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Часто мені приходить на думку : чо- 
гоб то чоловікови так дуже пристраща- 
тись на сім сьвіті до чого небудь, не то, 
щоб до якоі річи, а то хоч би і до най- 
милійших людей : жінки, діточок, щирих 
приятелей і других? Перше усього поду- 
маймо: Чи ми-ж на сім сьвіті вічні? I що 
е у нас, хоч скотинка, хоч хлібець на 
току, худобинка у скриньці, так сьому 
так усе без порчі й бути ? — Ні; нема 
тут нічого вічного. Тай ми самі що ? Сьо- 
годня жив, завтра — що Бог дасть ! Ад- 
жеж живучи промеж людий, тільки і чуеш : 
Там дзвонють по душі, там голосють по 
покійнику, там справляютъ старцям обід... 
ТГТо в Бога день тобі говорють : Ось той 
недуж, той вмира, а той вмер... Ти і не 
оглядиш ся і не счуеш ся, як і зоставсь 
сам собі на сьвіті: хоч і з людьми і про
меж людей, та ба! Усе тобі або не такі 
приятелі, яких поховав, або і зовсім не- 
звісні; та воно тобі усе рівно, що блукавш 
у дрімучому лісі! Ось стань про црияте- 
лів згадувать, то уся твоя пісня на один 
лад; от з тим ми хлопцями були — і вже
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він вмер; а з тим до школи у купі хо
дили — і той вмер ; з тим парубкували 
— і той вмер; і сей і той, і той і сей, 
усі повмирали. Колиж се так е, так і па- 
мятай собі добре, що не забудутъ і тебе 
на сім сьвіті, озьмуть, і не будутъ пита- 
тись: Чи хочеш до гурту, чи щеб, може, 
погуляв ?

А після такоі думки, чогож би нам 
нсвічним, та пристращатись до уремен- 
ного ? Чомуб так не робить: Наградив 
тебе Бог щастем, що батько і мати твоі 
живутъ при тобі і дякують добрим словом, 
що ти іх при старости і кохаеш і пова- 
жаеш; або жінкою до тебе доброю, по- 
слухною, хазяйкою невсипущою ; або ді- 
точками покірними, та слухняними — хва
ли за се Бога і лягаючи і устаючи, а іх 
шануй і кохай, і для них не жалій, не 
тільки ніяких трудів, худоби, та коли ну
жда звелить, душу свою за них положи, 
розпинай ся, умри за них, та усе таки 
памятуй, що й вони на сім сьвіті також 
гості, як ти і усякий чоловік, чи цар, чи 
пан, чи архерей, чи салдат, чи личман1). 
Коли Отецъ наш милосердний кого з нас

Бідак.
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покличе, провожай з жальом, та без уко
ру і попреків, перехрестись, тай скажи, 
як що дня у Отче-наші читает : Господи ! 
буди воля Твоя з нами грішними ! і не- 
удавайсь у тугу, щоб вона тобі віку 
не укоротила; бо гріх смертельний на
кликать на себе, не тільки смерть, і саму 
болість, хоч би яку небудь; бо не поберіг- 
ши тіла, загубит і душу на віки вічниі! 
Білып усього памятуй, що ти ховаеш сьо- 
годня, а тебе заховають завтра ; і усі бу- 
демо у купі, у Господа милосердного на 
вічній радости; і вже там не буде ніякоі 
розлуки, і ніяке горе, і ніяке лихо нас 
не постигне.

Іще-ж і се ми думав мо, що як по
стигне кого небудь біда і нещастя, що 
похова кого із свое! сімі, або і родичів, 
то буцім то сее чоловікови приходить за 
його гріхи і неправди прежніі. Ні; не так 
се е ! Ось слухайте лишень, як нам пан 
отець у церкві чита, що Господь Небес- 
ний нам, як отець дітям. А після сього 
не гріх нам буде і таке примінити: от 
зберуть ся діти на вулицю грати, та оу- 
дуть промеж ними шалісливі, та усеб-то 
ім, замісць іграшки, битись та лаятись, 
а меж ними буде дитина плохенька, смир
на, покірна і що усяк іі може з’обидити.
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Адже правда, що батько тіеі дитини, щоб 
вона не переняла худа1) від своевольників, 
жалкуючи об ні'й, клнкне з вулиці до се
бе, і щоб воно за товариством не скучало, 
посадить біля себе, тай приголубить, і по- 
ніжить і чого воно забажа, усього ій дасть. 
Пожалуй, хлопці, що на вулиці зостались, 
не знаючи яке добро тій дитині у батька, 
будутъ жалкувати, що узят 2) від них то
варищ. Дарма, нехай жалкують, а йому 
у отця дуже-дуже добре! — Оттак і Не- 
бесний наш Отець з нами робить: бере
жетъ нас від усякоі біди і береть нас пря- 
місенько до себе, де е таке добро, таке 
добро... що ні розказати, ні здумати не 
можно ! Та ще й так подумаймо: Чуеш 
ти, чоловіче, що се Бог за гріхи твоі по
слав біду? Так же і розсуди: Який бать
ко покине овсі3) діток, щоб без науки 
ледащіли? Усякий, усякий отець стараеть 
ся навчити дітей усьому доброму ; а не- 
слухняних по батьківськи повчить, та по 
батьківськи і пожалуе. Не дурно сказано: 
Ледача та дитина, котороі батько не вчив ! 
Сеж люде так з своіми дітьми роблять, 
а то Отець Небесний, що милосердию Його

) Зла. 2) Взятий. 3) Зовс'ім.
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і міри нема! Той коли і пошле за гріхи 
яку біду, то він же і помилуе! Тільки 
покаряй ся Йому! А після сього, не бу- 
демо журитись, що нам Бог милосердной 
ні пошлеть терпіти, і перехрестившись 
скажемо : „Господи ! Навчи мене грішного, 
як сповнять волю Твою, Сьвятую“ ! то й 
побачиш, що опісля усе гаразд буде.

Так робив Наум Дрот...
От його то постигла лихая біда ! Щож 

він ? Нічого. Хвалив Бога і з тим прожив 
вік, що не вдав ся в тугу ; а письменний 
не стерпів...

От --- як се було.
Наум Дрот був парень на усе село, 

де жив. Батькови і матери слухняний, 
старшим себе покірний, меж товариством 
друзяка, ні нів слова ніколи не зорехав, 
горівки не впивавсь і пяниць не тернів, 
з ледачими не водивсь, а до церкви ? Так 
хоч би і маленький празник, тільки піп 
у дзвін, — він вже й там : сьвічечку оо- 
мінить, старцям грошенят роздасть і принь- 
меть ся за діло; коли прочуе. яку бід- 
ность, наділить по своій силі і совіт до- 
брий дасть. За його правду не оставив же 
його і Бог милосердний; щоб-то ні заду
мав, усе йому Господь і посилав. Награ
див його жінкою доброю, роботящою, ха-
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зяйкою, слухняною; і що було Наум ні 
забажа, що ні задума, Настя (так іі зва
ли) ночі не поспитъ, усюди стираетъ ся, 
бетъ ся, достав і вже зробить і достане, 
чого мужикови хотілось. Поважав-же і він 
іі скільки міг, і любив іі, як свою душу. 
Не було меж ними не тільки бійки, та й 
ніякоі лайки. Що день хвалили Бога за 
Його милости.

У в однім тільки була в них журба: 
Не давав ім Бог діточок. Так щож? На
стя, як здума про се, то зараз у сльози 
та в голос; а Наум перехрестить ся, про
чити Отче-наш, то йому і стане на серці 
веселіш, і пішов за своім ділом, чи в по
ле, чи на тік, чи у загороду, ибо. до ба- 
траків’). бо був собі заможненький: було 
й воликів пар з пять, була й шкапа, були 
й батраки; було чпм і панщину відбувати, 
і у дорогу ходити : була-ж і нивка, одна 
і друга ще дідівська, а третю він сам 
вже купив, так було йому чпм орудувати.

От-тим-то Настя дивлячись на ху
добу, та й журилась : що кому-то во- 
но, кае, після нас достанеть ся? Не буде 
нам ні слави, ні памяти; хто нас похрвае,

Ч Слуг.
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хто нас помяне? Розтратють, що ми зі- 
брали, а нам і спасибі не скажутъ. А Наум 
іи було і кае: Чоловікови треба трудити 
ся до самоі смерти; дастъ Бог діточок. 
діткам зостанеть ся, а не дастъ, — Його 
воля сьвятая ! Він зна, для чого що ро- 
бить ся Ніщо не наше, усе Боже. Доста
нетъ ся наше добрее доброму, він за нас 
і на часточку подастъ, і мисочку поставить
i старцям роздасть. А коли буде насліду- 
вати недобрий, йому гріх буде, а нас усе 
таки Бог милосердний помяне, коли ми те 
заслужимо. Не жури ся, Насте, об худо- 
бі; вона наша, а не ми п. Стережись, 
щоб вона тобі не перепинила дороги до 
царства небесного. Сатана зна, чим під- 
штрикнути; моли ся Богу, читай: „Ізба- 
ви нас од лукавого", то усе гаразд буде.

Аж ось, за отцевські і материнські 
молитви, дав ім Бог і донечку. Тай радіж 
були обое, і Наум, і Настя; таки з рук
ii не спускали. Колиж було куди дитина 
побіжить, чи до сусідів,'чи на вулицю, то 
вже котрий-небудь, або батько, або мати, 
так слідком за нею і ходють. Та й що 
то за дитина була! Ще маленьке, а знала 
і Отче-наш, і Богородицю, і Сьвятий Бо
же, і половину Вірую. А тільки було за- 
чуе дзвін, то вже ні заграеть ся, ні за-
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сидитъ ся дома і кае *)  : „Мамо! піду до 
церкви, бач дзвонять ; грішка не йти ; та- 
ту, дай шажок 2) на сьвічечку, а другий 
старцю Божому подати". I в церкві вже 
ні запустуе і ні до кого не заговорить, та 
все молить ся, та поклони бе.

*) Каке. 2) Гріш.

От і виросла і'м на вті’ху. Та щож 
то за ді'вка була ! Высока, прямісенька як 
стрілочка, чорнявенька, очиці як тернові 
ягідки, бровоньки, як на шнурочку, личком 
червона, як панська рожа, що у саду 
цвите, носочок, так собі пряменький з гор
бочком, а губоньки як цьвіточки розцви- 
тають і меж ними зубоньки, жарнівки, 
як одна, на ниточц'і нанизані. Коли було 
заговорить, то усе так звичайно, розумно, 
так неначе сопілочка заграе стиха, що 
тільки-б іі слухав; а як усьміхнеть ся, 
та очицями поведе, а сама зачервоні’еть 
ся, так от неначе шовковою хусткою обі- 
треть смажніі уста. Коси у неі як смоль 
чорніі, та довгі-довгі, аж за коліно ; у пра- 
зник, або хоч і в недільку так гарно іх 
повбира, дрібушка за дрібушку, та все 
сама собі запліта; та як покладе іх на 
голову, поверх скиндячок вінком, та за-
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квітча квітками, кінці у ленти аж геть 
порозпуска; усі груди так і обнизані до- 
брим намистом з червонцами, так що ра- 
зків двадцать буде, коли і не більш, а на 
шиі... та й шиа-ж білесенька, білесенька, 
от як би з крейди чепурненько вистругана ; 
поверх такоі то шиі, на чорній бархатці, 
широкій, так що пальця маботе 9 у два, 
золотий еднус2) і у кольці зверху камінець 
червоненький... так-так і сяе ! Та як ви- 
радить ея у баеву3) червону юпку, засте- 
бнеть ея під саму душу, щоб нічогісенько 
не видно було, що незвичайно... вжеж-пак 
не так, як городянські дівки, що у панів 
понавчались : цур ім ! Зогрішиш тільки, ди- 
влячись на таких!

Не так було у нашоі Марусі, Нау- 
мовоі та Настиноі дочки, ось що я розка- 
зую, а іі, знаете, звали Марусею. Що бу
ло, то й було, так Бог дав ! та як при- 
крито, та закрыто, то і для дівчини че- 
пурніш, і хто на неі дивить ся, і хто з 
нею говорить, то все таки звичайняп.

Сорочка на ній біленька, тоненька, 
сама пряла і пишні рукави сама виши- 
вала червоними нитками. Плахта на ній

) Мабуть. 2) Дукач. 3) Вовпяпу.
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картацька *), черчата2), щематеринська-при- 
дана; тепер вже таких не роблять. I яких 
то цьвітів там не було? Батечку мій, та 
й годі! Запаска шовкова, морева; кала- 
майковий3) пояс, та як підпережеть ся, так- 
так рукою і обхватиш, — щеж то не ду- 
же і стягнеть ся. Хусточка у пояса ме- 
режована і з вишитими орлами і ляхівка 
з під плахти тож вимережована і з ки- 
тичками; панчішки сині суконні і червоні 
черевички. От-така як вийде, так що і 
твоя панночка! Іде як павичка, не дуже 
по усім усюдам розгляда, а тільки дивить 
ся під ноги. Коли з старшим себе зострі- 
лась, зараз низенько поклонилась, та й 
кае: „ Здрастуйте, дядюшка"! або „Здо- 
рові тітусю" ! I таки хоч-би то мала ди- 
тина була, то вже не прійде просто, уся- 
кому поклонить ся і ласкаво заговорить. 
А щоб який парубок та посьмів би іі за
няти ? Ну, ну; не знаю ! Вона й не лаяти 
меть ся і ні слова й не скаже, а тільки 
подивить ся на нього так пильно, та бу- 
цім і жалібно і сердитенько, — хто іі 
зна, як то вона там згляне, — так хоч би 
який бу в, то зараз шапку з голови схопе,

х) Перкальова. 2) Червона. 3) Бавовняний.
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иоклонивсь звичайненько і ні пари з уст 
не йіовить і відійде далып. О, там вже 
на все село була і -красива, і розумна, і 
багата, звичайна, та ще к тому тиха і 
смирна і усякому покірна.

На вулицю і не кажи, щоб коли з 
подругами пішла. Було мати стане іи ка
зати : Пішла-б, доцю, на вулицю, бач, те- 
пер весна, вона раз красна. Погралаб з 
подруженьками у хрещика, пісеньок би 
поспівала“. Так деж! „Лучче я — кае — 
на те місце, упиравшись, та ляжу спати 
і за те раньше устану, заміню твою ста- 
рість : обідати наварю і батькови у поле 
понесу. А на вулиці іцо я забула? Ігра-
шки та пустота, та гляди, станеть ся, хоч 
і не зо мною, хоч і аби з ким, яка при
чина, та опісля і страшно відвічати за те 
одно, що й я там була! Нехай ім вия- 
снить ся, не піду“ ! А про вечерниці так 
і не споминай! Було і других дівчат вы
водить та аж плаче та просить: „Будьте 
ласкаві, сестрички, голубочки, не ходіть 
на теб прокляте зборище! Та там нема 
ніякогісінького добра, там усе зле, та ли- 
хее. Збирають ся буцім то прясти, та за- 
місць того пустують, жартують, та вчать 
ся горілочку пити; від матерів курей кра
дутъ, та туди носютьх та ще і таке там
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діеть ся, що сором і казати. Чи мало-ж 
то свобі слави загубили ходячи на тую 
погань: от хоч би і Явдоха і Кулина і 
Приська. Аджеж і піп пан отець не ве
литъ і кае, що гріх смертельний туди хо
дити. Та дивіте ся ж і на мене, от я до
ма білын усіх вас напряду, чим ви хо
дячи".

От-так було говорить-говорить, то 
гляди, одна перестане ходити, далі друга, 
третя; а далі і зовсім мода перестане, 
щоб ходити. То й дякують добрі люде, а 
найбілып матері. А там опісля, нечистий 
таки впять силу озьме ; підцюкне і потя- 
гне низку добру до погибели.

Тільки було наша Маруся у ряди- 
годи збереть ся до подруженьки на весіля 
у дружечки. Та й то не буде вона у су- 
боту бігати з ними по вулиці, та горло 
драти, мов скажена, як усі роблють; а 
прийде вже у неділеньку, посидитъ, поо- 
біда, а як виведуть молодих на двір, тан- 
цювати, вона тут чи побула, чи не побула 
мерщій до дому; розібралась, роздяглась, 
давай піч топити і вечерять наставляти, 
і вже мати за нею було ніколи не поспі- 
шить ся.

От-так раз, на клечальній неділі, бу- 
ла Маруся у своеі подруги у дружках на
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весілі і сиділа за столом. Против дру- 
жечок, звичайно, сиділи бояре. Старшим 
боярином був з города парубок, свитник 
Василь. Хлопець гарний, русявий, чисто 
підголений ; чуб чипурний, уси козацькі, 
очи веселенькі як зірочки ; на виду, ру- 
мяний, моторний, звичайний; жупан на 
ньому синій і китаева юпка, поясом з ан 
глицькоі каламайки підперезаний, у тяжи 
нових штанах; чоботи добрі шкапові, - 
підковами. Як пришивали боярам до шаз 
пок квітки, то усі клали по шагу, хто- 
хто два, та й лакей з панського двора, - 
той пять шагів положив, що усі здивува-і 
лись; а Василь усе вижидав, та усе у ки- 
шені довбавсь; а далі витяг капшучок, а 
там таки дещо бряжчало; засунув пальці, 
достав, та й положив на викуп шапки за 
квітку, цілісенький гривенник !,.. Як бря- 
знув, так усі, хто був на весілі, так і 
вжахнулись, а дружки аж і співати пе
рестали. А він собі і дарма : потряс па
тлами. та за ложку, і став локшину доі- 
дати, буцім тільки копійку дав.

От сидючи за столом, як вже попри
нимали страву, давай тогди Василь дівчат 
розглядать, що були у дружках. Зирк! 
і вздрів Марусю, а вона аж у третіх си
діла, бо старшою дружкою, скільки було
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іі де не просятъ, ніколи не хоче : „Нехай, 
кае, другі сідаютъ, а мені і тут добре".

Став наш Василь і сам не свій і, як 
там кажутъ, як опарений. То був шутли- 
вий, жартовливий, на вигадки, на при
кладки — поперед усіх: тільки його і пу
ти, від нього весь регіт іде; тепер-же то- 
бі хоч би пів слова промовив : голову по- 
супив, руки поклав під стіл і ні до кого 
ні чичирк; усе тільки погляне на Марусю, 
тяжко здихне і пустить очи під лоб.

Познимали страву і поставили горіхи 
на стіл. Дружечки зараз кинулись з бо
ярами цятать ся, щебечутъ, регочуть ся, 
вигадують де-що про-між весільних пісе- 
ньок, а наш Василь сидить мов у лісу, 
сам собі один; ні до кого не заговорить 
і нікуди не гляне, тільки об ній дума, 
неначе увесь сьвіт пропав, а тільки іін 
з Марусею і зостав ся ; ні до чого і ні 
до кого нема йому ніякого діла.

Щож Маруся? I вона, сердешна, 
щось ізмінилась; то була, як і завсегда, 
невесела, а тут вже притьмом хоч до 
дому іти. Чогось то ій стало млосно і ну
дно, і як подивить ся на Василя, так-так 
ій його жаль стане! А чого ? I сама не 
зна. Хиба тим, що й він сидить такий не- 
веселий. А ще найпуще, як один на одного
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разом зглянуть, так Марусю мов лихо
радка так і з за плечий і озьме і все б 
вона плакала, а Василь — мов у самій 
душній хаті, неначе його хто трьома ко
жухами вкрив і гарячим збитнем напува. 
От мерщій і відвернуть ся один від дру
гого, і бачить ся і не дивлють ся ; то і 
гляди: Василь тільки рукою поведе, або 
головою мотне, то вже Маруся і почер- 
воніла, і впять іззирнуть ся меж собою.

