

І.

»0xь, Ббже мій, Ббже, щó та любóвь мóже!« якь

то у пісні співають.

У нáшому селі бувь чоловікь Петрб Самійленко.

Вінь мині й рóдичь довóдився. Чоловікь бувь дуже д6

брий, до своіхь щйрий, зь рóду-віку нікóго не скрив :

дйвь. А веселий бувь! Якь колй вь прáзникь зберут

ця люде до егó хáти, почне вінь точйть: якь Жидь на

війну іхавь, абó якь копитань збрі лічйвь, абó про

Ляхівь. Оть, Ляхівь тілько не любйвь дуже. И вь ві

чи Ляхові не подйвитця. Якось змбрщитця, да все

чмйxae, аб6 чxáe. Пань нашь, оконбмь, и питівсь та

кй &гó: »Щó cе тобі, Самійленку, таке?« А вінь ему:

»Таку, пáне, натуру мáю: абй побачивь такбго пáна,

якь ви, заразь и чxáти. Мабуть, якáсь вpáжа відьма

такь мині починйла, якь ще маленькимь бувь.« Още,

бувáло, якь идуть пізно люде по селу, та регóчутця,

то хочь и не питáй—одь Самійленка. Жінку вінь мавь
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дóбру, роботЯщу; діточбкь Богь давь тілько дівчинку,

Окcáну. Рослі вонá, якь утя на воді, и пещена була

такá! бо сказано—єдинáчка. Идé мáти на горóдь, абó

до сусіди,—и Оксана за нею, якь клубóчокь, кóтитця.

Треба старóму вь пóле,—дочка ввяжетця за тáтомь.

Цокотуха такá весела якь pйбка, а прo-тé, розумне

и слухняне дитятко.

II.

Зрівнялось iй дванадцять годóчківь; помépь старйй

Самійленко, нехáй царствуе! Дуже зажурйвь вiнь жін

ку! Хочь вонй й заможнéнькі булй, мали хату гáрну и

худобу, та все безь его зостáлись, якь cйроти.

Прихóжу до ixь: дочка вь садку, мовь та зозулька

ку6, старі журитця, поглядіе по двбрі та й каже: »Го

лубонько моя! нинáче мині світь завьйзаний! Сумно ми

ні! нудно мині! велйкая мой туга!«

»На те вóля Ббжа, моя любко «, кажу я. »Плачéмь

лйха не поправите. У вась дочка росте. «

Вонá тогді й каже: »Передь смертю Петрó казáвь

мині, що підь старбю черешнею, вь садку, вінь срібні

грóши закопáвь. »Нехáй«, каже, »нáшій Оксані буде;

»и не викóпуй ixь, жiнко, бо вpáжихь Ляхівь не

» встережéсся. Абб отцю Андрію оддайте. « -

Ми заразь такй й пішлй викóпувати ті грóши. И

справді знайшлй глечикь, височéнький собі, пóвень грб

шей, а грбши все срібні, все карбóванці. Полічйли, та
й однеслй до отця Андрія. м
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ПII.

1

Хутко по тixь чácaxь и мій чоловікь померь. Пі

шла я на заробітки вь гóродь; стала вь однйxь панівь

за наймичку. Була я тамь чотйрі рбки; и дóбре мині,

булó, пóки панйчь не оженйвся. УзЯвь вінь молодень

ку пáнночку и на лйчко дуже гáрну. Вона заразь усé

перевернула по свóему; нічймь iй не вгóдишь. »Ти го

вóришь не такь! на тобі хустка погáна! та надінь сук

ню! яку отсé одéжину почепйла!« А я, якь и теперь,

у плахті и вь запісці. И стару пáнію почне муштро

вáти булó зь самóго рáнку: »Шó cе ви, мáмінько, безь

чіпчика вййшли? Хто жь то видівь! отсé, якь мужйч

ка, хóдите!« Стара ввійде собі вь хату до мене, аб6

вь садóкь заберетця, та плаче-плаче! Покйнула я ixь,

пішла вь своé селó.

Якь побачила я Оксану, ажь рученьками сплеснула.

Вйгналась висбка дівчина, ставнá, хорбша; коса ій ажь

до пóяса; и такі ласкава, привітнй, ввічлива!

А що хлóпці дуріли! Яка вонй молодéсенька, а вже

сватй не перевóдились у хіті. И хорбші все люде сві

тали, багаті—не хотіла.

Полюбйвся ій одйнь пáробокь, ТимішьКряжь. Вінь

бувь не пáнський, казенний. Кохáвь и вiнь if дуже.

Де буде однó, и другé тудй біжить. На вечорнйцяхь,

на улиці—все вь пáрі, якь ті голубьята. Дожидали во

нй бсени, думали вже побрáтись. Вже й барвінку на

вінóкь набрали, и рушникй наготóвили. И такі веселі

булй, щаслйві! любо булó й подивитьця, помість самьодмолóдіешть. м
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IV.

Оть же не думали, не гадали— накйнулось лйхо: по

бáчивь Оксану нашь пань оконóмь, та й увьязався за

бідною дівчиною. Немі ій стежки вільноі; и улицею не

перейде, щобь вiнь не догнавь та не почавь підмов

ляти.... Далі велівь ії силбміць узяти до покбівь.

По селу нинáче хмара найшла—зашуміло. Громада

зібралась, якь нічь, сумнá; молодйці кричять, плачуть;

а мáти— якь неживй хóдить. Радились цілий рáнокь.

Положйли, щобь Оксану одбйти вь Ляхá тогó жь са

мого вечора.

Тимішь зібравь паробківь: »Брáтіки мoі, товáриші

мйлі, поможіть мині!« Засіли вонй недалеко панськихь

будйнокь, за могилою, а якь смеркло, прикрáлись підь

самі вікна; дйвлятця—стоіть Оксана и рученьки опу—

стйла; біла, якь смерть, а пань оконбмь узявся вь бó

ки и сміóтця, и заговóрюе, далі за руку і... Вона якь

ухопйла стóликь, що туть стоявь, підняла надь нимь,

та такь подивилась сумно, що, хлóпці кажуть, ажь

намь серце похолбнуло.

Пань оконбмь погрімавь и вййшовь, а Оксану зновь

замкнувь. Паробкй нáши кйнулись, тільки дзвиніло скл6

вь вікнахь, вскбчили вь ту кімнатку, вхопили Оксану,

та й помчáли до отця Андрія.

V.

Я тоді служйла вь éгó за наймичку. Вінь удовéць,

старйй-старйй; борода дбвга, біла якь молокó. Сидівь
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вінь, читáвь Святе Пісьмó, свічечка горіла, якь убігли

хлóпці зь Оксáною. Вінь уставь та: »Бóже благйй!

Бóже мій мйлостивий!« каже, »де Твоя правда вь свf

ті! Діти моі любі звінчáю я вась; идіть до церкви.«

Повівь іxь, та й звінчáвь заразь. Поблагословйвь

и казавь не боятись нічóго: »Я самь буду одкáзь дер

жати!«

А паробкй тfi—сказано, вітерь у голові, мóлодь—

вйдрали десь музйки и повелй молодйxь по селу, гука

ючи, співаючи; пішлй тáнці, регіть... Цілу нічь гуля

ли и молодйxь одь себе не пускають; оступйли іхь,

якь військомь.... Рáнкомь одвели до Тимошевого бать

ка, а самй розійшлйсь на панщину, якь и не булó ixь.

VI.

За Оксаною, якь ії вйкрали, то заразь пань збігав

ся, кричавь и бйвсь у дворі дуже, — да заворбта не вйй

шовь; ищ6 казавь замкнути ixь и сторбжу постйвивь.

Якь дознався жь, що Оксана вже звiнчана—мало

слуги зь світу не зігнавь и усь собі обірвавь зь

серця; а людей, то дуже обіжáвь. Побігь до отця Ан

дрія, якь зь гільлі зірвáвсь; дверйма стукаe, грюкаe,

ногами тупóче,— такь храбруe!

Отець Андрій вййшовь до его. Вінь заразь и крйк

нувь...

Отець Андрій піднявь руку, та ему: »Бушовáти вь

моій хаті не годйтця. Я старйй чоловікь и служу Гос

подеві; утихомйртесь!«

Той и стйхнувь до-рáзу.
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»Хотіли ви бідну дівчину погубйти... Чи вь вась же

не булó сестрй, або матері рідноі? Схаменітця! Богь

не попустйвь велйкого гріха, такь ви метнулись тоді

старбго чоловіка обіжати! А любите, якь люде велича

ють добримь чоловікомь. Гбре вамь! Не обіжáйте бі

днихь людей! Я сегó не попущу, пóки живь. Я найду

судь и роспрáву! Йдіть собі зь Богомь!«

Панбкь нашь верть за двері, якь опарений. Сь то

гó чáсу и будйнки отця Андрія обминáe.



МАксимь Гріммць.





МАКСймь ТРІМАЧь.

I.

Не за вась се діялось,—давнó колйсь, якь пановáла

на Вкраїні вь двійзі Пóльща и Московщйна. Москóв

щина облідувала Украiною сегобóчнею. Застáви хочь и

стояли, та не густо; сторóжа не пильновáла такь, якь

оть теперь по Збручеві, чи щó, то Дніпрóмь ручfші

людці перевбзили всяке добрб, не оплачуючи: шовкй,

оксамйти, парчі-сутозлбті, пахуч шафранй й крамй до

рогйі, вь барйльцяхь щйре зблото й срібло.

Сáме проти Черкась, нйжче Домонтова, сидівь ху

торомь надь Дніпрóмь Максимь Грімачь; то сей и

довгéнько кохався вь тому. Такйй-то багатйрь! Ходйвь

у жупáнахь та вь сапьянцяхь та увь атласахь. И хо

рбший бувь: повновйдий, чорнобрбвий, чорноусий; а

веселий, а жартовлйвий! Булó, якь вййде вь неділю по

міжь люде, то такь éгó и оступлять. Дуже егó лю

бйли.

»0ть«, каже булó хто зь громади, »ти, брáте Мак

cйме, зовсімь у піна вбрівся. «

»Згé жь, брáтіку, вбрався. Вбірáйтесь лишéнь и ви,
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дóбрі люде. Добре панáмь жйти, кать ixь не взявь!

Уже теперь гóді за вась підставляти шйю, гóді! Буду

істи та пйти, та хорошé ходйти,— звісно, такь, якь

пáнові вельмóжному г8 йтця.«

А такйй бувь: нехáй тілько стáнетця кому зь нáшо

го селі пригóда—головóю ляже, а вйpятye; нехай за

чéпить хто чужйй, то й не збyдетця лйха: налетйть,

якь той вйxopь нагáльний; до-щенту вйкорчуe. Колйсь

шляхтичь да занявь козаче пóле, то вінь и хату егб

спалйвь, и пóпель розвіявь, и самбго протypйвь за

Дніпрó. Колй живь, то, мóже, й-дóсі памьятáe, які на

гайки-дротянки плелйся вь пáна Максима Грімача.

Бувь Максймь удовéць, мавь дві дочкй. Одна—Кá

трею звали—вже дівчина дорбсла, а хорбша та пйшна,

якь королівна; друга Тетяна, такь собі підлітокь, не

велйчечка; звивáетця булó вь двбрі, аб6 вь вікóнце

виглядіе, якь Ясочка. Жилй вонй вь батька у рос

кóшахь.

Отó булó, якь о-півнóчі, то й пливуть човнй Дні

прбмь, та й пристають підь старбю верббю; а пань

Максимь ixь веде до світлйці та приймáе щó треба.

Забулась, якь на имьй того пана, щб пересилівь ему

човнáми все те добрб. Вінь держався вь камьяній пе

щépi поміжь гóрами, надь Дніпрбмь, и ніхтó про те

не знавь, окрбмь купки вірнихь козаківь.

" ]].

Найчастіше припливáвь молодйй козáкь Семень,

уродлйвий паробокь, хисткий, якь очеретина, смілий,
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якь сбкіль,—и щйро покохала éгó нáша гордовáта

Кáтря.

Світають і багаті люде й хорбшого рóду, одйнь и

другий, и третій. «Не хóчу, не піду. «

»Слухай, дочко«, каже Максимь: »багáцько ти гор

дуешь, pйбочко! Свáтають тебе перші люде вь селі,

паробки все молоді й хорóші,—чому не йдешь?«

»Мині байдужé, що вонй молоді и хорóші, коли моé

серце не до нихь гóрнетця. « -

» А до кóго жь, дбню? Слухай лишень, моя дитйно:

я тебе не буду за іхть cйловати, та й за бурлаку не

віддймь; нехай вінь хоть и місяця зь неба схóпить.

Не оддамь, дбчко! якь тобі кажу, такь и буде. Слóво

вь мене батьківське, кріпке, сама знаешь. «

»Знію, тáту. А якбго бь ви собі зйтя бажали?«

»Вільного козакá, дóчко, щобь самь собі паномь

бувь, нікóму не клáнявсь,—бть якóго!« * .

»А якь буде самь собі пань?«

»Тогді зь Бóгомь!«

»Ну, я буду дожидати. «

»Дожидай, моé серце, не, бороню. Хто жь вінь та

кйй? Я щось примітивь. «

»На що вамь знати, таточку! Нехай перше вйзво

литця, тогді й знатимете. «

»Д6бре, мой люба дитйно, нехáй!« *

Якь почувь Семéнь, то й каже: »Шó жь робйти,

Катре моя кохана ! треба ждати! Я вь свогó пáна вже

третій рікь добувáю, остáнній. Якь послужить доля,

то сег6 рбку буде велйка дббичь. Отáмань менé не

скривдйть: чоловікь вiнь шанóвний... Подякую ему за

хлібь, за сіль, наглéжу де хуторóкь красний, та й по
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клонюсь тоді твоему батькові... Тілько любй мене вір

но, моя дівчйно!«

Ждуть нáші голубьята. Не плаваe, літá Семень Дні

прóмь, тільки чóвень cйню хвилю розбивáe.

Лáдятця козакй вь дорбгу; Семень изь нйми. Виря

жáютця козакй на здобутокь.

»Сóколе мій, козаче!« каже Катря, пригортаючись

до его, околй жь ти вéрнесся? чи хутко?« 1

»Хутко, моя рибчйно, хутко! Зацвіте перша вйшня

у твоéму садóчку, закуé cйва зозуля — я припливу

до тебе, припливу не наймитомь, вільнимь козакóмь,

Кáтре!«

Pушáли козакй вь-осенй, казали дожидати на весну.

DDI.
*

Сидйть Катря вь світлйці, вишивáe шбвкомь рукава

та рушникй, та все вь вікóнце поглядаe, чи крутить

завирюха, чи вже снігь тáне, чи хутко-то теплóмь

повіне.

Скресла крйга, пройшла. Шумйть Дніпрó, сивіе й

чорніе, и плескáе вь берегй; розвивáетця верба, зеле

ніють очеретй. Весела нáша Катря хóдить собі та по

глядаe.

