








ПОВІСТЬ

ОСИПА ФЕДЬКОВИЧА.

ЛЬВІВЪ.

8МІ»

м
&

Передруковано зъ „Вечермиць” коштомъ 
руськихъ семинаристівъ.

У

іі

'Ч,'

-





ымч.

ЛОБА-ЗГУБА
ПОВІСТЬ

ОСИПА ФЕДЬКОВИЧА.

Передруковано зъ „Вечерницъ” коштомъ 
руськихъ семинаристівъ.

7378
ЛЬВІВЪ.

У друкарні Михаила Ф. Поремби.

Эг-



•^аго^оѵ/а

12Ж.296

30001009342642



«©вдаэгтад

ПАНТЕЛЕЙМОНУ А. КУЛІШЕВІ.





I.

Нічо такъ чоловікові віку в же не укоротае, 
якъ та люба. Хто не вірить, най лишъ слухае, що 
росказуватиму. —

У нашімъ селі чинятъ два храми въ рікъ, одинъ 
на зимні Николи, а другий на весні.

Зимні Николи, якъ здорові знаете, припадаютъ 
середъ пилипівки; скрипку не можна навіть зачепити, 
а за танецъ и не говорімъ таки нічо; бо якъ-би пано- 
тець узнали, то й до церкви не пустили бъ, не то що.

А парубкамъ та дівкамъ що за храмъ безъ 
музики?—Але иа-що вамъ казати, коли самі здо
рові знаете. Отъ тому жъ тото сидятъ собі наші 
легіні та дівки на зимні Николи красненько дома, 
та дозирають хати, а старшія сама собі здоровенька 
храмуе; якъ-же за то дастъ Богъ дочекати веснихъ 
Николівъ, то вже стариня сидитъ дома, а молодіжъ 
пускаютъ у храмъ.

Отъ тому жъ тото назвали у насъ зимній храмъ 
мест ний, а веский красний. Тай не дурно ёго 
такъ и прозвали, — хто хоче видітй охоту та красу, 
то най лишъ приходить до насъ у красний храмъ. 
Скучно ёму чей не буде, бо цілі молоді гори тутъ 
вамъ зляжуть, якъ-би іхъ вітеръ змівъ. — Але що 
вамъ казати, коли навіть и зъ лядського боку ле-
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гіні приходятъ. А хороші тоті галицькі легіні, хо
рош!! лишъ стань та дивися.

Відъ насъ зповъ хожують ажъ до шістёхъ 
сілъ на храми, — ходятъ до Сердіівъ, у Плоску, 
до Тораківъ, до Киселицівъ, у Дехтенець и въ Дов- 
геполе, — ба декотрі ходятъ ажъ у Шипітъ або 
тяръ ажъ у Молдовицю. Та й ніщо уже й казати, — 
скрізь насъ такъ красно та честно приіімають, що 
дай Боже лишъ усімъ добримъ людямъ такъ! — 
Ми зновъ за тото стараемось, аби й іхъ такъ по
величати , якъ вони до насъ прийдуть, або ще й 
ліпше; бо Сторонець, знаете, перше село на всі 
буковинські Гуцули, та ми не хотіли бъ сорому на- 
братися, а ми парубки вже й тілько ні.

Тому тото мій братъ бувало — вінъ бувъ стар
шимъ парубкомъ у селі — скоро прийде неділя 
передъ кра с нимъ храмомъ, скличе съ церкви 
всіхъ легінівъ до себе, та дае імъ порядокъ: — ти 
Федоре, каже, підешъ съ тими а тими противъ Дов- 
гопілцівъ; а ти Андрію зновъ съ тими а тими пі
дешъ мині въ стріть Дехтеиецькимъ, и такъ далі. — 
Такъ вамъ уже роспаюе красно, що другий и 
съ письма такъ не удавъ би , поки світа. — А самъ 
уже стараетця про базарь, — базариско въ насъ 
страхъ велике—то вінъ якъ накаже підпарубочні, такъ 
ёго й обтичуть молодили смерічками та всілякимъ 
бростомъ, що ажъ любо дивитись. А стежечки вамъ 
починять, стежечки! хоть най царівна прохожаетця, 
не соромъ. — Жидівъ зъ оковитими горілками по- 
заповідае вамъ ажъ зъ Вижниці, а музику заповість 
вамъ місяцемъ уже на передъ ажъ зо само! Гли- 
ниці або тяръ ажъ изъ Сочави, що якъ вамъ по-
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тягнуть смиками, то серденько лишъ якъ на нитоцці 
дригав.

Отъ дастъ Богъ діждати й храму. — Парубки 
вже знаютъ всою службу; ще до опівночи повста
ютъ, повибричуютця, поприбераютця, якъ лицарі; 
плоски въ дзёбні, колачі въ бесаги, посідають собі 
на гарні сідлані коники, та гайда зустрічати сто- 
ронське парубоцтво, якъ уже тамъ відъ брата ро- 
сказъ мали.

А братъ вамъ уберетця въ кармазинъ, кре- 
сапю съ полами насуне на чоло, порошниці, у двое 
черезъ плечі, такъ и сияють; а пистоллетъ ажъ че
тверо засадить за ремінь, та й стане собі кінець 
сутокъ, якъ навертаетця дъ церкві, аби тутъ сто- 
ронськихъ парубківъ ще разъ, та ще краще при- 
вітати.

Коло брата стоять чотири післанці для ёго по
треби , два зповъ післанці стоять кіньми зъ сёго и 
съ того боку села, аби дати знати, якъ буде над- 
ходити славне парубоцтво, а два післанці стоять 
па цвинтарпіхъ дверяхъ зъ малёваними Фляшками, 
аби частувати кождого а кождого парубка, котрий 
ступить черезъ порігъ. Така вже, бачите, у насъ 
установи. — А ще вамъ скажу, що тоті чотири пі
сланці, що стоять зъ братомъ, називаютця стрілці; 
бо вопи мають таку службу, що скоро яка сто- 
ронська дівка надійде, такъ вони ій заразъ на ві- 
ватъ мають стріляти, віттакъ відводять іі два ажъ 
у цвинтарь, а тутъ чекае вже моя старша сестра, 
та веде у церкву святу, де зновъ середуща сестра 
жде, аби іі красно де постановити. —
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Кінець села, чути, стріляють: се вже Идутъ па
рубки. Музика тамъ стоіть зъ однимъ післанцемъ, 
а друга зъ другимъ — бо ми бувало усігди по 
двімузиці кличемо. Зачинаютъ відгравати на при- 
гістъ, а жидъ, що стоіть зъ двома непочатими ба- 
рилками при братові, то лишъ усміхаетця клятий, 
бо знае, що такъ и съ порожними бербепицями верне 
домівъ! 

Приідуть парубки. — Братъ імъ клонитця, ви
тав малёваними порційками, та И провадить у Бо
жий дімъ. Тутъ ажъ чи не сімъ попівъ а восьмий 
дияконъ соборну службу правлять, Господи! — а 
дяківъ таки й не рахуй, такого понасходилося; та 
якъ вамъ разомъ усіма заспівають, то ажъ якось 
страхъ слухати.

Церкви въ насъ красна дуже, та убрана: образи 
святі всі підъ золотомъ та підъ срібломъ, лишъ за 
тілько хиба, що тісно, таки такъ тісно, що въ храму 
лишъ старшія та дівчата входятця въ середину, а 
парубки хиба що світло постановлять та служби 
віддадуть, віттакъ мусять виходити на двіръ, та 
чекатп водосвятия. Але легіні , коби здорові, не 
конче й журятця про се, —де бъ вже мавъ правду 
дівати!— Вопи зроблять вамъ дорогу відъ церкви 
ажъ на гостинецъ, та чатують, якъ яка дівка при
ходить, — Господи! то жъ то вже іі обзирають 
зъ усіхъ боківъ! — отъ такъ лишъ насъ тутъ Ено- 
ралъ на муйштрунку обзирае. —

Приіхали парубки передъ церкву. Заразъ ско
пили підпарубочі, що вже на поготовъі такъ и сто
яли, та повідберали парубкамъ коні; бо у насъ, зна
ете, така вже поведінка, що въ яку небудь оруду:
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най буде храмъ, пай буде старощиннв, най буде 
весілля, а най буде таки и простий тапець, такъ 
мусять підпарубочі ватажнимъ парубкамъ коней па
зити. Якъ-би який Флекевъ сёго не пантрувавъ, то 
й не приймили бъ ёго парубки ніколи въ парубки. Чи 
скажете ноже, що се діло пе добре? — Ой ні, се 
таки такъ мае бути!

Віддавши парубки коні та скіичивпш діло въ 
церкві, стали собі по цвинтарі прохожатись—а цвин- 
тарь у насъ великій! — Витаютця одні зъ одними, 
пізнаютця, сміютця, жартують. Росказують одні 
другимъ, якъ тамъ въ нихъ діетця, що тамъ чу- 
вати, хто до кого залишивъ ходити, хто посватався, 
хто побравъ, — отъ звычайно, якъ бурлакамъ зарядъ; 
чимъ би й журилися. А чоловікъ, кажуть, мусить 
чимось журитися на сімъ світі — отъ такъ и наші 
парубки. Айя журився, страхъ ! — одно : що вусъ 
той дідьчий пе хотівъ рости, а друге: Корочукова 
Аксенія казала, що прийде па храмъ, та й не прий- 
шла.— И братъ мій не бувъ конче при волі,— 
знати, що такожъ очікувавъ когось, та нема. Ажъ 
тутъ дивлюся — ідуть сутками два парубки, одинъ 
рижимъ а другий каримъ, а самі поубірані, що краще 
й не може бути на світі, — пави та й тілько.