Думав сердешна Маруся, що маботе 
се з очей іи стало, тай каже собі: Піду 
лишенъ до дому; так думка така нападе: 
„Он-той боярин, що у спні’м жупані, чи 
він чи недуж, чи що ? То як піду, то щоб 
він ще гірш не занедужав, і ні’хто йому 
не поможетъ; бач, як жалібно дивить ся 
на мене і буцім — то й просить: будь 
ласкава, Марусю, не втікай відсіля! До
бре, добре, зостанусь“ !

А Василь собі нудить сьвітом і не 
зна, на яку ступити. Розчумав трохи, що 
бояре цятають ся, та й дума : „Кё лишень 
поцятаюсь я он з тою дівчиною, що си
дитъ смутна — невесела“. Тільки, сер- 
дега, протягнув руку, так неначе йому 
хто й шепнув: не займай іі, ще розсердить 
ся; бач яка вона одягна, та пишна! Се 
маботь міщанка; вона з тобою і говорити

Ч. 12. Маруся. 2
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не захоче. Поблідніе наш Василь, та впять 
і похмурить ся. Далі збиравсь-збиравсь, 
та як дружечки дужче почали співати, 
а весільний батько з маті’рю частіш стали 
горілочкою поштувать і піднявсь гомін 
по хаті, він таки хватив у жменю горі- 
хів, та до Марусі: „Чи ці’т, чи лишка“ ? 
Та як се промовив, так аж трохи не впав 
із ослона на спину; голова йому закру
тилась, в очах потемніло і не стямивсь овсі.

Та й Марусі-ж добре було ! Як за
говорив до не! Василь, так вона так зля- 
калась: як тогд’і, як мати на неі разсер
дилась ; а се тільки одним-один раз і було 
на іі віку, як принісши вона від річки 
платя, загубила материну хустку, що ще 
від 'іі покійноі матері, так за те то на неі 
мати сердилась було, і хоч недовго, та 
вона, крий Боже! як було злякалась. 
Одже і тепер так ій було прийшло: як 
би можно, скрізь землю-б провалилась або 
забігла куди, щоб і не дивитись на сього 
боярина. Тай що йому казати ? Як скажу 
„не ціт“, то він подума, що я чванна і 
не хочу білып з ним цятатись, а він і так, 
чи смутний, чи сердитий, а тільки жалко 
на нього дивитись. Скажу „ц!т“. Щож ? 
Як стала силуватись, щоб промовить сло
во, так ні жадною мірою не може ска-
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зать; гуои злиплись, язик мов деревяний, 
а дух так і захватило. Дивить ся, що и 
Василь з не! очей не спустить і горіхи у 
жмені держить і жде, що вона йому ска- 
же; от ій його жалко стало, на велику 
силу та тихесенько, так що ніхто й не 
ЧУВ? промовила : ціт ! та ззирнулась з ним 
I сама вже не стямилась, як узяла з Ва
силево! жмені горіхи, та як схаменулась, 
як засоромилась... крий Мати Божа!... Аж 
ось на щастя !х крикнув дружко : „Ста
рости, пани підстарости! Благословіте мо- 
лодих вивести із хати на двір погуляти 
Тут і ус! рушили із-за стола, та хто ку- 
ди попав, мерщій на двір дивити ся, як 
будуть танцювати. От і Маруси і Василеви 
неначе сьвіт піднявсь, полегшало на душі, 
вийшли й вони з хати.

Троіста музика гра, що 6 духу : ри- 
плять скрипки, брязчать цимбали ; а за- 
місць баса, сам скрипник скрізь зуби гу
де та прицмокуе. От і розколихались на- 
ші дівчата: вийшла пара, а там друга, 
піпіли у дрібушки. Ніжками тупотять, 
підківками бряжчать, побрившись за ру
ченьки виворчують ся, то впять розійдуть 
ся, то як утінки плавно пливуть, тільки 
головками повожують; то впять у дрібу
шки.,. Вже й потомились, вже і хусточ-
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ками утираютъ ся, вже-б ім і годі, вже 
і ДРУГИМ хочетъ ея потанцювать... так 
щож-бо? Музика гра, тай гра!... Вже одна 
із дІвчат, Озарка Макотрусівна, ледве ноги 
волочить, піт з неі так і тече, притьмом 
просить музику : „Та годі — бо, дядьку ! 
та перестаньте бо... ось вже не здужаю"! 
Так щож ? Музика гра, та й гра!... Далі 
скрипник закінчив і пити скрипочкою по
просив. От дівчатам годі’, поклонились му- 
зиці і пішли до гурту.

„А ну горлиці"! гукнув з кучі Де
нис Деканенко, розтовкав людей кула- 
чам, потяг до себе з кучі Пазьку Леву- 
сівну і став з нею, і дожидаетъ ся, иоки 
почастують музику. Розставив ноги, у бо
ки узявсь, шапка висока, із сірих смуш- 
ків, з червоним сукняним верхом, на бік 
йому похилилась, усами поморгуе, на всіх 
погляда і приговорюе : „Одже узяв ся тан- 
цювати, та може і не вмію! Повчитись 
було у кривого Хоми, що на деревянці хо
дить". Як се почули люде, так і зарего- 
тались. Кузьма, таки старий Коровай, той 
і кае : „Оттак! от той навчить добре, сам 
ходячи на одній нозі. А ІОхим Перепе
лица сьміявсь-сьміявсь, аж йому сльози 
потекли, тай кае: „Отсей не вигада I Ну 
вже так"!... А Денис стоіть, неначе і не 
він, і не всьміхнеть ся.
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Напившись горілки, музика і вчи- 
стила горлиц!. Як же розходивсь наш Де
нис; так що батечки ! Там його морока 
зна, як-то мудро тогді танцював! Як же 
вдряв на вприсядку, так ногами до землі 
не доторкуеть ся, то поповзе на вколішки, 
то через голову перекинетъ ся, скокне, у 
долоні плесне, свиснс, що аж ув ухах 
залящить, та впять в боки, та тропака- 
тропака, що аж земля гуде; а там стане 
викидувати ногами, неначе вони йому по- 
виломлювані ; а дал! підскочить, та впять 
на вприсядку, та около Пазьки так кру
гом і веть ся, та приговорюе :

Ой дівчина горлиця
До козака горнеть ся:
А козак, як орел,
Як побачив, та і вмер...

Добре було Денисови так бришкати 
без Василя; а той би його заткнув за пояс 
чи у танцах, чи так у речах або в моло- 
децтві, бо він собі був на те уродливий. 
Коли було озьметь ся за танці, так і по
кажи, що год!: перетанцюе яку-хоч му
зику; колиж підвернеть ся до дівчат, то 
вже н! на кого білып і не дивлють ся, 
тільки на нього і його одного слухають,
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а на опрочих плюютъ; колиж підсяде до 
старших, та стане загйнати ім своі ба- 
лянтраси, так усі, і старі і молоді, сидятъ 
та пороззівлявши роти слухають, хоч до 
пізноі ночи.

Такий то був наш Василь до сього 
часу. Тепер-же він мов остужений. Вий- 
шовши з хати, дебто йти до гурту, та 
взявши дівчину, туди-б і собі танцювати ; 
ні, пішов собі, сердега, стороною від лю
дей, схиливсь на пліт, та й дума : „Що 
се мені сталось ? Таки нічого не чую, ні- 
чого й не бачу, тільки одну сю чорняву 
дівчину! Вона в мене і перед очима і на 
думці!... Чом же не займу іі? Але! Ба- 
чить ся і не сьмію, або й боюсь, щоб і не 
розсердилась... А як здумаю, що вона на 
мене мусить розсердитись і коли підійду 
до неі, то вона відвернеть ся від мене 
і прожене, то від іі думки і сьвіт мені 
не милий, і сам не знаю, що з собою ро- 
бити !... Пішов би й до дому, так от-тут 
неначе прикований. Нудно мені на сее ве- 
сіля і дивитись; а очей не відведу від 
тіеі хати, що он на приспі сидитъ моя дів- 
чина, та щось з подругою розговорюе, та 
чи мені так вже здаеть ся, чи таки спра- 
вді, що на мене поглядають, може про 
мене“...



„Чого так зажуривсь, Семенович “ ? 
сказав йому Левко Цьомкал, підстарший 
боярин, тай вдарив його по плечам. „На 
дівчат загляді’всь, чи що? На лиш, иотягни 
люльки, то повеселійшаеш, тай ходім тан- 
цювать. Бач, які бойкі дівчата з города 
попаходили".

— Не хочу люльки, кае Василь; 
трохи не вона мені і завадила. Так щось 
нездорово ! Або отсе до дому утікати, або- 
що? Кінчай тут за мене порядок.

„Цур йому, кае Левко, ще погуляймо. 
Мабуте, чи нема тобі чого з очей ? То про- 
ходись по вулиці, воно й минетъ ся; або 
йди лучше усього, та подивись, як дівчата 
танцюють. Ну що вже Кубраківна вдрала, 
так там вже за всіх. Що за танцюра! Та 
й дівка, брат, важна ! Колиб до осени не 
втекла, то не мине моіх рук“.

Мов лихоманка стрепенула Василя; 
поблід як полотно, та аж руками схопивсь 
за коляку, щоб не впасти від журби. Він 
бо думав, що се його дівчину Левко ви- 
хваля ; бо звісно, коли хто котру любить, 
то й дума, що вона і усім така хороша 
і любязна, здаеть ся, як і йому. Послухав 
трохи чмелів, далі схаменувсь і на хитро- 
щі піднявсь; давай його випитувати.
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„Де Кубраківна ? кае; чи не та чер
нява, що повна шия намиста з хрестами11 ? 
(себто Маруся).

— Н!, кае Левко; нам до тіе’і да
леко. Моя, он бач, русява, що трошки 
кирпатенька, у свиті, та рушником під- 
перезана.

Полегшало нашому Василеви; аж 
здохнув і очиці як ясочки заграли, як по- 
чув, що не його дівчину Левко любить. 
Тепер йому дарма і Кубраківна, чи тут 
вона, чи де, а давай мерщій допитуватись 
про свою, тай кае Левкови:

„А то про яку ти кажеш, що до не! 
тобі далеко ? Хиба тут е попівна або при- 
казчиківна1' ?

— Ні, кае Левко; тут ус! наші рі- 
вні; а я кажу про нашу Марусю.

„А щож то за Маруся“? спитавсь 
Василь, тай очи понурив у землю, буці’м 
йому і дарма, а у самого, не тільки що 
вуха, та що то, усяка жилочка неначе 
слуха; а він, сердешний і дух притаів, 
і боіть ся, щоб ні-жодного словечка не 
прослухати; що йому буде Девко розка- 
зувати.

От і почав Йому Левко про Марусю 
казати усе, що знав, і чия вона дочка і 
який !і батько богатий, і як він свою до- 

1
3



чку кохае, а далі і про Марусину на
туру : як вона усіх жахаетъ ся, що ніхто 
іі не бачив не тільки, щоб на вечерницях 
або у колядці, тай на вулицю, і на Ку
пала, і ні на які ігри не ходить ; чи така 
вже собі пишна, або може несьмілива; 
а що роботяща, і на батька і на матір 
і на себе пряде, шие, мие і сама усе одна, 
без наймички і варить і пече; а мати си
дитъ, ручки склавши.

Не пішлаж і Маруся до танців, а 
сіла собі сумуючи на приспі біля хати та 
ті горішки,' що узяла у Василя, усе у 
жмені перемина, та назирцем за Василем 
погляда. Що-ж у неі на душі, того й са
ма не розбере. То часом стане й весело, 
так що зараз біглаб до ма^ері, тай при
голубил ась до неі, то впять засумуе і слі- 
зоньки хусточкою обітре і бажа батенька, 
щоб розвів іі тугу; то всьміхнеть ся, то 
засоромить ся; і дума, щоб то і до дому 
іти (так було попереду усе робила: чи 
посидитъ чи не посидитъ на весілі з друж
ками, та мерщій і до дому), та як роз- 
глядить, що треба побіля Василя іти, тай 
передума. А сього вона й сама не знала, 
що в неі на думці було: Колиб от-той 
парубок прийшов та поговорив-би зо мною, 
то неначе-б мені на душі легше стало
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Якже тільки подумала об сім, та як за- 
соромить ся! Почервоніла як калина, за
крылась рученьками і голову похилила.

От-то й прийшла до не! Олена Ку- 
браківна, перетанцювавши, тай сіла біля 
не! віддихати.

„Чого ти. Марусю, так сидиш? Чи 
плачет, чи що ?

— Ні, не плачу, кае Маруся, і го- 
ворити б то, і замішалась, що й не знае, 
що й казати. „Отсе ім, кае, мочені кисли- 
ці, та було подавилась. А ти чого так за- 
сапалась“?

„Та перетанцювалась собі на лихо, 
кае Олена. Як попав мене он той боя
рин, так усе крутив, крутив, поворо- 
чував мене, поворочував, а тут ще на ли
хо музика не перестав; так не тілько що 
ноги, та й руки болять і голова крутить 
ся. Та вжеж і танцюра! у нас такого і на 
у сій слобод! не ма. Я казала своім хлоп- 
цям, щоб приводили його до нас на ву- 
лицю“...

От Маруся трошки і зрадувалась, що 
може Олена зна того парубка, що іи так 
у душу запав, бо й вона на свій пай ду
мала, що вже краще іі парубка і на сьві- 
ті нема і що се його вона так вихваля. 
От і давай про нього випитувати :
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„А який же боярин, чи не старший" ?
— I вже старший, забормотіла Оле- 

на; сидитъ собі, як понура, нГ на кого і 
не дивить ся, і дГвчат ні котороі не заньме. 
Нехай лишенъ сядутъ за стіл, вже не я 
буду, щоб не приспівала йому:

Старший боярин — як болван, 
Витріщив очи, як баран.
Обручами голова збита.
Мочулою свитка сшита,
Личком підперезав ся,
У бояре прибрав ся.
От як йому рриспіваю. Нехай зна і 

наших дівчат. Він, може дума, що селяне 
не вміють танцювати ? Ну, ну! Щс його 
батька навчать.

„А може він і не вміе" ? спитала 
Маруся/ а сама закривалась рукою, щоб 
не бачила Олена, як вона від сього соро- 
мить ся.

— Хто ? Василь не вміе ? аж скри
пнула Олена.

„Та я й не знаю, чи він Василь, чи 
він хто, і чи він вміе танцювати, чи не 
вміе, я не знаю; та й його зовсім не знаю".

Сказавши сее, Маруся і схаменулась, 
щоб не замовчала Олена про нього роз- 
казувати; бо іи кріпко хотілось знати, хто
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він і відкіля; і тільки що хотіла випиту- 
вати, аж тут Олену розносило з своім бо
ярином ; давай впять жаліть ея, як він ій 
руки повикручував, як іі вморив і се і те 
і довго усе про нього говорила.

Довго слухала Маруся і не знала, 
як Олену і спиняти, бо та раднесенька 
була хоч до вечера товкти про свого бо
ярина. Далі, буцім то не второпала, про 
кого вона розказуе, тай кае:

„Приспівай же йому вже добре, та 
добре “.

— Та се не йому! Хиба ти не чу- 
бш ? крикнула на неі Олена; се я Васи- 
леви хочу приспівати.

„Та що там за Василь тобі дав ся? 
кае Маруся (а се вже у дівчат така на
тура, що котра якого парубка полюбить, 
то знарошне стане корити, щоб другі йо- 
го похваляли). От, не видала твого Ва
силя, кае, і відкіля він тут узяв ся? I з 
якоТ слободи забрив сюди“ ?

— Але! маботе чи не з слободи! 
Він з города, він свитник, коли чула. Та 
що вже за завзятий! Вже де появить ся, 
то усі ді’вчата около нього. I танцювати 
і жартувати, не узяв його біс. Та й кра- 
сивий же! Бач, як вихиляеть ся, за тин 
держачись ! Спина так і гнеть ся, неначе
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юлодий ясенюк, а з виду як намальова- 
ний; очи йому як зірочки, а патли так і 
мотають ся; бач, по купецькому...

„Мабуте ти його любиш, так тим і 
хвалиш“, ледви промовила Маруся, хова- 
ючи очи у рукав, а сама як на вогни го- 
ріла від Оленених розказів.

— Потурай що люблю ! Пожалуй би 
любила, так він на таких і не подивить 
ся. Кажуть, що його хазяін та хоче його 
у прийми узяти, а дочка красива тай кра
сива і дуже багата. Він і сам ма копій- 
чину; адже ти бачила, що й за шапку, 
та викинув аж гривенника ; от так і усюди 
він робить. Вже як би не було

Тут підбіг Денис, тай потяг Олену 
до танцю за рукав. Вже вона його і ла
яла, і куляччам у спину товкмачила, так 
нічого і не зробила; потяг тай потяг. А 
ій пильно хотілось з Марусею посидіти, 
та про парубків наговорити ся.

Зостала ся Маруся сама. Узяли іі 
думки та гадки ; а як згадала, що Олена 
казала, що його хазяін та бере його у 
прийми, і що віддае дочку і красну і ба
тату, тай зажурилась! Схилила головонь
ку на білую ручку, а слі’зоньки з очиць 
так і капотять I От обтерла іх хусточкою, 
закрыла ся рученькою, тай дума: йОх
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лихо мені тяжке! Лучче би його не ба- 
чила!... Як то мені’ його забувати ?... Тим 
то городянські дівчата... у них і парубки 
своі, не такі як у нас, що ні на що і ди- 
витись... Шду швидче до дому (а сама ні’ 
з місця), стану поратись, робитп, то може 
й забуду... так то й забуду! Ох, доленько 
моя лихая!... Тепер сих горішків ніде 
не подіваю, так при собі і носити-му, 
більш ні на що, тільки на память. Хоч би 
на сьміх вони мені сказали"... (та сее по
думавши, потрясла у жмени горішки, та 
голосно й промовила:) „чи він мене лю
бить? Ціт, чи лишка"?

— Ціт! і любить тебе від щирого 
серця! обізвавсь Василь, що вже давно 
стояв біля неі і дививсь на іі смуту, та 
не знав як заняти.

„Ох мені лишенько ! „окрикнула Ма
руся і стрепенулась, як тая рибонька, 
ускочивши у вятір. „Хто такий ? Про ко
го ви говорите ? пита і сама не зна, для 
чого і об чім.

— Той тебе любить... про кого... ти 
думала... казав Василь задихаючись від 
несьмілости і з ляку, як почув, що вона 
ма когось на думці.

„Та я... ні про кого не думала... я 
так., сказала бідна дівка, тай злякалась



гріха, що з роду у перше збрехала ; а опі- 
сля й кае: „Хто-б то мене й полюбив ?“...

„Марусю, Марусю! кае Василь, тя
жко від серця вдохнувши; тай впять на 
силу дух перевів, і кае: я знаю такого...

— Марусю, Марусю! А ходи но сю- 
ди ! так кликнула іі та ж О лена. Маруся 
ні жива, ні мертва! Злякалась того, що 
Василь став з нею говорите, та ще так 
голосно ; а тут ще й то, що Олена бачить, 
що вона з чужим парубком розговорюе, 
а опісля і сьміяти меть ся ій, а що най- 
білып те ій було страшно і жалко, і ніби 
досадно, що Василь кае про когось дру
гого, що іі любить, а ій би хотілось, щоб 
він ій сказав, що він сам іі любить. От 
як злякалась, скочила з місця, тай не 
може і ступите, а Олена знай іі кличе: 
Та йди сюди, ось озде я. А Василь теж 
став як укопаний і не зна білып, що й 
казати. На думці-б то і богато де-чого в, 
так язик не слуха, не пошевельнеш його, 
а тут ще на біду підслухав, що Маруся 
об комусь вже дума, і що йому нічого 
тут убивати ся; а тут ще Олена збила 
його з товку... От і стоять вони обое сер- 
дешні і не знають, на яку ступити і чи 
йти ім куди, чи що робити ?