Зацвілй вйшні, прокувáла cйва зозуля. Красно вь

садóчку! Послався зелéний барвінокь, гóлубо зацвівь;

червоніе зірка; повйвся горобйний горбшокь; вóвча

ступá попустйла ширбке лйстья; цвітé-процвітáе макь

пбвний, и cйвий, и білий, и червбний; роскйнувсь по

землі сйній рясть; розрослась зелена рута. Поміжь
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тимь квітомь самá, якь найкращий квіть, похожáe

Катря, похожáe, та зь сйнéго Дніпра яснйxь очей не

звóдить, а тільки зійде місяць та посипле йскорцями

у тéмну вóду, Катря вже й підь старóю вербóю вь

березі. Пйльно дйвитця вонá, придивляетця, чи не пли

вé хибкйй чóвень, чи не править тимь човнóмь став

нйй та любий козакь.

Минáе тйждень, минáе й другий... Якóсь сидйть вонá

підь верббю, а нічь збрешлива та тйха; тільки соло

вейко свйще, та гудé Дніпр6. И замигтіло щось одда

лікь, ніби чóрна чáечка... блйжче... Се чóвень! Летить,

мовь на вітрóвихь крйлахь. Вона ажь рученьки до

его простягла... Якйй же то козáкь править човнóмь?...

Се не Семéнь... Оть уже вінь и коло берега, схилйвся

на весельце, свйснувь разь и другий. Сь хати вйй

шовь батько. Катря припáла за вербóю.

Вййшовь старйй Грімачь, та й питáe: »Які вістки?«

»Лйхо, пáне Максиме«, каже козáкь, »лйхо!« *

»А щó тамть таке?«

»Позавчбра передь бурею, о-півнóчі, горіла береза

(а козакй, булó, якь треба дать звістку, що йдуть, то

й запалять березу, абó друге якé дерево надь Дні

прбмь); оть ми примiчали, та вчбра й вйіхали на

зустрічь... Нема нікóго... тільки Дніпрó потрóщені

човнй нóсить... «

»А велйка була буря?« -

»Я й изь-póду такóі не бачивь! Дубй такь сь кбреня

й вивертáe; дошць комиші поссікавь, якь шаблею; Дні

прó— ажь пісóкь зо дна викидаe... Нічь тéмна-темна,

тілько блйскавка блйскае. А якь грімь грімне, то нáче

всі гори надніпрянські луснуть.«
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»И нійкоі чутки?«

»Нема чутки, пане Максиме. Ми вже мірковáли, та

й отáмань зь нáми розсудйвь, що всі нáши хлиснули

Дніпровóі фйлі. « *.

»А жваві булй хлóпці, брáте! o, жваві хлóпці! Ну,

ходімь до хати. «

»Теперь уже вільний козáкь мій женйxь, тáту! віль

ного собі зятя дождали!«

Старйй—зиркь! ce éгó Катря стоіть проти місяця,

біла-біла !

»Госпóдь Богь изь тобóю, моя дитйно!« крйкнувь

вінь, ухопйвши if за холóдну руку.

Вонá глянула ему вь вічи, визволила руку и пішла,

не промóвила словечка.

ТV.

Повівь вінь козака у світлйцю, пошановáвь, вй

провадивь, та й знóву до дочкй.

Вона сидйть у садóчку та вінóкь плетé зь червбного

та зь білого міку, зеленимь барвінкомь перевивáе. А

сóнце саме сходить зь-за Дніпровбі кручи.

»Дитйно моя, Катрусю!« каже старйй, сідаючи коло

нéі, в пославь тобі Госпóдь велйкую туту на серце!

Зведй жь бо голбвку, дбню, та глянь на старбго

батька!«

Вонá извела голóвку, глянула на вго.

»0 дбню! яка жь ти стара стала !«

»Ні, тáту, я ще молодéнька«, зітхнула вона, та й

зновь за вінóкь. .
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Якь уже вiнь if розважавь, якь умовлявь! а вонá

знай плетé свогó вінка и словéчка ему не мйркне.

Пішóвь старйй, поклйкавь меншу дочку: »Тетянко,

идй, моя pйбко, до сестрйці; вона у велйкій печалі,—

розважатимешь if.«

» А що тамть? А д6 жь вона?«

Прибігла вь садóчокь: »Сестрйце! Катрусю сердечко!

чогó ви сумуете? 0ть уже й літечко надвбрі...« А.

сама обхопйла ії за шйю ручечками.

»Сестрйчко моя малая! щебетушечко моя нерозум

- на!« жáлуе Катря малу. 1

»0, да якйй же вінóкь вашь красний, сестро! да

якйй же крáсний! Сéстронько-любонько, колй жь ви

егó візьмете?«

»Ввечері візьму. «

Повісила вінка надь водóю, та й гуляе по садку, вó

дячи сестрйчку за ручку; а ся щебóче собі.

Клйче батько обідати. Прийшла й сіла кінéць стóла;

своіми білими руками меду батькові наливала й розмо

вляла. Тілько, якь старйй ни захóдивь, нічбго не го

ворйла про себе.

У-вéчері ввійшла до батька и поціловáла éгó вь руку.

Старйй схопйвь і за гóлову: »Кáтре, дбчко моя не

щаслйва! нехáй теб6 Матй Бóжа помйлуe!«

ІЙ малу сестру прийшла обняла и пригорнула до
р

серця.

Вийшла зновь у садóчокь. Такь-то гáрно убралась!

Сорбчка тонéнька и плахта шовкóва, пóясь—сріблбмь

цвіткóваний, черевйчки висóкі; дрібно, дрібнесенько

русу кóсу заплелі, и золотий перстень блищйть на прá

вiй pyцi.
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Прийшла надь вóду и зняла свогó вінка, щó сплела

рáнкомь, зняла, та й каже: »Не зовьявь ти, мій мáко

вий вінку!« и наложйла той вінóкь собі на голівку.

А на самбму березі верба — ажь геть попустйла віти

на вóду. Вона й сіла коло вербóвого кóреня дуплина

стого, схилйла голівку на білу ручку; взялй ії думки

та гáдки. Тамь, підь кучерявою вербóю, и освітйвь ії

місяць, хорóшу и смутну, у мáковому вінку.

Якь зайскрився місяць у воді— »Вжé Aсний місяць

зійшóвь«, каже, (атó булó, якь любйлись изь Семеномь,

місяць зійде — вінь и пливе до нéi), та й ступйла на

вербóву віть... Зійшла, якь на хибку клáдку, погля

нула на всі стóрони, та й кйнулась на самйй глибь.

*

V.

У-рáнці гóмінь та тривбга по двору. Тетянка плаче,

старйй Грімачь безь шапки хóдить росхрістаний, та

все питáe: »Дé моя Катря ? Де моя дитйна люба?«

Кйнулись до водй — тільки вінóкь мáковий плаваe,

кружить.

Зачинйвся старйй Грімачь, ажь пять рбківь не ви

хóдивь за своі ворбта. Одцурався й отáмана, и здобйчи.

Посивівь, якь той гóлубь cйвий.

Давь Госпóдь дождати другбі дочкй виданьня. Висбка

та ставнá, та чорнобрйва! Вйсватали if хорóші люде,—

сóтникь молодйй и на лиці дуже гáрний. Бучне весільля

справили: одь і двбру, ажь до церкви, червбною ки

тáйкою вйслали; срібними кубками гостей частувáли.

Да й понахóдило жь ixь чимало! вь хáті и надвбрі,
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и коло брами—ажь усю улицю вдовжь закрacйли. Цілий тйждень гуляли. а -

По весільлі, поблагословйвь старйй молодять, вйпро

вадивь на госпбду. Сумно старбму Максимові самбму

вь хáті; глянувь тогді на Дніпр6, та й згадавь стáршу

дочку, а слéзи ему на cйвий усь покотйлись...

»Кáтре! Кáтре! дитйно мой хорóша! загубивь я твій

вікь молодéнький!« -



:
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І.

Козаче селó Глйбове при самóму Дніпрі, та обляглй

егó височéнні гóри. іхатимешь, то шляхь тобі зви

вáетця бóромь густймь такймь, що й не проглянути;

тілько надь тобóю світь Ббжий, округй имла пахуча;

здалéка щось гучйть-гучйть; колй, оть, опахнувь сві

жéнький вітерець — и засиніе старйй Дніпрó поміжь

зелéнихь комишівь та червбного верболóзу, и повстають

круті cйві гóри. Туть и селó якь разь. Білfють хáти,

цвітуть горóди. Оть, мурóвана церква зь висбкою дзві

нйцею, дáвня вже; мурь ажь зазеленівь; вймощений

цвйнтарь прорісь травóю.

Сáме за церквою стояла собі колйсь хáта славна, и

садóкь, и горóдь при ій бувь добрий! Живь у тій хáті

Охрімь Поліщукь изь жінкою. Вона була здалека взя

та, и такá-то вже хорбша, чорнобрйва, а гóрда та пйш

на — Мáти Ббжа! Йде булó собі— якь малéвана: бчи

у землю спущені и не дйвитця.
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Перво вонй дуже багаті булй. Що є найкраще на

мйсто, абó очіпокь, абó-що, то вже "Івга собі почéпить.

Мáли всякого добрá, що й не злічйти. Та не дóвго

роскошовáли. Охрімь бувь чоловікь такйй добрячий;

абй ког6 побачивь у біді, заразь вйрятуе, хоть тамь

Якь утрáтитця. Роспозичáвь грбши то тому, то йн

пшому, ще до тóго й погуляти любйвь, та й не сха

менувся, якь подвірье спустіло и кóвані скрйні спо

рожніли.

Зажурйлась тяжко "Івга, ажь красá і зовьяла; зста

рілась, хóдить похмура, и дитйнка ії не втішаe. Що

вже яка була вь ії дівчинка хорбша! »Вродйлась«,

каже, »моя дитйно, на гópe та на лйхо! Вікь бідбю

збáвишь, дбчко; біду и вь домовйну зь собóю полó

жишь.« Усé булó сумуe та сумуe, а дитйночка дйвитця

матусі вь вічи любéнько й веселенько та вь долóнечки

плéще — не розумie.

II.

Чась не спиняетця. Чимало літь минуло. Івга хоть

и привйкла трбхи, та вже не та стала, щб перше була!

А дівчина вйходилась у нéі хорóша, якь мáківочка

повненька, свіжа якь йгода луговй, а весела мовь та

пташка співóча; а що вже правдйва та щйра душá!

Зь роду-віку не чули, щобь когó обмóвила, чи осудйла;

така вже любйча истóта була! Щобь тамь посварйтьця

сь кимь, якь другі, то ні вь світочку! Чи на вечор

нйцяхь, чи вь танку, чи дбма — до всіхь привітна й

веселенька, якь ясочка. *
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Свáтаe Наталю Михáйло Бруй, пáробокь дóбрий и

рóду хорбшого, а що вже кохавь і щйро, то всі те

бачили. Люде булó любують на нихь, якь зійдутця де

на весільлі, абó вь танку докупи. Оббе молодéнькі й

хорóші, якь пóвні квіти. »0ть, колй бь Госпóдь звівь

до пáри!« булó кажуть. - "

Отó жь пославь Михáйло сватівь; дівчата вже вь

дружки прибірáются та міркують, яке-то весільля вь

Наталі буде; ажь туть сватй изь своімь хлібомь по

вернулись: не оддають Наталі! Батько й радь би, та

мáти й слухати не хóче, що не багатий. Зажурйвся

Михáйло, пліче Наталя, та нічого робйти! Попрощі

лись молодята, пішóвь Михáйло чумаковáти. Такá,

бачь, думка була: »Запрацюю щось, підможуся, та

візьму такй Наталю. «

III.

Пбки жь вінь ходйвь по дорóгахь та чумаковáвь,

навернувсь йнший, багачь велйкий, Данйло Гурчь.

Вінь такй сь козаківь бувь, та живь собі пáномь,

мавь свій хутірь и степй, й пóле, тілько що ходйвь

у свйті, вь cйвій шапці, — не хотівь у йнше вбірáтись.

Якбсь ему крамарі, щó наіздйли до его де-що куповáти,

то й кажуть: »Брáтіку Данйло І всімь би ти чоловікь,

та колй бь ти оту свитйну закйнувь та ходйвь по нá

шому — у каптáні. «

»А, щобь ви тогó не діждали, вpáжі синй!« гукнувь

на іхв. вКолй мáете мою одéжину гáнити, геть зь могó

дворá!« То вь-cйлу бідолахи втеклй одь его.



152 - дд н и л о г у в ч ь.

Такйй бувь Яросливий, шо Ббже боронй! якь розлю

туетця, ажь ему огневі йскри зь очей скачуть и по

білfe, якь крейда. А бувь хорóший изь себе дуже: ви

сбке чолó гетьманське, брбви такь и говóрять, бчи карі,

ясні якь збрі, и всміхнетця булó такь ласкаво, да pá

зомь и гóрдо й смутно, що ажь за серце вколупне...

Вінь оставсь изь-мáлку сиротбю: мáти молодою вмер

ла, а батька вбйто на войні. Росказовали старі люде,

що була ще вь éго сестрá, хорóша дівчина, та злюбй

лась изь Ляхóмь, брать тогó й не знавь, тільки знáла

старá бабуся, щó вь іxь жила и вйпестила оббxь. Що

вже стара напоумляла Катрю — не послухала дівчйна,

та якь брата не бул6 дбма, и помандровіла зь Ляхбмь

у Польщу. Приіжджáе до госпóди, та й питáе стару:

»А де сестрá? чому менé не стрічáe?« А вінь сестру

такь жáловавь, якь свою рідну дитйну; тільки й на

думці вь éго, що Катря, чимь би то втішити сетрйцю,

якь звеселйти. -

Питáе вінь, а старá заплакала, та й каже: »Ніхтó

вже не стрічатиме тебе, мій сóколе йсний, окрбмь мене

старбі!« м

»А щó таке? Яка напáсть? Д6 сестрá?«

Старі й одповістйла ему, якь злюбйлась Катря зь

Ляшкóмь, якь не слухала ні вмóви if, ні прóзьби, ні

грóзьби. »Вчópa«, каже старá, *у-вéчері приіхавь із

дець, вонй вийшла, а я за нею побігла. Звісно, моло

дé— хутче добігла, ніжь я. Схопйвь вiнь iї на руки,

та й помчавь. Тілько й бáчила !«

»Чи не той се Ляхь, щó вь Максимчиному хуторі

проживавь?« *
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»Той самий, голубчику! Усе булó, кудй підемо, вінь

нá очи навертáетця. «

Нічóго більшь не сказавь Данйло. Білий, якь той

білóчокь, спустйвь бчи до землі й думаe. А-делі: »Про

щавáй, старй!« .

»Кудй жь ти, мій брле? Покидаешь менé у лихій

тузі та вь печáлі! Чи хутко жь тебе дожидати?«

»Хутко буду. «

Впавь на коня, та й полинувь, и не булó егó міся

цівь з6 два. Старá виглядаe та плáче: «Вйкохала, вй

пестила, та й оббе покйнули!« Колй такь, одногó вé

чора, затупотіло вь двóрі; вйбігла старá, а Данйло коня

привьязуe. *

»Ой сйну мій! квіте мій! Д6 жь се ти и-дбсі бувь?

Чи не чувь про сестру? Д6 вонá, мой пташечка? Яку

то ій дблю Госпóдь давь!«

А вінь мовчить, ні пáри зь усть.

Увелй егó вь хату, та ажь злякалась: такйй вінь

ставь!