„ Бадіко!“ кажу я, та й справляю па гостинецъ,— 
„адіть!” ■— „Гей ! ” крикнувъ мій братъ , та ажъ стре- 
пенувся: „Де жъ варэ такъ прибарилися ?“— А 
самъ кинувся до свого коня, що зъ другими кіпьми 
парубоцькими стоявъ у пастівшщі сідланий гото- 
вий. Другі парубки тожъ само собі до коней, але 
вони ще й не іТосідали, а братъ уже летитъ у за
води тихъ двохъ гостей зустрічати.—
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Позлітали съ коней якъ соколи, поцілувалися 
коли не більше, якъ десять разъ, пообзиралися, спла- 
кнули трохи,— якъ-би мій Фудульпий братъ знавъ, 
що я вамъ оце оповідаю, то бігме ще бъ въ лице 
мині давъ, — а віддавши колачі, ведутця по-за 
шию до церкви. Тимъ часомъ поприлітали й другі 
легіні, що зъ братомъ у ватазі були, и поклонилися 
гостямъ, віддавши колачі. Але доки що куди, доки 
нідбарубочі зновъ коні повідберали, минуло вже й 
водосвятие, а люде зачали помалу съ церкви вихо- 
дити.

Парубки заразъ и цупъ 1 зробили дорогу, куда 
будутъ дівки йти, а самі такъ и тішатця, що собі 
зъ ними поморгаютъ,— що того, бачите, парубоць- 
кій накоренокъ може!

Братъ посадився съ тимъ парубкомъ, що 
ёго такъ щиро дожидавъ, коло самихъ дверей, аби 
вже вамъ ні однісіпьку не перепустити, але обіз- 
дрівшп іі зъ усіхъ боківъ и съ переду и зъ заду — 
Боже мене прости. А Илашъ (такъ звався бра-' 
тівъ товарищъ) уже такий радъ! — Ия вже таки 
ажъ неможу устояти, такъ мене, бачите, кортить на 
дівочі жарти надивитися.

Вийшла одна, не ступав вамъ зъ дрібиа, ні!—. 
хтось гадавъ би, що не знати - що; вийшла друга, 
такъ вамъ и надюндюжилася, ніби хтось такого 
діла уже не видівъ; вийшла третя, упхала лице 
въ рукавъ, ніби вона соромитця, а тутъ такъ пи- 
щечкомъ и дивитця на насъ ! — вийшла четверти , та 
вамъ па парубківъ моргав, ажъ таки проситця. 
Що тутъ мати зъ боку іі товкмачить, щоби соромъ 
у лиці мала, — але де жъ тамъ! За нею вийшла
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пята, якъ зарегочетця! — А тітка йде зъ заду, 
та якъ іі упече палицею по спині! — Парубки въ 
сміхъ! — такого реготу наробили, що ажъ па- 
нотець петропопа мусіли зъ вівтаря крізъ віконце 
палцемъ намахувати, щоби ми тихо були, а намъ и 
ні въ тотъ бікъ. Дишъ Илашъ не любивъ ніколи 
зъ дівокъ сміятися.— Скоро ми въ регітъ, а вінъ до 
брата : „А іцо, каже, не йдемо Иванчику ?“

Лишенъ що братъ кинувъ па ёго, аби мовчавъ, 
ажъ тутъ виходить изъ церкви —- дівка ? ні не 
дівка, але хтось гадавъ би, що се якась царівочка 
до насъ па храмъ прийшла, така собі пишпа та 
убрана! Чоботи червоні, сорочка рантухова, опинка 
волочкова на ій, пояси крамські, а коралівъ та мо- 
нества на шиі — може на якихъ кількасотъ левівъ 
срібнихъ. Але все тото Фрашки, — подивітця ко 
ви ій лишъ у лице: пай и Добошева Дзвінка схо- 
ваетця, а більше не маю вамъ що й казати.

Скоро ступила черезъ порігъ , глиппула ніби 
трошки гей зъ ненароку по парубкахъ, а віттакъ 
чимъ борше обернулася до дверей, та й махнула 
ручкою : „Ходіть бо, ходіть же!“— а рученька въ 
іі новъ леліенька. —

Илашко ажъ нестямився :—„Ачиясе?” питав.
„Та се моя нерва сестра, “ каже братъ; „се 

мові Яблонецькоі тітки донька,"

Заки ёму се братъ росказувавъ, вийшли се- 
стри съ церкви, узяли свою Калину (такъ вона 
звалася) по-підъ руки й повели на базарь, а братъ 
моргнувъ на парубківъ, та ну жъ усіма й собі па 
базарь за дівками.
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Най вони тамъ здоровенькі розшабашовуютця, 
а я вамъ тамъ часомъ роскажу про Илаша.— Бувъ 
се старший парубокъ довгопільский, синъ староі 
Хороцованихи, що за неі казали, що вона своі 
сороківці ділеткою міряв. Чи се правда, чи неправда, 
не знаю вамъ уповісти, бо вона мині своіми соро- 
ківцями не хвалил ася, але тілько знаю , що по-надъ 
неі не найшлося богача на всі наші гори. А мала 
вона двохъ синівъ: одного Илаша, що ми за ёго 
говоримо, а другого Василя, що зънимъ прийшовъ. 
Батько іхъ давно померъ; а кажутъ, що хожувавъ 
зъ Добошемъ; зъ рештою чи ходивъ, чи не хо
дивъ, а сини славпі разъ мавъ; одинъ кращий та 
гарнійший відъ другого.

Ми зъ маленьку зналися, бо нені наші щось 
були собі таки не чужі , та й дуже обі нави- 
ділися. Але ніхто вже такъ не любився, якъ мій братъ 
зъ Илашемъ, а я . зновъ зъ Василемъ, — люде 
намъ бувало дивуютця. Але жъ бо й не було 
щироі душі по-надъ мого Васильчика. Ні вінъ безъ 
мене покойпий бувало нічо не орудуе, ні я безъ 
ёго; ми навіть и одноі днини у парубки уписалися, 
такъ тото ми собі добре жили.

Ми зъ Василемъ були собі ровесники, а наші 
браги то само, лишь що наші брати були чи не 
шістьма годами старші відъ насъ. Отъ тому й не 
випадало намъ межи старші парубки пхатися, — за 
тото стали ми собі оба май у посліди, та дивимося, 
якъ виходять дівки, — ніби тото й ми вже страхъ 
якъ розуміемо, що по чому; а вусъ ледве що гараздъ 
и засіявся, — але де бъ, якъ тотъ каже, біда діла- 
ся ? — Лишенъ, бачите, що мп гараздъ розморгали-
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ся до дівчатъ, ажъ тутъ виходить Калина, — Го
споди! якъ мій Василь не почервоніе!— якъ мене 
не вфэтить за руку! — а віттакъ якъ не задро
житъ ! -— ажъ я переполошився.—

„А се що тобі Василю такого ?“ питаю.

„Та нічо,“ каже; „тихо!“— А самъ якъ ви- 
дивитця на неі!— таки іі очима івъ би.

„А що, може не красну маю сестру запи
тавъ я ёго жартуючи.

Вінъ мині на се ані слова, але потягъ бор- 
жій на базарь.

На базарі — отъ звичайно на базарі. — Одна 
музика грае по однімъ кінці, а друга по другімъ; 
шинкарі позасідали собі у два ряди съ повними 
терхами та зъ усілякимъ судникомъ; дівки поста- 
вали громадками, та своі речи правлять, хто іхъ 
тамъ зна , що — отъ звичайно дівки; а парубки 
поставили, та лагодятця на танець. Танець завівъ 
Илашъ съ Калиною, а парубки кождий собі по дівці, 
та гай за Илашемъ, такъ и розпосятця !— А то- 
пірці не літають , ні! ажъ за очи ловлять, такъ 
блищатця въ сонці. Дпинку давъ Богъ таку ясну 
та веселу, що люде ажъ помолоділи. А дівочки вамъ 
не роспустні, ні! — навіть и ні въ той бікъ, що 
мами зъ заду дивлятця та литъ собі на посі кар- 
бують, кілько би тото допецці кулаківъ дома уси- 
пати, або таки ще дорогою, вертаючи съ храму,— 
а храмъ у насъ ведетця черезъ цілихъ три дні, то 
назбераетця кулаківъ тихъ май, май!-— Але дівочки 
не журятця, — добре що матірки тутъ нічо не 
кажуть, а дома — хто тамъ видітиме, якъ та й що.
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Такъ собі дівочки. А братъ зъ ватажними па
рубками такъ звиваютця, та частують, та приплі- 
скують, та додаютъ охоти, звичайно, якъ гостямъ, 
та ще такимъ милямъ гостямъ. Илашко Калину 
таки й не пускав зъ рукъ, въ одно гуля та гуля, 
а топірчикъ и не дотикавтця ёго, въ одно по-надъ 
головою шумитъ, ажъ старі люде дивуютця; а Ка
лина вамъ —< справді калина. Лишъ що калина въ 
гаю цвіте та не говорить, а наша Калина и цвите 
и смівтця и говорить и моргавтця по де-коли 
зъ Илашкомъ , часомъ и засоромитця трошки; бо 
легінъ не знав вже годі, та часомъ щось и скаже, 
що й самъ не знав, іцо вінъ казавъ. Ну пропавъ, 
та й доста того; се вже й сліпий далі уздрівъ би, 
не такъ ми.