— 32 -

Вже сама Олена прийшла до Ма- 
русі і питаетъ ся, чи вона тутечки довго 
буде ?

Ні, кае Маруся, уже мені пора і до 
дому. Нічого більпі тут дожидатись. Та 
сее кажучи, так важко вдохнула, що крий 
Мати Божа!

— Ія отсе йду до дому, кае ій 
Олена; мати прислала за мною. Чи знаеш 
що ? Ходім завтра у купі на місто ; мати 
казала дещо куповати, так ходім зо мною, 
ти таки усе лучше знаеш.

„Добре, ходім. Моя матуся щось не 
здужа, так що нам треба, я й куплю; за
ходъ тільки за мною, сказала ій Маруся.

— Зайду, зайду. Жди мене до сход 
сонця. Ходім же тепер у купі до дому, 
та в перекупки купим кисличок.

От подруженьки побрав шись за ру
ки і пішли собі.

Зоставсь Василь, і стоіть сам не свій. 
По його думці, він, бачить ся, закинув Ма- 
русі на догад, що се він іі любить і ду
ма : Колиб вона не мала кого на приметі, 
та щоб його хоч трохи любила, то більш 
би йому нічого і не треба; не хотів би 
ні грошей, ні панства. Так бо почерво- 
ніла, як я ій став закидати, що іі полю
бив, і очиці опустила у землю, а рученя-
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тами усе хусточку крутила, вже вірно 
з серця; а як пішла за Оленою, то не 
тільки йому і словця не сказала, та й не 
глянула на нього.

Сумовавши пішов він назирцем за 
Марусею і бачнв, що вона аж поки ввій- 
шла у другу вулицю, то аж тричі огля- 
далась, а чого? Хто іі зна? Дівчачу на
туру тРУДно розгадати, бо вони часто, бу- 
цім то і не люблять, хто іх займае, і бу- 
цім то й сердють ся, а там собі нишком 
так його люблять, що й сказати не можно! 
Та таки і тіеі правди нігде діти, що инь- 
ша ді’вочка, ще молоденька, що з роду 
в перше побачить такого парубка, що іи 
прийде по серцю, то й сама себе не роз- 
гада, що з нею діеть ся. На думці, так-би 
на нього усе і дивилась би, і говорила-б 
усе з ним з одним і сіла-б біля нього, так 
чогось-то усе стидно; хоч ні душі нема 
близько, а ій здаеть ся, буцім-то усі люде 
так на неі і дивлять ся; або хоч і не ди- 
влять ся, так по очам пізнають, що вона 
з парубком говорила. От-тим-то така і 
жахаеть ся і втікае, ні слова не сказавши 
парубкови, що залицяеть ся до неі; як же 
відбіжить від нього, то й сама жалкуе, та 
ба! вже не можно діла поправити! До- 
бре-ж, коли парубок не розсердить ся, та

Ч. 12. Маруся, 3



— 34 —

ще й у друге стане ляси підпускати, так 
ще не зовсім біда ; а як-же подума: Лихо 
іі матери, яка пишна! Цур ій!“ тай під- 
вернеть ея до другоі, так тогді вже зовсім 
лихо ! I сумуе сердешна і нишком поплаче, 
та притьмом нічого робить! I вжеж самій 
його не заньмати, щоб не сказав: „Сама, 
кае, на шию вішаеть ся“.

Смутна прийшла до дому наша Ма
руся, та тільки не об тім. Вона думала, 
що Василь іі не любить, а колиб любив, 
то зараз прямо й сказав би, а то про ко- 
гось другого казав, а об собі ні пів слова. 
Та й Олена-ж казала, що хазяін бере його 
у прийми, так се вже певно, що він лю
бить хазяйську дочку. Та як іі і не лю
бить ? Вона собі городянка, міщанка, та, 
кажуть, хороша та й хороша! А думаю, 
як уберетъ ся, так намиста ще більш як 
у мене; а скриня з добром мала ? та ще, 
думаю, і не одна; там може, такі великі, 
та розмальовані, та на колесах; а поду- 
шок, подушок! так, може, під саму стелю... 
Так куди вже йому до мене! Він на та
ких і не подивить ся. Ось так думала Ма
руся, прийшовши до дому і сівши у хаті 
на лаві.

Дивила ся стара Настя, мати іі, ле- 
жучи на полу, та стогнучи від недуги, що
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дочка іі сидить смутна і невесела і нічого 
про вссі'лб і не розказуе, і за діло не 
приймаеть ся; дивила ся довго, а далі 
стала питати :

„Чого ти, доню, така невесела, мов 
у воду опущена? Чи не занедужала, не
хай Бог боронить ? Гляди лиш, як ще й 
ти звалиш ся, що батько з нами буде ро- 
бити! Кажи бо, що в тебе болить?“

— Нічого, мамо! — кае Маруся.
„Чи не порвала намиста, жартуючи 

на весілі?“ пита Настя.
— Ні, мамо!
„Чи не з’обидив тебе хто? то бать- 

кови скажи, він зараз уступить ся“.
— Ні, мамо!
„Так колиж нема нічого, так чого 

так сидіти ? Ішла б по воду; пора наста- 
вляти вечеряти

— Зараз, мамо, — сказала Маруся, 
а сама ні з місця.

Дожидала мати, дожидала, далі впять 
за неі і уговорювала іі, а далі і сварилась 
на неі; так вже на силу, та на превелику 
силу розколихала іі, що вона роздяглась 
і, не поховавши гаразд ні скиндячок, ні 
намиста і ніякоі одежі, узяла котик, щоб 
то ув городі зіля нарвати, та замісьць о- 
города, пішла до криниці по воду, неначе

*
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з відрами; йде і байдуже. Та вже як 
прийшла до криниці і як стали над нею 
люде там сьміятись, так вона тогді сха- 
менулась і мерщій до дому. Щож? I до 
дому вернувши, не лучча була; затопила 
у нечі, і приставля горшки порожні; за- 
місьць пшона, щоб замняти борщ, вона 
сіль тре у макортеті, та підлива борщу... 
I що ні озьме, до чого ні кинеть ся, усе 
не так, усе не до шмиги, так що і старий 
Наум, вернувшись до дому і дивлячись 
на таке іі иоране, аж сам дивувавсь.

Сяк так віддавши вечерю, Маруся 
пішла до коров, а Настя стала журити ся 
і кае Наумови:

„Ох мені лишенько тяжке! Щож. 
отсе з Марусею ді'еть ся ? Каже — зовсім 
здорова, а за що ні приньметь ся, що ні 
почне робити, усе не до ладу, усе не так 
як треба. Та чогось собі чи журить ся, 
чи що ? Нехай Бог боронить, чи не з очей 
ій сталось ?■•

— У вас, у жінок, усе з очей,— за
ворчав Наум. — Чи дитина змерзла на 
холоді', чи дитині душно в хаті, ви кажете: 
з очей ; голодна, істи просить, — з очей; 
наівшись, не хоче, — і то з очей; чи за- 
сьміялась, чи зажурилась, чи сіла, чи 
встала, — усе з очей; усе про все у вас
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очи. А що очи можуть зробити ? Нічого; 
дивлять ся собі на сьвіт божий, та й годъ 
Рукою чоловікови біду зробиш, а язиком 
ще й гіршу, а очи нічому непривинні.

„А чомуж баби, котрі знаютъ, та й 
злизують і шепчутъ? Як би воно нічого, 
то нічого б і не робили, а то...

— На те шепчутъ і злизують, щоб 
таких дурників дурити, як ти і прочіі. 
Потурай тільки ім, вони, пожалуй, раді, 
щоб тобі за все, про все шептати, аби-б 
грошики лупити. А хто що може чолові
кови зробити, опріч Бога милосердного ? 
Він нашле біду, Він і помилуе; тільки 
молись і Його одного знай, а з тою бісов- 
щиною, з ворожками, та з знахурами не 
водись. Помолись, Насте, хоч лежачи, Бо
гу, коли не здужаеш підвестись; і я таки 
помолюсь, то й гляди, що Маруся наша 
завтра зовсім здорова буде. Мовчиж, он — 
вона іде.

Маруся, зовсім упоравшись і попри- 
биравши, розпитовала матір, чого треба 
на місті купити і узяла у батька скільки 
треба грошей, послалась на лаві, помоли
лась Богу і зверх-усього, вдарила три 
поклони, іцоб вже більш не думати про 
Василя. Іі так батько вчив: коли, кае; 
тобі чого треба, або журба тебе озьме?
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зараз до Бога. Вдар три поклони і проси 
об чому тобі нужда і жди певно від Нього 
милости. Він наш Отецъ, Він зна, що ко
му і у якое уремя послать.

От з такою думкою лягла Маруся. 
Так щож ? I сон іі не бере. Тай діло ще 
дума. . . та не об Василеви, де-то вже! 
Вона його і знати не хоче... та й нащо іи 
він... Він доси вже посватаний; адже і 
хусточка у нього, що з кишені винімав, 
то не хлопяча, а притьмом дівоча, і вже 
вірно вона йому подаровала... та він же 
невеселий на весілі був... от-то, мабуть 
скучав за своею голубкою... та ще щоб я 
об ньому думала? Як би не так! Він собі 
і сидів, неначе один у лісі, ні на кого і не 
дививсь... Далі здохнула і дума: і мене 
заняв тими горіхамщ як би то вже так!... 
Ні, Василю, не нашим дівчатам об тобі 
думати, у тебе е своя... От уже любить 
іі, думаю ?... Бачить ся, усе об ній так 
і думав, бо в очах так і видко були слі- 
зоньки... тепер вже вони десь у купочці... 
і вона вже, вірно, цілуе його у тіі оченьки, 
що як блискавка, як згляне, так і сяе... 
от вже не цілуе вона іх!... Тогож то він по 
ній мав плакати... Чого-ж я отсе плачу?... 
Ох, горечко мені тяжке!... Колиб була 
знала, не ходилаб на те весіля!... На
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що було розпитувати Олену про нього! 
Та дарма; я вже зовсім про нього 
і не думаю... та й він же про мене тож. 
Може він думав, що... тее-то... яб то... що, 
кае: я знаю такого, що тебе любить, а 
йому б то вже не можна, що вже він по- 
сватаний... Бог з тобою! Нехай тобі Бог 
помога! I ожени ся, і люби ея... Та по
гож я усе плачу?... От-того і туга така, 
що за чим я на те весіля ходила... Тепер 
засну вже... Завтра, чим сьвіт устану, 
піду на торг, та й розібю свою тугу. Ко- 
лиж з ним зострічусь на місті, то буцім 
і його не знаю і не буду на нього і ди- 
витись. А вже він, вірно, з нею ходити- 
ме по базарю, та де що куповати муть... 
бо, мабуть, і весіля швидко буде... То то 
вже він буде рад, як оженить ся!... А 
вона? Чогож я заливаюсь слізоньками?... 
Ох, бідонько моя !... Ох, горечко мое ! Чого 
таки я на те весіля ходила?...

От так то бідна Маруся, не хотівши 
і споминати про Василя, тільки об нім 
однім і думала і хоч-би тобі на часиночку 
очицями звела; плакала та журилась ці- 
лісеньку ніч. А й довга ніч у нас на кле- 
чальній неділі! Вечірня зоря ще не по- 
гасне, а сьвітова вже й заньмаеть ся;
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блисне Віз, та вже докотившись до сход 
сойдя.

От і тепер. Тільки що зірочки засяли 
у Бога милосердного на небесах, тільки 
що розсьвітилпсь, та й то не зовсім ясно, 
а неначе скрізь серпанок... соловейко стих, 
біля свобі самички, щоб виспалась хоро
шенько, не жахаючись; вітерець заснув 
і гілочки по садкам дрімаючи ледве ледве 
колишуть ся, тільки й чути, що через гре
блю на лотоках водиця цідить ся, і мов 
хто нищечком казку каже, що так і дрі- 
маеть ся, а то усюди тихисенько... аж 
ось — недовго, зірочка покотилась... далі 
друга. . третя — і поховались у синьому 
небі, мов у море канули, а прощаючись 
з землею трошки сплакнули... от від іх 
слізоньок нала роса на землю. Канула Гі 
краиелька, зашелестіла у ярі — і про
кинув ся вітерець, та й поколихав ти
хенько гільочки по садкам та по ліскам .. 
От і попрокидались птички самочки, луп- 
нули очицями, зацмокали носиками... тут 
зараз іх самички, що біля них дрімали, 
попробурковались і з радощів — що на
став впять Божий день і вони будутъ 
з своіми самочками літати, гратись, лю- 
битись, і що може яка і явчко знесе — 
з таких то радощів заспівали своіх пісе-
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ньок, що рано й вечір хвалятъ Господа 
Небесного, Отця милосердного, як чолові- 
кови, так усякому звірю, птиці, та й самій 
манюсінцій комашечці, що й оком не 
вздриш. А не-хто вже виспівувать, як со
ловейко ! Защебетав, залящав, зачиркав, 
засвистав, затріщав... то стихне, ніби по- 
шеііче своій самочці, як іі любить, а вона 
йому, мабуть скаже, що й вона його лю
бить і похваля його пісеньки, то з радощів 
і гукне на увесь садок... а як промеж то
го, ще і иосичками поцілують ся... тут 
він вже і не стямить ся... зажмурить ся, 
защебече, затерчить, що аж неначе охри- 
пне, та знову, ще дужче лясне. Задрибоче, 
що аж дух йому запираетъ ся... Та у сеж 
то так гарно, так гарно, що розказати не 
можно, а на душі весело!

От на березах і листя зашупотіли 
промеж себе, що й вони, по ласці Божій, 
будутъ красоватись на ясному сонечку.— 
Схаменулась травонька, як скропила іі 
небесная рісочка; піднялись стебелинки, 
розпукались цьвіточки і пороззівавши 
ротички своі, надихали на усю долину та
ким пахом, що почувши його, забудсш 
про усе, і тільки, здихнувши, подумает: 
„Боже милосердний! Отець, Наш Небес- 
ний! I се усе, що тільки е на землі,
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у воді, під небесами, се усе Ти тільки по 
единому милосердію Свойому для чоловіка 
сотворив еси ? А він, сее мізернее созданіе, 
ся билина, ся пиль і порошина, чи він же 
Тобі благодарить ? і як ?... О Боже, пра- 
ведний буди і усегда милостив нам грі- 
шним!... Білып сього не вміемо, що й ска
зать !...

От і рідесенький туманець пав на 
річеньку, мов парубок, приголубивсь до 
дівчиноньки і у купі з нею побігли хова- 
тись меж крутими берегами. Далі і хма- 
рочки стали росходитись, порідчали і стали 
звертатись купками, мов клубочки, роз- 
ступатись, щоб дати дорогу для якогось 
пишного, важного гостя, ніби царя якого, 
діющого добро усьому миру і покотились 
геть-геть за крутіі гори, щоб тільки від- 
тіля дивити ся на те, що тут буде!... Ось 
і зачервоніло на тій дорозі, де йому треба 
йти, і розіслалось мов сукно, як кармазин 
красне; далі, неначе срібні цьвітки по 
ньому хто пописав; а тут і увесь путь 
став мов золотим піском по червоному 
полю посипаний... Зазолотились і верхівя 
дерева по лісам... і ось золотий по них 
пісок сиплеть ся по дереву нижче, усе 
нижче... нижче... Усе стихло... Чогось 
жде!... Стало винирять з за землі... що?
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I сьвіт, і огонь і краса... I вже і на кра- 
йок його не можно зиркнути оком, щож 
буде, як усе явить ся миру?... I золоті 
ироміні від нього обсипали усю землю, 
і саміі небеса стали ніби ще краще.,.Усе 
мовчить, жада, щоб швидше явила ся у 
повноті краса миру... Ідеть... викотилось 
зовсім... озирнуло землю і.. неначе пове- 
лівало : „Хваліте Господа, що создав і ме
не, і вас, і кождий день посила мене да
вать усьому миру сьвіт і усякому диханию 
жизнь..." Тут знова пташечки неначе по 
чийому научению защебетали, усе мов 
знова ожило, чоловік знов принявсь за 
діло свое... і що то: увесь мир ізрадо- 
вав ся!

Ось вийшов і Василь із садка. Він 
добре чув, що Маруся з Оленою змови- 
лись у купі йти на місто, так він і не 
пішов вже до дому у город, а у тім же 
селі, від города верстов з чотири, скитав 
ся усю ніч, і як стало свитати, то’він вже 
і беріг іх. Визиравши із садочка побачив 
що дві дівчини геть-геть відстали від про- 
чого народу, тихенько йдуть собі Грозго- 
ворюють; він зараз відгадав, що хто то 
йде, бо серце у нього тьохнуло4 і подало 
звістку. От-то він і пішов, буцім-то у го-
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род, тихою ступою, похиливши голову, 
мов, задумав ся; ау самого аж жижки 
трусятъ ся і дух йому захватуе від радо- 
щів, що ще побачить Марусю і поговорить 
з нею.

От ідуть дівчата; Олена, як та со
рока, скригоче, що на ум збреде, а Ма
руся буцім то і слуха, та усе про свое 
гада... аж зирк!... і пізнала свого Васи
ля !... Руки і ноги затрусили ся, у животГ 
похолонуло, і дух занявсь і сама ні 
з місця.

„Та иди бо швидше, — крикнула на 
неі Олена. — Чого ти зупиняеш ся ? I так 
спізнились“.

— Та хто його зна, чи спіткнулась, 
чи що, — кае Маруся, сама-ж ні з місця, 
хоч так-би і летіла до Василя, як та го
лубка до голуба; бо вже й забула, що ма~ 
бутъ він не іі любить, що він вже посва- 
таний на хазяйській дочці.. усе забула, 
а тільки того й бажа, щоб бути у купці 
з своім Василечком.

От як почув Василь, що. ді’вчата вже 
з ним гомонятъ, озирнувсь до них, зияв 
шапочку, поклонивсь і кае:

„Добридень, дівчата. Боже вам по
могай !“
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— Спасибі!... нехай і вам Бог по- 
магае! — сказали йому ув один голос 
дівчата.

От ім і кае Василь: „Іи не бігла 
против вас яка собака?"

— Цур іи, пек від нас! — кае 0- 
лена; — ми іі не бачили; хйба де біга ?

„Ось тутечка тільки перед вами ки
далась на людей", казав Василь; „то про- 
женуть іі, а вона відтіля забіжить, та й 
не знаеш, відкіля іі і стерегтись. Та така 
сердита, на всіх так і кидаетъ ся. Так я 
отсе виломив собі коляку, та йду і ози
раюсь

— Ох лпшенько! я іі боюсь! Всрні- 
мось, Марусю — кае Олена.

„ Не бійтесь, дівчатка; адже ви у го
род і я у город, то я з вами буду йти, а 
коли набіжить, то вас обороню".

— От за се спасибі! Тепер нам, Ма
русю, не страшно, — сказала Олена, а 
сама радісенька була, що з парубком буде 
йти усю дорогу. От-так і пішли собі у 
купці.

Зовсім-же то наш Василь збрехав, 
що будьто там бігала яка-б то собака. Се 
він знарошне іх налякав, щоб вони при
просили його проводити іх і щоб не це- 
ремонили ся з ним іти.
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Ось як идутъ, і Василь іх попер ежа 
— звісно вже, молодецька походка про
тив дівочоі — та й піджида іх; от Ма
руся збирала ся, як би то з ним загово
рити, а далі й кае:

„Бачите, як ми тихенько*)  йдемо 
і ви нас піджидавте. Може ми вам боро
нимо**)  ?“

*) Поводи. **) Перешкоджуемо.