»Данйлечку мій! та якйй же ти страшнйй! Незду

жавь, мáбіть? чи тебе дорóга стомйла?«

»Утомйвсьо, каже, »хóчу одпочйти.« Та хмурий, не

веселий такйй.

Потупала стара коло его— усé мовчйть, та й одiйшла.

Живуть вонй у-двійзі. Данйло й не згадуе про се

стру, нáче зь рóду if й не булó, а старі вельми жу

ритця та й каже одногó páзу, важко зітхнувши:

»Дé теперенька Катря моя мйла? Хоть бй ще мині

побачити мою любку! Якь то вона на чужині про

живáe?«

Данйло такь, якь и не чуe.
-
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»Данйлечку! чи ти одцуравсь сестрй, чи тобі не жáл

ко, що ти й не здагáешь про бідну дівчину? а я за

говорю, то ти сь хáти йдешь. Скільки вже благáла

тебе поіхати пошукати, де вонá. Мóже, той Ляшóкь

if покйнувь; мóже, нещаслйва де тиняетця, та боітця

вернутись. Чи ти жь своé рідне покйнешть у наругу

людямь!«

»Не турбуйся, старá, не буде твой Катруся вь на

рузі!«

»Дé жь вона? Де жь вона? Ти if бачивь?

»Помьянй if душу!«

»Бóже мій, Бóже! Се ти сестру зь світу згубйвь!

Катрусенько мой нещаслйва! пропавь твій вікь, якь

мáківь цвіть! Данйло! велйкий тобі гріхь!«

»Гóді«, каже, обабусю, плакати: не помóжетця!«

»А вінь же дé?«

»Спитáй чóрного вóрона, що егó кість рознóшуe. «

IV.

Оттакий-то женйxь бувь Данйло Гурчь, що посва

тавь Наталю; а Ївзі не щó вь голові, якь зять ба

гáтий.

Бідну дівчйну нáче блйскавка опалйла; сама не при

собі. »Мáмо моя!« плаче, вне губiть мене, молодбі, не

топіть за Гурчемь. Лучче мині вмерти, якь за нимь

бути!«

Не слухаe "Івга дочкй, присйловала. Повінчали, од

булй весільля, вйпровадили молодйxь на госпóду. Стріла

Наталю стара хлібомь-сільлю: »Господйне моя молодія!
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нехáй же тебе Господь щастйть дóлею й здорóвьямь!

Щобь була здорóва, якь вода, а багата, якь земля, а

хорóша, якь рóжа! Ти нáшу хату звеселишь и мене,

стару, одмолóдишь!« Тáкь-то вже старá вітáе молоду

та радіе, ажь плаче.

И Данйло йнший ставь, якь одружйвся: вже не на

суплені чóрні брóви, и на устáхь ласкавий усміхь.

Полюбйвь щйро молоду жінку. Тільки молода полохлй

ва, якь пташеня зь гáю: заговóрить вiнь—вонй й очей

не зведе; візьме ії за руку—побіліе на лйчку, и рукá

тримтйть.

Живуть уже сь півроку; все молоді не привикáe.

Ставь супити зновь чóрні брóви Данйло, и пйльно й

грізно чáсомь дйвитця на молоду жінку. *

Поховáли стару; ще смутніше вь хаті стало. Т6

було стара й заговóрить, и спитáе, й пошуткуe, бо

дуже любйла Наталю; а теперь йнший разь, то цілі

сінький день Ббжий сидять, не промóвлять и словéчка:

вонá що-небудь рббить, а вінь, підпépь рукóю куче

ряву гóлову, не випускаe if зь очей, да такь пйльно

та невéсело дйвитця, що ажь серце холóне.

Одногó разу прбситця вона до матері вь гóсті, бо

давнéнько не бачилась. Данйло мовчйть. Підняла бчи,

а вінь білий-білий, тільки бчи блищйть... Мовь опалйвь

if своімь пóглядомь, ажь одхитнулась. Вінь усміх

нувсь.

»A чи не прийшлй Глибівські чумакй додóму?« про

говорйвь, та такь глухо, мовь не своімь гóлосомь.

Наталя лéдві встóяла. Хбче сказати, й не вимовить

словéчка. Вінь устáвь и вййшовь сь хати.
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V.

А чумакй справді вернулись додому, вернувся й Ми

хáйло. Тільки Наталя тогó не знáла и не відала; а колй

вже вінь, и якь, и одь кбго довідався, що вона лю

бйлась изь Михáйломь, то Госпóдь éгó святйй знáe.

Сь тогó чáсу такь-то вже пильновáвь Наталю, що

й ступня сь хати не пускае. Чи рóбить вонá де вь

садку та розважáe себе, співаючи тихенько, чи вь дворі

господарюе, — вінь усюди вpóдитця и очей блискучихь

не зведе зь Наталі, ажь ій и страшно й сумно.

Вибірáетця якбсь вiнь до міста. Наталя проважáe

éгó, стоіть бліда й смутнй, ажь вiнь самь жахнувсь,

якь поглянувь. Обнявь if кріпко й щйро: »Гбре моé,

Натáлю! не любий я тобі! Загубйвь я й теб6 и себе!«

Вона хотіла щось промóвити, та тільки заплакала.

Упáвь Данйло на коня и помчáвсь, не оглядаючись.

Зостáлась Наталя самá, опорядйла все на господар

стві, вййшла вь гай (а хутірь ixь у гáю вь самóму).

Тйхо й пусто округй. Шляхь звивáетця гáемь... Тіль

ко шумлять лйстя, щебéчуть и джерготять пташкй та

шурхають ящуркй вь траві. А зелено и пахучо й сві

жо! Зь лйпового зруба молоді паростки пустйлиcь,

вйгналась вйсоко береза, и шелестйть осйка тонкймь

лйстомь; зь-за темного дуба то калйнова вітка вй

тягнетця и червбний кéтять Ягідь горйть, якь жарь,

то колюча гайві рóжа покаже дрібні листóчки, й па

хучу квіточку; винóсятця хвоінки, якь стрілочки, пря

мóсенькі, и горобйна роскйнула зелений намéть, и рясно

на ій йгідь червонозлóтихь. А усякого зільля, квітóкь!
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и кошйтникь хрещатий, папoрoть розрослась купою;

пахуча берізка коло суxбго дуплинáтого пенька пови

лáсь, и cйній живокість, и кружало червбноі смілки...

Ажь вь бчяхь мигтйть!... Зверху сóнце такь и cйпле

теплимь проміньнямь у темну гущбвину, а зь гущбвини

пáше на тебе холодкóмь...

Поглядаe Наталя округй, та й облилй ії дрібнйi сл8

зи: »Ой світе мій Ясний, світе мій прекрасний!« про

мóвила піснею, »якйй мій талáнь нещасний !«

Схилйла гóлову на білу руку, плаче та згадуе сво6

дівовáньня: якь то весело булó й вільно! И спомьянувсь

iй яснобкий Михáйло... якйй вінь тйхий бувь, лю

бячий...

»Піду я хоть одвідаю свою матусю«, думаe. »Да

нйло вéрнетця хиба завтра — не знатиме. Мóже, вь

остáньнє попрощаюся... Хочь побачу своé селó, пройду

улицею. Спізнюся, то мáти проведуть. «

VI.

Схопйлась та й побігла шляхбмь; а вже вечоріло и

росá пала. Біжить, біжить Наталя, серце бьетця, якь

не вйскочить... Місяць зійшóвь; нічь тепла й тйха..

Оть и Дніпрó блищйть синею фйлею, и човнй по б6

резі роскйдани, а тамь и перевізь; за малу годйнку

перебігти можна — недалечко.

Колй чуе Наталя — за нею женутця. Озирнулась —

ce Данйло мчйтця... Наганяе вже... Не памьятáючи

себе, кйнулась Натáля вь вóду й поплила Дніпромь,

якь та рйбочка.
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Пригнáвсь Данило... »Не втечешть!« крйкнувь, »не

втечéшь!« Скйнувь чóвна на вóду и поплйвь за нею;

нема весла — гребé гóстрою шаблею. Чбвень летить...

та все не наженé Наталі. Вже вона й далечéнько. Чер

вóна хустка пішла бистрею; дóвга коса роспустйлася

по воді. Данйло и вловивь і за ту кóсу шовкóву... Якь

замахнувся блискавою шаблею, тільки кровь тепла счер

вонйлa cйву Фйлю Дніпрóву.

Загубйвь Данйло жінку, да й самь погйнувь... чи са

мохiттю, чи такь уже Господь егó покаравь. Найшли

обóxь рибалки вт-ранці. Вонá змучена й сумна, а вінь

гнівний, та грізнйй, Бóже! Якь ухопйвь міцнóю рукóю

за дóвгу кóсу, до такь рука й звелася навіки. Укупі такь

и знайшлй обóxь. Колйбь таку гóрду душу та на добре

Госпóдь напутйвь! Бо бувь вiнь щйрий и правдйвий.

Самь нікóго не обiжавь зь-póду, тільки себе занапастйвь

передь Бóгомь.
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Абй—лишь бьi; aby tylko.

Аб6—ими; albo.

Авжé-жь— разумЬется; rozumie sie.

А-далі, а-делі—наконець, далЬe; ma

koniec, dalej.

Аже, аже-жь—вЬдь, вЬдь же; przecie,

wszakze.

Баба—старушка; staruszka.

Бабуся — бабушка, старушка; sta
тuszka.

Багатирь—богачь; bogacz.

Багато, багацько — много;

Багатьтя—огонь; ogiem.

Базарь—базарь; гynek.

Бажати—сильно желать; ргаgnaé.

Байдуже— нипочемь, все равно;

mniejsza o to, wszystko jedno.

Барвінокь — могильница, любимЬй

шее народомь растеніе, не теряю

щее зимой зелени ; barwinek,

(vinca pervinca).

Баритись—мЬшкать, медлить; орóї

niac sie. .

Бáтенько—батюшка; tatunio.

Батько—отець, батька; оjсіес, tato.

Бачу, бачити—вижу, видЬть; widze,

widzieé. *

Бджілочки—пчелки; pszczólki.

Бджола, бжола—пчела; pszczoka.

wiele.

Безкрáій—безбрежньій, безпредЬль

ньій; bez granic.

Безбдній—бездонньій; bezdenny.

Бенкіть—банкеть, пирушка; bankiet.

Береза—береза; brzoza.

Берізка—березка; brzózka.

Берізка—павимика; kanianka (сus

cuta).

Бігти—бЬжать; biedz.

Бідкатись—безпокoиться о чемь,

принимать кь озабочи—

ваться; troszczyc sie, khopotac sie.

Бідолаха—бЬдовикь, бЬдняжка; bie

dak, nieszczesliwу.

Бікь—бокь,—сторона; bok,—strona.

Білий—бЬльй; bialу.

Білóчокь —бЬлокь; biahko w jajku.

Більшнь—больше; wiecéj.

Біля—подлЬ; роdle, przy.

Білявий—бЬлокурьiй; blondyn.

Бірь—борь; bór.

Благати—yмолять; b}agac.

Благий—немощньій; bezsilny, shaby.

Благодатно—безбЬдно, мирно, бла—

гословенно; 2уino, szczesliwie.

Благопод6бно — какт, должно, пре

красно; z przyzwoita godnoscia.

Благословити—благословить; bhogo

shawié.

Влизéнько—близeхонько; bliziutko.

1
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Блискавий— блестящій; bhyszczасу,

lsmiacy.

Блискавка—молнія; bhyskawica.

Блискати—блистать, сверкать; mi

gotac sie.

Блискучий—блестящій; blyszczасу.

Блищати—блестЬть; blyszczeé.

Блідйй—блЬдньій; blady.

Бо—ибо, потому что; bo.

Бодай — пусть бь, если бь, дай

Богь, чтобь:... bodaj, dahbу Вóg.

Божа Мати—Божія Матерь; Мatka

Вoska.

Бóже—Богь; Вóg (зв. шад., przyp.

piat). -

Божий—Божій, Во2у, boski.
Бóки—Бікь.

Бблезний—болЬзненньй; schorzaky.

Боліти—хворать, болЬть,—страдать,

терпЬть; chorowас,—cierpiéé.

Болячка—вередь; wrzód.

Боязкий—пугливьій, робкій; boja

7liwy, trwоїliwу.

Ббязно—боязливо, робко; boiazliwie.

Брама—ворота; brama, wгоta.

Братікь—братець; braciszek.

Братовá — невЬстка (жена брата);

bratowа.

Бриніти — вьiражаеть впечатлЬніе,

производимое на зрЬніе красками

еще не совсЬмь развернувшихся

цвЬтовь; wyraza wrazenie, które

sprawuja na oko kolory nierozwi

nietych zupehnie kwiatów.

Брóви—брови; brwi.

Брякь—звукь оть брящанья; brzek.

Бубликь, бубличокь—крендель, ба

ранокь; obwarzanek.

Бубоніти—вьражаеть частьй го—

ворь, густьie звуки котораго сли

ваются и дЬлаются невнятньми;

behkotaé, bebnié.

Бубопь—бубнь (инструменть); be

ben.

Бувь—бьiль; by}.

Буде—будеть; bedzie.

Будинокь, будиночокь, будинки—

строеніе, зданіе, домикь, комнать.

вь смьслЬ дома; budynek.

Бузина—бузь; bez (sambucus nigra)

Буйний—сильньїй, роскошньій (о

растенiи); bujny, roskoszny

(о roslinie).

Бул6—бьіло; bylo.

Бурлакт,—холостой, сирота бездо

мовньій; niezonaty, bez przytuíku,

і
Бути—бьіть; byé. -

Бучно—пьішно, шумно; руsznie,
szumnie.

Важко—тяжело; ciezko (о rzeczy),

smutno (о osobie).

Валка—партія чумаковь; kompania

wiesniaków, jadaca na wolach

ро sól lub po rybe dо Кrymu, а

takze wiozaca pszenice do ku

pieckich portów Сzarnego morza.

Варити—варить; gotowас.

Вбіратись—одЬваться: ubierac sie.

Ввійти—войти; wejsé.

Ввічливий предупредительньій;

uprzejmy.

Ввязатись—привязаться, прицЬпить

ся; przyczepiè sie.

Вгамовати—усмирить, унять; usро

koié, ujaé.

Вгледіти—увидЬть; ujrzeé.

Вгодити—угодить; dogodzié.

Вдівство—вдовство; wdowi stan.

Вдіяти—сдЬлать; uczynié, zгоbié.

Великий—большой, великій; wielki.

Величний—величавьй, величествен

ньій, представительньій; оkazaly,

wspania}у, wielki.

Вельми—очень, слишкомь; bardzо,

nader.

Верба—верба; wierzba.

Верболізь — ракитникь , талажча

никь; witwina (salix viminalis).

Вередливий—капризньій; kaprysnу.

Вереднйця—капризница, kaprysnica.

Вередовáти— капризничать, переби

рать; kaprysic sie.

Вернутись—возвратиться; powrócié,

wróciè sie.

Вертітись—вертЬться; kreciè sie.

Верхоглядка — поверхностная; ро—

wierzchownie sadzaca rzeczy.

Верхоумка— Верхоглядка.

Веселий, веселенький—весельнй, ве—

селенькій, рЬзвьй; wesoly, raz

ny, тzezwу.