Лишъ Василь сегодня ні смівтця ні гуляв,— 
вінъ и такъ не конче бувъ до того гуляния, а се
годня ёму й не наводи таки нічо, бо можетъ ще й 
въ лице дістати,— Дивитця на Калину, та й мовчить.

„Та йди бо, та гуляй!” кажу я; „чогось осто- 
ропівъ ? ади онде стоіть Маріка (моя середуща 
сестра ). Ану йди, та вже вимахай нею, аби зна
ла, съ кимъ разъ гуляла. Вона черезъ цілий тиж- 
день такъ и радувтця, що съ тобою гулятиме.“

„Е, що мині тамъ до твові сестри,* воркнувъ 
Василь. „Пай собі гуляв про мене, съ кимъ хоче; 
зо мною певне що не буде.”

„Отто жъ бо й ти Файно наговоривъ!— Чекай, 
скажу я Маріі, не бійся.”

Василь лишъ кинувъ головою, ніби тото от- 
такъ: та кажи, мині байдуже.
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„Юрію, а ходи ко сюда!к закликавъ мій братъ, 
стоячи та чудуючися, що-за танці Илашъ съ Ка
линою виводять, таки ажъ землі не досягаютъ. До- 
ста того, що глиницькі цигани самі вже казали: 

Ми вже, кажутъ, по весілляхъ та по храмахъ свій 
вікъ збули, але такоі гульні ми ще бігме, що не 
виділи.” А Илашко ще дуще , гей несамовитий! — 
а не веселий, ні! Гей ніби вже знавъ, що вінъ 
оце въ остаіше у насъ на „краснімъ храму” гу- 
ляб.— Най мині ще хто скаже, що душа не віщуе 
свое горе!— Та що съ того, що дуща віщуе 
коли серпе годі навчити ! Люба — згуба, шепчѳ 
душечка; а Калинка слухае , та отъ що : прилипла 
якъ мідъ до легіня. А тутъ не знаю, чи коли до 
теперъ и бачилася гараздъ, бо Яблониця далеко, 
а Калина якъ ще була маленькою у насъ на храму, 
такъ и небула ще до теперъ. А коли бъ знала, яке 
ще мае діятися, то була бъ и не приходила. — 
Але що,—. чоловікъ нс годенъ своій долі такъ 
утечи, якъ земля відъ сонця не годна відступитися. 
Та вже най-би зъ рештою и такъ було, лишъ ко
ли бъ тота доля май по правді робила, а то дастъ 
одному за багато, а другому таки нічого, Богъ би 
іі побивъ.—

Але доки долі буде, а я обірву відъ брата 
якийсь кулакъ; бо вінъ мене відъ-коли кликавъ, а 
я тутъ зачавъ вамъ рацію про любу та про долю, 
ніби ви сёго діла и безъ мене не знаете,—« Гос
поди ! — Отъ біжу ліпше дъ братові.

„Що казатимете, бадічко?”
„Иди,” шепнувъ мині братъ въ ухо, „та проси 

неню, аби борше стілъ лагодили, бо вже далі пора.”
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„Заразъ,” кажу, та й скочивъ домівъ,—- наша 
хата, знаете, заразъ таки коло церкви.

„Нене!” кажу, „бадіка просили , щоби стілъ 
лагодили.”

„Та стілъ уже, синку, відъ-коли готовий! 
хоть заразъ пай просить.” — Я въ заводи до 
брата: „Стілъ уже давно готовий, бадічко; чи ска
жете казати музикамъ, аби стали?”

„Кажи,— але кажи імъ такъ, що якъ будемо 
йти идъ хаті, то най-же мині грають, не жартують! 
А при столі аби мині хіба лишъ до оченашу ути
хли.”

„Гай, гай!” кажу та й махнувъ, аби робити, 
якъ мині казано; бо я, знаете, свого брата дома 
гірше боявся, якъ теперъ не знати якого Енорала,— 
та й таки такъ и мае бути, щоби молодший братъ 
старшого боявся,— а може ні?— Може де й ні, 
але въ насъ межи Гуцулами уже разъ така уста- 
нова, та й ніхто іі не переиначить, бо у насъ, 
знаете, старі руські обичаі ще чисто утрималися,— 
коли не ліпше, якъ на самій Украіні: бо Украіною, 
бачите, орудувавъ, хто хотівъ, та все ій свое на
бивавъ. Але до Гуцулівъ, Богу дякувати, не ковче 
Ляшківъ, та Недоляшківъ, та Переляшківъ, та якъ 
погана віра май зветця, -— и кортіло. У насъ 
справа швидка : зъ креса та въ груди — за дпмомъ 
не видко, за громомъ не вчуешъ.

Тото лишъ теперъ перейшли Гуцули па біду. 
Але зъ-за мого веремя ще инакъ було. — Охъ , 
охъ ! — милий Боже ! ти високо , царь далеко, а 
песі-віри роблять, що хотять.— Але чей колись 
и на наші ворота сонце засвітить.
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У насъ на храмахъ обберають такожъ старо
сту, якъ-би й на весіллі. У насъ тогді бувъ одинъ 
чоловікъ, Ферикъ називався, за храмського старо
сту. Отъ и прийшовъ, та й ставъ просити до 
столу, а тото вже таки гараздъ пізно було, такъ 
собі парубоцтво здорове погуляло, и ні въ той 
бікъ, що сонечко вже потало у Чорногору, щоби 
тамъ нашему панові Добѳшеві поклонится, та Й 
ёго у „красний храмъ” до насъ запросити. Чогось 
баритця ще любчикъ нашъ, — але прийде вінъ 
колись, хіба би тоту Чорногору вітеръ уже роздувъ. 
А доки вінъ прийде — то ми хіба ходімъ зъ Богомъ 
та просимо й васъ, пани моі честні, будьте ласкаві 
на хлібъ, на сіль, та на що Богъ давъ , та добрі 
люде прилагодили. Не гордуйте, прошу; хоть у 
насъ великі приправи не найдете, то найдете чисте 
серце та щиру думку, — а хоть тота думка трохи 
бистра, якъ ті вітрове въ нашихъ горахъ, то нічо 
тото не шкодить; ліпше такъ, міркую, якъ щоби ми 
ходили замлілі та бездушні, якъ ті ваші міщапе, що 
щиру думку та нітъ-вісти май що малпують, а тутъ 
раді би чоловіка въ лижці води утопити. Ми не 
такъ : ми васъ хіба у мідку солоденькімъ утопимо, 
а бити васъ бігме не мемо, — пай васъ Господь 
бьб ласкою своею та усімъ добромч., а ви зновъ 
будьте добрі на насъ, та не цурайтеся насъ про
стихъ Гуцулівъ, ані нашего столу. — Просимо, 
будьте ласкаві!

Музйки пішли у передъ, за ними повели моі 
сестри та дівки зъ сестриноі ватаги сторонськихъ 
дівокъ. Віттакъ пішли другі музики, а за ними ру
шили парубки,— на самъ передъ мій братъ вівъ 

2
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Илаша и такъ далі проводивъ кождий парубокъ зъ 
братовоі ватаги усе по два сторонські парубки, 
якъ тото вже у насъ установа. А я свого Ва
силька ледве відшукавъ по базарі,— стоявъ собі 
сердешний підъ яворомъ та мнувъ шириньку у ру
кахъ, ажъ тутъ я зиркъ на его, а вінь плаче!

„А се Василю якоі?” писнувъ я , — а чи тобі 
лишь хто що не казавъ ?”

„Не казавъ,” каже, а самъ ще душ,е!

„Я це не розумію,” кажу, „може я тобі чимъ 
прогрішивъ, та тобі такъ банно? Коли що було, 
братчику, то вибачай, я це бігме не хотячи, 
цить же, не плачъ!”

Вінъ лишъ на мене подивився, а далі промо- 
вивъ : „Ти мині, Юрійку, нічо не виненъ.”

„Такъ чого жъ плачешъ? Гей! якъ-би Ма
ржа виділа, що такий легінь, моспане, плаче, 
тото жъ сміялась би—а хто жъ бо таке видівь..

ТраФИвъ я на лікъ: якъ опарений кинувся мій 
Василько , обтерся боржій та й уФативъ мене за 

руку:
„Ходімъ!” каже.
„Отъ такъ, то що инше,” кажу я, „такъ але, 

ходімъ !” Та й пішли.
„Лишъ не сади мене коло —---------- —
„Коло кого?” питаю.
„Та коло — Калини, чи якъ іі тамъ звете.
„Та хоть-би й радъ посадити, то «е посажу,” 

кажу, „бо коло неі Илашъ сидітиме.”
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„Илашъ ?” заскреготавъ мій товарищъ зубами, 
та й білыпе нічого не говоривъ черезъ цілий вечеръ, 
ти казавъ би, що хтось ёго заловивъ. Въ хаті — 
звичайно якъ у храму. Стіни оббиті коверцями, сві- 
тло горитъ ; куда обернесся, столи ажъ вгинаютця, 
по тімъ боці за столомъ сидятъ дівки, якъ ті квіти 
у грядоцці, а по сімъ боці коло столу сидитъ зновъ 
славне парубоцтво, та щебече собі якъ дрозди. На 
стілці противъ столівъ сидятъ музики та заводятъ, якъ 
то звичайно передъ вечерею, якоісь волоськоі туги, 
що ажъ серденько топитця, а коло печи пораютця 
пеня ажъ съ трёма кухарками, та ладятъ страву.