— А чим? — кае Василь.
А Маруся кае : „Тим, що може вам... 

пильно треба у городі бути ? Може вас 
хазя... хазяін жде?“ Себ-то на догад бу- 
ряків, щоб випитати його, чи не скаже 
чого про хазяйську дочку.

— I вже мені тепер город! забув 
про його і думати, — сказав Василь, а 
далі тяжко здохнувши, і кае : Одно в мене 
на думці — коли-б то Бог поміг! Тільки 
за тим і піду до хазяіна, щоб...

„А чому ви учора на весілі не тан- 
цювали?“ перебила йому Олена, та й по
чала з ним пащиковати. Він ій слово не 
хотячи скаже, чи не скаже, а вона йому 
десять; та так і стриже, так і стриже, та 
вигадуе, та докладае, та придираеть ся, 
що вже Василь ніяким побитом і не від- 
чепить ся від неі.
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А сердешна-ж то Маруся зачепила 
було Василя, — тепер і сама не рада. 
Вжеж тепер він не таючись сказав, що у 
нього щось е на думці і що за тим тільки 
і йде до хазяіна. Се вже певно, щоб до
мовита ся об сватан! на його дочці.

От у таких думках та гадках іде не 
іде, і ноги не служатъ і сердить ся на 
себе, чого вона на торг пішла; сердить ся 
на Василя, чого він ім на зустріч попав 
ся, і вже мов засватаний, а з чужими дів- 
чатами ходити ме по базарю; сердить ся 
і на Олену, чого вона така весела, чого 
так з засватаним парубком пащикуе ; сер
дить ся на усіх і за все, а сама не зна, 
на кого і за що.

От прийшли у город, походили по 
базарю: Олена зараз скупила усе, що 
треба ій було, а Маруся тільки ходить за 
нею та сьвітом нудить і усе нападаетъ ся 
на Олену, що притьмом пора до дому. А 
Василь усе з ними ходить, та — як той 
міхоноша у колядці — носить Марусин 
котик, та складае, що Олена купуе. Дал! 
осьміливсь якось-то спитати Марусю (бо 
бачивши, що вона усю дорогу мовчала, 
думав певно, що вона на нього сердить 
ся), тай пита:
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„А ти, Марусю, чом н’ічого не ку- 
пуе.ш ? “

— Та мені небогацько... де чого й 
куповати... — кае Маруся, та й відверну- 
лась від нього, щоб і не.дивитись на чу
жого жениха: тількн й треба купити ма- 
тсрі... кресало на люльку,... а батькови... 
ниток красних... на мережки до хусток... 
та яловичини... на Петрівку...“

От-так навернякала наша Маруся, 
що трохи й сам Василь іи у вічі не на- 
сьміявсь; ще то добре, що не чула сього 
Олена, торгуючи у перекупки шпильки.

Василь тільки собі тихесенько усьмі- 
хнувсь, бо догадавсь, що щось не так воно 
о, та й узявсь, що треба було Марусі, ку
пити. Покупивши і поскладавши у котик 
усе до купи, кае:

„Вжеж як хочете, дівчатка, а я вас 
су провожу аж до дому, щоб оборонити 
вас від собаки; та й мені таки у вашім 
селі е до чоловіка діло“.

Опять таки Василь збрехав; не було 
йому ні’якого діла ні до якого чоловіка, 
а хотілось йому... та побачимо, що буде 
дальш.

От і пішли вони собі впять у купці 
з города. Тільки що вийшли з улиць на 
степок, от Олена як крикне:
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„Ох я дурна та божевільна! Забула 
зайти до шевця по батькові чоботи. Що 
тут мені на сьвіті робити?"

Потолковавшись, порядились, щоб 
Олена сама вернулась у город за чобота
ми, за тим, що не далеко і у вулицях не 
страшно, а Василь щоб зостав ся біля 
Марусі і щоб тут-же дожидали Олени, а 
вона мусіла швиденько вернутись.

От як зостали ся у двох, Василь 
з Марусею, та й посідали на горбику, за
раз Василь іи і кае:

„Марусю! хоч ти розсердиш ся на 
мене, хоч проженеш від себе, хоч не зве- 
лиш ніколи на очи попадатись, а я таки 
тобі теиер договорю, що учора хотів ска
зати.. “

— Що там таке ? — спитала ся Ма
руся, а сама злякала ся так, що не мо
жно й розказати, а сама не зна чого.

„Марусю! Чи я ж один був-би та
ким на сьвіті, щоб побачивши тебе, не 
полюбив щиро ? Люблю тебе, Марусенько, 
усім серцем моім, люблю тебе більш у- 
сього на сьвіті!... Не сердь ся на мене, 
не відворочуй ся, не затуляй очиць твоіх 
білою рученькою ; дай іи мені сюди, нехай 
пригорну іі до свого серденька, та тогді 
хоч і вмру^ коли тобі невгодна щирая моя

Ч. 12. Маруся. л
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любов!... Щож ти мовчиш? Чом не гля- 
неш на мене?... Промов до мене хоч пів 
словечка; скажи, що ти не сердиш ся за 
мою любов. Роззнавай мене, розпитуй про 
мене, може таки про мене що небудь 
і добре почует ?...“

Тільки що став так Василь говорити, 
то Маруся і не стямилась ; серденько в неі 
так і беть ся, а сама як у лихоманцТ, так 
і трусить ся, боіть ся і сама не зна чого; 
колиб земля розступила ся, так-би вона 
і кинулась туди, та й... Василя потягнула 
за собою ; коли-б ій крила, полетіла-б на 
край сьвіта... та не сама, а усе-б таки 
з Василем. Щож ій робити ? Земля не 
розступаеть ся, крил у неі нема, ноги не- 
наче не іі, одну руку вхватив Василь та 
й держить біля свого серця, а воно так
же колотить ся як і в неі, очицями зовсім 
сьвіта не бачить, а ще-таки другою рукою 
закрила іх, та й питаетъ ся Василя так 
тихесенько, що й сама гаразд не чула:

„Аджеж ти просватаний?..."
— Ні, Марусю, ні на кому я не сва

таний і ні об одній дівчині до сеі пори 
і не думав. Побачивши тебе учора, сьвіт 
мені повернув ся; без тебе не хочу жити, 
та бачу й сам, що не можно мені без те
бе й дихати. Та й де я найду краще тебе?
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„А хазяйська дочка ? Адже він тебе 
бере у прийми?" сказала Маруся, вже 
трошки сьміліш, бо на серци й не так 
вже важко стало.

— Не тільки хазяйська дочка, та 
хоч би королівна, хоч княгиня, та хоч би 
і сама охвицерівна, — не подивлюсь ні 
на кого, усіх презрю для тебе. Одна моя 
вті'ха, одно мое щастя, коли ти мене бу
дет хоч трошечки любити!... Розпитай про 
мене; цілий год ждати му, тільки...

„Е! год!... так довго-бо,..“
— Скільки хоч, що хоч роби зі мною, 

тільки не проганяй від себе, не сердь ся...“
„Та я і не сержусь..."
— Чогож ти закриваеш ся, чого від- 

вертаеш ся від мене? Може любиш кого 
другого ? Кажи, не сором ся; нехай я се 
сам почую від тебе, та й піду сьвіт за 
очима !

„Ні бо... я другого не люблю*” “
— Так зглянь же на мене, не за- 

кривай ся!
„Але! щеб не закриватись... Мені бо 

стидно..."
— Чого-ж тобі стидно, скажи? Тут 

нема нічого, що я кажу...
„А тож і не стидно сказати... що я 

тебе... люблю? Ні за-що у сьвіті не ска-
*
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жу...“ та сее сказавши, як заплаче гірко 
і стала його прохати: „Василечку, голуб
чику, соколику мій ! Не випитуй-же в ме
не, чи люблю я тебе; я сього тобі з роду 
не скажу, щоб ти не посьміяв ся надо 
мною... Я й сама не знаю, що зо мною 
стало ся; я ще ні’кого не любила, ні’кого 
не хотіла любити, цурала ся парубків, а 
як побачила тебе, сьвіт мені не змилив ся, 
усім я нудила, усюди я скучала; а як 
сказала, що ти просватаний, так я й сама 
не знала, що й робити...

— Марусенько моя, лебідочко, зі- 
• рочко моя, рибочко, перепілочко 1 — при- 
говорював Василь, обнімаючи свою Мару
сю. — Яж землі під собою не чую... Я 
мов у раю! Чи не сплю лишенъ я ?... Так 
се правда, що ти любиш мене, Марусень
ко? Скажи мені, правда?

„Не скажу, Василечку; ей Богу, не 
скажу! “

— Чом-же не хочеш завірити об мо- 
ім щасті ?

„Стидно-бо !...“
— Марусю! одже поцілую, коли не 

скажеш.
„Та хоч десять раз цілуй, аби не я 

тебе, а усе таки не скажу...“
— От так-же!... от так... от так-же!... 

приговорював Василь, ці'луючи іі раз по
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пять не віддихаючи, та впять знову за 
теж .. та аж вже не зміг і слова промо- 
вити... А Маруся лежить у нього на ру
ках і сама себе не тямить, чи вона у раю, 
чи вона де! Так ій хорошё було ! Хоче 
щось сказати, і слова не промовить; хоче 
від нього вирвать ея, так неначе прико
вана до Василевоі шиі; хоче зажмури- 
тйсь, так очи, против іі волі, так і зази- 
рають у Василеві очи, що як угіля на 
вогні палаючого; хоче від нього відвер- 
нутись, а і сама не зна, як горнеть ся до 
нього... А він?... Він тільки розгляда іі, 
неначе ість іі очима; забув увесь сьвіт; 
хоч би йому тут з пушок палили, хоч би 
хто його ні кликав, нічим би не вважив, 
тільки що розгляда свою Марусеньку, дер- 
жачи іі на своіх руках.

Далі схаменулась вона; здихнула 
тяжко і скрізь слези сказала:

„Василечку! що це зо мною сталось? 
Нічого не тямлю, не знаю сама себе; 
тільки у мене й на думці, що ти мене 
любиш, що ти мій... та більш мені нічого 
і не треба!... Боюсь тільки, чи нема мені 
за те гріха?“

— За що, моя Марусенько ? — ска
зав Василь, пригорнувши іі до свого сер- 
денька і поціловав щиро.
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„Ох, не цілуй мене, мій сизий голу- 
боньку! Мені усе здаеть ся, що гріх нам 
за се... Боюсь прогні'вити Бога !...“

— Так я ж тобі, моя Марусенько, 
тим же Богом божу ся, що нема у сьому 
ніякого гріха. Він повелів бути мужу 
і жоні; заповідав, щоб вони любили один 
одного, і щоб до смерти не розлучали ся. 
Тепер ми любимо ся; дасть Бог, сповни- 
мо сьвятий закон, тогді' не розлучимо ся 
на вік наш; а до того часу, як зійдемо 
ся, нам можно без гріха і любити ся, 
і голубити ся...

„А не дай Боже, як...“ сказала Ма
руся, тай притулила ся до Василевого 
плеча; і не доказала і боіть ся зглянути 
на нього.

— Не доведи до того, Боже! — аж 
скрикнув Василь і аж злякав ся, поду
мавши, про що Маруся йому тільки нага- 
довати стала. — Буду — кае — тебе, моя 
зазуленько, як ока берегти. Ніяка скверна, 
бісовська думка і на серці не буде. Не 
бійсь мене, я знаю Бога небесного! Він 
покара за злее діло, усе рівно, що за ду
шегубство. Не бій ся, кажу, мене; і ко- 
либ вже й так прийшлось, щоб ти стала 
забувати і Бога, і стид людський, то я 
тебе обережу, як братік сестрицю...
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„Братіку мій милесенький!“ окри
кнула Маруся і обняла його рученятами; 
довго дивила ся йому у вічи, як тая я- 
сочка, а далі й кае: „Тепер я сама тебе 
поцілую аж тричі, бо знаю, що й в тебе 
на думці нема ніякого худа“. Та й при
пала йому на плече, зазираючи йому у 
вічи, та так пильно, ніби той бараньчик, 
що його хотятъ різати, а він жалібно ди
вить ся, так і вона зирнула на Василя, а 
слезонька, неначе тая росочка на цьві- 
точку, так у неі в очицях засяла; та так 
жалібно, як тая сопілочка заграла, так 
вона його спитала: „Як-же ти мене після 
сего покинеш?

— Не говори мені сього, Маню ! і не 
думай об сім, моя кришечко! Гріх божи- 
тись, а я, от, смертельною клятвою побе
жу ся, коли мені не віриш...

„Вірю, вірю, мій соколику, мій ле- 
бедику! і щоб ти мені не сказав, усьому 
вірити буду!...“

Багато розказовати, що там Василь 
з Марусею розмовляли; забули про увесь 
сьвіт і де вони е, і що кругом них; і як 
би не гукнула ще з далека на них Олена, 
тоб — підкравшись тихенько, бачилаб усе, 
як вони поговорють-поговорють, та й знова 
цілують ся. Як-же почули Олену, так за-

%
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раз і розрізнили ся, неначе і не вони: 
Василь став, буцім мала дитина, пісочком 
пересипатись, а Маруся тутже знайшла 
черепочки, та давай у креймахи грати, а 
самі і не ззирнуть ся меж собою.

От пішли усі у купі до дому. Олена 
подумала: „Щож стало ся з нашою Ма
русею ? Ні'коли не була вона така весела 
і говорлива, та ще з парубком; що було 
іх жахаеть ся, як не знать чого, а тепер 
сама заговорюе, жартуе, вигадуе і знай 
сьмість ся з Василем, а мене буцім і не
ма з нею. У ранці як іюли, так пари 
з уст не пустила, а тепер не замовчить 
ні на часинку; у ранці на силу ішла і на 
мене попадалась, чого я спішу, а тут по
перед усіх біжить, землі під собою не 
чуе, та знай кидае на Василя то пісочком, 
то скипочками, а він іі ловить, а піймав- 
ши... аж руки крутить. Се щось недаром! 
Тривай лишень, ти смирна, що нас було 
за іграшки з парубками кориш; я тобі 
відвдячу../

Стали доходити до села, от Василь 
і кае:

„Тепер-же прощайте, дівчатка. Мені 
так весело було з вами; спасибі вам і ду- 
же спасибі за все, за все, за все. Не знаю, 
коли то з вами побачусь?" (А у Марусі

0
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аж слізоньки покопались; обтерла швидше 
хусточкою, щоб Олена не бачила, та й 
стала буцім то пісеньку мугикати і неначе 
підтанцюе під неі та сама пильно дивить 
ся у вічи Василю). „Нате-ж усе, кае Ва
силь, ваше добро; вибирайте з котика; 
може чи не загубив я чого ? А я вже піду 
своею дорогою".

От дівчата стали вибирати, Олена 
усе забрала і поклала за пазуху, а Ма
руся, ііереглядівши, поскладала у кошик, 
і пішли собі. Тільки іцо відійшов від них 
Василь нимало, аж Маруся буцім-то сха- 
менулась і згадала, і кае:

„От-также! усе позабирала, а синій 
каменець, що батько звелів купити, я й не 
взяла у Василя. Побіжу, дожену його! “ 
Доганя, а сама знай кричить, щоб він иі- 
дождав. Вжеж щоб то Василь та не ио- 
чув би Марусиного голосу ? Не знаю 1 
Стоіть, як на штичках і дожида, щоб Ма
руся підбігла до нього і що то вона йому 
скаже!

Ось що вона, догнавши його, казала: 
„Я знарошне буцім то забула у тебе си
ній каменець, щоб тобі нишком сказати: 
Приходъ сьогодня на озера, що у нашому 
бору, я там буду, то ще поговоримо. Пу- 
стиж, не заньмай мене, щоб Олена не до-
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гадалась. Кё-сюди каменець і прощай, мій 
соколику милий! Приходь-же !“ сказавши, 
та скільки в духу до Олени.

Олена-ж усе підглядала, та й дума 
собі:

„Добре-ж до якого часу! Не буде 
мене тепер зупиняти!

Пришила Маруся до дому: Батечку! 
весела, моторна, і говорить, і розказуе, 
і пораеть ся за трех, так що мати, див- 
лячись на неі, аж повеселіишала і ій по- 
легшало. Хотіла було сваритись на дочку, 
за чим довго проходила, так та-ж як 
узяла около неі леститись і приговорю- 
вати і розважати іі, а сама піч топити, 
зіля кришити, горшки наставляти, так що 
горитъ у неі діло.

Не вспіла мати оглянутись, вже у 
Марусі і готов обід : сіла, ручки здожила, 
і знай матері розказуе, як-то ій добре 
було іти на базар холодком, що бачила 
на місці, як торговалась, як куповала, 
і кого бачила, і з ким говорила, і яка 
проява лучилась, усе, усе, до посліднього 
раз по пять розказовала; тільки про Ва
силя ні чичирк! Вона-б то і хотіла матері 
розказати, та не знала, з якого кінця у- 
зятись, та й подумала: „Нехай-же сцита-

&
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юсь у Василя; він мене навчить, як про 
се розказати".

Принтов і старий Наум; обіда і ду
ма: „3 роду Маруся такого мудрого бор
щу не варила, як сьогодня; і мнясо добре 
спечене, і усе-таки гаразд, а лучче усього, 
що сама така веселенька, і усе вигадуе 
і жартуе“. Далі і кае Насті: „Бач, яж 
казав, що не треба ні злизовати, ні шеп
тати, само минетъ ся“.

Після обіду, чи прибрала Маруся, чи 
не прибрала, мерщій вхопила глечичок, 
та й кае: „Піду-ж я, мамо, назриваю вам 
суницъ; там таких багацько на базарі 
було ; і наші дівчата горшечками так і но
сятъ. I вам назбираю, і може де-що і про
дам ПТе мати іи нічого на се і не ска
зала, а вона вже і за воротами, і прямо 
поспіша у бір на озера. Хоч і бачить по 
дорозі суниці, та не збира, а дума: „Ва
силь мене вже мабуте жде; піду швидше 
до нього; а як посиджу з ним, та верта- 
тимусь до дому, тогді і ягідок назбираю".

Недовго шукала вона свого Василя: 
тут зараз і е. Як-же зійшлись, так дарма, 
що тільки може часів три не бачились, а 
так, неначе десять год розно*)  були. 0-

*) Окремо-
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бнимають ея, цілуе один одного, розгово- 
рюють, розказують; то побравши ся за 
рученьки ходють, то впять посідають, то 
впять за теж. I не счулись, як вже стало 
вечеріти. I тож бо правда, що коли будет 
у купці з тим, кого любит, то день так 
швидко пробіжить, як часиночка.

От Маруся перша крикнула: „Ох, 
мені лишенько! Чи бач, де вже сонце?“

— Так щож? — пита Василь.
„А те, .кае Маруся, як я до дому 

піду?“
— Не бійсь нічого, я тебе опровожу, 
„Не те, щоб я боялась, а те, що я- 

гідок не збирала; а я за ними і проси
лась у матері. Що мені тут на сьвіті ро- 
бити ? Розкажу матері, що заговорилась 
з тобою, тай забула“.

— Ні Марусенько, потривай ще ма
тері об мені говорити.

„А чомуж?“
— Ще, мое серденько, не уремя. 

Треба підождати.
„А як се можно? Матері і батькови 

треба усе зараз розказувати і ніколи пе
ред ними не брехати. Щож я тепер ска
жу, що не набрала суничок?“
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— Що хоч, Маню, те й скажи, а 
тільки не говори про мене; я сам, як 
прийде пора, я сам скажу.

„Так гріх же брехати і перед ким 
небудь, а не тільки..."