Веселити—увеселять; cieszyé, we

selié.

Весільля—свадьба; wesele.

Вестй, веде — вести, ведеть; pro

wadzié, ргowadzi.
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Весь, ввесь—весь; wszystek, caly.

Вечеря—ужинь; kolacya.

Вéчipь, вечорь—вечерь; wieczór.

Вечорниці—вечернія зимнія сходки

молодежи обоего пола для увесе

ленія и работь ; zebranie mío—

dziezy w zimowe wieczory, dla

uргzyjemnienia pracy.

Вже—уже; ju%.

Вживати—употреблять; uzywас.

Взяти—взять; wziaé.

Вибачати—извинять, прощать; prze

baczаé.

Вибігти—вьбЬжать; wybiedz.

Вйвести — вьвесть; wyprowadzié.

Вйвірити—1провЬрить, убЬдиться;

przekonac sie, sprawdzié.

Вигадувати—вьдумьiвaть; wymy—

slac.

Вигáдчиця—разборчивая, вьдумщи

ца, затЬйнища, переборщища; wу

myslma.

Вигинути—пропасть (о скотЬ); wу

ginac, wypasé. я

Вйгладити—вьгладить; wyprasowас.

Виглядати (кого)—вьicматривать,

поджидать кого; wygladaé, осzeki

wac kogo.

Вйгнати—вьiгнать, прогнать; wy—

pedzié.

Вигнатись—вьрости, подняться;

wybujac (о roslinie),—wyrosnae.

Видання, — изданіе,—пора вьiдачи

замужь; edусуа, — wydanie (osо

ba na wydaniu).

Видимий — видимьiй ,

очевидньій; widoczny.

Видно—видно; widae.

Вйдумати—вьдумать; wymyslic.

Вйдумка—видумка, затЬя; wymysh.

Видь—лице, образь; twarz, oblicze.

Визирати—вьicматривать; wygladac.

Визволити — освободить, избавить;

wybawié, wyzwolié.

Вйкохати—вьїростить, воспитать сь

любовью; wychowac w pieszczо

tach,—wypielegnowас.

Вимовити—вьмолвить,—вьсказать—

cдЬлать вьговорть.—вь говорить вт,

условiи; przemówié, — wypowie

dziéé,—wymówic , — оbwarunko

wac sie.

Вимощений — вьмощенньій; bruko

wany.

явственньій,

Винó—вино; wino.

Випадокь — происшествie, случай;

wypadek.

Вйпестити—взлелЬять, воспитать;

wypiescié, wychowaé.

Випроважати — провожать; przepro

wadzac.

Виряжатись—собираться, готовиться

вь дорогу; zbierac, gotowac sie

w droge.

Вирятовати — спасти; wyratowас,

ocalié.

Вйслати—услать (устилать); usíac.

Високоверхий — вьiсокій; wysoki,

wzrosíу.

Вйходитись—вьрости,—оправиться;

wyrosnac,—poprawiè sie.

Вихопити — вьїхватить; wychwycié.

Вйшеннє — вишеньe, вишневья де

ревья; wisnie.

Вишнйкь—вишневьій садь, вишнев

никь; ogród wisniowу.

Вишня—випшня; wisnia.

Вйшукати—вьiискать, отьскать; wу

szukac, оdszukac.

Вишче—вьше; wyzéj.

Віда—извЬстie; wiadomosé.

Віддатись — вьiйти замужь; wyjsé

za maz.

Відчинити—отворить; оdemknaé.

Відь—oть; оd. r

Візь — возь, телега; wóz wiesnia

czy.

Віка—вЬки; powieki.

Вікнó, віконце — окно, окошечко;

оkno, okienko.

Вікть—вЬкт, жизнь, мЬта; wiek,

2усie.

Вільно—позволительно, можно,

вольно; wolno.

Віно—приданоe; wiano.

Вінóкь, віночокь—вЬнокь, вЬно

чекть; wianek, wianeczek.

Вінчати—вЬнчать; dawас slub.

Вінчатись—вЬнчаться; bгас slub.

Вінть—онть; on.

Віра—вЬра; wiara.

Віри няти, віри йме — вЬрить, вЬ—

рить; wierzyc, wierzy.

Вістка—вЬсть, извЬстie; wiesé,

wiadomosé.

Вісити—висЬть; wisieé.

Вітати—привЬтствовать; witaé.
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Вітерець, вітрець—вЬтерокь; wie

trzyk. -

Віти, віть—вЬтви, вЬтвь; gatezie,

gala2. • р

Вклонитись—поклониться; роkЖonic

sie.

Вкупі, вкупці — вмЬстЬ; razem,

wespóh.

Владика—архіерей, владька; biskup.

Власне—собственно, точно, именно;

whasnie.

Вмивáти—умьiвaть; umywaé. -

Вміе, вміти — умЬеть, умЬть; umie,

umieé.

Вмірати—умирать; umierac. . г

Вмовляти—уговаривать; wmawiac.

Вовкь—волкь; wilk. r

Вóвча ступа—цьгникь; roslina lу

copus exaltatus.

Водити — водить, оттягивать дЬло,

завлекать вь обмань; wodzic, za

wodzié, uwodzié.

Вона—она; ona.

Вонó—оно; ono.

Волóшки — василéкв, синецвЬтка;

blawatek (centaurea cyanus). .

Вóрогь—вparь; wróg, nieprzyjaciel.

Ворогувати—враждовать; nie sprzy

jac.

Ворóта—ворота; brama.

Ворухнутьця—пошевелиться ; poru

szyc sie.

Впадаe — слЬдуеть, домжно бьiть;

wypada, powinno bуб.
Впинити — остановить, удержать:

zatrzymat, powsciagaé.
Вповати—уповать, надЬяться,. П0Ла

гаться на кого; spodziewac sie, po

legac.

Впóратись — покончить дЬло, заня

тія домашнія , хозяйственньія и

т. ш., отдЬлаться по дому; skonczyc

zajecie sie gospodarskie.

Вpáдити — посовЬтовать, —удалить

препятствія; poradzié, — usunaó

ргzeszkody. -

Вражий — вражескій,—бЬсовскій;

nieprzyjacielski,—djabelny.

Вродйти—уродить (о хлЬбЬ и т. п.);

uгоdzié (о zbozu. і t. р.)

Все—всé; wszystko.

Вселити — вселить, поселить; osa—

dzié, wprowadzié.

Встóяти— устоять, вьдержать; wу

trzymaé, ustat.

Всякий — всякій, каждьiй; kazdу,

kazden, wszelki.

Втихомирити—усмирить, успoкoить;

uspokoié, ukoié.

Втіха—утьшеніе, увеселеніе, удо

вольствіе; росiecha, radosé.

Втішати-утЬшать, развеселять; ро

cieszac, гоzweselaé, zabawiaé.

Втратити—утратить, потерять,—из

расходовать; stracié,—wyekspen
SОvyaС.

Вхóдити—входить; wchodzié.

Вхопйти—схватить, ухватить;schwу

cié, uchwycié.

Вчити — учить, наставлять; uczyé,
nauczac.

Вь гніву—вь гнЬвЬ, вь ccopь; w

gniewie, w wasni.

Вь-день—днемь; we dnie.

Вь-завороті— по пути; po drodze.

Вь-ночі—ночью; noca, w nocy.

Вь-подбвжь—вь длину; wzd}uz.

Вь-останьнє — вь послЬдній разь;

ostatni гаz.

Вь-рбстичь—вь разсьпную, вь раз

нья стороньї; w гózne stronу.

Вь ряди-годй — рЬдко (о времени);

гzadko (о сzasie).

Вьйнути—вянуть, увядать; wiednaé,

usychac.

Гава—ворона; wrona.

Гави-ловить — воронь ловить; baki,

strzelac, gawronié.

Гавкнути—залаять; zaszczekaé.

Гадати—гадать, помьiшлять; myslé8.

Гадка — мьicль, помьшлeнie; mysl.

Гай, гаéкь—роща, рощица; gaj, gaik.

Галонька — галочка; kaweczka.

Гáнити—порищать; ganié.

Гаптовáти—вь шивать (золотомь и

т. п.); haftowас.

Гараздь—какь слЬдуеть, вполнЬ,—

хорошо,—очень, много;jakpowinno

byé, zupeínie,—dobrze, — bardzо,
wiele.

Гáрний—красивьій, хорошій; Аadny,

piekny.

Гарно — красиво, хорошо; slicznie,

pieknie.

Гáятись—мЬшкать, медмить; zosta

wac gdzies dhugo.
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Гвоздйкь—гвоздика; gwozdzik ogro

dowу.

Геть—прочь; precz.

Геть — геть—далеко — далеко;

ko — daleko.

Гільлястий — вЬтвистьій, развЬси

стьiй; galezisty, rozlozysty.

Гіркий—горькій; gorzki.

Гіршть, гірше—xyже; gorzéj.

Гість—гость; gosé.

Гледіти, глядіти—смотрЬть; patrzyé.

Глечикь, глечичокь—гладьшка, кув

шинчикь; dzbanek.

Глибь,—rлубь, глубина; glebina.

Глуздь—разсудокь, сознанie; rozsa

dek,, przytomnosé.

Глумливий — насмЬшливьiй , издЬ

вающійся; szydzасу.

Глупа-нічть—глухая ночь, полночь;

gieboka noc, рóinoc.
Глухий—глухой; ghuchy. а

Гнати—гнать; реdzic, gnac.

Говіркий — говорливьій, говорунь;

gadula, gadatliwу, wielomównу.

Говорити—говорить, разговаривать;

mówié, гozmawiaé.

Година-нка—часть, часокь,—погода;

godzina,—nka,—pogoda, czas.

Годити—угождать; dogadzac.

Годитись — рядиться, условливать

ся; godzic sie, umawiat sie.

Годитця—слЬдуеть; przystoі.

Гóді—довольно, полно; dosé, dosyé.

Годувати — кормить, воспитьiвaть;

karmié, wychowywас.

Гóдячи,—угождая; dogadzajac.

Гóже — хорошо, прилично; hadnie,

przyzwoicie.

Голий—гольій, нагой, бЬдньій; goly.

Голова, голівка, головонька—голо

dale

ва, головка, головушка; glowa,

giówka.

Голодати—терпЬть голодь; сierpiec

ghód.

Гóлось, голосóкь, — голось, голо

сокь; glos, gºosek.

Голубий—голубой; blekitnу.

Гóмінь—говорь; gwar.

Гомоніти — говорить, разговаривать;

gwarzyc, gawedzic.

Гóнта—дубовья дощечки вь ФормЬ

изразцовь, употребляемья для

крьiшь; gonta.

Гордий, гордоватий — гордьiй , над

менньій; dumny, hardу, руszny.

Гордувати — гордиться, презирать;

byé hardym, pogardzac.

Гópe—горе; biada.

Горілка—водка; wódkа, gorzalka.

Горіти—горЬть; gorzeé, palic sie.

Гóрниця—горенка, комната; роkбі.

Горнутись — льнуть кь кому; tulic

sie do kogo.

Горобéць—воробей; wróbel.

Горобина—рябина; jarzebina.

Горобйний горбшокь—изь рода го

рошковь; vicia angustifolia, гоdzaj

gгoszku.

Городóкь—городокт,; miasteczko.

Городь—огородь; ogród warzywnу.

Горювати— горевать; bус w nie

szczesciu, troszczyè sie, biedzié

Sie.

Господа—свой дворь; gospoda.

Господарство — хозяйство; gospo

darstwo.

Господарювати—хозяйничать, рас

поряжаться; rzadzic gospodarst—

wєп1.

Господйня—госпожа, хозяйка дома;

gospodyni, pani.

Господь—Господь; Рan Вóg.

Гостйнець—гостинець; prezent, ро

darunek.

Гóстрий—острий; ostry.

Готувати — приготовлять; przygoto

wywaé.

Гратись—забавляться, ba

wic sie.

Гребля—гать, плотина; grobla.

Гречка—грЬчиха; gryka.

Грибóчокь—грибокь; grzybek.

Гриць, Грицькó — Григорій; Grze

goгz.

Грімати — покрикивать на кого ;

gdугас.

Грóзьба—угроза, строгость; grozba,

srogosé.

Громада—мірь, мірское общество;

gromada, gmina.

Громадський — общественньій; pos

polity, do gminy nalezaсу, spole

сzenski.

Грóши—деньги; pieniadze.

Грюкати—стучать, гремЬть; grzmic,

kolatac, stukac. - р.

Губйти—терять, tracic, gubic,

играть;
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Гуде, густи—гудеть, гудЬть; huczy,

huczyc.

Гудзикь—пуговка; guziczek.

Гудйти—порочить, неодобрять, ga
п110.

Гукати—звать громко, кричать (вь

лЬсу, вь степи, на воздухЬ);

wo}аé, krzyczé8.

Гулянки, гуляньнячко—гулянье; za—

bawa, przechadzka.

Гуляти — гулять; bawic sie—sра

cerowас.

Гурба—толпа, гурьба; thum.

Гурбчокь, гірóчокь — огурчикь ,

оgórek.

Да—да, и, —но, і, а, — ale, lecz.

Давній—прежній, давній, старинньій;

dawnу.

Дакь—то, такь,—но; tedy, to,—ale.

Далекость—даль; dal.

Далі —далБе; роtém.

Дарма, дармо, дарбмь — напрасно,

ничего, пускай; deremnie, nic to

nie znaczy, niech sobie.

Даровати—простить, извинить,—да—

рить; przebaczyc, darowаé.

Дати, давати—дать, давать; daé, da

waé.

Двадцятка—гривенникь (вь Подоліи

и на Вольіни); dwadziescia groszу

(na Podolu i Wolyniu), dwudzies

tówka.

Двері—дверь; drzwi.

Двірський — дворовьiй; dworowу.

Двірть — дворь,—дворь господскій;

dziedziniec,—dwóг.

Двóе—два, двоe; dwa, dwoje.

Двойкó, двоéчко — Двбе (умен.,

zdrobn.).

Дворакй—дворовье люди; dworowe

ludzie.

Двóрище—Двірть(увелич.,powieksz.)

Двóрка—дворовая дЬвушка; dwого

wa dziewczyna.

Де—гдЬ; gdzie. -

Де-небудь-гдЬ-нибудь;gdziekolwiek.

Дерево—дерево; drzewo.

Десь—гдЬ-то,—никакт, чай;

gdzies, widac.

Джерготати—чирикать; swiergotaé.

Джерелó—ключь, струя; zrzódio.

Дзвенáчий—звенящій; dzwoniacy.

Дзвіниця, дзвонйця — колокольня;

dzwonnica.

Дзвінь—колоколь; dzwon.

Дзвонóкь, дзвбники—колокольчикь;

dzwonek.

Дзвякь—звонь, брякь; dzwiek.

Дзеркальце—зеркальщо; lusterko.

Дзиgapi—стЬнньie чaсьї; zegaг.

Дивитись—смотрЬть; patrzéc.

Дйво—чудо, диво, удивленіе; dziwo,

dziwnie.

Дивовати—дивиться; dziwowаè sie.

Дитина, дитйнка, дитйночка—дитя,

ребенокь, ребеночекь ; dziecie,

dziecko.

Дитя, дитятко, дитяточко — дитя,

дитятко; dziecie, dzieciatko.