Илашъ сидитъ противъ Калини, я свого Ва
силя посадивъ противъ Маріі, а самъ піитовъ бра- 
тові помогати; бо братъ, знаете, не мавъ при столі 
сидіти, але за гості старатися,— така вже въ насъ, 
бачите, поведінка.

Помирилися, помолилися щиро Богу небесному, 
староста поклавъ на стілъ ажъ шість мисокъ вели
кихъ грітоі зъ медомъ горілки, та ставъ частувати. 
Я зновъ зъ братомъ крою колачі, неня подали 
страву на стілъ, парубки чаркують порційками ажъ 
любо, а дівокъ силою засипають, котра не хочѳ 
винити. Бесіда мила, козацька; братъ та ватажні па
рубки гостеньківъ усе демнають, усе просятъ, ненька 
такі раді, що ажъ Богу святому молятця, а Илашъ 
топитця таки, дивлячись на свою Калину, а вона 
зновъ гине, дивлячись на ёго. Лишъ Василь якъ сидитъ, 
такъ сидитъ собі невеселий. Що сестра ёго займае, що 
другі дівчата зачіпають, — бо по -надъ Василя, 
знаете, не було кращого парубка на цілу Буко
вину,— що таки неня, та братъ, та я приговорю-
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емо, — годі! та й роби зъ нимъ', що хочъ. Але 
дивлюся я, сестра лишъ увяла. Я кинувся до неі.

„Сестро, а вамъ що------- ?” Прибігли й неня:—
„Я бо тобі не казала Маріо, щоби ти тілько не 
гуляла. Боже мій! съ тими дівками, якъ вони 
не хочуть мене слухати.”

„Та Марія,” кажу, „й кроку вамъ сегодня не 
зробила въ танці. Чого бо й ви ще відъ неі хо- 
чете? А дайте жъ покій дівчищ!”

Неня ажъ зажурилися. „Такъ чогожъ?” ка
жутъ ; „чи не зъ очей лишенъ ? Одокіе! а заведи 
ко сестру до комори та постели, най трошки ляже, 
може ій лекше буде. ”

Одокія (старша) узяла сестру по-підъ силу, 
та веде въ кліть, а я кинувся въ передъ,Ьщоби бор- 
жій кліть відомкнути та постелити.

Отъ лишенъ що Одокія положила сестру на 
підкладъ та накрила, ажъ тутъ кричитъ мій братъ 
съ хорімъ: „Юрію! а де ти?”

„Озьде, бадічко!” відзиваюся я та й біжу въ 
хороми.

„А подивися ко, де Василь дівся,” каже братъ,— 
„я й ні въ тотъ бікъ, якъ вінъ вийшовъ съ хати.”

Я кинувся на двіръ, нема, — у пасіку , нема; 
ажъ дивлюсь у пастівникъ, а вінъ коня собі лаго- 
дить.

„А це якоі зновъ, Василю?”
„Та отъ такоі, що хочу іхати домівъ.”
„Коли бъ бувъ хоть горілки пивъ, то ще не 

дивувався бъ тобі, а то й горілки не кушавъ, а
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таке зводить, що сміхъ и людямъ уповідати. А неня 
та братъ що казали бъ, якъ-би се ти зробивъ?”

„Отъ скажетъ імъ, що я заслабъ чогось та 
й поіхавъ до дому.”

,,Алежъ бо такъ! Та братъ мині кулаківъна
дававъ би, що й до другихъ Николівъ чувъ би, 
якъ-би я ёму сказавъ, що ти занедужавъ, а я тебе 
до дому пустивъ, та ще й самого. Не пускаю, 
кажу.” А самъ трутивъ ёго відъ коня, здоймивъ 
сідло та й понісъ у кліть, щоби замкнути.

Въ мене діло бувало горитъ; загадавъ та й 
зробивъ. Вихожу на двіръ, а Василь ще въ пастів- 
ниці, якъ стоявъ, такъ и стоіть.

„Ходи въ хату Васильку,” явъ я ёго по добру 
голубити, бо знавъ , що Фрикою зъ нимъ и тілько 
не вдію. „Ану жъ ходімъ,” кажу; „мене такъ кор- 
тить съ тобою горілки випити, ажъ страхъ! Я іі 
сёгодня й не коштувавъ. Ану, брате, та випьемо 
й собі по чарці, ворогамъ на збитки!”

„Чекай,” каже, „заразъ піду, най лишъ трошки 
прохоложуся, бо мині душно.”

„Такъ же ходімо у садъ,” кажу я ёму; „тамъ 
такъ красно , тамъ я тебе проведу, а віттакъ пі- 
демо оба въ хату.”

„Ходімъ!” каже, та й пішли.

Підъ садомъ стояла наша пасіка, на всі боки 
обцаркована, а мали ми тогді білыпе, якъ двіста 
матокъ бжілъ. Підъ пасікою була лавочка: „Отъ 
тутъ,” каже Василь, „сядьмо собі.”
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„Добре,” кажу, та й посідали.

Гості одні въ хаті бавлятця (бо вже було 
по вечері), одні гуляютъ на дворі, а декотрі спі- 
вають собі за музиками, навіть и пеня, що до спі- 
ванокъ не конче ласі були, заспівали собі зъ до- 
брими людьми; не такъ уже про свою волю, бо 
вони дуже вамъ зъ роду журливі були, але щоби 
гостямъ охотп додати. А музика такъ красно й по
тягав за співанками ! — Боже любий! шкода , що 
до насъ не конче добре було чутися, бо пасіка гей 
далічко відъ хати. За тото жъ бо місяць такъ намъ 
красненько и світить ! А Василь мій такъ таки вамъ 
затуживъ, що ажъ не можу вамъ сказати.

„Та й не уповішъ мині, товарищу, що тобі е 
такого?” питаю я по часові.

„А цить же,” каже вінъ, та й слухае,— ажъ 
чуемо, двері рипъ до пасіки.

„Братчику, любчику, голубчику!” ставъ хтось 
у середині казати , „дай мині яку пораду, бо гину.”

„Та годі жъ бо, Илашу, годі !” обізвався мій 
братъ. „Порада тобі готова: ти любишь Калину, 
а Калина любить тебе, — віно, хоть-би въ моіхъ 
сестеръ таке! А дівка — якъ самъ знаешъ; та до 
того тобі така господарна, що пари ій нема. Стара 
зновъ жона честна та ані разъ не Фудульна. Отъ 
шли въ неділю по рушники, та й годі. Твоя неня. 
знаю, що відъ-разу пристанутъ, а я съ Калини- 
ною самий поговорю, скоро по храму; та й все 
буде добре, такъ маю въ Бога надію.”

Илашъ ажъ підскочивъ, та братові по-за-шию: 
„Ей! світе ти мій, братчику ти мій щирий та любий!”
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Більше не мігъ и проловити зъ радощівъ.

„Та годі бо, годі!” каже братъ, „бо ще мене 

задусишъ.”
„Та коли жъ бо я не маю брата по-надъ 

тебе,’’’ каже Илашъ, „та й не зможу тобі віддячи- 
тися. Чому мині Богъ не давъ сестру, щоби бувъ 
іі за тебе віддавъ.”

„За тото,” перебивъ ёго братъ, „дамъ я свою 
одну сестру за Василя; знаешъ, отъ може таки 
Марію, бо вона на ёго щось дуже приязно сего
дня дивилася.”

„Але, що датъ ?” питав Илапіъ весело.
„Чому ні?” каже братъ.
„Дай руку!”
„Озьде й рука й слово, що дамъ.” 
„Ходімъ же пити слово !” каже Илашъ.

„Ходімъ!” Та й пііпли. А Василь якъ вамъ 
засмівтця! — ще й сегодня мині страшно відъ ёго 
такого сміху.

„А чувъ?” питав мене.
„Чувъ.”
„Такъ ходімъ и ми въ хату, щобъ виділи, 

якъ буде твій братъ зъ моімъ братомъ слово пити.
„Добре,” кажу, „ходімъ!” Взялися та іі пі- 

шли.

II.

Минувъ и храмъ. Гості розъіхалися, кождий 
у свое. Братъ випровожавъ тітку ажъ противъ Усті-



рікъ, та такожъ вернувся, діставши відъ Калини 
вже красну та красну шовкову хустку на шию (ще 
й сёгодня іі мае), а мині зновъ дала премудру 
дзёблинку міцкову та й запрядачъ деликатний. Братъ 
ій зновъ віддарувався крамськими чобітьми жовтими, 
а я дуже мудрою политикою багровою на пядь. У 
насъ бо, бачите, уже така установа, що родина, 
якъ іде въ гості, то даруетця. Чомутото такъ, то 
не знаю, але якъ люде роблять, такъ и ми.