— Се не брехня, і ім треба усе роз- 
казати; тільки як скажет тепер, а вони 
мене не знавши подумають, що я, який 
небудь ледащо, що тільки звожу тебе з у
ма, тебе будутъ лаяти, мене стануть цу- 
ратись, і будуть нас розлучати. Потерпи, 
моя рибочко, хоч через Петрівку; я так 
наведу, що вони про мене будуть знати 
і чути що небудь не погане; тогді при
шлю людей, тогді ім і усе розкажеш. То 
брехня і гріх, як зовсім потаіти, а то ми 
тільки прежде якого часу ім нічого не 
скажемо. Чи так, моя паняночко ? — спи- 
тав, та й поціловав іі щиро, від сердя.

„Може воно і так, довго подумавши 
Маруся сказала. Я вже нічого не знаю, 
а усе робити му, що мені скажет.,Тільки 
вже, Василечку, мій козаченьку, як собі 
хоч, а я вже білын до тебе не вийду ні 
сюди, ні на вулицю, ні на базар, нікуди.

_  А сеж чому? спитавсь Василь, 
злякавшись.

„Яр; собі хоч, а тільки, по моій думці, 
се вже гріх, коли чого не можно матері
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сказати, та тес і робити нишком від неі. 
Хоч розсердись зовсім, не тільки так на- 
суп ся, як тепер, тільки вже я не прийду 
і не дожидай мене, і не шукай мене. Инь- 
ше діло, як би я посватана була, тогді-б 
і нічого; а то хто небудь побачить, та про 
мене ще й слава піде. Не хочу, не хочу! 
Нехай Бог боронить! Мені тепер і Олени 
страшно; вона щось дивилась на нас 
пильненько, як вернула ся з города, і усе 
щось собі під ніс бормотала. Зараз-же 
прийшовшп, піду до неі і усе іи розкажу
i попрошу, щоб до часу ні'кому не гово
рила. Прощай-же, мій соколику, мій Ва
силечку ! Не сердь ся-ж бо на мене • адже 
ти кажеш, що скоро пришлет старостів, 
от ми не на довго розлучаемось".

Скільки не просив, як-то ні молив
ii Василь, щоб таки виходила сюди хоч 
через день, або через два — так ні за що 
на сьвіті не захотіла і з тим пішла до 
дому, не звелівши йому іти за собою. Він 
пішов, понуривши голову, горою до дому, 
а вона бором, та й здумала, щоб не так 
то перед матірю у брехунах зостатись: 
пішла против череди, знавши, що й Олена 
кожного вечера тож виходить. От і хотіла 
іи усе про Василя розказати і просити, 
щоб мовчала.
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Олена не вийшла проти череди і дів- 
чата сказали, що сьогодня ранком, поки 
вона була на місци, приіхали старости 
і жених, аж з хуторів; та не подивились 
ні на закон і ні на що, бо чоловік кріпко 
хороший, і рушники ранком подавали, 
далі звінчали і, узявши іі з батькой і ма
тірю, поіхали, і там на хуторах, аж вер- 
стов за двадцать, і весіля будуть спра- 
вляти. Агу! нашій Марусі трошки легше 
стало, що не буде свидітеля, як вона по
дружила з Василем.

Прийшовши до дому, тяжко ій було 
відбрехуватись перед матірю, що не при
несла ягідок, бо з роду не брехавши ні 
в чім, не знала, як і викрутитись і що 
сказати ? Сяк-так, то чередою, то Оленою, 
затерла, замяла діло —- і кінці у воду.

Поки поралась та прибирала і була 
з матірю, так ій і весело було, а тим 
білып, що матері стало легше і вже під- 
нялась з постелі; батько тож веселий 
і ласкавий був до неі; от вона не тільки 
не журилась, та ще сама собі дяковала, 
що так з Василем зробила; і ходячи, і по- 
раючись усе думала: „Колиб швидче, мо- 
жна було розказати про Василя, то як би 
гріх з душі“.
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Як-же лягла на постіль, так і не 
подумала, щоб спати. Зараз прийшов ій 
на думку Василь, як то він, мабуть, жу
рить ся, що не скоро з нею побачить ся; 
та як і ій бути ? Як, не бачившись з Ва
силем неділю, або може, нехай Бог боро
нить, і дві, як і жити на сьвіті... „Іще 
таки учора, дума собі, ще я не так його 
любила, як сьогодня, після того часу, як 
він сказав, що мене любить, та ще... як 
поціловав ! “ Та здумавши се, як засоро- 
милась! і по ночі чуе, що вид у неі як 
жар горитъ! „Щож от-се я наробила?" 
дума собі. „Чи сеж я, що і слухати не 
хотіла об хлопцях? Скрізь землю-б пішла 
від стида і сорому! А що, як ще Василь 
надо мною сьміеть ся?“ Тут ій ще душ- 
нійш стало; а далі, як роздума, що Ва
силь зовсім не такий, щоб йому сьміятись, 
і що він божив ся, що іі кріпко любить, 
то і утихомирилась, і тільки того сороми- 
лась, що... ціловала ся з ним і у бору 
довго з ним сиділа. „Та сеж вже, так 
дума, і вперше і в останне. Се на мене 
любов напала, а матуся казала, що лю
бив як сон: ні заіси, ні заспиш, і що ро- 
биш не знаеш,. мов в ві сні. Борони, Мати 
Божа, щоб я гіршого чого не зробила! 
Та як не буду з ним бачитись, то і жар-
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товати ні-з-ким буде. Добреж я зробила 
і сама собі дякую, що не звеліла йому до 
себе ходити".

Так собі порядившись, устала (бо вже 
і розсвило), і зараз принялась поратись. 
Щож? Тут корову доіть, а сама озираетъ 
ся, чи не йде Василь. По воду пішла, о- 
глядаеть ся Василя; у хаті сало товче, а 
на двері погляда, чи не Василь іх відчиня. 
За стіл сіла обідати, а сама у віконце 
усе зирк, та зирк, чи не йде Василь. I жде 
його і не жде, і хоче, щоб прийшов і бо- 
іть ся, щоб не прийшов.

Після обід, у хаті сидячи, дума: 
„Коли б не ввійшов! Піду на вдвіря“. На 
двір вийде: „Коли-б не йшов вулицею, та 
щоб мене не побачив, піду луччеухату". 
I так знай сьвітом нудить у день, а нічю 
мало чого й спить, усе іи те на думці, що 
коли-то вона побачить Василя, і коли-то 
не буде з ним розлучатись.

I Василь не луччий був іі. Не тільки 
роботу, покинув хазяіна і город; знай 
блука круг села, де жила Маруся. Хо
дить, ходить, у бір піде, над озерами, де 
з нею сидів, еяде — нема Марусі, не йде 
Маруся. По селу вулицями ходить, та не 
зна, де іі хата, не зна як і батька іі зо- 
вуть і прозивають. Маруся та й Маруся,

Ч. 12. Маруся. 5
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білып йому нічого не треба було знати, 
і він іі не питав, за тим, що ніколи було; 
ще ій розказував, як іі любить, або слу- 
хав, як вона розказовала, що як вона його 
любить.

От вже і пущаня прийшло, тиждень 
Петрівки минаеть ея; ходить наш Василь 
і не зна, що вже йому і робить. Аж ось, 
іде своею дорогою, бачить чоловік віз 
мішки від вітряка, та вісь йому і уломи- 
лась. Чоловік той хоче, щоб підвязати як 
небудь, так шкапа не стоіть; і той чоло-- 
вік мучить ся з нею, а друге й те, що 
і воза не підниме, бо вже собі старенький 
бу в.

От Василь, парень-друзяка, побачив- 
ши сее, підійшов до нього, поздоровкав 
ся і кае: „Кё-лишень, дядьку, я тобі по- 
можу, а то не з твоею силою справитись 
з мішками і з шкалою. Чоловік той по- 
дяковав і попросив помогти. Василь як 
приняв ся, разом справили віз, і сяк-так, 
на трех колесах, можно було доіхати. Чо
ловік ще білып дяковав Василеви і просив, 
коли по дорозі, проводити його до двора, 
щоб часом не порозвязовало ся, тогді він 
впять не здужа справити, а вже й вече- 
ріло.
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Василь пішов за ним помалу і нічого 
не роспитовав, бо йому, до всього було 
оайдуже, тільки знай об Марусі й думав. 
От іде, та іде за возом, — бачить, чоло- 
вік у тім селі, де Маруся живе, та по
вернув у вулицю; Василь зрадовав ся:

Дума, тут пробуду, то може що-не
бу дь прочую про Марусю, як-то вона, моя 
галочка, поживав".

Аж от з’ізжав чоловік на двір. Ва
силь зиркоіжить його Маруся на зустріч 
до чоловіка і кричитъ: »Де се ви, тату 
були? Ми вже вас...“ та й замовкла, як 
) зріла свого лебедика, та з радощів уже 
не зна, що й робити; вернулась у хату, 
та аж трусить ся і не зна, що й казати.

Наум (се то він і був), позносивши 
мішки у комору, розпрягши кобилу і у- 
поравши все з Василем, ввійшли у хату, 
посідали, поговорили. Василь вже не мов- 
чав, то про се, то про те розоитував; про 
себе розказував, як живе, де служить: 
звичайний був против Насті’, а на Марусю, 
що тут микалась то в кімнату, то в хату, 
то з х'ати у сіни, то з сіний впять у хату, 
і не дививсь зовсім і буці’м-то і не він. 
I вона собі дарма, неначе його з роду 
вперше бачить.

*



— 68 —

Посидівши Василь і наговорившись, 
став збиратись до дому, Наум і кае: 
„Приходъ, Василю, коли хоч, до нас зав
тра обідати; неділенька сьвята, іще наго- 
воримось“. Василь сказав, що прийде, по- 
клонивсь і пішов з хати, а Наум і кли
кнув : „А де ти, Марусю ? Проведи Василя 
від собаки за ворота“.

Марусі на руку ковінька; мерщій 
з хати, і ще Василь не вийшов із сіней, 
вона вже і біля нього і счепилась ручень
ками. Вона йому і кае:

„Василечку! як-би ще тебе не поба- 
чила хоч день, тоб і вмерла“.

— Завтра, Масю, і я тобі розкажу, 
як я страждав без тебе. Тепер зділай ми
лость, прислухай ся, що старі про мене 
казати муть. Чи будутъ хвалити, чи ко
рити? Тай розкажеш мені, щоб я знав, 
як наше діло начинати.

„А ось-що я зроблю, Василечку; 
коли моі старі будутъ тебе хвалити, то я 
повяжу на голову червону скиндячку 
і коси покладу; колиж не дай Боже що 
ні, то повяжу чорну стрічку без кіс. Ти 
тільки прийдеш, так на мене .і дивись, то 
й знати-меш. Прощай-же, мій лебедику, 
до завтрього".
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Увесь вечір Маруся, хоч ложки, миски 
перешивала, мисники, змивала, иіч мазала, 
мила ся, та все так тихенько робила, що 
і'і не чути було вовсі; боялась-бо вона, 
щоб через свій шелест нс пропустити я- 
кого слова, що батько і мати казати муть 
про Василя; а ті знай його хвалють. На
стя те й діло розказув, який він звичай- 
ний, який собою красивий; а Наум хва
лить, який то він розумний, неначе пись- 
менний; я — кае — знаю його весь рід: 
рід чесний, дядьки заможненькі, хоч він 
собі сирота ; та ба — і отцевський син не 
буде такий бравий козак; нічого казать". 
Маруся не пропустила ні жодного сло
вечка і ще з вечера наготовила червону 
скиндячку, щоб завтра на голову поло
жити, і з веселости), і з радостю лягла 
спати, тільки того вже не можно вірно 
сказати, чи спала вона ту ніч хоч ча- 
синку ?

У ранці вирядилась що найкраще: 
поплела коси у самі маленькі дрібушки 
і вінком на голову поклала; повязала які 
були луччі скиндячки, а зверх усіх поло
жила червону і квіточками заквітчалась. 
Чи шатнулась там, чи як, а вже і обідати 
у неі поспіло: борщик з живою рибкою 
(бігала сама з вечера до сусіди, рибалки,
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та й випрохала), каша пшоняна до олі’і, 
солона тараня з пшеничники галушечками, 
та вареники з сімяною макухою. Упорав- 
шись, ще з батьком до церкви сходила.

Тільки що вернулись з церкви, Маруся 
зирк у вікно, аж Василь уже і йде; за
раз вибігла, буці'м боронити його від со
баки, а більш за тим, щоб подививсь, що 
на ній червона скиндячка. От вибігла, та 
мерщій і кричить : „Не бійсь, не бійсь!" 
а рукою поводить по лобови, неначе кае: 
„Не бійсь, ось бач, що червона скиндячка!"

Ну, як там було, пообідали гарнень- 
ко і наговорились. Після обід Наум ліг 
до Насті ськатись, та й заснув, а далі 
і Настя схилилась, та й заснула. А молоді, 
знай собі голублять ся, та милують ся. 
Далі, як старі проскули ся, та й сиділи 
то в хаті, то під коморою у холодку, аж 
поки зовсім у вечері Василь пішов до 
Дому.

Унадив ся-ж наш Василь до старого 
Наума що-божий день: то діло було до 
коваля, то до бондаря, то так до чоловіка 
приходив за ділом, та усякий раз і зайде 
до Наума; коли застане то з ним, а коли 
не застане, то з Настею посидить, пого
ворить; і так вони вже до ньогО приви- 
кли, що коли який день хоч трохи заба-
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рить ся, то вже вони і скучаютъ, і той 
і та кажутъ : „Не ма-ж нашого Василя! 
не йде обідати". Бо усякий раз, вони його 
зоставляли у себе обідати. А Маруся ? 
Маруся себе не тямила від радощів. Ва
силь прийде, то вона вже найде місцечко, 
де з ним обо всім тихенько переговорить 
і намилуеть ся; а коли і без нього, то 
тільки й чуе, що старі його вихваляють.

От дождались і Петра, розговілись. 
На самого полу-Петра, так вже пе

ред вечером, вбіга Настя в хату, аж за- 
дихалась, та й кричить:

„Науме, Науме! либонь старости 
ідуть“.

— До кого?
„Та до нас, до нас; от вже у дворі. 

Сідай швидше на лаву! А ти, Марусю, бі- 
жи хутко у кімнату, та вбирай ся“.

Маруся, як тільки почула про ста- 
ростів, то що було у руках, усе попус
кала, і не стямить ся, що й робити, тільки 
дивить ся на матір, а лиці' як жар, так 
і горять; а сама була румяна, а то по- 
червоніла як калина. От мати мерщій 
пхнула іі у кімнату, і стала іі убирати 
у нову плахту і усе що треба, по дівчачи.

За тим ось стукнуло під дверю па
лицею тричі. Наум хутко достав нову



— 72 - 

свиту, новий пояс, одягаеть ся, підперізу- 
еть ся, а сам трусить ся, неначе з пере- 
ляку і кае собі нищечком: „Господи ми- 
лосердний, дай моій донечці доброго чо- 
ловіка; не за моі гріхи, а за іі добрість 
пошли ій щастя“.

От вже стукнули і в друге, теж 
тричі, палицею.

Наум, одягнувшись зовсім, ізмів із 
скатерті, що на столі, і посунувши хліб, 
що завсегда лежитъ на столі, к покутю 
(а за тим Настя засьвітила сьвічечку пе
ред богами) сів на лавку в кінци стола, 
і дожидаетъ ся.

Аж ось стукнули під двермиі в трете, 
теж тричі.

Тогді Наум перехрестив ся і кае 
до них:

„Коли добрі люде, та з добрим сло
вом, то просимо до господи. Насте! Ідиж 
сідай і ти“.

От Настя, за тим упоравши Марусю, 
вийшла і перехрестившись тричі, сіла біля 
Наума.

За Наумовим словом ввійшли в хату 
двох старостів, люде хороші, міщане, у 
синіх жупанах, аглицькоі каламайки, по
ясами попідперізувані, з наличками, і у 
старшого старости хліб сьвятий у руках
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За ними війпіов Василь... Крий Матер 
Божа! Ні живий, ні мертвий, білйй як 
стіна.

Пришедши у хату, старости помо
лились Богу сьвятому, і поклонились ха- 
зяіну і хазяйці.

Зараз Наум (хоч і знав іх дуже до
бре, а тільки для закону) пита:

„Що ви за люде і відкіля, і за чим 
вас Бог приніс?“

Старший староста і кае : „Прежде 
усього подозвольте вам поклонитись і до- 
брим словом прислужитись. Непозгнущай- 
тесь вислухать нас; і коли буде тее, то 
ми і онее; колиж наше слово буде не 
в лад, то ми і підемо назад. А що ми 
люде чесніі і без худоі науки, то от-вам 
хліб сьвятий у руки".

Наум, узявши хліб, поціловав, і по
ложивши на стіл край свого хліба, кае:

„Хліб сьвятий приймаемо, а вас по- 
слухаемо. Сідайте, люде добрі! До чого 
ще дійдеть ся, а ви своіх ніг не турбуйте, 
може і так з далека ішли. А з якого цар
ства, з якого государства?1

Старший староста і кае: „Ми е лю
де німецькіі, а ідемо з землі Турецькоі. 
Ми собі ловці, удаліі молодці. Раз, дома,
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у нашій землі винала пороша*).  Я й ка
жу товарищу: „Чого нам дивити на таку 
шквирю, ходім ськать усякого звірю ! — 
I пішли. Іздили, слідили, і нічого не полу
чили. Назустріч нам як раз іде на воро
ному коню отцей князь (а Василь устав, 
та й кланяеть ся, бо се про нього гово
рили). От після зустречі він кае-говорить 
нам такіі речі:

*) Метелица. **) Старту.

„Ей ви ловці, добрі молодці! Услу- 
жіте мені службу, покажіте дружбу ; ось 
як раз попалась мені лисица, або куниця, 
а трохи чи не красна ді’виця. Істи-пити 
не жалаю, достати іі жалаю. Поможіте, 
піймайте; чого душа захоче, усього від 
мене бажайте. Десять городов вам дам
i скирду)  хліба". От ловцям-молодцям 
того і треба. Пішли ми по слідам, по усім 
городаіц. Перш слід пішов у Німеччину, 
а далі у Туреччпну; ходимо, шукаемо, а

**

ii не піймаемо. Усі царства-государства 
прійшли, а іі не знайшли; от і кажемо 
князю: „Не тільки звіря в полі, що ку
ниця, ношукаемо де інде, найдетъ ся і кра
сная дівиця". Так наш князь затявсь, при 
своій думці'Зоставсь. „Скільки, кае-гово
рить, по сьвіту ні ізжав, у яких царствах-
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государствах не бував, а тако! куниц!, 
ніби красно! дівиці, не видав". От ми уже 
ио слі’ду ішли, та і в се село — як зоветь 
ся, не знаемо — прийшли. Тут впять пала 
пороша; ми ловц! молодо,! давай ходить, 
давай слі’дить ; сьогодня рано устали і за
раз на слі'д напали. Пішов наш збір, та 
до вас у двір і з двора до хати; тепер 
жалаемо його піймати. Певно вже наша 
куниця — у вас у хат! красна ді'виця. 
Нашому слову кінець, а ви зробпте на
шему ді’лу вінець. Віддайте нашому князю 
куницю, вашу красную д’івицю! Чи від- 
дасьте, чи нехай підросте ?“

Поки староста се законне слово ка
зав, Маруся у кімнаті усе иоклони била, 
щоб батько віддав !! за Василя, а він, си- 
дючи на лавці, скрізь двері дивить ся на 
не!, та тож то здихне, то з нею перегля- 
неть ся. Як-же усе староста розказав, 
і прийшло ся батькови отвітне слово ка
зати, вона так і припала до дверей і слуха.