Дихати—дьішать; оddychac.

Дівованьня—дЬвичество;paniemstwo.

Дівовати — жить дЬвическую пору

жизни; 2уé w paniemstwie.

Дівочка—дЬвочка; dziewczatko.

Дівча—дЬвушка; dziewcze.

Дівчина—дЬвища, дЬвушка; dziew—

czyna.

Дідь, дідусь — старикь, дЬдушка;

dziad, dziadek.

Діждати—дождаться; doczekaé.

Дімь (дому)—домь; dom.

Дітвора—дЬти, ребятишки; dziatwa,

dzieci. 4.

Діти—дЬти, — дЬвать; dzieci, — ро

dziaé.

Дітись—дЬваться; роdziac sie.

Дітки, діточки—Дитя (множ. число,

уменш.; liczba mnoga, zdrobn.).

- Діятись—происходить; dziac sie.

Дмухнути—дунуть; dmuchnac.

Дніпрó—ДнЬпрь; Dniepr.

До— до, кь, по, подь; do.

Доба—пора; doba, рога.

Дóбре — хорошо,—крЬпко, очень;

dobrze,—bardzo.

Добрйдень — здравствуйте, добрьiй

день; dziem dobry.

Дóбрий — добрьій, ласковьій, — хо—

рошій; dobry. -

Добрити — хвалить, благословлять;

chwalié, blogoslawié.

4° 0% благо,—добро, иму

* щество; dobro,—dobra.

Добродій— благодЬтель, — милости—

вьiй государь; dobrodziej, — pan

dobrodziej.
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Добрбхіть—по доброй волЬ, добро

вольно; dobrowolnie.

Добрячий—добрЬйшій;Жagodny, dob

гу (st. majwy2.).

Дóвгий—длинньій, долгій; diugі.

Довóдитись— приходиться (о род—

ствЬ); godzié sie (pokrewiem.).

Доводитця—случается, приходится;

zdarza sie, bywа.

Довóлі—достаточно, вдоволь; dosyc,

dostatecznie.

Догледіти — присмотрЬть, dopilno

waé.

Догóдне—хорошенько, удовлетвори

тельно; dogodnie.

Догождати, догодити — угождать,

угодить; dogadzac, dogodzié.

Додóму—домой, do domu;

Дождати—дождаться; doczekac.

Дожидати—ожидать; сzekac, осze

kiwaé.

Доказати—договорить,—доказать;dо

konczyc (mowe),—dowiesé.

Докоряти—укорять; wyrzucaé (co

komu).

До-ладу — хорошо, какт, слЬдуеть;

dobгze, jak sie malezу.

Долинка—небольшаядолина; dolinka.

Долóня—ладонь; dioї.

Дóля—судьба, рокь, доля; przezna

сzenie, dola.

Домовина—гробь; trumna.

Домóчокь—дімь (ум., zdr.).

Допікати—наскучать, донимать; dо

piekaé, maprzykrzac sie.

Доплестися — дотащиться;

sie.

До-разу,—cразу; оdrazu.

Дорікати—корить, упрекать; maga

niaé, уwyrzucac (co komu).

Доростй—возрасти, вьїрости; doro

snae, wzrosé.

Дóci—доселЬ, до сихь порт», по сю

пору, о сю пору; dotychczas, dotad.

До сóнця—до разсв'Бта; przedswitem.

Достатокь — довольство , изобилie;

dostatek.

До-cхочу—вь-волю; do zadosycuczy

nienia, do woli.

Дохожати—ходить за кЬмь, прислу

живать, — приближаться; dozого

waé,—zblizac sie.

Дочка, дóня—дочь, дочечка; сórka,

сóreczka.

dowlec

До-щенту—до основанія, сь кор

немь, вполнЬ, совершенно, рЬши—

тельно; doszczetu, z korzeniem, zu

реínie.

"Дперти, одперти—оттомкнуть,—от

переть; оdepchnaé,—odemknaé.

Дрібний—маленькій, мелкій,—час—

тьiй; drobnу,—гzesisty.

Дріжджі, дріжчі—дрожжи; drozdze.

Другий—другой, иной,—второй; dru

gi, inny, inszу.

Дряпати—царапать; drapaé.

Дубь—дубь; dab.

Дуже—очень, крЬпко; bardzo, silnie.

Дужий—сильньй; silny.

Думати—думать,—предполагать, хо—

тЬть; myslec,—zamierzac, zamy—
slac.

Думка—мьicль,размьшленіе,—пред

положеніе, желанie; mysl, duma

nie,—zamysh, cheé.

Дуплинатий—дуплистьiй; wypróch

nialу.

Дурйти—обманьівать, надувать; oszu—

kiwaé.

Дуріти — сходить сь ума, шалЬть,

дурачиться; szaléc.

Дурно—напрасно, даромь, по-пусту,

daremnie.

Душіти—нести сильньїмь запахомь;

wydawac silny zapach.

Душогубець — душегубець, убійца;

zloczуйса, zbójса.

Дякувати, дйковати — благодарить;

dziekowаé.

Дякь — дьячекь; koscielny.

Единáчка—одна(единственная)дочь;

jedynaczka.

Единий—eдиньій, единственньій; je

dyny.

Единь—одинь; jeden.

Еднати—соглашать; jednac.

Жадати—желать,горЬтьжеланіемь,

жаждать; рragna6. r

" zalosnу.

2К —жаль, жалко; 2al, szkoda.

Жалковáти—жалЬть, раскаиваться,

сЬтовать,—2alowаé.

Жалувати — ласкать, жалЬть,—ску—

питься; рiescié,—Zalowаб.

Жаль—досада, горесть; zgryzola,

zmartwienie. *

2
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Жаркий—горячій, жаркій; goracy.

Жарти—шутки; 2arty. -

Жартовливий— шутливьй; zartobli—

Wу.

Жарь—раскаленньie угли; 2ar, we

gle rozzarzone.

Жахатись— пугаться, ужасаться;

przestraszaè sie.

Жaxь—yжась, испуть; strach, prze

strach.

Ждати—ждать; сzekac.

Женé, гнати—гонить, гнать; реdzi,

pedzié.

Женихь—женихь; marzeczonу.

Живокість—крась, сальньїй корень;

ostróїka polna (symphytum offi—

cinale).

Жйти—жить; 2уé, — mieszkac.

Жйто—рожь; 2уto.

Житьте", житьтй—жизнь, житье; %у

cie, sposób Zycia.

Жінка—супруга, женщина; zona,

kobieta.

Жонки—Жінка (мн. ч., 1. mn.).

Журавель—журавль; 7óraw.

Журавйна—клюква; 2órawina.

Журбá—горесть, грусть; Zal, smu—
tek.

Журити—печалить; smucié.

Журитись—горевать, грустить: tro

szczy8 sie, trapic sie, biedzic sie,
smucic sie.

Забагатіти—разбогатЬть, zbogacié

sie.

Забаритись — опоздать, замЬшкать

ся; zatrzymat sie, spóїnic sie.

Забурчати—зашумЬть (о водЬ), под

нять шумь, ропоть; zaszumiéc.

Забряжчáти—зазвенЬть; zabrzeczyé,

zabrzmiéé.

Завіть—завЬть, завЬщанie; makaz,

testament.

Завіщо—за что; za co.

Загадати—приказать; гоzkazaé (co

гоbié).

Загарбати—загресть, заграбастить,

потащить; schwycié, powlec.

Загинути—погибнуть; zginac.

Загорювати—сь-трудомьзаработать;

w pocie czola zapracowаé.

Загримихтіти—загремЬть; zagrzmiéé.

Загрімати—забить, затукать; zaghu

szус, przythumié.

Задзюрчáти — зажурчать (о ручьЬ);

zabrzeczéc (o strumyku).

Задивитись — засмотрЬться; zара

trzyc sie.

Задумати — задумать, затЬять; za

myslié.

Зазнати — испьтать, узнать, — пом—

нить; doswiadczy8,—pamietac.

Заіжджий—прівзжій, przyiezdny.
Займати—затрогивать; zaczеріаé.

Закручуватись—сворачиваться,свер

таться; zakrecaé sie.

Залюбки — охотно, сь удовольстві

емь; z checia, chetnie.

Замигтіти — замелькать; zamigotac

sie.

Заміжья—замужество; zamezcie.

Занапастйти—погубить, испортить;

zgubié, zepsué.

Занедбати—оставить безь вниманія,

бросить на произволь судьбьї ,

пренебречь; zaniedbac, zaniechac.

Занедужати—занемочь, zachoгowаé.

Занепасти — і ть вь здоровьи;

zapasé na silach.

Запамятати — удержать вь памяти;

zatwierdzié w pamieci.

Запаска — родь юбки, передника;

rodzai spodniсу, fartucha.

Запропастити—Занапастити.

Заразомь—вмЬстЬ, разомь, вдругь;

ZaГаZЄП).

Заразь — тотчась, сію минуту ;

zaraz, w ten moment.

Зарані — рано сь утра; z rana, ra

miutko.

Заробітки—заработки; zarobek.

Заробляти—заработьвать; zarabiaé.

Засватаний — просватаньй; swataé

(wyswatany).

Засинати—засьпать; zasypiac.

Заслабти — заболЬть; zachorowаé.

Засмутити—опечамить; zasmucié.

Засунутись—залЬзть, скрьться; za

lezé, skryè sie.

Застукати—захватить вь расплохь,

попасть на чью нибудь продЬлку;

zejsé kogo nagle.

Затуляти—закрьівать, затькать, зас

лонять; zakrywaé, zatykaó, zasha

niac.

Заходити—пьтаться; роkuszac sie.

Зáнціпка—щеколда, защелка; klamka,

haczyk.
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Зірка, зіркй — барская, спЬсь, ку

кушкино мьіло; roslina lychnis

chalcedonica.

Зірка, зіронька— зв'Ьзда, зв'Ь3дочка;

gwiazda-zdka.

Зітхнути—вздохнуть; westchngс.

Зламувати—ломать; zalamywас.

Зледащіти — разлЬниться, распу—

ститься; zleniwiéc, rozwydrzéc.

Злйти (зільляти)—облить; oblac.

Злóтий—пятиалтьінньій; zhoty.

Злічити—сосчитать, счесть; zrachо

wae, policzyc.

Злякатись—испугаться; zleknac sie.

Змагатись—неуступать, спорить, тя

нуться; sprzeczac sie. .

Змигнути—мигнуть; mignac. . .

Зміцняти—укр'Ьплять; wzmacniac.

Змóвини—сговорь; umowa przed za—

reczynami, zmówinу.

Змовляти—сговаривать (о свадьбЬ);

robié umowe przed zareczynami.

Змогтй—бьiть вь силахь, мочь; byé

w stanie, módz.

Знати—знать; wiedziéé.

Знатимуть — Знати (буд. вp., сz.

przysz. - -

Знахарь—знахарь; leczacy ziohami

і tajemnemi srodkami. .

Зневажати—лишать уваженія, уни

жать; zniewайac.

Знйкти — исчезнуть; zniknac.

Знімати, зняти — снимать, снять,—

поднимать,—нять;zdejmowас,zdjac.

Зновь, знóву—oпять, снова; Znowu,

powtórnie.

Зодягати—одЬвать; оdziewас, ubie

rac.

Зозуля—кукушка; kukulka.

Зóрешлива нічь — звЬздная ночь;

noc gwiazdzista.

Зópi—звЬздьї; gwiazdу. -

Зорй—заря,—звЬзда; zorzа, — gwia

zda.

Заставатись, зістатись—0ставаться,

остаться; zostawac sie, zostac.

Зрадіти — обрадоваться; ucieszyé

sie.

Зробйти—сдЬлать; zrobié.

Зрозуміти—понять, уразумЬть; zго

zumiéé, роjac.

Зряжати— снаряжать; przygotowу
vv8с .

Зь-малку — сь-дЬтства, сь младен

чества; оd lat dziecinnych.

Зь-неназнімка — невзначай, вдругь,

неожиданно; magle.

Зь-póду—oть роду; оd urodzenia.

Зь-póду-віку не...; — никогда не...

nigdy nie...

Зьубóжіти — обЬднЬть, обнищать;

zubozéc, zbiedniéб.

Збігтися—cбЬжаться; zbiedz sie.

Збірáти—собирать; zbierac.

Збудовати—построить; zbudowас.

Звестй—поднять; роdniesé, роdjaó.

Звестйся — встать, — разориться;

wstaé,—zniszczéé.

Звиватись—вертЬться, хлопотать (о

хлопотливьixь хозяйкахь); uwijac

sie, krzatac sie.

Звйкли, звйкнути—привькли,-кнуть;

przywykli,—knac.

Звичайний—обькновенньій, — при

личньій; zwyczajny,— ргzyzwoity.

Звичайно—обьікновенно, — прилич

но, вЬжливо; zwyczajnie, zwу

kle, —przyzwoicie, grzecznie.

Звівся—Звестися (пр. вp.,cz. przesz.).
Звіковати—Йзвіковати.

Звісно—извЬстно; wiadomo.

Звістка—извЬстie; wiadomosé.

Звітки, — дки—oткуда; skad.

Звітти, — дти—оттуда; stad.

Зворухнутись—тронуться, двинуть

ся, пошевелиться ; гuszyc sie

z miejsca.

Звьялити—измучить, znu%уé.

Згадувати—воспоминать;wspominac,

przypominac.

Зганити—неодобрить; zganic.

Зглянутись—cжалиться, опомнить

ся; zlitowac sie, opamietac sie.

Згірье—покатость; wzgórze.

Згодитись—согласиться, договорить

ся; zgodzic sie, umówic sie.

Здаетця—кажется; zdaje sie.

Здалека, здалікть—издами; zdaleka.

Здобути—получить, добьіть; dostac,

zdobу6.

Здрігнутись — вздрогнуть; zadrzéб,

wstrzasmac sie.

Здужати—бьiть здоровьмь; byc ргzy

dobrém zdrowiu.

Здумати — вспомнить,—вообразить,

wspomniéc,—wyobrazié.
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Зелена неділя—Сошествіе Св. Духа;

zielone swiatki.

Зелепóчокь—почка, завязь; zawia

zek, paczek.

Землякь — землякь; ziomek, гоdak.

Зирнути—взглянуть; spójrzéc.

Зійде — Сходити (изіхóдити),—(буд.

вp., сz. przySZ.).

Зілье—Злити (зільляти),—(буд. вp.,

сz. przysz.).

Зільля, зільле' — — травьї;

trawa,—ziele, ziólka.

Идé—идеть; idzie.

Извiковaти (вікь) — провесть всю

жизнь; cahe zycie przepedzié.

Изглянутись—Зглянутись.

Изнітитьця — сьéжиться, принять

униженньй видь, zmniejszyc sie,

unizyc sie, splaszczyc sie., .

ІЙзовьйнути—увянуть; zwiednac.

Икть — Кь.

Имла—мгла; mgha. -

Инший—иной, другой; inny, inszу.

Иржа—ржавчина; rdza. -

Истóта—существо, природа; istota,

przyrodzenie.

Ищé—Ще.

И—и; і.

Идé—Идé. r

Име—Няти (наст. вp., сz. terazn.).

Івга—Евгенія; Eugenia.