Храмъ бувъ у понедівнокъ, а на другу неділю, 
прийшовшп съ церкви та пообідавши, неня собі 
лягли на постіль припочивати; бо зъ великоі оруди 
та гей трудні були, — а братъ узявъ чудотвор- 
никъ у руки, та читак коло стола на голосъ; бо 
неня дуже любили слухати, якъ вінъ читак, часомъ 
такъ и задрімають солодко, отъ якъ и теперъ. Се
стра зновъ сидять собі на дворі на приспі, та — 
отъ якъ тото вже дівкамъ зарядъ — регочутця та 
судятъ другихъ дівокъ, що въ храму були: ба ся 
мала згрібну сорочку, ба ся мала подерті чоботи, 
ба та не знала гуляти, ба на тій урвали хлопцѣ 
морщиння, ба друга зновъ винила порцію горілки 
відъ-разу (ніби вони не пьютъ, лишъ щоби піхто 
не видівъ), ба ся зновъ сякъ, ба та зновъ такъ,—. 
отъ що й робили бъ білыпе! До того ще посходи- 
лися відъ сусідъ дівки —■ ярмарокъ та й годі ? Ажъ 
братъ мусівъ вийти, та іхъ въ садъ нагнати, бо 
були бъ не дали нені й відпочити. Лише сестричка 
Марічка ие була межи ними, — лежала вона собі 
сердешна въ пасіці, та такъ и плаче тихесенько, 
ніхто не знак чого , а приповістися й мині навіть 
не хотіла, не такъ щоби кому другому сказала.
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„Що вамъ сестричко?” питаюся я іі, увій- 
шовши до пасіки (бо въ насъ, знаете, кажетця 
старшимъ браттямъ та сестрамъ „ви”). „Ви щось 
відъ того храму якъ не своі стали. Чи вамъ лишъ 
хто що не казавъ ? 1 аже маете на-щось братівъ 
претці, Господи! Скажіть лишь бадіці або мині, 
та ми ёго въ капусту посічемо.”

„Нічо, братчику,” сказала сестра, та лишъ 
ручкою махнула, а далі й каже: „Отъ сёгодня 
однако неділя, поіхавъ би у Довгеполе відвідати — 
Василя.” А се доказала вамъ уже на силу, та 
й сховала головку въ джергу.

Мене пеня въ голову не била; знавъ и я, 
куда що й по чому въ світі,

„Иду, кажу, „коли бъ лишъ бадіка хотіли пу
стити. А ви нічо сестричко не переказуете въ Довге
поле ?”

Сестра лишъ на мене подивилася.— Боже 
милий, Боже! сестричко моя люба! теперь уже на 
мене не подивисся ніколи синесенькими твоіми очи- 
цями. Слези мині закрутилися — вийшовъ съ па
сіки, не допитуючися далі.

Увійшовъ я въ хату. Братъ усе читавъ, якъ 
читавъ коло стола ; меня дрімали, а я ставъ коло 
печі, та й чекаю, ажъ братъ ста'Пе.

„Може тобі чого треба, Юрію?” запитавъ по часі.

„Чи не пустили бъ ви мене, бадічко, у Довге
поле ? Кортить мене відознати за Василя.”

„Про мене, каже братъ, погадавши часокъ. 
„А съ чимъ же жъ ти підешъ, коли й колачі мину- 
лися и горілки дасть Бігъ ?
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„Горілка бу де,” кажу, „коби гропн, а колачівъ 
я маю пару ще своіхъ.”

Братъ посягъ у ремінь та й виймивъ миш со- 
роківця. „Йа!” каже, „та возьметъ по дорозі око 
горілки, а теперъ уберися миш пишно та прийд 

сюда, щоби тебе обіздрівъ.
Я въ підскоки въ кліть, оіь Уже '' убрався 

та ухожу.
Братъ подивився по мині, та й не мавъ уже 

що й казати, бо до уборівъ не взявъ мене катъ. 
Якъ вамъ бувало порошниці утру та тошрчикъ, то 
не дбаю, аби й до самого цісаря у старости.

„Иди жъ, хлопче, та не барися миш туда, 
наповідан братъ; „ходомъ та и назадъ!

Я насунувъ брови: „Що мене?1 гадаю собі, 
„мають бадіка хлопцемъ звати, коли я вже, Богу 
дякувати. парубокъ, а вусъ уже таки сіетця, 

гмъ!“ . „
Братъ усміхнувся, та щоби мене потопити, й 

каже:
„А котрпмъ ти конемъ ідепіъ хло . .

А котримъ же іхавъ би? рижимъ!”
’’дай рижому покій,” каже братъ, „вінъ не 

давно’зъ дороги, — бери мого.”

Не треба мині се було двічи казати, — якъ 
скочу ’ На млігъ ока бувъ рижий розсідланий, а 
вороний осідланий! Ей то жъ то бувъ бо разъ 
и коникъ уже! хоть підъ якого отамана.

Увійшовъ я въ хату : „Я вже готовий. бадічко; 

чи кажете йти?”
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„Иди, йди!” каже братъ, „та поклонися тамъ 
Илашеві, щоби здоровъ бувъ. Скажешъ ёму, що 
на Петра будемо бачитися, або може й борше.

„Гай, гай!” кажу я, „оставайте, бадічко, здо- 
рові.” Але лишень що я на порігъ, а молодша 
сестра съ крикомъ въ стріть мене: „Илашъ зъ Ва
силемъ, бадічко!”

„Де?!” крикнувъ братъ та кинувъ книжку на 
стілъ, а самъ вибігъ съ хати.

„Адіть! бадіко, адіть онде право Кодомапки. 
Та й у Кучмахъ, не видите? адіть!”

Братъ ажъ плеснувъ у долоні: „Квапився, 
нема що й казати. Біжи випеси мині кресаню, най 
иду пана молодого зустрічати.” А самий такий 
радъ!

Сестра побігла за кресанею, а я уже не сер- 
дитий, ні-' Та й чи жъ и нема чого сердитися? У 
ряди-годи придалося мині на братовімъ коні іхати, 
та й съ того нема нічо. То жъ то би вже були 
Довгопілці дивилися, а Корочукова Аксенія !... Ажъ 
трохи що не заплакавъ. Але ніколи було; бо 
братъ кинувъ, та побігли ми боржій въ стріть пана 
молодого.

„ Слихомъ слихати, 
Видомъ видати, 
А пана молодого витати ! 
Щастемъ, здоровемъ, 
Розумомъ добримъ, 
Ласкою господнёю, 
Дружиною надобною.



— 28 —

Най тобі брате — чи хочу казати, пане по
лодий — Богъ дао

И зъ роси,
И зъ води,
И зъ усеі лободи.

А Пречиста Діва 
За столомъ сіла,

А за нею добрі люде
Тобі доленьку судятъ:

Якъ золото ясна,
Якъ весна красна,
Якъ хлібъ добра,
У сему світові подобна.”

Скоро се братъ проказавъ, такъ и знявъ кре- 
саню, та й уклонився ажъ трічи.

Илашъ нічого не відповівъ, але якъ скопить 
съ коня, якъ обійме бадіку, якъ стане цілувати! 
ажъ мало що не перевернулися. „Дякувать тобі, 
братчику,” тілько й бесіди зъ ёго.

„Та годі вже, брате, годі!” стали бадіка казати 
„уповідай, якъ тамъ було, якъ тебе стара приймила, 
що Калина казала, що твоя неня казали, що Довго- 
пільскі дівчата говорили, почувши, що ти на сто- 
роні посватавъ,— що ? ”

„Ей! та бо ти такого насипавъ, що я вже 
нічого не знаю,” каже Илашъ , „а мині й такъ лишъ 
одно въ голові: моя Калинка. Ехъ тото вже 
нажиюся та нажию, бо е съ кимъ! Чимъ же я 
тобі віддячуся, братчику мій единий?!” та й зновъ 
братові по-за-шию.
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„Отъ и не говоривъ би таке”, каже- братъ, 
„та ще й противъ ночи. Ніби тото я въ тімъ що 
свідімъ ? Отъ любить та й повязала. Ходімъ дъ 
хаті!”

Коли се браття говорили, стоявъ Василь зъ 
боку, та лишъ усміхався, а самъ такий марний, 
маркий! — гіршъ моеі сестрички. Ніхто въ світі не 
сказавъ би, що се вінъ, тотъ Василь, що за нимъ 
дівки гибли; ажъ очи ёму потали въ голову.

„Якъ же, пане підружбо ?” жартую я до ёго,— 
„я тобі вклонився, а ти мині ані слова, —. що се 
такого мае значити? Заразъ мині встати съ коня, 
та красно мене привітати! чуешъ ? Або хочъ, щобъ 
я сівъ онъ на карого, та поіхавъ прічъ, щоби тебе 
й не видіти ? Видишъ, онде кінь уже стоіть таки 
сідланий готовий, я лишенъ що хотівъ до тебе на 
Довгеполе іхати.”

„Чого?” перетявъ Василь.

„Отъ такъ ! чого?— щоби відознати, що ти 
діешъ; бо я боявся, що ти можс розболівся. Та й 
такъ! Чого ти такий страшний ставъ, Василю?”

„Я, страшний? Та хоть-би й такъ, що кому 
до того? А ти не кажи мині більше таке, бо—”

„Во що ?” ставъ я питати, „може мині въ лице 
дашъ ?”

„Щоби знавъ , що таки дамъ. Що кому до 
того, який я въ лиці?”

„Такъ?11

„Такъ !“■
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,.Пу, добре, що знаю,11 кажу я. „Більше тина 
мене токма за се не будешь гніватися.11 А самъ 
умовкъ. Білыпе я до его не промовивъ сёго вечера 
ані слова, такий мині жаль бувъ великий. А я вже 
таку натуру маю зъ роду, що дуже багато треба, 
щоби мене розсердити, але якъ мене вже хто ура- 
зить до живого, такъ мое серце вже не обернет- 
ця, поки світа. Але не щоби я може на его ворогу- 
вавъ; крий Господи! — И сприяти ему буду и въ 
огонь за его піду, а говорите вже не буду, хіба 
вінъ самъ мене на бесіду зачинивъ би, — та й то 
відповімъ ему на его запитанне, розговорюватися 
вже не буду, ані ему мое добре серце не покажу. 
Не красно се такъ, знаю дуже добре , але що жъ 
буду вже робити, коли натура така лукава.