От Наум усе насупившись слухав, 
помовчав, а дал! і кае:

„Не вмію я до прикладу у с!м д!лі 
сказати. Спасибі вам за вашу працю. Иде
те ви з дально! дороги, то можеб ви ви
нили по чарц!?“
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Маруся як се почула, та в голос! 
Настя аж об поли руками вдарила, та й 
крикнула:

„Ох мені лихо? А чомуж се так?“ 
А Василь так об землю і кинув ея, 

та аж приповз на вколішках до Наумових 
ніг, та цілуе іх, та гірко плаче і просить:

„Будьте мені батеньком рідненьким! 
Не згнущайтесь бідним сиротою!... За що 
в мене душу віднімаете?... Не можу без 
вашоі Марусі жити! Буду вам за батрака 
вічно служити... Буду усякую вашу волю 
сповняти... Що хотіть, те й робіть зо мною! 
Дайте сиротинотці ще на сьвіті прожити!..."

Тут і Маруся, забувши, що ій гоже 
і що ні, вибігла тож собі і впала до ніг 
отцевських і просить і плаче, то кинеть 
ся до матері і руки іх цілуе і пригово- 
рюе:

„Таточку! голубчику, соколику, ле- 
бедику! Матінко моя ріднесенько! утінко 
моя, перепілочко, голубочко! не погубляй- 
те свого дитяти, дайте мені бідненькій ще 
на сьвіті пожити! не розлучайте мене 
з моім Василечком... Не держіть мене як 
дочку, нехай я буду вам замісць наймич
ки ; усяку роботу, що скажете, буду ро- 
бити, і не охну. Не давайте мені ніякоі 
худобоцьки, буду сама на себе заробляти,
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буду вас доглядати і шановати, аж пбкн 
жива. Хоч один годочок дайте мені з Ва
силечком прожити щоб і я знала, що то 
за радість на сьвіті!...“

От-так і Маруся і Василь один пе
ред одним усе просили своі’х старих, та 
так жалібно, що старости обидва повста
вали, і знай полами слези утираютъ. Далі 
старший староста не витерпів і кае:

„Ох панове-сватове! Не слід мені, 
бу вши у сьому важному чину, лишне сло
во говорить; мое діло таке: сказав, що 
закон велитъ, та і жди одвіту; що почуеш, 
з тим назад іди. Сказано, дать нам по 
чарці, так вже тут нічого доброго ждати. 
Одначе, видючи іх слези і убивство, якось 
то моторошно і нам не сказати чого-не- 
будь. А що-пак, Олексіевичу ? Ніде дітись: 
благослови діток, нехай Маруся нас по- 
вяже“.

Наум тільки покрутнув головою, об
тер слізку рукавом та й впять понурив 
голову і мовчить.

Староста кае: „Може стара мати сее 
усе вередуе?“

— О батечки моі! — зараз кае ста
ра Настя, — чи яж-би не хотіла щастя 
свойому дитяти ? Адже вона моя утроба. 
Та деж нам лутчого Василя ськати? Він



дитина разумна, покірна; усяк-би нам по
завидовав. Так хиба-ж я не жона свойому 
мужу, щоб не мала кого слухати? У нас 
іде по божому, та по старосьвіцьки: він 
мені закон, а не я йому. А ному він не 
віддае, я не знаю; він Василя завсегда 
любив. Кажи-бо, Науме, що се ти робиш?“ 
Тут знова приступили і діти плачучи, і 
стара Настя голосючи, і старости кланя- 
ю.чись, та знай просють Наума.

Мовчав він, мовчав, тільки знай сльози 
ковта, далі устав, здохнув жалібно, пере- 
хрестивсь перед Господом милосердним, 
та й кае:

„Одна в мене на сьвіті радість, моя 
Марусенька! Що божнй день молюсь, щоб 
вона була щаслива; так як-же, молившись 
об однім, буду сам робити друге? Молив
шись об п щасті, сам буду іі топити? 
Прощайте, панове-сватове! Коли хочете, 
то справді випийте по чарці; коли-ж ні, 
то не здивуйте, дайте і мені покій, бо... 
Ох, не хотілось було сього казати, та ви 
мене розжалобили !.. Бо мені дуже жалко, 
що рішаюсь Василя, та нігде дітись. Про
щайте, люде добрі, ідіть собі, не здивуйте '.

Тут впять усі приступили до нього, 
що коли, кажуть, любиш Василя, так чом 
не віддаеш за нього Марусі? Маруся-ж
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так і повисла йому на шию і обмива його 
слізоньками, а Василь тож припав на-вко- 
лішки, та гірко плаче, та знай просить.

„Але? Чому невіддаю?" сказав На
ум здохнувши : „бо жаль свого рождена. 
Не той час; при такому важному ділі, як 
6 сватане, не можно усього говорити. 
Прийди, Василю, завтра, та сам, без лю
дей, от тут я тобі все розкажу. Білып ні- 
чого і говорити; прощайте! От вам ваш 
і хліб сьвятий".

Чи хотіли, чи не хотіли старости, 
узявши хліб назад, пішли з хатп з Васи
лем, або так сказати, що повели його, бо 
ьін сам не здужав і іти.

Зостав ся Наум із своею сімею, сів 
собі і сумуе. Маруся аж звалила ся на 
піл від сліз, і Настя плачучи сиділа над 
нею і дивовала ся, що се старому стало 
ся, що разом загудив Василя ? Об вечері 
ніхто й не думав; нікому було поратись 
і ніхто не хотів нічого істи.

От сидів Наум, сидів; думав та ду
мав, а далі і обізвав ся:

„Годі плакати, Марусю! Устань, та 
слухам, чого я питати-му“.

Не той був Наум батько, щоб його 
мусіла Маруся не послухати. Чи здужала, 
чи не здужала, а коли батько каже без
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жартів, та трохи чи й не сердитий, то 
треба уставати. Устала і втерла слі’зоньки 
і жде, що він ій скаже.

»Ти, бачу, Василя знала ще перш, 
чим я його привів?“

— Знала, пан-отченьку! — і затру
сила ся, як осиковий листочок і опустила 
своі довгіі віі на очи, щоб не бачив батько, 
як ій стало стидно.

„Як-же се було?" спитав він грізно.
Тут Маруся, хоч і запиняючись, а 

розказала йовіу усе: як побачила його у 
перше на весілі, як ій стало його жалко, 
як він цятав ся горішками, як вона його 
соромилась і усе, усе розказала: як і на 
базар ідучи зійшли ся, як з базарю вер- 
тали ся, що говорили і — нігде було прав
да діти! — як і цілували ся...

»Ну, ну, що дальш; а почин хоро
ший кае Наум, а сам і видно, що як на 
ножах сидитъ.

От Маруся сплакнувши, веселійш 
стала було розказувати, як змовили ся 
з ним зійтись у бір на озера і як зійшли 
ся, і як...

„Годі, годі!“ -закричав не своім го
лосом з серця Наум. „То вже розказуй 
матері, що не вміла тебе берегти і від 
худа відводити“. А сам схопивши шапку,
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’хотів було вт'ікати на двір, так Маруся 
так і вхопила ся йому за шию і кае:

— Ні, таточку, ні, мій сизий голуб
чику ! Не погубила себе твоя дочка і не 
погубить. Матіночко моя ріднесенька! 
Лутче мені усяку муку приняти, на смерть 
піду... а не принесу тобі н’іякого безчестя 
ні для якого пана, ні для якого однорала; 
я памятаю ваші молитви, я знаю, що я 
Ваша дочка, так чи можно, щоб я на свою 
погибель ішла? А ось-як у нас було... 
Тут вона і розказала, що собі з Василем 
говорила, і як у них там було, і як вона 
запретила Василеви ходити до себе і для 
чого. Розказала і те, як скучала і жури
лась без нього; усе розказала до послі- 
днього часу, як що було.

Наум ще таки считав ся: „Гляди 
лишенъ, чи все сьому правда і чи не по- 
таіла ти чого?...“

— У сю правду вам сказала і що 
нічого не потаіла, так коли велиш тату, 
щоб побожилась, то як хоч, так і побо
жусь.

„Гріх великий, кае Наум, божитись, 
а ще пуще, як напрасно*); я-ж тобі і без 
божби вірю. Тепер слухай мене, Марусю.

*) Надари о.
Ч. 12. Маруся. 6



Нераз тобі казав, що дівкою тобі зостава- 
тись не можно, треба заміж іти. Прика- 
зовав тобі, що тільки кого полюбит, зараз 
мені скажи прямо, а я, побачивши, що 
воно таке в, так-би діло і кінчав : коли 
мені не годивсь, то я б тобі сказав: не 
треба, не знай його; а колиж-би годив ся, 
тоб йому поперед усього сказав-би, щоб 
і ти не знала: присилай, козаче, за руш
никами, за тим, щоб поки до сватаня, так 
щоб не було у вас ніякого жениханя, бо 
воно до добра не доводить. Щастя і твое 
і наше з Настею, що Василь такий чесний 
і богобоязний; а другий, і не счула ся-б, 
як би навязав тобі камінь на шию, що й 
повік-би його не зияла, хиба-б з мосту, 
та у воду. Як би я знав з самого першу 
об Василеви, то я-б тобі сказав, за чим 
не віддам за нього ; і ти-б так не пристала 
до нього і тобі легше було-б його заоу- 
вати. А тепер як хоч, так і терпи, бо не 
віддам".

Тут Маруся, як розказала перед сво- 
іми усю правду, то й стало ій на душі 
веселійше і на серце полегшало; почала 
знова просити батька, щоб таки віддав за 
Василя, а що вона хоч вік у дівках^ си- 
діти ме, а ні-за-кого не піде, опріч його.
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„Говори! кае Наум, а знавш ти, го- 
лово, що батько лутче бачить твое щаств, 
чіім ти? Ти молода, дурна! Лягай-же, 
дівко, спати; завтра будеш старіша, чим 
сьогодня, а від того і умніша. Перекре
стив іі та й пішов собі від неі’.

Ні сьвіт, ні зоря, а вже Василь і 
в Наума. То сяк, то так пробули до обід. 
I варивши обід, і подававши на стіл, Ма
руся заливала ся слізоньками, відгадовав- 
ши певно, що в останне бачить свого Ва
силечка. Та правду сказати, так і всі не 
веселі сиділи, а за обідом до страви ніхто 
й не приймавсь.

От як позбирали з стола, Наум і кае 
жінці і дочці: „Ідіть собі або у кімнату, 
або під комору, на простор шити, а нам 
тут з Василем не мішайте“.

От, як нови ходили вони, Наум і кае :
„Василю! сядь лишенъ біля мене, та 

слухай не перебиваючи, що я тобі скажу. 
Не по моій правд!, бо у мене опріч грі- 
хів, не ма ні'чого, а за отцевські і мате- 
ринські молитви, наградив мене Бог мило- 
сердний жінкою доброю, роботящою, по- 
кірною і не сварливою. Батьківщини ми 
з нею не розтратили, а по троху, Бог бла
гословляв, усе добавляемо. Велика милость 
Божа! Утро і вечер дякую за наше не

*
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оставленее, а що найбільша милость Бо- 
жая до нас грішних у тім, що наградив 
нас дочкою; та ще якою? Се не чоловік, 
се ангел сьвятий...“

— Ох, правда, дядечку... — перебив 
йому Василь, а він його зараз зупинив 
і кае:

„Цить-бо, Василю, мовчи та слухай,
i не перебивай мене. А ти, бачивши іі 
очи або щоки і що вона во всім собою 
красивенька, та й хвалиш іі; а я не про
ii тіло, я кажу про і’і душу. Яка-то вона 
тихая, слухняная: Бога небесного зна, 
і любить, і боіть ся прогнівить його; нас 
шануе і бережеть ся яко мога, щоб ні 
в чім нас не прогнівити. Жалослива не 
то що до чоловіка, та аж до манісінькоі 
комашки. Худа ніякого і по духу не зна 
і боіть ся самоі думки об нім. Яка сама 
добра і не злобна, так і про усіх дума; 
у сякому повірить, і Бог іі сохранив, що 
вона тебе, а не кого ледачого полюбила ; 
з другим-би пропала на віки вішніі. Та 
й ти іі сердешну, збив було з панталику, 
знаю усе. Ох! гріх так робити!“

— Дядьку! — обізвавсь було Ва
силь.

„Мовчи, племеннику; ти розкажеш 
опісля. Такую-то дитину, нам Бог мило-
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сердний дав ; хоч я і батько іи, а не мо- 
жу против правди казати. Щож ми нави
ваемо ся за родителі, щоб не думати об 
щасті свого дитяти ? Яж кажу: коли-б 
вже і сяка і така, ну, так-би і бить. А 
за іі добрість, за іі смирноту, покірність, 
треба ій такого мужика, щоб Ій був як 
отець, щоб він іі кохав, жаловав, щоб — 
не дай Бог! — коли і тралилось якее ху
до, чи ділом, чи думкою, так він би іі 
відводив, вчив би іі на усе добре, не да
вав би іі кому зря з’обиждати, а покірну 
та смирну, як вона, хто захоче, той і з’о- 
бидить. Чим нас Бог благословив у сім 
сьвіті, чи худобинкою, чи скотинкою, усе 
тут би зостало ся зятеви, за тим, що я 
хочу зятя, коли Бог благословить, узяти 
до себе у прийми. Так се вже не чие, як 
мое діло, глядіти дуже пильно, щоб він 
був хазяін добрий, щоб хоч би вже не 
розтратив і не розтеряв, що від нас прай
ме, і щоб і іі не довів ні до якоі нужди; 
а коли Бог благословить діточками, так 
щоб і іх до путя через науку довести 
і де-що і ім зоставить. Тепер скажи мені, 
Василю, не правду я кажу?"

— Правду, пан-отче, сьвяту правду 
ви говорите. Колиб ваша милость, щоб
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мене наградили Марусею, я-б усе те спов- 
нив, що ви тепер розказуете.

„Не можно, Василю; не будет ти іи 
таким мужом і хазяіном, як хочет, бо се 
не від тебе. Колиж я знаю, що сьому не 
можно бути і бачу свою Марусю, що зо- 
всім розум погубила полюбивши тебе... 
Вона тепер рада за тобою хоч на край 
сьвіта, іще то Господь іі не зовсі'м поки
нув, а то думаю.. Крий Мати Божа! (аж 
окрикнув Наум і перекрестив ся). От по 
сьому то, прошу тебе ласкаво, та й при- 
казую, як отець мого дитяти: покинь іі, 
забудь, не ходи до нас і не знай іі, хоч 
би вона тобі де і повстрічалась; не погу- 
бляй іі і душі іі, та й нас не пхай живих 
у яму, прошу тебе об сім... ( сказав і гірко 
заплакав) дай нам спокійно віку дожити 
і не доведи нас відвічати за неі на тім 
сьвіті!“

— Та чом же ви, Наум Семенович, 
думаете, що я не буду добрим ій мужом 
і хорошим хазяіном ?

„Тиж мені розказував про себе. Ти 
сирота; у дядьків твоіх по два, по три 
сини, і ти з ними у одній сказці. Сказка 
ваша девяти душна, дядькові хлопці малі; 
а як прийде набор, то певно тобі лоб за- 
бриють, бо ти сирота, за тебе нікому за-
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ступитись; і дядьки скажутъ : ми тебе по- 
іли, з’одігали і до розуму довели, служи 
за нашу черту. А що тогді буде з Мару
сею ? — Ні жінка, ні удова; звісно, як 
салдаток шанують: як саму послідню па- 
плюгу, і ніхто і не вірить, щоб була сал- 
датка, та й чесна. Та й троха чи й не 
так? Де ій за полками таскатись? А мо- 
лоде, дурне, попадетъ ся ледачим людям, 
наведутъ на усе злее. Худобу розтаска- 
ють, повіднимають, хто іі защитить ? Ді- 
точки без доглядіня, у бідности, у нищеті, 
без науки, без усього, помрутъ або, не дай 
Боже ! бездільниками станутъ. А вона за 
тим і зістаріеть ся, немощі одоліють, бі- 
дность, калічество... тільки що в пшиталь, 
до старців!" (сказав се, та й заплакав, як 
мала дитина). „Не приведи, Господи, і во
рогу нашому такоі судьби!... Так от, Ва
силю, як-би я тебе не любив — а скажу 
по правді, так я тебе полюбив, так мені 
тебе жалко, як рідного сина ! — а не хочу 
загубити своеі дочки, і такоі, як наша 
Маруся. Тепер сам здоров бачиш, по чому 
не можу тебе зятем приняти".

Довго Василь думав, похиливши го
лову, а далі аж повеселів, та й кае: „А 
як я найму за себе найомщика?"
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„Найомщика?" подумав Наум, а дал! 
й кае : „А з погож ти наймет, коли тіль- 
ки получает від хазяіна вісі’мдесять ру- 
блів у год, а батьково! копійчини нема“.

— Дядьки поможуть.
„Не потурай на те, Василю; помо

жуть та не тобі, а собі. До чого дійдеть 
ся. тооі за тебе лоб забриють, а найомщик 
опісля піде за дядькових хлопців. Рад-би 
і я тобі помогти, та усе не те. Як знати- 
муть, що в тебе жінка богата, то так тя- 
гнути муть, що тільки держись, і усе до 
кінця^ не доведутъ, усе заставляти муть, 
щоо оуло за що вчепитись. Колиб ти сам, 
своею копійкою здужав наняти, так-би 
так! Василю ! От тобі образ Царя Небес
ного і йОго Матери Пречисто! і Миколая 
сьвятого! Принеси бумагу, що найомщик 
принят за самого тебе, і за тво! гроші — 
от-тобі зараз, обома руками віддам Ма
русю

Як ударить Василь, вислухавши усе, 
руками об груди, як припаде на стіл, як 
заплаче, а дал! сказавши: „Усьому кі- 
нець“, кинув ся на шпю, обняв Наума 
кріпко і кае: „Прощай, мій...! Колиж тобі 
хоч трохи жаль бідного Василя, будь ла
скав, будь жаліслив : поклич сюди Мару
сю, нехай я при тобі попращаюсь з нею!“
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Добре, Василю, кае Наум; та гля- 
Диж : Попращай ся! Чи розуміеш?“

- Усе знаю і усе зроблю, як мені 
кажете.

От війшла Маруся, а за нею і Настя. 
Василь, узявши Марусю за руку,

i кае: „Марусенько! Правду, велику пра
вду сказав мені твій батько. Треба вам 
розлучитись! “

— I на віки ? — через велику силу 
с пи та л а Маруся.

, Побачимо ся... і будет ти моею, 
коли не на сім сьвіті, так на тім ! Про
щай моя Ма  і не договорив, як вона 
зомліла і покотила ся йому на руки. Він
ii пригорнув до серця кріпко, поціловав, 
віддав іі нечувственну батькови на руки, 
поціловав руку пому і Насті... і пішов 
швидко не оглядаючись...

Нс будемо розказовати, як кріпко 
і як довго Маруся за ним журилась. Ле- 
две-ледве, сердешна, з журби не вмерла. 
Скільки вже батько з матірю іі нс роз- 
важали, усе нічого, а тим іще пуще, що 
не знала вона, за чим і куди Василь іі 
дівав ся; чи на довго він скрив ся, чи 
вернетъ ся, і коли ще то буде ? Питала 
ся нераз і батька, — щож? не знаю, та
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й не знаю. Бо й справді він не знав, з я- 
кою думкою і куди він скрив ея.

ПІо божий день перебере горііпки, 
що ще на весілі, як побачились у-перше, 
та він ій дав, перебере, перецілуе, та 
впять до серця і положить. Або коли, 
гулящим днем, піде у бір на озера, де 
з ним раз гуляла, там посидить, поплаче, 
і з тим і до дому вернеть ея. Мати не 
дуже іі заставляла поратись і робити, так 
сама бралась за все. „Мені, кае, не так 
на серденьку тяжко, як я що небудь ро- 
блю“. 3 подругами ніколи не грала і вже 
овсі до них і не виходила.