йти, итй, ийтй—идти; isé.

Іде—Іхати (наст. вp., сz. terazn.).

Іi—Вона (род. и вин., przyp. 2 і 4).

«Іздець—'Бздокь, путешественникь;

jezdziec, роdrózny.

Істи—ьсть; jesé, jadaé,—grysé.

Іхати— Бхать; jechaé.

Каганець —родь плошки сь тонкимь

Фитилемь; гоdzaj glinianej lamру.

Кáже—Казати (н. в., cz. ter.).

Казати — говорить, — велЬть; mó

wié, — kazaб.

Калитка—кожанньій к0шелекть; sa

kiewka.

Кáпати—капать: kараб.

Капле—Капати (наст. вp., сz. ter.).

Карбованець— рубль серебромь;

rubel srebrem.

Карность—кара; kaгa.

Каробкий—сь карими глазами; zріw

nem oczyma.

Картати — бранить; Жаjac.

Кать—палачь; kat.

Качань—капустная кочерьiжка; ka

СZal1.

Каятись—каяться, раскаиваться; ka

jac sie, zabowaé, роkutowас.

Кварта—мЬра жидкостей, */в часть

ведра; kwarta.

Квіточка—цвЬточекь; kwiatek.

Кетягь—кисть (ягодь); grono.

Кйдатись—бросаться; rzucac sie.

Киянський—Кіевскій; Кіjowski.

Кілóчокь—комочекь; kolek.

Кілько, кільки—нЬсколько,—сколь

ко; cokolwiek, nieco,—kilka, ile.

Кімната — комната , — гостинная;

pokój,—pokój bawialny.

Клопотатись — хлопотать, безпоко

иться; klopocié sie.

Клуботатись — клубиться—катиться

клубкомь; klebic sie,—kulic sie.

Клуночокь—кулечекь; thómok.

Ключарь—ключникь; szafarz.

Коваль—кузнець; kowal.

Кóжень—каждьій, всякій; kazdу.

Кожухь—тулубь; kozuch.

Кбітись — совершаться, твориться

(о дурномь); dziac sie (сós ziego).

Колй—когда,—если; kiedу,—gdу.

Колиска—люлька; kolebka.

Колóдязь—колодезь; studnia.

Колоситьця—колоситься; wyphywас

w klosy.

Колупати—долбить; dlubac.

Комашня — муравейникь,—насЬко

мьie; mrówki.—insekty.

Комбра—кладовая, амбарь,

spizarnia, skhad.

Копа—50 к., вь исчисленiи дру—

і предметовь 60; кора, — Во

0l0.

Копитникь — подорЬшникь, земля

ной ладонь; гоSlina asarum euro

paeum.

Копошйтись—копошиться; гус sie,

gmerac sie.

Король—король; król.

Кoрoмiсель—коромь смо, nosidha.

Корйтись — покоряться; korzyc sie.

Кохати—любить; kochac.

Крамарь — лавочникь, также раз

нощикь краснаго товара; kramarz.

Крамнйця—лавка сь красньїмь това

ромь; sklep z kramarszczyzna.

клЬть;
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Краще—лучше; lepiéj.

Кращий—красивЬйшій, лучшій; Жа

dniejszy, lepszу.

Крейда—мЬль; kreda,

Крепáкь—крЬпостникь; роddany.

Кривдйти—обижать, krzywdzié.

Крий Бóже—coхрани Богь; uchо

waj Во%е.

Криниця — ключевой колодезь; stu—

dnia kryniczna.

Крити—прятать, — сохранять, пок

рьівать, заступать; chowас, kгус,—

pokrywaé, zastepowас.

Кропйва—крапива; pokrzywа.

Кружляти— кружиться, — рЬять вь

воздухЬ кругами; krazyc.

Круча — вьiсокій, обрьiвистьiй бе

регь, береговая скала; brzeg ur

wisty.

Кунйти—дремать; drzymac.

Курява—пьiль; kurz, pyh.

Куть, кутóкь—уголь, уголокь; kat,

katek,—wegieh, róg.

Кучерявий—кудрявьй; kedzierzawу.

Кущь—кусть; krzak.

Кь, — кь; do.

Лава—скамья; Hawka.

Лавка—скамейка; Хаweczka.

Лавочка—Лавка (ум., zdr.).

Ладити—приготовлять, прилажи—

вать; gotowас, sporzadzac.

Ладнати—Ладити.

Ладь—порядокть; porzadek.

Ласкаво — ласково, обходительно;

uprzejmie, Yaskawie.

Ластівка—ласточка; jaskulka.

Лéдвi—eдва; ledwie, zaledwie.

Липина — липовое дерево, — бБлая

кожища на мипЬ подь корой; li

powe drzewo, — biala skóra pod

Кora na lipie.

Лйсть—листь, письмо; lisé, — list,

pismo. r

Лихйй—злобньій, злой; zlosliwy, z}у.

Лихо—горе, бЬда, несчастьe; bia

da, nieszczescie, licho.

Лишень—ка; п0.

Лотоки—шлюзь у мельницьї; szluz

przy mlynie.

Лошя,—тко—жеребенокь; zrzebie.

Луна-зхо, отголосокь; echo.

Лунáe—отдается зхо; оddaje echo.

Луснути — трЬснуть, лопнуть; pek
пас.

Лучче—лучше; lepiéj.

Любéнько — спoкoйно, безь ccopьї,

согласно, хорошо; spokojnie, zgo
dnie. bez khótni, mile.

Любйчий—любящій; kochajасу.

Людина—человЬкь; czhowiek.

Люлька—трубка; fajka.

Лютовати—злиться, сердиться, вьї

ходить изь себя; zhoscic sie, nie

posiadac sie z gniewu.

Лягти—лечь; роhozyc sie.

Ляховка—Полька; Рolka.

Любити—любить; kochaé,—lubié.

Любка—милая; miha.

Мáбіть — видно, вЬроятно, должно

бьть; jak widac, zapewne.

Мабуть—Мабіть.

Мавть, мати, матиму—имЬль, имЬть,

буду имЬть; miah, miéé, bede

miah.

Магайбі—Богть вь помощь; Во2e dо

роmóz.

Маківникь — маковьій коржикь сь

медомь; makówka miodowа.

Марніти — увядать (о челов.); usy

chae, wiednaé.

Марно — безь пользьї, безь слЬда,

глубоко напрасно; maгnie.

Мати, матері — мать, матери; mat—

ka,—tki.

Матінка—маменька; mama.

Мáятись—маяться (по свЬту); wale

sac sie (наст. вp., сz. teraїn.).

Мережані (йрма) — сь рЬзньми

крашеніями; rzezbione.

Мерлий—мертвьiй; umaríу.

Мерти—умирать; umierac.

Метатись—метаться; rzucac sie.

Мерця—Мpéць (род. п., prz. 2).

Метнутись—броситься; porwac sie.

Мéчутця — Метатись (наст. вp., cz

ter.).

Мигатись—мелькать, мерещиться—

живо представляться; migotac

sie,—7ywo przed oczyma stawaé.

Міжь—между, межь; miedzy.

Міський—городской; miejski.

Місто — городь, рьінокь,—мЬсто;

miasto, гynek,—miejsce.

Містце—мЬсто; miejsce,



— 12 —

Місяць — луна, мЬсяць; ksie%ус,

miesiac.

Місячно—помЬсячно; miesiecznie.

Міцний — крЬпкій, мощньй; mос

nу,—silny.

Мóва— молвь, рЬчь, — язьікть; mо

wa,—jezyk.

Мóвчки—молча; milczac.

Мовь—будто; powiedzialbys, iakby.

Могила — могила, — кургань; mо

gila,—kurham, kopiec.

Могущий—сильньїй, мощньй; silny.

Молода — невЬста, — новобрач—

ная;—narzeczona, panna míoda.

Молодйця—молодая замужняя жен

щина; mezatka mloda.

Мóлодь, молодеча — молодежь;

mhodzie%, mhodz.

Мотóрний—видньій, — ловкій,—жи—

вой;ksztahtnу,—zgrabnу,—2wawу.

Мрець—мертвець; umar}у.

Мугирь — мужикь (презpительно),

неотеса, деревенщина, cham, drab.

Мурóваний—строенньій изь кирпи

ча или камня; murowany.

Муштрóвий — боевой, Фрунтовьй;

szeregowу, frontowу.

Навертати— рЬдко появляться; na—

wiedzac (dom).

Навіжений — сумазбродньй; waryat,

szalony.

Навпóслі—послЬ, впослЬдствіи; ро

tém.

Навстрічь—на встрЬчу; maspotkanie.

Нагáльний — внезапньій, бурньій,

разрушительньій; naghy, гарtow—

nу, gwahtownу.

Наганяти—доганять; dopedzac.

Нагодитись — кстати случиться;

przytrafic sie. r

Наготовáти—наготовить; magotowас.

На добрй-день дати—поздороваться;

оddaé dziem dobry.

Надро — лоно, нЬдро , — пазуха;

Жono,—zanadrze.

Назиркомь—не вьпуская изь виду;

nie spuszczajac z oka.

На збру не займалося — не разсвЬ
- - •

тало; na brzask nie zabierato sie.

На-зустрічь—Навстрічь.

Наймичка—служанка; shuzaca.

Найшлась дитинка—родилось дитя;

dziecie urodzilo sie.

Налаяти — обругать; wykajac, zfu
kaé.

Накйнутись — напасть, накинуться;

rzuciè sie na kogo), przyczepic sie.

Налякати—напугать; nastraszуé.

Наметь—намéть; namiot.

Намйсто — монисто, ожерельe; ma

szyjek, kanak.

Намітка—длинньій кусокь простой

кисейной матеріи, которьмь жен—

щиньї покрьівають головьї;»szalik

u kobiet na glowie z grubego mu

slinu.

Напоумлйти — вразумлять, научать;

objasmiact, wyjasmiac.

На-пречудо — на удивленіе; nad

роdziw.

Нараяти—присовЬтовать; poradzié.

Наруга—обида, поругaнie,—насиліе,

krzywda, posmiewisko,—gwait.

Натрапити—попасть на слЬдь; wpasé

ma trop.

Наче — какь будто, словно; jakby,

jak gdyby.

Небожата—племянники и племянни

ць,—бЬдняжки;—bгatanek, —nka,

siostrzeniec,—nica,—niebogie.

Невеличкий—небольшой; niewielki,

Невістка—невЬстка; bratowа.

Невмисне—неумьшленно, нечаянно;

nie chcac. -

Не-врбку — не cглазить-бь; abym

nie zuroczy}.

Невсипущий—неусьiпньй; nieusріо
пv,

ніна—алом, жестокій; okrutnу.

Недуга—болЬзнь, недугь; shabosé.

Недужий — больной; slaby, cier

ріасу , -

Нежурбливий — беззаботньїй; nie

troszczacy sie o nic.

Незвичайний — неприличньій; nie

przyzwoity.

Нездужати — бьїть больньїмь, хво—

рать; chorowаé.

Незpйчий—слЬпой; niewidzасу.
Неначе—Наче.

Нéнька—матушка; mama.

Необачний — безразсудньій; nieroz

sadny, mierozmyslny, niebaczny.

Непомйлешно — безошибочно; nie

omylnie.

Нерухомий — неподвижньій; mieru—

chomy.



— 13 — -

Несподіванно — неожиданно, не

жданно; niespodzianie.

Нестй — нести; niesé,—prowadzié.

Низь—низь, удолье; pado}, nizina.

Ниначе—Наче.

Нйти—ньіть, изньівать; tesknié.

Нйшкомь—вь тихомолку; po cichu.

Ніби-будто; jakby, nibу.

Нi— вpóку—не—вpóку.

Нікчемний — никуда негодньій; mi

kczemnу.

Нудьга — скука, тоска; nuda, tes

knota.

Нятись — браться (за что); brac sie

(do czego).

Нйти віри—вЬрить; wierzyé.

Обачний — разсудительньій; rozsa

dnу, baczny.

Обділйти — надЬлить, подЬлить

(между всЬми); роdzielié.

Обідити — обидвть, оскорбить;

skrzywdzié, zniewа%у8.

Обійме — Обнйти —(будущ. вp., сz.

przysz.)

Обладувати—владЬть, обладать; wha

daé, гzadzié.

Обминати—обходить; оmijaé.

Обличья — лице; twarz.

Обмовляти — злословить, чернить;

obmawiac.

Обносити—Обмóвляти.

Обняти—обнять; оgarnae, objaé.

. Обхопити—oxвaтить,—обнять, схва

тить вь обьятія; schwycié.

Огріти—ударить; uderzyé, skropié.

Огрядний— полньій, толстьiй; ре!

ny, реinego ciala,

Одбути—oтбьіть; оdbуб.

Одвічати—отвЬчать; оdpowiadac.

Оддалекй — издали; zdaleka.

Оддатися—вьйти за мужь; wyjsé zа

maz.

Одинóкий—одинокій; samotnу.

Одказь—oтвЬть; оdpowiedz.

Одмагати—oттягивать, отнимать; оd

bierac.

Одмовлятись—oтговариваться;оdma

wiac sie.

Одмовляти — отвЬчать, — отбивать,

оттоваривать; оdpowiadaé, — оd—

ПlaVV18С.

Одповістити — разсказать; opowie
dziéé.

Одпочити—отдохнуть; оdpoczac.

Одправляти— посьлать, отправлять;

odbywас.

Одправа — богослуженіе;

StVVО.

Одрізнятись — отдЬляться; оdhaczаé

816.

о катась — вступить вь бракь,

жениться; zaslubic sie.

Одужати-вьздоровЬть; wyzdrowiéé.

Одцуратись— отречься, отказаться;

wyrzec sie.

Одь—Відь.

Окóлиця—окрестность; оkolica.

Оксамить—бархать; aksamit.

Оповістити— разсказать, обьявить;

opowiedziéé.

Оповіщати — разсказьівать, обьяв—

лять; opowiadaé, оghaszac.

Оскірятись—усмЬхаться презpитель

но; usmiechac sie pogardliwie.

Останокь—oстaтoкь; ostatek.

Останній—послЬдній; ostatni.

Ось—воть; оto.

Отсé—Оце.

Опахнути—обвЬять; owionaé.

Оповідання—разсказь; opowiadanie.

Отара—стадо (овець, козь); stado

(owiec, kóz).

Оцé—воть, воть зто; оto.

Очереть-тростникь,камьшь; trzcina.

Очіпокь— круглая шапочка, которую

женщиньї носять ПОдь Платк0мть;

гоdzaj kapturka, który kobiety no

sza pod chustka.

Ошарпаний — оборваньій; оbdarty,

obszarpany.

Ошпарений—опаренньій, гарячей во

дой облить й; oparzonу.

nabоїeh

Панйчь, барчукь, — холостой ба

ринь; panicz,—kawaler.

Паніматка—мать (почтит.), госпожа,

попадья; mama (grz.), pani, mal

2onka kaplana.

Панщина—барщина; райszczyzna.

Панькатись — ухаживать, возиться;

karessowac sie (z kim).

Панський — господскій, помЬщичій;

райski, оbywatelski.

Папірь—бумага; papier.

Папороть—папоротникь; paproé.

Паробокь, парубокь—парень; раго

bek.