Повходили въ хату.

Неня якъ учули, що Илашъ уже посватаний, 
та й съ кимъ, та й якъ, такі уже раді, що ажъ 
Богу молятця та въ долошки плещуть ; б о вони, 
знаете, Илаша дуже навиділи зъ роду. Позасідали 
по-за стілъ; одна сестра кинулася до печи, друга 
до циганъ по скрипника, — наймеття розіславъ 
братъ по парубкахъ спрошувати, мене зновъ по го- 
рілку до жида, а самъ такий охочий, ажъ гуляе,— 
не тому може, що Илашъ его запросивъ у старші 
дружби. Але вінъ тому такий радъ, що его Илашко 
зъ радіщъ ажъ не знае, що собі робити.

Отъ и моя лиха воля минула помалу. Противъ 
коршми стрітивъ Лейбину Анницю; ставъ, погово
ривъ трошки, пожартувавъ, ущипнувъ зо двічи, 
отъ — и попустило трохи зъ серця. У пропинаціі
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приповівъ старому Дувидові за того жида, що не 
хотівъ устати. А се такъ було:

Одному чоловікові злягла въ ночі жінка, такъ 
вінъ сердешний не знавъ зъ радіщъ, що робити, 
але входивъ барилку, та побігъ у коршму:

„Абрамку, а спите вы ?”

„Гмъ?”
„Чи спите ви, кажу ?”

„Сплю.”

„Встаньте та дайте горілки.”
„А багато?”

„Півъ ведра.”

„А на-що тобі ажъ півъ ведра?”

„Мині жінка злягла, та мині треба.”

„И мое жінке лягло, нівроке, та ій не треба 
горілке, а тобі треба; не встану.”

„Але встаньте, коли я васъ прошу.”
„Я тобі казало, що я не встану; ну иди собі. 

Може ти хочешъ що украсти або зрабувати. Иди 
собі; ну, иди!”

„Ей Господи бо зъ вами!”

„Що Господи? що? Ніби мене твій Господь 
здойме ? Иди собі, кажу, до дідке; бо буду гвалтъ 
кричати. Отъ таки заразъ кричу, ну!”

„Ей бо й ви, Абрамку! Отъ таки дасть Богъ, 
що ви встанете. ”

„Що хлопъ св... рохкае , що Богъ дасть та 
я встану?! А Богъ таки дасть, та я не встану.”
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Ажъ Дувидъ самий засміявся, а товста Ду- 
видиха ажъ за черево беретця: „Дувидлебенъ, гібъ 
же имъ а гітъ бромФенъ/

Хоть я тогді ще по німецьки не розумівъ, то 
я претці знавъ, що до чого йде.

„Дайте, Ду видку/ кажу, „дайте, та вамъ ко
лись ще якоісь приповімъ."’

Дувидъ и уточивъ мині съ підъ самого чопа, 
ажъ вамъ цяти бьють. А мині стало заразъ ще легше 
на серці, якъ відъ Яейбиновоі Анниці. Боже милий, 
нема тото якъ молоді літа !

Дома заставъ уже повно легінівъ, а Илашъ 
мині заразъ и поклонився, та й ставъ просити: 
„Клонюся въ передъ Богу святому а віттакъ вамъ, 
честний брате та й товарищу, щоби були ласкаві 
на сесь колачъ (а тутъ мині вже такі великі два ко- 
лачі плетені міські й подав!) та й до мене на ве- 
сілля у післанціЛ

Я приймаю колачі, та й дивлюся на брата: 
„Якъ ви кажете, бадічко?1'-

„И овшемъ/ каже братъ, „позволю; чомуні/

Отъ лиха воля минула й до решти; та коли бъ 
то, але ще й тоі утіхи тілько відкись узялось, що 
вже ажъ за багато було. А тутъ ні съ кинъ навіть 
и свое серце поділити (бо до Василя уже самъ ні 
чичиркъ). Отъ підійшовъ я до Илаша, та й кажу :

„А чи бачили ви тоті пістоллета, що мині ба- 
діка оногди зъ-за гори винесли?11

„Пістоллетакрикнувъ Василь, схопившися 
зъ місця ,— „ану покажи!“
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„Ану ко покажи!” повторивъ и Илашъ.

Я побігъ у кліть, та Й виношу пістоллвта, а 
тутъ такий радъ, іцо на моімъ таки стало: бо я 
знавъ, що Василь зъ роду за збруею таки іжъ гине.

„Ади! ” кажу до Василя.
„А набиті?” питае.
„Не набиті,” кажу ; „або чому ?”

„Такъ на-що жъ мині іхъ и показуешъ ?” рікъ 
Василь сівши собі зновъ, якъ сидівъ. „Спрячъ іхъ 
собі 1”

„Зійшовъ зъ розуму, та й годі!” гадаю я собі, 
а самъ иду до Илаша, щоби хоть ёму похвалитися.

„Адіть! ’ кажу, „що за мудрота! Лишъ ножівъ 
ще не маю.”

„Я тобі подарую своі ножі,” обізвався Василь; 
„мині іхъ однако не треба. Отъ будешъ мати по 
мині, чй тамъ відъ мене памятку.”

„А ти на-що ножівъ збавлявсь би?” обізвався 
мій братъ до Василя. А віттакъ каже до мене: „Я 
тобі самий справлю ножі. Отъ и завтра можешъ 
піти въ Плоску, та сказати собі робпти пару но
жівъ та й вилки, які самъ злюбишъ.”

„Та вже коли кажете ножі робити, бадіко, то 
кажіть и ретязп нові робпти; бо въ моіхъ геть 
нізки рвутця — такъ зголодалися.

„Ну про мене!” каже братъ; „але дивися, 
щоби мині за того й покосивъ гарно сёго літа.”

„Бігме, бадічко, цілий згарець вамъ скошу,” 
Кажу я. А самий такий утішний , гей-бп мене хто 
На сто копей посадивъ бувъ. —

3
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„Ну, ну!” кажс братъ: „мемо видіти. А те
перь иди, та розсідлай ояде вороного, що ажъ по 
копита въ землю вбився, а все черезъ тебе, госпо
дарю; бо ти не мігъ его розсідлати, німъ бувъ за 
горілкою, — де бн ?!”

„Ей ! та бо ви, бадічко, все лишь сварите та 
сварите; а міінініхто бъ и палцемъ крови не дорізався.”

Всі въ сміхъ. А я й кажу: „Не журітця, ба
дічко, про того, що вашъ вороний трошки собі по- 
постоявъ, за те вінъ собі відъ сегодня за дві не- 
ділі й на весіллі погуляв та мідку випье.'’

„Може й пива ?” накинувъ Василь.

„Пива?” кажу я; „а хто жъ бояре пивомъ 
частув ?”

„Не знаю,” утявъ Василь, та й вийшовъ десь 
на двіръ; а я зновъ пішовъ коня розсідлувати.

Якъ тамъ того вечера въ насъ далі діялося 
не маю що росказувати ; бо самі здорові знаете, 
якъ на запросинахъ діетця: пьють, гуляютъ, гово
рятъ, жартуютъ, фіглі роблять — що білыпе й ро- 
били бъ ? Аишъ Василь не гулявъ, бо сидівъ собі 
смутний та невеселий кінці стола. А сестричка собі 
такожъ не гуляла, бо лежала въ пасіці та тужила. 
Але я собі байдуже: мині лишъ моі ножі та ретя- 
зи въ голові. Гай, гай! милий Боже!

III.

Въ кого нема у весну роботи? Хіба, кажімъ, 
въ того, що не хоче робити.— Правда, що у насъ, 
у горахъ, на весні нема вже тілько кутания, якъ у
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ІІоляниць, чи якъ то въ насъ кажуть, гречкосіівъ, 
яле робота все таки в: ба плоти закладати, ба пе
ресилити, ба 'одно, ба друге. Отъ такъ и зійшли 
намъ тоті дві неділі до весілля, якъ палцемъ мах
нувъ.

Въ четверъ у вечеръ кажуть пеня до насъ; 
„Ну, синку, колачі вамъ готові, та й горілка вже 
въ ладу. Коли жъ люде васъ за люде мають, то 
підііь, а ще токма такому любому товарищу, по
служити.”

„Або ви не ідете, ненько?” питав братъ.

„Поіхала би, синку, зъ радноі душі,” кажуть 
мама; „але гей не бізую. Ідьте жъ теперъ самі та 
веселііця здорові, доки ще молоді; бо старість, син
ку, не радість. Охъ ні, ні! любчику, ні!

Я вставъ, ще далеко було до диини, нагоду- 
вавь коні, вичесавъ якъ дзеркало, що хоть голися, 
осідлавъ братові вороного, а собі рижого. Вимився, 
вичесався, убрався, якъ лицарь якій, оперезавъ своі 
нові ретязи, засадивъ пістоллвта та ножі за ремінь, 
а самъ ажъ не можу діждати, доки сестри бадіку 
уберутъ та налагодять, щоби боржій іхати. Такъ 
тото мині квапно діялося, а про ніщо такъ, якъ про 
свою Аксенію, що іі у весіллі певно вже побачу. 
Лишь одинъ татаръ маю на серці: той собачий 
вусъ, якъ не хоче, такъ и не хоче рости, ти бъ 
казавъ, на укірки.

„А готовий ти, Юрію?” питав братъ съ хати.
„I отовий, кажу, та й вийшовъ съ кліті, на- 

віть и не замикаючи, такъ мині бачите, пильно ді
ялося тоді.
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„А. пороху узявъ ?” питав братъ.