Одробили ся у поли, стали від Се
мена з вечера сидіти, Маруся приняла ся 
прясти; а з Покрови у до-сьвіта встав, 
пряде, шив, пораеть ся, і все журить ся, 
і частенько, як заберетъ ся куди-небудь 
сама собі, то плаче-плаче, так що й Го
споди! Бо об Василеви ні чутки, ні ві- 
сточки ; як у воду впав.

От і Пилипівка; от і Ганнино Зача
тие, зачали парубки засилати старостів до 
дівчат. Знай люде швандяють по вулицях 
з наличками у руках. То гляди : Ідуть 
двое поперевязувані рушниками, бодрять 
ся, вихваляють ся: от там і там таку то 
за такого просватали. А иньші свинячою
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стежкою, по під плотами, мовчки собі 
ідуть і під плечем, замісць хліба сьвятого 
несуть... гарбуз ! Еге! нігде дітись: як 
заробили, так і відвічать.

Не одні старости заходили і до ста
рого Дрота сватати Марусю; так щож? 
„Таточку мій ріднесенький! Я ім, каже, 
піднесу по чарці!“ Старий було гримне 
на неі: „Чи ти дурна, та божевільна! 
Чом ти не йдеш 1 Люде хороші, чесного 
роду, парень бойкий; чи тобі поповича, 
чи купца треба?“

„Василя, а коли не Василя, то й ні- 
кого!...“ кае було Маруся. Мати іі у сле
зи, а батько було аж розсердить ся, та й 
крикне :

— Та де того Василя озьмемо? Те- 
пер ти людий цураеш ся, а там станутъ 
і тебе люде цуратись і досидит ся до сі- 
доі коси.

„Дарма, таточку! Без Василя не 
страшна мен’і і домовина, не то сідая коса.

Здвигне тільки плечима Наум, поду
ма : Нехай ще до того году, та й замов- 
чить. I йому жалко було, що про Василя 
не було ні'якоі чутки; бо він його дуже 
любив і все надіявсь, що він з собою що 
небудь до путя зробить.



От і мясниці пройшли і усюда пішла 
слава, що Дротова Маруся і горда і ня
шна, за тутешних парубків не хоче, а жде 
собі панича із-за моря. Вона про сюю 
славу знала, сьміялась і кае було: „Дар
ма! і підожду“. Парубкам же хоч і кріпко 
досадно було, що така красива і богата 
ді’вка у лад не даеть ся, та нічого було 
робить: силою не озьмеш.

Прийшов і піст, відговілись і слава 
Тобі Господи! дождались Воскресения. 
Маруся у великодну су боту сама учи
нила паску, положила туди яечок, імберю, 
бібків, шапрану, і спекла ся паска і вп- 
сока, і жовта, і ще у ііечі зарумянилась. 
Полагодила усе що треба, а на самий Ве- 
ликдень у ранці з батраками понесла до 
церкви на посвящение паску, баранця пе
ченого, порося, ковбасу, крашанок з де
сяток, сало і грудку соли, і розіславши 
на цвинтари у ряду з другими хустку, 
розложила усе гарненько, як іі мати нав- 
чила, бо Настя після недуги не пішла 
з двора. Наум же став у церкві Божій 
і молить ся.

Коли Наум приходив до церкви мо- 
литись, то вже справді молив ся, а не ло
вив вігрів, не розглядав і сюди і туди, а 
стояв, як і треба, неначе перед самим
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Господом, Царем Небесним, і тільки слу- 
хав, що читаютъ і співають. А сього-дня, 
у таким великий празник, він щс більгп 
молив ся, і на серци так йому було ве
село, як і усякому богобоязному, кого 
приведе Бог дождатись Великодня.

От, як він стоіть і молить ся, служба 
Божая співаеть ся, вийшов на серед цер
кви читати Апостола... і хто-ж ? Василь!... 
Наум дивить ся, і сам собі не вірить, чи 
се він, чи не він ? Розглядів хорошенько — 
аж зовсі’м він!... Та він же овсі не пись- 
менний! Як же він буде читати? Може 
навмання, без книжки; може витвердив 
на память ? Побачим!

От Василь вже і „Павла чтение“ 
сказав, та й почав... та що за голос важ- 
ний ! Нистий, голосний підбасок, та поня- 
тний!... От Наум і дума: „Бачив я слі- 
порожденного, що читав Псалтир, также 
без книжки; а Василь так у книжку ди
вить ся... хиба чи не хваста? Може на 
память від дяка переняв, та буцім-то й 
письменний ?... Так одже за титлу було 
зачепив ся, та й розібрав по троху... от 
і дочитав без помилки; от і Алилую по 
закладкам найшов .. Ні! як би не пись
менний, то не з’умів би Апостола, та ще 
й на самий Великдень прочитати !“
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Нрислухаеть ся Наум, Василь співа. 
Як-же почав Херувимську, так таку, що 
й сам дяк не вмів у лад узяти, а Василь 
без запинки так усі голоса і покрива, 
і переводи виводить, сам і кінча, сам 
впять і почина. Тогдп вже Наум зовсі’м 
положивсь, що Василь став письменним; 
та коли-ж він справивсь і де пробував? 
Нехай, дума собі, опісля знати му.

Як вийшов пан отець зо-хрести паску 
сьвяченую почитовати і народ рушив 
з церкви, Наум зопинив Василя, та зараз 
і кае: „Христос воскресе!“ От, похристо- 
сувавшись з ним, як довг велить, і кае 
йому Наум : Чи ще ти нас, Василю, не 
забув ?

— Нехай мене Бог забуде, коли...
„Добре-ж, добре, сину! Тепер не до 

того. Приходь до нас розговітись, а хоч 
і пообідаеш, коли не підсіп до дому.

- Ви мені і дом, ви і родитель..
„Добреж, добре. Приходь-же, не за

будь; я ждати му“. Сказавши сее, Наум 
поспішав до дому і дорогою собі дума: 
„Не дуже-ж я добре зробив, що не роз- 
питавши Василя, що він і що з ним, та й 
покликав його до себе. Може він вже об 
Марусі і не дума, а може вже і жонат, 
а я тільки потурбую Марусю і знова роз-
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важу Гі тоску. Та хоч би і не те, так 
тоже ще він не відкупив ся від некрут- 
іцини, так що тогді робити? Та вжеж, 
побачу. Дасть Бог розговітись, а там буду 
поправляти, що напортив з радощів, що 
побачив нежданно Василя, та ще и пись
менного ! Відкіля йому Бог таку благо
дать послав? Правда, дитипа розумна, 
йому б тільки дяком бути“.

3 такою думкою прийшов до дому 
і не каже жінці нічого, що кого він ба- 
чив. Прийшла і Маруся і принесла усе 
сьвячене, і байдужс! Бо вона, як не сто
яла у церкві, а при пасках, то й не ба- 
чила Василя. Возставила усе на столі, як 
треба, і налагодила, та и дивуеть ся з ма- 
ті'рю, що батько не сіда розговлятись, а 
ходить собі по хаті, та дума. Аж ось 
двері — рип! і Василь у хату. Маруся 
так і не стямилась і крикнула не своі'м 
голосом: „Ох, мій Василечку !“ та й стала 
як укопана. Стара Настя тож зрадовала 
ся, неначе Бог зна чому, і кинулась до 
Василя і похристосувались. От Наум бачить, 
що Василь з Марусею стоять і тільки по- 
глядають, він на неі, а вона на нього, 
неначе з роду вперше бачать ся, от і ка
же ім : „Чом-же ви не христосуетесь?“ 
А Василь і кае : „Не сьмію, пан-отче!“—
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„Чом не сьміти?" кае Наум. „Закон по- 
веліва христосуватнсь зо всяким і хоч би 
з смертельним урагом. Похристосуйтесь 
же по закону тричі, та нехай вас Бог 
боронить від усякоі погано! думки! Тяж
кий гріх у такому сьвятому ділі думати 
лукаве!“

От і похристосувались гарпенько.
Маруся кинулась до нього з розпро- 

сами: „Де се ти Василечку був?“
„Знай бо уремя, перебив іі Наум; 

одно що небудь: або розговлятись, або 
говорити. Бог дав празник і паску сьвя- 
чсну; дякуючи Бига милосердного, треба 
розрішати без усяких хлопіг і з веселою 
душею, а говорити будемо опісля. Сідайте 
лишень. Господи благослови !“

Стара Настя сі’ла за столом на лаві, 
а Маруся біля не! з краю, щоб ближче 
поратись, Василь с!в на ослон!, старий на 
покут!, а батраки в кінци стола. От пе- 
рехрестившись Наум і прочитавши тричі: 
Христос воскрес з мертвих, — зараз від- 
різав паски сьвяченоі і положив перед 
усяким по куску. Покуштовавши !! бе- 
ріжно, щоб крихоть не розсипати иід 
стіл, усяк перехристивсь і сказав : „Спа- 
сибі Богу милосердному! Дай Боже і на 
той год діждати!“ Тут вже приняли ся
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за печене: Поіли баранця, поросятина, а 
кісточок під стіл не кидали, а клали на 
стіл, щоб опісля покидати у піч. Далі іли 
ковбасу, сала кусочками нарізали, і кра- 
шанок облупили і порізали на тарілочці. 
От; сее скінчивши, Маруся усе прибрала, 
із стола тож беріжно змела і усі крихти 
і кісточки, і лушпиня з яець повкидала у 
піч, та тогді вже стала подавати страву.

Старин Наум випив чарку горівки 
перед обідом, а Василь не став, бо кае, 
ще не починав і’і пити. От і подали борщ, 
а далі, яловичину покришили на деревля- 
ній тарілочці, посолили, та й іли — вже, 
звісно що не по панськи, бо виделок не 
водить ся — пальцями. Опісля подали 
юшку з хляками, печене було баранина, 
а там молошна каша, та й годі, більш 
нічого.

Маруся чи іла що, чи не іла, ій луч- 
че усяких розговин — опріч празника 
сьвятого — те, що Василь вернув ся і 
жив і здоров. Захилившись за матір, щоб 
батько не бачив, як ясочка дивила ся на 
свого Василечка, а сама будьто ложкою 
достав з миски, абиб-то неначе і вона ість. 
Куди ій вже істиУ неі одно на думці, 
як і у Василя! Так той вже через силу 
ів, бо біля Наума сидів і не можно було

Ч. 12. Маруся. у
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йому злукавновати, щоб хорошенько по- 
дивитись на свою Марусю.

Пообідавши і подяковавши Богу і 
батькови з матірю, як поприбирала усе 
Маруся, от Наум і каже :

„А в нас новий дяк сьогодня Апо
стола читав“.

Настя зараз і питаетъ ся: „А хто 
такий і відкіля ?

— Осьде він, пан Василь, — сказав 
Наум, та й всьміхнув ся.

„Хиба-ж Василь ішсьменний, щоб 
йому Апостола читати ?“ спитала ся Настя; 
а Маруся так ухо і насторощила, щоб 
чути усе, що будуть говорити.

— Був неписьменний, а тепер Бог 
йому розум послав, а як і що ? я й сам 
не знаю. Розкажи мені, зділай милость, 
Василю, як се тобі сьвіт відкрив ся? Се 
мені на вдивовижу, ще й году нема, як 
ти пііпов від нас, а навчив ся письма, і 
співати вміеш, як і сам дяк. Де ти по- 
бував ?

„Я, дядьку, не був дуже далеко", 
став розказувати Василь. „От як ви мені 
відкрили сьвіт і розтолковали мені, що я 
буду пропащий і чужий вік заім, коли не 
знайду за себе найомщика, то я думав-ду- 
мав і трохи з ума не зійшов. Правду ви
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казали, що за гроші вісімдесять рублів, 
що я від хазяіна брав? Тільки що на оде
жу. Що-ж тут мені було робити? Як-то 
Бог послав на думку: Піди до купців; у 
них хороший заробіток. Прийшов я до за- 
лі’зняка: Він мене трохи знав; розказав 
йому все свое лихо. Він, подумавши, при
няв мене за пядесять рублів на год з тим, 
що коли буду у своім ділі справний, то 
він мені і більш прибавить і усе буде при- 
бавляти, бачивши мое старане. Я зрадо- 
вав ея, почувши, що більш нічого не тре
ба, щоб гроші заробити, як тільки бути 
честним і свое діло не лінуючись спра- 
вляти. 3 товарищами, хоч усе й москалі 
були, зараз поладнав. Тільки бачу, що 
вони усі письменні і хто більш чого зна, 
більш получа жалованя. От як сів, як 
сів... і правду вам, дядюшка, скажу, що 
ніч і день вчивсь і Бог мені’ дарование 
послав; і те-таки правду сказать, що на
шего братчика куди ні піткни, хоч у на
уку, хоч у яке ремество, то з нього путь 
буде; не пропащі за нього гроші. От-то я 
від Спасівки та до Різдва вивчивсь читати 
і церковне і гражданське, писати по-тро- 
ху вмію, цихвіру знаю, і на щетах хоч 
тисяч десять пудів у роздроб на Фунти 
не помиляючись положу; хурщиків рош-

*
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читаю і хазяйського добра гляжу як ока, 
щоб і копійка нігде даром не дівалась. 
Товариші, знаете, охотники на крилосі 
співати заміець півчеськоі, от і мене, як 
побачили, що голос е, то й привчили тро
хи. Поки себе не поставив на путь, не 
ішов до вас, дядюшка ; і як ні тяжко мені 
було, не бачивши Марусі, та памятуючи 
ваше слово, сам себе морив і не ходив 
сюди. I тож-таки, що хазяін, знавши мою 
чесність, посилав мене не за великими ді- 
лами по маленьких ярмарках, а після 
Хрещения посилав уже й дальш, і я тільки 
що перед празником отсе йому привіз не 
малу суму грошей. Як-же він мене поті- 
шив добрим словом і розвів мою тугу, то 
я вже певно прийшов до вас на празник, 
а щоб ви увірили ся, що я не зледащів, 
от і став я на криласі співати і апостола 
прочитав.

Наум, вислухавши його, не стерпів, 
та аж поціловав його у голову, і дума : 
„Що за премила дитина! Не даром його 
люблю! Такий не пропаде11. Далі й пита: 

„Скільки-ж ти жалованя получаеш 
тепер ?“

— Жалованя не щот, — кае Ва
силь, — аби-б стало на одежу, а те важ- 
нійш усього, що хазяін, знавши мою ну-
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жду, чого я боюсь і через що ви не від- 
даете за мене Марусі, сам хлоноче об 
мені; тепер носила мене з хурою у Во- 
десу, а відтТля піду у Москву, і на заво
ди, і тільки вернусь сю ди ік Пречистій, а 
він мені’ сиськае найомщика, каже, хоч 
пятьсот рублів потеряю, ув осени, як ска- 
жуть набор, сам і віддасть, а гроші, кае, 
будет одслужовати.

„Нехай тобі Бог помога !“ сказав На
ум ; а далі, подумавши, і кае: „Чого-ж 
білыпе думати ? Присилай у вівторок, пі- 
сля завтра, людей, бери рушники; і тобі 
веселійше буде у дорозі, і Маруся тут 
сьвітом не нудити-ме. Тепер нічого боя- 
тись. Се вже певно, що ти найомщика по
ставит. Дасть Бог вернеш ся, ув осени 
і весіля.

Не можно й розказати, як зрадощіли 
і Василь і Маруся! Зараз кинули ся аж 
до ніг батькових, і цілують іх, і руки йо- 
му цілують, і сами обнимутъ ся, і знов до 
нього кинуть ся, і дякують йому, то до 
матері, то впять до нього, і не тямлять себе, 
і що робити не знають.

Довго дивив ся на них Наум, та все 
нишком сьміеть ся та дума: „То-то діти!“ 
Далі й кае;
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„Годі-ж, годі! Пустіте-ж мене; ми 
ляжемо з старою спати, бо я усю ніч сто
яв на вдіяниі, аж поки Христа дочитались; 
а ви, хочете — дома сиді'ти, або гуляти 
йді'те до колисок; та тільки самі не ка
чайтесь, бо гріх для такого празника з сею 
пустотою возитись“.

Як вже той день у Василя та в Ма- 
русі було, нам нужди мало; бо звісно, чи 
ходили, чи сиділи, а усе об однім гово
рили: як один без одного скучав, коли, 
що і як думав; як, ні думано, нГ гадано, 
вони побачились ; яка ще радость буде, 
як вже посватаютъ ся — оттаке усе го
ворили, та голубили ся, та миловали ся.

Одже і вівторок настав. Ік вечеру 
стали дожидати старостів: прибрали хату, 
засьвітили сьвічечку перед богами; старі 
нарядили ся, як довг велитъ, а що Маруся 
прибрала ся, так вже нічого й казати. От 
постукали і раз, і у друге, і у трете і 
ввійшли старости, і подали хліб, і гово
рили старости законні речі про куницю, 
як ‘і поперед сього було.

Зараз Наум — а раденький же та- 
кий! — і кае буці'м то з серцем: „Та що 
се за напасть така ? Жінко ! Що будемо 
робити? Дочко! А ходи-ко сюди на по- 
раду!
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Маруся, вийшовши із кімнати, засо- 
ромилась — Господи! почервоніла, що 
твій мак; і не поклонившись, зараз стала 
біля печі, та й колуна іі пальцем.

От Наум і кае: „Бачите, ловці - мо- 
лодці, що ви наробили ? Мене з жінкою 
смутили, дочку пристидали, що скоро піч 
зовсім повалить, мабуть дума тут білып 
не жити! Гай, гай! Так ось що ми зро- 
бимо: хліб сьвятий приньмавмо, доброго 
слова не цуравмо ся, а щоб ви нас не 
морочили, що ми передержувм куниці, та 
красні дівиці, так ми вас повяжемо, і то- 
гді усе добре вам скажемо. Дочко ! прий- 
шла і наша черта до прикладу казати, 
годі лишенъ піч колупати, а чи нема чим 
сих ловців-молодців повязати ?“

Іще не час було Марусі послухати; 
знай колупа.

От вже мати ій кае: „Чи чувш, Ма
русю, що батько каже ? Ідиж, іди, та да
вай, чим людей повязати. Або може нічого 
не придбала, та з сорому піч колупаеш ? 
Не вміла матері слухати, не вчила ся пря
сти, не заробила рушників, так вяжи хоч 
валом, коли й той ще в“.

Пішла Маруся у кімнату, і винесла 
на деревянній тарілочці два рушника дов- 
гих та мудро вишитих, хрест на хрест
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пѳкладених, і положила на хлібови сьвя- 
тому, а сама стала перед образом, та й 
вдарила три поклони, дал! отцю тричі по- 
клонила ся у ноги і поці’лувала у руку, 
і ненці также ■ і узявпіи рушники, підне- 
сла на тарілочці перше старшому старо
ст!, а там і другому. Вони, уставши, тож 
поклонили ся, узяли рушники і кажуть: 
„Спасибі батькови і матері, що свое дитя 
рано будили, і доброму ді’лу вчили. Спа
сибі і дівочці, що рано вставала, тонко 
пряла і хорошенькі рушники придбала“.

Повязавши собі один одному рушники, 
от староста і каже : Робіть-же діло з кін- 
цем, розвідайтесь з князем молодцем; ми, 
приведен!, не о-так виноват!; вяжіте при- 
водця, щоб не втік з хати. От мати і кае: 
„А ну, доню! Ти-ж мен! казала, що на 
те по пятінкам заробляла, щоб шовкову 
хустку придбати, та ею пеню звязати. Те- 
пер на тебе неня напала, що не усіх по
вязала."