— 14 —

Паровиця — пара воловь, чумацкій

возь сь волами; para wolów, wóz

сzumacki o dwóch wohach.

Паростки—ростки, пopocль; гоstki.

Пахарський — земледЬльческій; rol—

niczy.

Пахучий—душистьій, ароматньій;

pachnacy, wonnу.

Пекучий—жгучій, жаркій; р
Первістка—перворожденная; (córka)

pierwoгodna.

Перекупка—торговка; przekupka.

Перембргуватись—перемигиваться;

пmrugac sie wespó}.

Переняти — остановить, забЬжавь

спереди; zabiedz komu droge.

Переставитись— перейти вь другой

мірь; przeniesè sie do wiecznosci.

Перетерпіти—перетерпЬть, перене

сти; wycierpiéé, przeniesé.

Перехилитись—перевЬситься; prze

giaè sie.

Перехожий — прохожій; przechо

dziem.

Перехристити—перекрестить; prze

Zegnac.

Перстникь—перстень, кольщо (ум.);

pierscionek, obraczka.

Перше — прежде; wpierw, przed

tém.

Печаловйтий—печальньій, удручен

ньій печалью; smutny, pograzony

w smutku.

Пещений — лелЬянньій, нЬжинка;

pieszczony, wychuchany.

Пикатий — толсторожій, широколи

цьiй; pekaty.

Шйльно — пристально, старательно;

pilnie, troskliwie.

Пильнувати—стараться, стеречь;

pilnowаб, usihowас.

Питима—poдная (о матери); rodzо

па (o matce). р

Пйxкати — курить (трубку); руkac

(fajke). р

Півверстві—полверсть; рól wersty.

Півень—пЬтуxь; kogut, kur.

Підвести — поднять, помочь под—

няться,—надуть, обмануть, под-;

весть; роdniese, pomódz wstac,—:
oszukac, namówié.

Підданий—крЬпостной; роddany.

Піджидати—поджидать; осzekiwaé.

Пiдождати-подождать; zaczekac.

Пісочаний—песчаньй; piasczysty.

ІІлаття—платье; оdzienie, suknia.

Плахта— шелковая или шерстяная

яркоцвЬтная юбка (націон. празд.

одежда); jedwabma albo wehniana

jasmokolorowa spódnica (narodowа

Swiateczna suknia).

Плескати—вь ладоши бить,—толко

вать; klaskac,—gadac.

Плімья—племя; рlemie.

Плохий—смирньій, тихій; сichy, sро

kojny.

Побачити—yвидЬть; zobaczyé.

Побачитись—повидаться, увидЬться;

zobaczyc sie.

Побиватись — бЬдствовать;

sie.

Побратися— сочетаться бракомь; za

slubic sie.

Повиливати—повьілить; powylewat.

Повістити—повЬстить; opowiedziéc.

Повіятись, — уйти, уЬхать (презp.);

wynnesc sie.

Повновидий—полнолицьiй; оkragiéj,

реhnéj twarzy.

Поглядь—взглядь; wejrzenie.

Поглянути — взглянуть, поглядЬть;

spojгzéc.

Погодитись—согласиться, условить—

ся, помириться, zgodzic sie, po

godzic sie.

Подароватись—простить другь дру

гу; przebaczyc wspólne winу.

Подвірье—дворть, подворье; dziedzi

niec, роdwórzec.

Подивитись—посмотрЬть, взглянуть;

spojrzéc.

Подія—случай, происшествie,—пор

ча (колд.); zdarzenie, wypadek,—

czyn (czarodz.) -

(Подобарічь) не подобарічь. — Не—

умЬстно, неприлично; nieprzy—

zwoicle, mie w miejscu.

Подружка—подруга; przyjaciólka.

Подружья — супруги другь для

друга; malzonek,-nka, przyja
с1є16.

Подяковати—поблагодарить; роdzie

kowас.

Пожаліти—пожалЬть; роZaíowас.

Пожалувати— пожалЬть, поласкать;

ройalowас, popiesсіс.

Пожартувати — пошутить, ройartо
W3C. -

biedzic

-
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Поживаньня-польза, житье, užуtek,

bуt.

Позичити— занять, дать въ займы;

požyczyć.

Поквôломъ — неспѣша; роwoli, po

matu.

Покинути—оставить, бросить, zosta

wić, рогzucić.

Пôкій—комната, pokój.

Покійникъ—покойникъ, nieboszczyk.

Покiрливость — покорность, смире

ніе; роkora, poddanie sie.

Покликати—позвать; zawolać.

Полёгшати—облегчиться; ulžуć.

Половий — свѣтло-буланый; jasno

bulanу.

Половіти—желтѣть, желтъться;

wpadač w blado-žoity kolor.

Полудновати—полдничать, ѣсть пол

дникъ; ješć podwieczorek.

По любости—по любви, z milošсі.

Помагачъ—помощникъ; pomocnik.

Помандровати — уйти, убѣжать;

uciec, zbiedz, powalesač sie.

Помість — будто, словно, jakbу.

Помістя — мѣсто, служба, obowia

zek, služba.

Помітити—замѣтить; zauwažуć.

Пôмічъ—помощь; pomoc.

Помйлешно—ошибочно; mylnie.

Помолодшати— помолодѣть; odmio

dniéć.

Понурий—унылый, угрюмый; posep

ny, ponuгу.

Понурити—опустить, склонить (го

лову); uchylić (glowe).

Понятися—вступить въ бракъ; zašlu

bić sie.

Попівна — дочь священника; сôгka

рора.

попрощатись — проститься; pože

nac sle.

Пôпустъ (бôжий) — попущеніе (бо

жье); dopuszczenie (bože).

порадити—посовѣтовать, научить,—

утѣшить; poradzić,—ukoić.

Пôратись — отдѣлываться по дому,

хозяйничать въ избѣ и около из

бы, заниматься стряпней; krzatač

sie okolo gospodarstwa domowego.

Порватись — броситься, рискнуть;

porwač sie, targnač sie (na coš).

Порігъ-порогъ, próg.

Пôручъ — рядомъ, около, рука объ

руку; rzédem, obok.

Посагъ—приданное; posag.

Посварйтись—поссориться, побра

ниться, — погрозить; poktócić sie,

pogniewač sie, powašnić sie,—ро

grozic.

Посумовати—потосковать; potesknič

(po kim).

(Потала), на поталу — въ добычу,

на позоръ и гибель; na tup, na

pastwe.

Потіха — развлеченіе, удовольствіе,

гоztargnienie, pociecha.

Потôвпитись — протиснуться; prze

cisnač sie, przebić sie.

Потôвплятця — Потôвпитись (буд.

3 л. множ., сz. przysz. 3 os. 1. m).

Потóмлені — утомленныя, ослабѣв

шія, упавшія (вѣки); zapadle

(powieki).

Потрóхy—по немногу, мало-по-малу;

potrosze, zwolna.

Потрóщені (човни) — изломанные,

* въ щепки (челны); ро

ite, potrzaskane (todzie).

Потурати — поблажать, мирволить;

poblažač.

Похиріти — похворать ,

przecierpieć, —pochyrlać.

Похитати-покачать; potrzasać, ро

kiwač (głowа).

Поховати — похоронить, —припря--

тать; zagrzešć,—sprzatnač.

Похôдити — походить, быть похо

жимъ; podobnym być do kogo.

Поцінно-за сходнуюцѣну; za umiar

kowana cene.

Почати—пачать; zaczač, rozросzač.

Пошановати — почтить, угостить;

uszanować, uczcić, росzestowač.

Правити—отправлять богослуженіе,

требовать, взыскивать, на своемъ

стоять, все тоже толковать; оd

prawiać nabožейstwo, pozyskać,

ргаwic swoje.

Працёвати—трудиться; pracowač.

Престолъ—престолъ, oltarz.

Привiджатись—представляться, ви

дѣться, грезиться; przedstawiač sie

w umуšle.

Привітъ-привѣтъ; przywitanie.

Пригадатись — вспомниться, при

помниться; przyjšć na pamieć.

поболѣть;

3



— 16 —

Пригнатись — прибЬжать, приска

кать; ргzypedzic sie. -

Приголубити—приголубить; popies

сіб.

Пригорнути—обнять; uscisnac.

Придбати — пріобрЬсть, заработать;

nabyé.

Прикипіти до місця — остаться непо

движньімь на мЬстЬ; zostac wrу

tym, przykutym do miejsca.

Прикрастись — подкрасться, близко

подойти незамЬченньмь; роdkrasé

Sle.

Примічати — замЬчать, примЬчать,

обращать внимaнie; uwazac.

Прймхи—капризь, вьдумки, Фанта

зiи; kаргуsy, fochy.

Припинитись—остановиться; zatrzy

пmac sie.

(При собі) не при собі — самь не

свой; zdetenowany.

Пристаркуватий—пожилой, вь лЬ—

тaxь; роdstarzalу, роdtatusialу.

Притомйтись—пріустать, поустать;

sfatygowac sie.

Прицінятись—торговаться, узнавать

цЬну, прицЬниваться; targowас

sie, wywiadywac sie o cеne.

Проважати — провожать; przерго

wadzac.

Проміжь—между; роmiedzy.

Промiньня—лучи; ргоmienie.

Промóвити — сказать; промолвить;

przemówic.

Прбсто — прямо, противь; wprost,

prosto, maprzeciw.

Протypйти—прогнать, загнать; pope

dzié, przepedzié.

Прохати—просить; ргosié.

Прочане—богомольць); рielgrzymi і

pielgrzymki.

(Прбща), на прóщу — кь святьмь

мЬстамь, набогомолье; pielgrzym—

ka, ma pielgrzymke.

Пручатись—барахтаться, не подда

ваться; pasowаè sie, wywiazaé

Sie.

Прясти—прясть; przasé.

Пташенята—пташки; рtaszeta.

Пустовáти—шалЬть; swawolié.

Пучка—палець; palec. 1

Пуща — большой дремучій лЬсь;

puszcza, bas.

3:
*

Рада—совЬть, совЬщаніе, — вЬче,

мірская сходка; тada, porada,

schadzka (whoscian).

Радий,—радь; kontent.

Радéнький—Радий (ум., zdг.).

Радити (кого) — совЬтьвать (кому);

radzié.

Радитись—совЬтоваться; radzié sie.

Радіти—радоваться; cieszyc sie.

Рано, раненько — рано, сь утра,

тречкомь; rano, raniutko, poran

iem.

Рáяти—Радити. °.

Рéгіть—громкій смЬхь, хохоть; glos

ne smiechy. r -

Реготатись—xoхотать; smiacsieglos

і10.

Рéчи—рЬчи, слова, разговорь, толкь;

mowa, showa, rozmowa, pogada

nie.

Рибалка—pьбакв; rybak.

Рйнути—xльнуть; buchnaé.

Рипіти—скрип'Бть; skrzypiec.

Рівно—равно, одинаково; jednakowо,

równie, a tak7е.

Рідко—pБдко; rzadko.

Рідь—родь, шоколЬніе, родственни

ки; роkolenie, ród, krewni.

Рідний — родной, свой; pokrewny,

гоdzonу.

Різнитись—отдЬляться; rozdzielaésie.

Рікь—годь; гоk.

Річка—pБчка, рЬка; rzeczka, rzeka.

Річь—pБчь, дЬло, вещь; гоzmowa,

sprawa, rzecz.

Робити—дЬлать, работать; robié.

Роботйщий — трудолюбивьй; pra

cowity.

Рóдичь—родственникь; krewnу.

Рóжа—роза, розовьій кусть; ró2a,

krzak ró%any.

Рожевий—розовьй; rózowу.

Розбігтись—разбЬжаться, разсЬять

ся; rosproszуè sie.

Розбрестйсь—разойтись по разньімь

направленіямь; rozejsc sie.

Розважати—развлекать, резcБевать,

утЬшать; гоzweselaé.

Розважити—развлечь; rozweselié.

Роздуматись — перемЬнить намЬре

нie, раздумать; rozmyslié.

Розживатись — разживаться , бога

тЬть; wzbogacac sie.
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Ф

Розімчати — разнести; rozwluczyé,
г0zi116sс.

Розлютоватись — впасть вь бЬшен

ство, разозлиться; wpasé w pas

sye, rozzioscic sie.

Рознедужатись— разболЬться, рас

хвораться; wpasé w chorobe.

Розраювати — отговаривать, отсовЬ

тьiвaть; оdradzac.

Розраяти—oтсовЬтовать; оdradzié.

Розуміти—понимать; rozumiéé.

Росада — разсада; гоzsada.

Рóскішть—роскошь, собств. и иноск.;

оbfitosé, roskosz.

Роскóши — Рóскішть (им. и вин. мн.

ч., ргz. 1 і 4 І. mn.)

Роспитатись — распросить; rozру

tac sie, wywiedziéé sie.

Росповідати—разсказьiвaть; opowia

daé.

Роспукуватись — развиваться (о де

ревьяxь), развертьваться (о ли

стьяxь); гоzpekac sie, rozwijaé

Sle.

Росхрістаний—pacпахнутьій (о ру

бахЬ); rozpiety (o koszuli).

Рундукь—крьільце со ступеньками;

gamek, kгuzganek.

Руса (коса) — русая (коса); (kosa)

ruda, rusowata.

Рута—ruta graveolens.

Рухь — движеніе, волненіе; ruch,

poruszenie ogólne.

Руччий—ловкій, прoвoрньій, оборот

ливьiй; zwinny, гасzу.

Руччіший — Руччий (срав. ст., st.

wyzszy). -

Рушати—тронуться вьдорогу; ruszуб

w droge.

Рушнйкь—полотенце, утиральникь,

сь обрядовьмь значеніемь при

свадьбахь; гесznik, — recznik, na

lezacy do pewnego obrzadku w

godach mah?enskich.

Рясний — густой, сильньій (о цвЬ

тaxь и плодахь); rzesisty, gesty.

Рясть—растеніе, цвЬтущее весной,

обрядовое ; гoslina,

wiosne, naleiaca do gusiów ludu.

Рятувати—спасать; гatowас.

- *

Садовйтись—садиться; siadac.

Саштьянці—сафьянньте сапоги; safia—

nowe bóty.

kwitnaca na

ч.

Сарана—саранча; szarahcza.

Свáрка—ссора, перебранка; kiótnia,
VV8SIll8l.

Сварливий — сварливьiй; kiótliwу,

сіегрki.

Свататись — свататься; starat sie o

геke.

Свекруха — свекровь; matka meza,

swiekra.

Свита—верхнее платье; siermiega.

Селó—село, деревня; siolo, wies.

Селючка — деревенская (презp.);

wiesmiaczka (pogardl.).

Семьянйнь—семьянинь; familijny. .

Сердитий —сердитьій, злой; zly, zios

liwу.

Сережки—сер8жки; kólczyki.

Сйві-половйі (воль) — сЬрьie, була

ньie (бьки); siwe, phowe (wo}у).

Сйла — сила, насиліе, множество;

siЯa, przemос, mnóstwo.

Сйловати—принуждать; przymuszac,
zniewalaé.

Силóміць—насильно; gwaltem, prze

пmоса.

Сйльне—очень, сильно; bardzo, na—

der.

Синйця—синища; sinogarlica.

Сйній—синій; szafirowу, sinу.