„Узявъ; сто набоівъ. Доста буде ?”

„Доста,” каже братъ; „але Флейтухи мині не 
забудь, господарю, щоби не такъ, якъ оногди.”

„О вже не забуду,” кажу; „мене, знай, ще й 
сегодня вязи болятъ, якъ тоді накрутили.”

„Гайда, гай! Иди лишъ та лагодь коні.”

„Та коні вже відъ-коли готові! Лишъ сідати.”

Підійшли ми дъ нені:

„Благословіте, ненько, на дорогу та й на ве- 
сілля.”

„Най васъ Богъ благословить та й веселить,” 
кажутъ пеня, перехрестивши насъ ; „лишь дивітця 
синку, щоби тамъ якоі колотні не було, бо мині 
сеі ночи такихъ ягідъ уже снилось! А ягоди, ка
жутъ, що то кровъ.”

„Етъ, сонъ мара,” каже братъ, поцілувавши 
неню въ руки, а я за нимъ. Та й вийшли съ хати. 
Але лишенъ що ми впіхали на гостинецъ, ажъ бі- 
жить старша сестра, та й кричитъ за нами: „А 
ждіть же,” каже, „та же ви колачі забули взяти.’

Братъ па мене викрикнувъ: „Уже до чого твоя 
голова,” каже, „служить, то бігме не знаю.” Я 
вернувся конемъ, узяти бесаги съ колачами, а се
стра й шепче мині: „Тамъ найдетъ,” каже, „у па- 
пері завиту шириньку. Ту шириньку дашъ Василеві 
та й скажешь, що відъ Маріі. Але щоби Иванъ не 
знавъ. Мірккуй же ! ’

„Гай, гай!” кажу, та й поіхавъ.
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Якъ ми пригостили до Илаша , якъ вінъ насъ 
тамъ красно приймивъ, якъ ми рушили въ Яблоии- 
цю на старощинив — не буду уповідати, бо багато 
бъ росказувати, а мало що слухати; а я й такъ уже 
багато де-чого понаплітавъ, безъ чого могло бъ було 
ретелно обійтися. Але даруйте, панове! Ви не зна
ете, якъ тото мило чоловікові згадати про давні своі 
гаразди, а я іхъ зазнавъ — зазнавъ, панове та й 
браття моі любі. Що я тутъ пишу , то я не пишу 
небилиці; але кавалокъ мого життя — мого такъ 
красного та любого трівку, що годі ёго буде й до 
гробноі дошки забути. Ні! зелена моя Буковипо, сині 
моі гори, холодні моі извори! Хіба мене рука моя 
забула бъ, щоби я васъ забувъ. Тото лишь ви 
мене забулй середъ світа, але я васъ про тото не 
забуду.

Ідучи въ Яблоницю, відкликавъ я Василя на 
бікъ, та й кажу ёму : „Осьде прислала тобі Марія 
шириньку.”

Вінъ лишь усміхнувся та й затокъ іі собі 
за ремінь. „Се щось дуже дешевий дякувать,” 
гадаю я собі та й відъіхавъ. Доста я відъ оногда 
до ёго серце стративъ, а теперъ щоби ёго таки 
й не видівъ. Але ёго може Й тякло, що въ мині 
кипіло. Отъ приоставъ трохи конемъ, та й кличе 
на мене: ,,Юрію! а ходи ко сюда, я щось маю съ 
тобою говорити.”

„Кажи!” кажу.

„Не гнівайся, брате!” зачавъ вінъ мині ка
зати , „що я дарунокъ відъ твоеі сестри не можу 
раднійше приймити, але Богъ самъ видитъ, що сер
це годі навчити. Хіба отъ тілько: поклонися відъ
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мене Маріі, та й проси іі , най на мене не бануе 
та най таки й въ тугу не вдаетця. Вона іце мо
лода , а коли бъ знала, якъ я страждаю, то й про
стила бъ мене. Красний сесь світъ, братчику, крас- 
ний!“ А подумавши годинку, каже:

„Ти гніваесся брате ? Нема за що. Про мене 
гнівайся—не гнівайся, якъ собі вже тамъ любишь, 
але коли хочетъ, щоби я мавъ по чімъ згадувати 
на те давне товариство, то витешешъ мині кра
сной хрестъ съ тоі самоі ялиці, що у насъ. . . ’

„А тобі хіба хреста . . . ? СхаменисяГ

,,Або я за хрестъ говорю ? Отто жъ и я на
говоривъ ! Я тобі мавъ щось инше казати...”

„Кажи!” кажу.
„Чи Калина любить ді-правди мого брата?”

„Отто жъ бо й ти наговоривъ! Старістъ по
вязала, а ёго не любила бъ?”

„А ти гадаешъ , що нема такъ, іцо дівку си
лою віддають?”

„И такъ може бути,“ кажу,— „чому ні? Але 
ти не видівъ, якъ вони въ насъ на храму прили
пали? Ну, то вже не инакъ, але мусівъ ти бути 
пьяний.”

„Твоя правда, брате! Видівъ я дуже добре, а 
я тебе ще питаю. Я знаю, що вона ёго любить.”

„Не любить, але таки въ німъ топитця”, потакую 
я. Де я тоді мій розумъ мавъ, такожъ не знаю.

„Топить, топить,” повторивъ мій товарищъ 
кілька разъ, та й лишъ на кульбаку повалився.
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„Що тобі Василю ?“ ставъ я питати; „чи тобі 
що не лихо?'1

„А чого жъ би мині лихо, — мині добре, 
дуже добре."

„Такъ, чого такъ почорнівъ ти відъ разу

„Отъ не видишъ, вечеръ; а тобі здаетця, що 
я почорнівъ." А віттакъ зновъ каже: „Ні за чимъ 
мині вже такъ не банно, якъ за моею кресанею.

„Або съ твоею кресанею що?” питаю я. „Чи 
не потеръ лишъ де когути ?" У насъ, знаете, но
сятъ на кресаняхъ дорогі угорські когути, та то
му я его й питавъ.

„Ні!” каже, а самъ такъ красно, трошки гей 
крізъ плачъ говорить.

,,А покажи ко мині твою кресаню," ставъ 
вінъ мині по часові казати; „пай вижу, чи миоднакі 
голови маемо."

Я ёму й подавъ.
„Однакі," каже потрібувавши зо два рази, та 

й віддавъ мині іі назадъ.

„Якъ би я загибъ, то не відказавъ би свою 
кресаню нікому, якъ лишъ тобі."

„А ніби й я такъ не зробивъ би ?" кажу. 
Коли бъ я мігъ бувъ розуміти, противъ чого вінъ 
тото таке говорить. Хто бувъ би те павіть п на 
гадку собі наволікъ?

„А чулиставъ Василь па парубківъ покли
кати, ЩО въ боярахъ були, „чули, якъ ми зъ 10- 
ріемъ помінялися?”
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„Якъ тамъ , якъ ?” стали гуртомъ питати.

„Отъ такъ,44 коже Василь; „що якъ—би я борте 
вмеръ, то лишитця моя кресаня ёму, а якъ-би вінъ, 
то его мині. Чули?”

„Хіба, що такъ,” стали другі парубки сміятися.

„На старощинне ідуть, а за відъумерщину 
говорить.”

„Ближче дъ Христу, якъ дъ Різдву,” каже Ва
силь , та й мало що й говоривъ сёго вечера більше. 
Отъ іхавъ собі латирь мене та сумувавъ. Хіба 
тілько, якъ я хотівъ підъіхати идъ другимъ наруб
камъ , щоби зъ ними балакати , такъ вінъ мене й 
кличе: „Ідь зо мною, бо мині скучно безъ тебе.’ 
Отъ такъ переіхалп мп майже цілу дорогу. —

Стали ми нарешті и въ Яблониці. Тітка прий- 
мила пасъ такъ, дай Боже, щоби усіхъ добрихъ лю
дей такъ приймали! Та й було чимъ приймати , — 
стара собі була багачка на все село, а мала лишь 
одну доньку та одного сина: тілько въ неіидітей.’

Горілка стоіть перебоями, кудн повернесся, 
въ хаті світло на всі боки, а по дворові горять 
величезні смоляниці, такъ що ажъ небо почерво- 
ніло. А гостей, гостей! и въ хаті, и въ хоромахъ, 
и на дворі, и въ суткахъ, иавіть и на гостпнці сто
яли де-які, що не мали де поміститися па обістю; 
бо кождого, знаете, кортіло подивитися, яке ста
рощинне справить стара Слижиха своій доцці.

За столомъ сидить Калина зо своімп дружеч
ками. Молодого посадили зъ братомъ та зъ боярами 
коло неі, музики грають — було щось ажъ шість
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скрипниківъ а два цимбалисти, усе віжницькі. Дру
жечки співають, а я стою зъ Василемъ середъ 
двора передъ вікнами. та тримаемо коні: віігь три
мае коня пана молодого, а я старшого дружби 
(ніби братового) , бо въ насъ, знаете, така вже 
установи, — але коні не ржутъ вамъ , ні! Ажъ 
страшно якось слухати; але не конче іхъ було й 
чути, бо парубки, що були въ старощннні, не гри- 
мають вамъ съ пістоллетъ, ні! Одні съ хати крізъ 
вікна, а ми зновъ відси зъ надвіря; ажъ гори відзи- 
ваютця, таке гримаемо! А музика въ хаті не ту
жить, ні! ажъ морозъ иде тіломъ; а Василь пози- 
рае лишь крізъ вікно на Калину, та ані словечка 
щоби вамъ до кого заговоривъ, а самъ то почерво- 
ніе, то побіліе, то ажъ почорніе.