Синь, синятко — сьінь, сьінокь, сьї

ночекь; syn, synek, synaczek.

Сіль—селó—(род. мн., 1 m prz. 2).

Сільський—сельскій; wiejski.

Скавйця—названіе кладбища вь Кіе

вЬ; nazwanie cmentarza w Кі—

jowie. -

Сказано—извЬстно ужь, rzecz wia

doma, naturalna rzecz.

Скарбець—зарьтая вь землю гла

дьішка сь деньгами; maczynie z

pieniedzmi zakopane.

Скільки—сколько, какть; ile, jak.

Скласти—сложить; uho%ус.

Скликати—скликать, cзьівать, соби

ать, zwolywас, zbierac.

Скло—стекло; szkho.

Скóітись — произойти, сдЬлаться (о

дурномь); stac sie, wyniknaé

(na konto zhego).

Скресла крйга — тронулся, п0iiiє.лt6

ледь; polamat sie lód.

Скривдйти—обидЬть; skrzywdzic.

Скрйня—сундукь; skrzynia, kufer.
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Скринька—сундучекь, марчикь, шка

тулка; skrzynka, szkatulka. .

Скричати—закричать, krzyknac.

Слéза—слеза; Н2а.

Слізь, слізьми—род. и тв. п. мн. ч.,

рг. 2 і 6 licz. mn.)

Служка—служанка; shuйаса.

Сміття—copь; smieci.

Сподóбати, до сподóби—полюбить,

по душ Б; upodobac, do upodoba

nia.

Сподіватись — ожидать,

spodziewac sie.

Слухнйний—послушньій, покорпьій;

poshuszny, pokorny.

Смішки—шутки; 2arty.

Смутний — грустньій,

smutnу.

Сóнечко—солньшко; shoneczko.

Сорóмитись — cтьдиться, краснЬть;

wstydzic sie, rumienic sie,pionaé.

Соромляжий—стьідливьiй, конфузли

вьій, застЬнчивьй; wstydliwу.

Сóромь—стьдь; wstyd.

Сорбчка—рубашка, сорочка; koszula.

Спасибі—спасибо; dzieki.

Спершу—сперва; рierwej.

Спинатись—тянуться кьчему-нибудь

вверхь, стараться взобраться на

что; wspinac sie, wzbierac sie.

Спинитись—остановиться; zatrzymac

Sie,

Спитати—спросить; zapytac.

Співати—пЬть; spiewac.

Спізнитись — запоздать,

орóїnic sie, spóznic sie.

(Сповитóчокь), у сповитóчку—вь пе

лeнкахь, вь младенчествЬ; w pie

luszkach, w niemowleciu.

Сполохнути—всполошить; sploszус,

przestraszyc.

Спостигнути — постигнуть; stac sie,

przytrafic sie.

Спочивати—отдьхать; оdpoczywас.

Справдéшній—д'Ьйствительньій, на—

стоящій; prawdziwy, istotnу. *

Справді—вь самомь дЬлЬ, неуже

надБяться;

печальньїй;

ОП03ДаТь;

ли, дЬйствительно, взаправду: dо

prawdу, w saméj rzeczy, zaiste.

Справедливий — настоящій, истин

ньій, дЬйствительньій; prawdziwу,

rzeczywisty. р

Спянчитись—распиться; гоzpic sie.

*

Ставний — стройньй, видньій; uro

dziwу.

Ставь, ставóкь — прудь; staw, sa

dzawka. -

Старосвітній—старосвЬтскій; staro

swiecki.

Стежечка—Стежка (ум., zdrobn.).

Стежка—тропинка; sciezka.

сі —cтorь столикь; stóh, sto—

lК.

Стільки—столько; tyle, tak.

Стільчикь—стуль; krzesho, krzeselko.

Сторожа—стража; warta, straї.

Стóта—ІЛстота.

Страждати—страдать, терпЬть, му

читься; стегрiec.

Страхати—пугать; straszуé.

Стрівати—подождать, — стерпЬть,—

встрЬчать; zaczekac,—przeniesé,—

mapotykac. -

Стріха — край соломенной крьiши;

krai strzechy.

Стрепенутись—вздрогнуть, встрепе

нуться; wstrzasmac sie.

Стрічка — узкая ленточка, тесéмка;

wstazeczka.

Струмінь--ручей, струя; strumien.

Струмочокь—ручеекь, струя, струй

ка; strumyk.

Струснутись —coдрогнуться; strzas

nac sie, wzdгуgnac sie.

Ступінь—шагь; krok.

Ступнй—Ступінь (род. п., prz. 2).

Счепитись—взяться за руки; pobrac

sie za rece.

Счеплютця,—Счепитись — (буд. вp.

3 л. мн. ч., cz. ргzysz. З р. 1. mn.)

Сувора—внушеніе; przekonanie.

Суворий—суровьiй , строгій; sгоgi,

surowу.

Судилось—суждено; przezmaczono.

Сумовати—тосковать, горевать; tes

knié, smucic sie. -

Сумь—грусть, тоска, печаль, унь

ніе, предчувствіе дурного; smutek,

tesknota, ponurosé,przeczucieziego.

Супити—хмурить,морщить;zasеріас,
zachmurzac.

Схаменутись — спохватиться, опом

ниться, притти вь себя; zmiyygo

wac sie, opamietac sie, przyise do
siebie.

Схопитись—вскочить, ухватиться (за
. *.
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что); zerwat sie,—schwycié, рог

wac (za co).

Сйти, сійти—сіять, блестЬть; biysz

сzéé, swiecié, lsnié.

Та—да, и, но, і, takйe, ale.

Талань — счастье, судьба; szczescie,

przeznaczenie.

Танóкь—хороводь; koho.

Тáнути— таять; tорniéé, tajéé.

Темний — темньій, слЬпой; ciemny,

niewidomy. -

Тепереньки, теперечки — теперть

(ум. zdr.).

Теперь— теперь; teraz.

Тйждень— недЬля; tydzieh.

Тинь—заборь; plot.

Тинйтись— слоняться, бродить; bla

kaè sie.

Тихéсенько— тихохонько; сichutko.

Тйша — тишь; cisza.

Тільки, тілько— тoлько; tylko.

Тінокь— тЬнь; ciem.

Тітка— тéтка; ciotka.

Товарь—рогатьій скоть; bydlo.

Товкачь—толкуша; stepor.

Толока — помощь (безплатная по

просьбЬ нуждающагося полевая

работа міромь, за хлЬбь-соль и

доброе слово; thoka.

Томйтись — уставать, утомляться;

fatygowаè sie, znuїac sie.

Точóкь—названie pьінка вь КіевЬ;

mazwanie rynku w Кіjowie.

Траплятись—случаться; zdarzac sie,

przytrafiac sie.

Треба — нужно, надо; trzeba, ро

trzeba.

Тримтіти — дрожать; drzec. /

Трóхи—мало, немного; troche, mahо,

miewiele.

Трóшечки—Трбхи (ум., zdr.).

Труситись — дрожать; trzasè sie.

Туга—тоска; zgryzota, zmartwienie.

Трушуся—Труситись (наст. вp., сz.

ter.).

Тулитись— прислоняться; tulic sie.

Тулюся—Тулйтись(наст. вp., сz. ter.)

Тупати — ходить, хлопотать; tuраé,

k”2atac sie.

Турбоватись— безпокoиться ;

czyè sie, fatygowac sie.

Тxг ти — дохнуть, вздохнуть; оde

tchnac.

trosz

Тймити—понимать, — знать; роjmо

waé,—wiedziéé.

Тямлю —Тймити (наст. вp., сz. ter.)

У, увь—вь, у; w, u.

Убóжіти— бЬднЬть; biedniéé.

Убрання — платье, одежда; оdzienie,

strój.

Увага— внимaнie, uwaga.

Увесь— весь; wszystek.

Увійти—войти; wejsé.

У—двійзі— вь двоемь; we dwójgu.

У—друге— вторично, во второй разь;

powtórnie, drugi raz.

Узликь—узелокь; wezelek.

Узяти— в:ять; wziac.

Уквічана — украшенная цвЬтами ;

upiekniona kwiatami.
Унука, унучка— внучка; wnuczka.

У-обідню дóбу — вь полдень; w po

Яudniowa pore.

Уранці—утромь, поутру; zrana. .

Уродитись— родиться; narodzic sie.

Уручйти — поручить, отдать на со

храненіе; poruczyé, оddaé na opie

kЄ. .

Усé— все, постоянно, всегда; wszyst

ko, ciagle, zawsze.

Усі—всь: wszysсу, wszystkie. , ,

Усміхатись— усмЬхаться; usmiechac

sie.

Уcйкий— всякій; kaidу.

Утікати—yходить; uciekaé.

У-третє — вь третій разь; ро raz

trzeci.

Утй — утéночекь; kaczeczka (nie

whasc.). -

Учепитись — привязаться; przycze

pic sie.

Фйля—волна; fala.

Хазйінь—хозяинь; gospodarz.

Хата—изба; chata, chaluра.

Хвизйна, хвилиночка — мгновеніе;

chwila.

Хвиля—Фйля. -

Хворіти—хворать; choгowаé.

Хиба—развЬ; chyba.

Хибкé (серце)—слабоe (серце); mie

kie (o sercu), shabe.

Хибкий — гибкій,—шаткій; gietki,

zreczny,—wahajacy sie.
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Хибнути — склониться; przychylic

Sie.

Хижий—хищньій; drapiezny.

Химерувати — капризничать, —меч

тать; kaprysic sie,—marzyc.

Хисткий—гибкій; gietki.

Хитати—качать; hustac, kolysac.

Хліборóбь — хлЬбопашець, земле—

дЬлець; гоlnik.

Хлопець—мальчикь, паренекв; chlо

piec.

Хлопьй—мальчикь; malec.

Хмара—туча; chmura.

Хмурий—мрачньій; chmurny, zase—

pionу. р.

Ховатись—прятaться; chowac sie.

Ходити — ходить, — приходить (на

зовь), — пойти (во 2 лицЬ повел.

накм.); chodzié.

Холодóкь—тЬнь; ciem.

Хорувати—болЬть; chorowас.

Хорóший—хорошій, красивьiй, по

рядочньій; — Яadny, piekny, ро

гzadny.

Хочь, хоть—xоть, хотя; choc, chо

сiай.

Храбрувати — храбриться ; udawaé

walecznego.

Хреста,—Хресть— (род. и вин., 2 і

4 prz.).

Хресть—кресть; krzyї.

Хрещатий—крестовидньій; w krztal

cie krzyza.

Хрестить — Христйти— (наст. вp.,

сz. ter.).

Хрещений — окрещенньій ; ochrz

сzonу.

Хpéщикь—названіе игрьi; nazwanie

zabawy gminnej.

Хрестйти — крестить, — осЬнять

крестомь; chrzсіб,—Zegnac.

Худ6ба—скоть, имущество; bydíо,

dobra.

Хутенько—скорЬe; predzej.

Хутірь — хуторь, вьlсемокть, посе

локь; wioskа, folwark, futor.

Хутко—скоро; predko, йwawo.

Хутче—скор'Бе; predzéj. -

Щойнтарь — цeркoвньій дворь, па

перть; роdwórze koscielne.

Цвіть—цвЬть; kwiat.

Цілий—цЬльій, весь; caly, wszystek.

Цокотіти—болтать; sakotac, gadac.

Цурáтись—чуждаться, отказьiвaть

ся; орuszczаé, wyrzekac sie.

Цуценя—щенокть; рiesek.

Цямріння—cрубь вь колодцЬ; cemb

- гyna.

Чарка—pюмка; kieliszek.

Часомь—иногда; сzasami.

Частовати — подчивать,

сzestowaé, traktowac.

Чахнути—сохнуть, вянуть; schnac,

wiednaé.

Чепурний — чистоплотньій, ловкій,

угощать;

изящньій; осhedózny, zwinny,

оkazaky.

Червоний — красньїй, альiй; czer

wony.

Черевики—башмаки; trzewiki.

Черешня—черешня; trzesnia.

Черниця. — монахиня; zakonnica,

mniszka.

Чйсто—чисто, совершенно, со всею

точностію; czysto, zupehnie.

Чогó—отчего? что? dla czego? jak?

Чомь—почему? dla czego?

Чорнявий — брюнеть, — смугльій;

сzarniawу,—sniady.

Чувати—сльixивать; shyszéc.

Чужесторóнній—сь чужой стороньї;

z сudzych stron.

Чужина—чужбина; obce stronу.

Чужина—чужie; сudze.

Чумáкь — украинець, которьiй

"Бздить вь Крьмь и на Донь за рьї

бой и солью; сzumak, ukrainiec,

jezdzacy dо Кrymu i nad Don ро

гуbe i sól.

Чути—сльшать, чувствовать; síу

széc, czué. r

Чутка—слухь, молва; wiesc, роghо

ska.

Чуть, чути, чутнó—сльiшнo; shychac.

Шабля—сабля; szabla.

Шанувати—почитать, уважать, уго

щать; szanowac, czestowac.

Шануватись — поддерживать преж

нюю добрую славу, или поправ

лять дурную, исправляться; sza

nowac sie.

Швидко—скоро; skoro, predko.

Шкода—жалко; szkoda, zal.

п — вpедь, — жаль; szkoda, —

28l.
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Шкода—напрасно, пустоe! nadarem
Ill6.

Шляхт,—дорога; droga, trakt.

Шматóкь—кусокь, ломтикь; kawa

Жek, szmatek.

Шмигнути — шмьігнуть, удрать;

uciec, zemknac.

Шпарко — бьicтро, шумно; bystro,

wartko.

Шпіровати—драть, мучить; dreczyé.

Штанй—шароварь); majtki.

Штовхати— толкать; tracac, рору

chac.

Шукати—искать; szukac.

Шуліка—коршунь; jastrzab.

Щебетати—щебетать; szczebiota6.

Щирий—искренній, вЬрньій,—при

лЬжньій; szczery, serdeczny, —

nieleniwу.

Що—что; co.

Щобь—чтобьi; Zeby, aby.

Зг6—да такь воть что taki to taki

Юпка—корта; kattan kobiecy, ka

tanka.

Якийсь—какой-то; jakis, nejakis.

Яковó—каково; jak, jako.

Якось—какимь-тообразомь;niejakos.

Якось — какт-то, когда-то; kiedys,

jakos.

Якь—какв; jak.

Якь-мóга—изо всЬхь силь; z cahej

mocy.

Янгелятко —Янголь (ум., zdr.).

Янголь—ангель; anioh.

Яросливвий — бЬшенаго нрава;
zhosnik.

Ярть—долина; dolina.

Ясочка—ласточка (иноск.); jaskóle

сzka (niewЯasc.)

Украінське и вимовляетця не такь твердо, якь Руське н.м або Польсь

кe y, и не такь мьягко, якь Рус. и або Пол. 1.

Укр. е вимовл. якь Пóльське, твердо; тільки зь почину слóва, та

після a, e, i, о, якь Руське, мьягко.

е вимовляетця якь Руське в абó П6льське іe, je.

Украінське і, ю, я мьягчіші одь Руськихь.

На і треба наважувати голось, коли немае знаку надь йншою літе

рою, а коли увь однімь слóві два або три і, то на тому і, що мае знакь

замість тóчки.

:
33.









 

 



 