Прийшли й панотець, сиві, сиві якъ молоко, а 
борода по-нижче пояса.

„Веселитеся, діТочкп ?” питаютъ, идучи по-при 
пасъ, „веселите ?” .

„Благословіть, отче!” каже Василь, зиявши 
Кучму (бо въ насъ, знаете, ходятъ молодий и друж
би въ Кучмахъ, не въ кресакахъ) — а самъ такъ и 
сплакавъ.

„А чого жъ бо ти, серце ?” стали панотець голу
бити, а нарешті додали жартомъ: „Зъ веселими весе- 
лися, не журлся! Господь нашъ Исусъ Христосъ самъ 
такъ робивъ, такъ и ви діточкп: веселітця , доки 
ще весело! Господь Богъ не дурно давъ и весну, 
и молодість, и утіху, и скрипки, п пістоллета на
решті : все то Богъ давъ людямъ, не хто.”

„Правда, панотче, що Богъ,” утявъ Василь, 
а самъ такъ и повеселівъ. „Вінъ давъ чоловікові
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для его заходу и веселість, и скрипку, и пістолля, 
лишь хцоби знавъ вінъ, коли чимъ орудувати.”

Може бъ панотець були де-чого май сказали, 
бо вони дуже любили съ парубками бесідувати та 
іхъ правди Божоі учити, але ніякъ було, бо пови- 
бігали всі съ хати, вхопили панотця нашего лю
бого на руки, та гонесли за стілъ, — такий се 
панотець въ пасъ були. Тутъ приймилися заразъ 
за діло, помолилися Богу, прочитали, що вже тамъ 
треба було, заручили молодихъ, та й не цуралися 
зъ ними повечеряти: так! се въ насъ панотчикъ 
не горделиві були; не такъ, якъ тоті нові панотці, 
що лишенъ що зо семинар!! повилазять, а тутъ 
уже й Бога не хотятъ знати. не гакъ, щоби вони 
зъ нами простими мужиками -жили.

Гост! вечеряютъ, музикп пригравають, дружечки 
приспівують, стара Слижиха не памятае зъ радіщъ, 
що вже робить: ми на дворі вч> одно й одно такъ 
и гримаемо съ пістоллетъ, що ажъ шиби въ вікнахъ 
на дрібні кавалочки потріскали, та такъ и дзво- 
нять сиплючпсь но камінню, а Василь каже до мене:

„Теперъ же, братчику мій сердечный, будутъ 
заразъ молодихъ виводити на двіръ гуляти. Скоро 
вийдуть, стрільмо жъ два набоі наразъ, пехай буде 
братчикові моему да на славу!”

„Та чого жъ бо ти плачешъ. Василю, уже 
сёго вечера другий разъ ?”

„Зъ радіщъ, Юрійкѵ1 Ти не знаетъ , якъ я 
свого брата кохаю.”

„Та того тобі плакати? Але говори я, та не 
ладуй .' а тутъ староста, чути, вже й просить зъ 
за стола.”
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Ладув Василь, ладую й я, якъ мали бесіду; 
але Василь, бачу, инакъ собі тоді ладувавъ. Отъ 
слухайте лишъ. Ступав мелодий черезъ порігъ, а 
тутъ імъ таку вже дорогу підкладами й усте
лили -------------Гримъ разъ и другий !! Илашъ лишъ
повалився Калині у ноги, а Василь — мині: ні пари 
зъ устъ, а кровъ такъ косицями и грае ! геть мині 
мою раптухову сорочку оббрискала.

Молода зомліла. Братъ имивъ Илаша на руки, 
та лишъ вдарився у стіну головою, а я зновъ пу
стивъ боржій коня, та до Василя. Ні рушитця: 
куля пішла право крізъ серце.

Я витягъ ёму боржій хустку зъ-за ремепя, 
що ёму сестра передала, та й заткавъ боржій рапу. 
Чи віщувала варе моя сестричка, якъ сю шириньку 
коциками угорськими та ліліточками дорогими виши- 
вала, до чого вона придастця? Не знаю. Я іі 
разъ питався, але вона мовчала та—вяла Якъ та 
квіточка безъ сонічка вяла, любка моя, душечка 
моя, ажъ доки не зовяла.

Калину понесли більше умерлу, якъ живу въ 
кліть. Дівкн повтікали, куда котра, панотець роз- 
важали тітку, кілько могли, а парубки зробили но- 
ші зъ зеленоі смеречини, зложили на ніЙ обохъ 
братівъ, та понесли въ Довгеполе.

Братъ мій ишовъ цілу дорогу при ношахъ, 
а самой такой блідий, ажъ чорний. Я зновъ вівъ 
за ними копі, пана молодого та братового, бо моімъ 
та Василевимъ побігли два парубки на передъ да- 
вати знати. Файну потіху принесутъ старій -старе- 
сенькій Хороцованисі! Лишъ двохъ іхъ мала, якъ
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н. наші прості груди жаль дужче 
якъ ваші — панські. Ми серце іце не за- 

ані віддали до шпаркаси: якъ 
такъ и говоримо. Коли се не до-ладу, 

то красно дуже васъ прошу, не гнівайтеся.
На другий день приіхали комісари пороти. 

Господи, якъ кинетця стара мати!— „А неволя жъ 
би васъ утяла та укрила, солона та тяжка! Чи тото 
я вамъ підъ ніжъ синівъ своіхъ годувала ? Вонъ 
съ хати, біси, або въ васъ сокирою загачу , якъ 
у псівъ, та й сама страну ся!” А на се якъ заруб, 
якъ припаде до своіхъ синівъ, якъ стане цілувати! 
Господи милий, господи ираведний ! відки тото въ 
матери тілько слізъ тихъ беретця, та тілько люби, 
та тілько жалю ?!

Німці пошваркотіли, почічіркали, та й поте- 
клися. „Течітця, якъ та вода по каміпню течетця!”

дві оці въ голові. Налагодила посагъ, та теперь 
най лагодить на лаві. 1

Нерано вже було, якъ ми стали у Довгімполі. 
Ждавъ на насъ уже увесь рідъ Илашівъ, и нале 
и велике, ба таки ціле Довгеполе злягло, скоро 
почули, що сталося. А не плачівъ тамъ, ні! не 
голошіння, ні.'Хіба камінне не плакало, а решта всі.

Нарядивъ я зъ братомъ обохъ на лаві, голо
вами до купи. „Отто я тебе оженивъ, братчику мій, 
соколе мій ! ’ ажъ крикнувъ братъ, а самъ якъ за- 
плаче, якъ упаде на Илаша , якъ ёго обійме, якъ 
стане цілувати! А вінъ сердешний лежитъ собі 
фудульний, якъ бувало, ані ворухнетця. И я запла
кавъ. Аоо може не плакати, мавши однимъ одного 
щирого товарища та й того скласти на лаві?! Не 
смійтеся, пани моі : 
дотикае.
печатали въ калитці 
въ ёго 6.
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клине стара; „а надъ моіми синами не діждете збит- 
куватися.” Се діялося въ суботу. А въ неділеньку 
зъ ранку й поховали: Илаша коло церкви, а 
кого Василька за цвинтаремъ, у куті. Що вже 
стара напросилася та намолила панотця, щоби й его 
зъ братомъ у купі ховали — не помогало. „Най 
вапгь синъ,” кажутъ панотець, „уже на сімъ евіті 
покуту приймав; може Господь его за тото на тімъ 
евіті простить.” А знай, що Господь милосерний 
простивъ; бо така вже вамъ красна та ясна днинка 
була, якъ іхъ ховали! Тото лишъ люде лихі, а Го
сподь милосерний добрий; вінъ намъ усімъ батько: 
погрозитця. а віттакъ и обернетця, и вже добрий.

Цілий тиждень стара Хороцованиха насъ не 
пускала відъ себе. „Най,” каже, „мині видитця, що 
моі сини при мині.” А сама якъ заголосить, якъ 
ударить сивою головою у стіну, то стіни ажъ за
плачутъ ! Але третёі неділі треба намъ було конче 
іхати домівъ, бо неня вже щось три опади пере- 
казували. Отъ попрощалися, та й поіхали, обдаро- 
вані усею збрусю товарпшівъ нашихъ нещасливихъ. 
Братъ діетавъ зъ Илаша, а я зъ Василя усе, усе 
що до цятки; та не до того намъ було! На саму 
Пречисту Божу поховали сестричку, а зъ нею и 
шириньку тоту кроваву, що я нею Василеві груди 
затикавъ. Не хотівъ я ій дати, але якъ стала по
койна просити: „Братчику мій, любий мій ! та же я 
тобі вже не довго буду па сімъ світку доідатн,— 
дай мині тоту шириньку, дай, дай!” Отъ и давъ. 
Носила вона іі па серденьку, ажъ до гробу взяла. 
„Братчику!” каже вона мині на саму Пречисту ра
ненько, „здойми ко мене на твоі ручки, але такъ
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здойми, якъ ти мого Васильчика здоймавъ.” Отъ и 
здоймивъ, та — поклавъ уже мертву. „Сестричко, 
сестриченько моя едина!” оплакавъ я; „чижъ тобі 
не жаль твого братчика отъ-такъ сиротою на сёму 
світу лишати ?!”

Нічого не відповіла, усміхалася. — Знай по- 
бачила вже свого Васильчика.
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