Винесла Маруся замісць хустки шов- 
ковий платок, красний та хороший, як 
сама. Наум іи кае: „Сьому, дочко, сама 
чіпляй, за пояс хустку затикай, та до себе 
притягай, та слухай його, та шануй, а те- 
пер його й поцілуй“.
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От вони й поцілувались, а Василь і 
викинув Марусі на талірку ц'ілкового. — 
ІІісля сього староста звелів посватаним, 
щоб кланялись перш батькови у ноги тричі, 
а як поклонились у трете, та й лежать, 
а батько ім і кае: „Гляди-ж, зятю! Жін- 
ку свою бий і у ранці і у вечері, і вста- 
ючи і лягаючи, а за діло, і без діла, а 
сварись з нею по усяк час. Не справляй 
ій ні платя, ні одежі; дома не сиди, та
скай ся по шинкам та по чужим жінкам; 
то з жінкою у парці, і з діточками, як 
раз підете у старці. А ти, дочко, мужику 
не спускай і ні у чім йому не поважай ; 
коли дурний буде, та піде у поле до хлі- 
ба, а ти іди у шинок, пропивай останній 
шматок, пий, гуляй, а він нехай голодуе; 
та й в печі ніколи не клопочи; нехай па- 
вутиням застелетъ ся піч; от вам і уся 
річ. Ви не маленькі вже, самі розум ма
ете, і що я вам кажу, і як вам жити, 
знаете".

А староста і крикнув: „За таку на- 
вуку, цілуйте, діти, батька в руку".

Поцілувавши, покланялись матері 
теж тричі. Мати не казала ім нічого; ій 
закон велить, благословляючи діточок, 
тільки плакати.
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Далі староста сів і кае тричі: „Хри
стос воскрес!" А старі йому у водвіт теж 
трйчі: „Воістину воскрес!"

Старости кажуть: „Панове-сватове!" 
А свати кажуть: „А ми раді слухати".

Старости кажуть : „Що ми жалали, 
то ми зділали; а за сіі речі дайте нам 
горівки гречі". А старі й кажуть : „Про
симо милости на хліб, на сіль і на сва
тана".

Шелл сього посватаних і посадили, 
звичайно, на покуть, на посад. Батько сі’в 
біля зятя, а мати, звіено, поралась, сама 
і страву на стіл подавала, бо вже Марусі 
не годило ся з посаду уставати. Старости 
сіли на ослоні, біля стола.

Поки мати страву носила, батько 
став частовати старостів. Перший староста 
покуштував, покрутив головою, подмокав, 
та й кае:

„ПІтьо се, сватушка-панушка, за на
питки? Скільки ми по сьвіту ні ізжали, 
а таких напитків і не чували і не видали 
і не коштували".

— Се ми таке для любезних сватів 
з-за моря придбали, — кае Наум і про
сить — ось нуте-ж, усю покушайте. Ввер
ху хороша, а на споді самий гарний 
смак!
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Випив староста, зморщив ся, закрек- 
тав, та й кае: „Від сього зразу почерво- 
ніеш, як мак. Глядіте лишенъ, сватушка- 
панушка; чи не напоіли ви нас таким, 
що, може й на стіни поліземо?4

— Та що се ви на нас з пенею ? — 
казав Наум; — тут таки, що мудре савіо 
ио собі, а то ще ось-що: ішла баба від 
Ляхів, та несла здоровля сім міхів, так 
ми у неі купили, сім золотих заплатили, 
та в напиток пустили.

А староста й кае: „Ну, що мудре, 
то вже сиравді мудре 1 Ану, товарищу! 
Попробуй і ти, та й скажи, чи пили віи 
таке у Туреччині, або хоч і в Німеччині, 
та і в Росиі не пивали сіеі4.

Випив і другий староста, теж при- 
цмокуючи і теж примовляв, похваляючи.

Проговоривши усі законниі речі, стали 
частоватись по просту, з своіми вигадками, 
а далі, тільки що стали вечеряти, і обі- 
звались дівчата, що Маруся ще завидна 
просила до себе на сватаня, і співали, 
уходячи у хату, свою пісеньку:

Та^ти^душенько, наша Маречко! 
Обмітайте двори,
Застилайте столи,
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Кладіте ложечки, 
Срібні блюдечки, 
Золоті мисочки: 
От ідуть дружечки !

От як переспівали, та й поклонились 
низенько, та й кажуть:

. „Дай Боже вам вечір добрий; пома- 
гайбі вам на усе добре!"

Стара Настя така вже радісенька, 
що Бог привів іі дождати, одним одну до
чечку просватати за хорошего чоловіка, 
та ще іі' любязного; землі під собою не 
чуе, пораеть ся хутко і де та сила узи
лась, аж біга від стола до печі, і страву 
сама носить і порядок дае. Кинулась за
раз до дружечок і кае:

„Спасибі! Просимо на хліб, на сіль 
і на сватаня". Та й усадила іх по чину, 
від Марусі скрізь по лаві, та й кае: „Сі- 
дайте, дружечки, моі голубочки! Та без 
сорома брусуйте, а ти, старосто, ім батуй!" 
Так д'івчатам вже не до іжі: одно те, що 
стидно при людях істи, щоб не сказали 
люде: „От-то голодна! Мабуть, дома ні- 
чого і істи, так біга по чужим людям, та 
й поживляеть ся!; ’ он, бач, як запихаетъ 
ся“; а друге й те, що треба свое діло
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справляти; та не бравшись за ложечки 
і заспівали:

Ой чому, чому
У сім новім дому

Так рано засьвічено ?
Маречка встала, 
Косу чесала, 

Батенька поражала:
„Порадь мене
Мій батеньку, 

Кого в дружечки брати?“
— Бери, доненько,
Собі рівненьку, 

Щоб не було гнівненько.
Садови, доненько, 
I вижче, і нижче, 

А свою родиноньку ближче.

Як -же побачилщ що стара Настя від 
такоі жалібноі пісні, покинувши поратись, 
стала тяжко плакати, так вони стали спі- 
вати иньших.

Де-ж був селезень ?
Де-ж була утінка? 
Селезень на ставку, 
Утінка на плавку.
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А тепер-же вони 
На бднім плавку. 
Та ідять-же вони
Дрібную ряску; 
Ой пють-же вони 
Холодную воду.

Де-ж був Василько,
Де-ж була Маречка? 
Василько у батенька, 
Маречка у свого. 
А тепер-же вони 
У в одній сьвітлоньці’. 
Ой пють-же вони 
Зелене вино, 
Та і'дять-же вони 
Дрібніі калачі, 
У мед умокаючи, 
Маком обсипаючи.

* **

Та в неділеньку рано, 
Чогось тое та море грало; 
Там Маречка та потопала, 
К собі батенька бажала.
А батенько та на бережечку; 
6 човничок і веселечко: 
„Потопай, мое сердечко!“
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Та в неділеньку рано,
Чогось тое та море грало;
Там Маречка та потапала,
К собі матінку бажала.
А матінка та на бережечку
6 човничок і веселечко:
„Потапай мое сердечко!“

Та в неділеньку рано,
Чогось тое море грало;
Там Маречка та потанала,
К собі Василька бажала.
А Василько та на бережечку,
6 човничок і веселечко:
„Не потапай, мое сердечко!“

Далі дівчата, бачучи, що просватані 
собі сидять і опріч себе нікого не бачуть 
і нічого, що біля них робить ся, не чують, 
захотіли іх зачепити і повеселити, та й 
заспівали:

Та в саду соловейко не щебетав, 
Тим Василь Марусі не ціловав;
Як'Же соловейко защебетав 
Василько Марусю поціловав.

Тут усі зареготались на усю хату і 
Наум напавсь, щоб таки ді’ти поцілова-
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лись, а ім те і на руку ковінька!... Далі 
дівчата буцім-то жарту ють і заспівали :

Та ти душечко, наша Маречко ! 
Ламліте роженьку, 
Стеліте дороженьку, 
Щоб мягко ступати, 
На двір танцювати, 
3 скрипками, з цимбалами, 
3 хорошими боярами.

Як-же вслухав ся у се Наум, та як 
розходивсь! Притьмом : Давай музику, та 
й давай! НіТде дітись побігла моторніща 
із усіх, от-таки Домаха Третяківна, до 
скрипника, та й прикликала його. На
течки ! Підняли ся танці, та скоки, так 
що ну. Набігла повна хата людей, як по- 
чули, що старий Дрот та просватав свою 
дочку. То ще мало, що у хатГ, а то і о- 
коло вікон було богацько, так і зазира- 
ють; а біля хати дівчата з парубками но
сить ся; дівчата дрібушки вибивають, па- 
рубоцтво гопака гарцюв, батько з матірю, 
знай людей частують; така гульня була, 
що крий Боже! Троха чи не до сьвіта 
гуляли. Тільки Василь та Маруся нікого 
не бачили і дивовали ся, що так швидко
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йарод розійшов ся. За голубленям та за 
милованям не счули ся, як і ніч мину
ла ся.

Не дай Боже чоловікови печали або 
якоі напасти, то уремя іде-не-йде, мов 
рак повзе. А як-же у радости, то й не 
счуе ся, як воно біжить: як.ластівка про- 
пливе. Думает, один день прийшов, аж, 
гляди, вже й тижня нема. Так було з Ва
силем і з Марусею : усе у купці, та в куп- 
ці, як голуб з голубкою. I у город, і на 
місто, і до колисок, і на вгород, усе у 
купі собі ходють. I у монастир на бого
моля у купці ходили і молебень наньмали, 
що Маруся обіцяла ся, коли буде посва
тана за Василя.

Тики-притики, аж ось і Проводи! 
У сее уремя хазяін його висила хуру, і 
Василеви з нею треба виступати.

„Ох нам лишечко!“ скрізь сліз ка- 
жуть обое. „Миж і не наговорились, ми 
і не надивились один на одного... неначе 
сьогодня тільки зійшли ся“.

— Не плач, Василечку, — каже йо- 
му Маруся. — Ти у дорозі і не счуеш ся, 
як і Спасівка настигне, тогді вернет ся 
сю ди і будемо у купці. Гляди тільки, щоб 
ти був здоровий; не скучай і не удавай 
ся у тугу без мене, а я, оставши ся без

Ч. 12. Маруся. §
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тебе, рано і вечір буду слізоньками вмп- 
вати ся...

„Годі-ж, годі, моя перепілочкоГ Не 
плач, моя лебідочко!“ кае іи Василь, при- 
гортаючи до свого серденька. „Нехай я 
на чужій стороні оден буду горе знати, а 
ти, тут зоставшись, будь здорова і весела, 
та дожидай мене. А щоб нам одрадніш 
бул о, так прошу тебе: вечірня зірочка як 
зійде, то ти, споминаючи мене, поглядай 
на неі; у ту пору я стану зорьовати, 
гляну на тую зірочку і знати му, що ти 
на неі дивиш ся, то мені одрадніш буде, 
неначе я дивлю ся на твоі очиці, що як 
зірочки сяють. Не плач-же, не плач!...“

От-так-то вони у останні часи роз- 
мовляли і обое плакали безперестанно! А 
як-же прийшло зовсім прощатись, так що 
там було!... Коли вже й старий Наум так 
і хлипа, як мала дитина, а мати глядя на 
сльози, та на тугу Марусину, аж злягла; 
так що про молодих і казати !... На про- 
щанні випрохала Маруся у Василя свата
ний платок, що замісць хустки йому дала, 
за тим, щоб часом дорогою не загубив, і 
що вона на неі, мов на нього, дивити 
меть ся. Поважив іі Василь, віддав, а во
на положила у той платок горішки ще ті, 
що з перва-на-перва Василь дав ій на ве-
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сілі, завязала, та й положила до сер- 
денька, та й кае: „Тут воно лежати ме, 
аж поки ти вернеш ся і сам озьмеш“.

Сяк-так, Василь на силу вирвав ся 
від старих, а Маруся пішла його прово- 
жати. То було на самі Проводи, і треба 
було через кладвище йти, де на гробах у 
той день усі поминаютъ своіх родичів. От 
Маруся узяла і мисочку, щоб і своіх по
мянути. Положила курку варену, три 
вязки бубликів, буханець, два книші, та 
зверху, пятаковий медяник, та узяла ма
терину калитку з грішми, щоб старцям 
подати; а Василь тож з нею ніс у хустці 
аж три десятки крашанок.

Прийшли на гроби, аж пан-отець 
вже й там збиравть ся правити панахиду. 
Маруся поставила до гурту і свою ми
сочку, і граматку батюшці подала, щоб 
помянув іі родичів.

Маруся смутна і не весела усе мо
лила ся, та знай поклони била; як-же 
заспівали дяки „ні печали, ні воздихания", 
так вона так і захлипала; та й кае:

„Як ти вернеш ся, Василечку, то 
може мене на сім кладвищі будет так 
поминати“.

Василь аж здрігнув після такого 
слова і хотів іі зопинити, щоб викинула



116 -

таку Думку з головы, так і у самого сльоза 
так і бе, а на серці туга така пала, що 
йому дух так і захватуе; і сам не зна, 
від чого йому так е.

Отслужили панахиду, подала Маруся 
мисочку пан-отцеви, а старців божих об- 
ділила крашанками і грішми за царство 
небесне померших. Посідали люде на гро
бах трапезовати і поминати родичів, а Ма- 
русі вже не до того... Василь вже ледве 
промовив, що вже пора йому іти до хо
зяйства.

Батечки! Як заголосить Маруся, та 
так і повисла йому на шию! Виціловала 
його... що то? і в вічи і у лоб і у щоки 
і у шию... далі, неначе хто іі направив, 
разом покинула його, очиці засяли, то 
була блідна, а тутечка почервоні’ла, та так 
голосно, ніби не вона, сказала Василеви 
не запинаючись:

„Василю! На кладвищі мене поки
дает, на кладвищі мене і знайдеш!. . По
минай мене, не удавай ся у тугу... про
щай на віки вічніі’... Там побачимось!“

Сее сказавши, не озираючись пішла 
до дому швидко, ступаючи так легесенько, 
неначе і землі не доторкаеть ся. А Ва
силь ? Неначе грім біля його вдарив ! сто- 
іть як укопаний... далі дуже тяжко здох-
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нув, підняв очи до Бога, перехрестив ся, 
вдарив поклон, і припавши на те місце, 
де стояла Маруся, ціловав землю замісць 
іі, б-оячись і самоі думки об тім, що ска
зала йому Маруся, а далі промовив : „Го
споди милосердний! Нехай я один усі 
біди претерплю, нехай я вмру, тільки по
милуй мою Марусю ! Дай нам пожити на 
сі’м сьвіті, а в тім — як Твоя воля сьвя- 
та! Та й пішов тихою ступою до господи.

Чи давно наша Маруся була весе- 
ленька як весі'ння зіронька, говорлива як 
горобчик, проворна і жартовлива як ла- 
стівочка, а тепер точнісінько як у воду 
опущена. Говорити, мало й говорить, сяде 
шити, то чи стібнула голкою, чи ні, чи 
виведе нитку, чи ні, а зараз і задумаетъ 
ся, і рученята посклада; піде в город 
полоти, стане над грядкою, та хоч цілий 
день стояти меть нічого не зробивши, поки 
мати іі не покличе; приставить обідати, 
то або у нетоплеву піч, або забуде чого 
положити, або усе у неі перекіпить, що й 
істи не можно ; та до того довела, що — 
нічого робити ! — узялась мати впять сама 
поратись. Часто гримав на неі батько і 
ласкою уговорював, щоб не журила ся, 
щоб у тугу не вдавала ся, що туга з’ість 
іі здоровля, зачахне, занедужа, і який од-
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віт дасть Богу, що ні найлуччу милость 
божу, здоровя, не вміла зберегти і зана- 
пастила овсім.

Щож? тількй іі і річей : „Таточку, 
батечку і ти матінко ріднесенька! Щож 
мені робити, коли не можу забути свого 
горя ! Не можу не думати об моему Ва- 
силечкови! Сьвіт мені не милий і ні-що 
не розвеселяе. Серце мое розриваеть ся, 
дивлячись на вас, що ви об мені убивае
тесь, та що буду робити! Я й сама своій 
тузі не рада; тількй у мене й думки: 
де-то тепер мій Василь ? Знаю, що час, 
що день, він від мене усе далып; от мене 
туга й душить! Не воруште мене, не зай- 
майте мене, неначе ви й не бачите нічого; 
нерозважайте мене; мені неначе легше, 
як я журю ся у волю і ніхто мені не 
міша! “

Порядившись між собою, старі дали 
ій волю; нехай, кажуть, як собі зна, так 
з собою і робить. Наділив іі Бог розумом, 
вона й богобоязлива і богомольна, так іі 
Отець милосердний не оставить. Нехай 
поступа, як знав!

Іще з того дня, як проводила Васи
ля, не надівала Маруся ніякоі скиндячки, 
ніякоі стрічки; як повязала голову чорним 
шовковим платком, так і пішло, усе чор-
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ний платок, та й годі. То охоча була по 
неділям, та по празникам, до церкви хо
дити, а то і у будень, коли почуе, що 
дзвонять, то мерщій і іде. Що божий день, 
любиме місце, куди було ходить, се у бір 
на озера, де з Василем у перше ходила 5 
сяде там під сосонкою, розгорне платок, 
що Василь іи зоставив, дивить ся на нього, 
та своі горішки пересипа у руці, та й по- 
плаче... Тільки-ж що начне вечеріти, вона 
вже й сидить на приспі і вигляда вечірноі 
зіроньки... Блисне вона... Тут Маруся за
раз і стане така рада, така рада, що не 
то що! „Онде мій Василь!" Сама собі 
розмовля: „Він дивить ся на сюю зірочку 
і зна, що й я дивлюсь!... От так блестять 
і його очиці, як було біжу йому на зу- 
стріч...“ I вже тут іі хоч клич — не клич, 
хоч що хоч роби, а вже ні з місця не 
піде і очей від зірки не зведе, аж поки 
вона зовсім не зайде; тогді тяжко здохне 
і скаже: „Прощай-же, мій Василечку! 
Ночуй з Богом, та вертайсь швидше до 
твоеі бідноі Марусі!“ Увійшовши-ж у ха
ту, перецілуе усякий горішок і платок 
разів . сто поцілуе, та згорнувши, прило
жить до серця, та так і заночуе, а вже 
й не каже, щоб спала добре, як треба!
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Сяк-так, то з журбою, то з тугою, 
промаячила Маруся до Спасівки ; а у Спа- 
сівку, ік Пречистій, казав Василь, буде 
не одмінно. Хоч і не зовсім Маруся по- 
веселішала, та усе таки неначе стала по
троху оживати. Вона й дома пораеть ся, 
вона і з батьком у полі, чи громадити, чи 
жати; бо вже й Наум, дивлячись на неі, 
що вона стала розважатись, і собі пове- 
селішав і дума: „Слава Тобі, Господи! 
Ще тільки Спасівка наступа, а вже Ма
руся зовсім не та, як унов народила ся; 
тут-тут і Василь буде; тогді вдарю лихом 
об землю, мерщій справлю весіля, та й 
нехай собі живуть“. От коли куди йде на 
хазяйство, то й дочку бере з собою, щоб 
іі лучче розважати. Коли-ж вона часом 
зостанеть ся дома, то впоравшись іде у 
бір за губами; та таки так сказати, що 
день зо-днем, та стала впять і до роботи 
проворненька, і у усякім ділі моторніша, 
і що у Бога день, то все веселіш, усе ро- 
щитув : „От Пречиста не далеко, от-от Ва
силь вернетъ ся“.

Раз у Спасівку, на третій день після 
Спаса, віддавши вона обідати, і поприби- 
равши усе, пішла у бір за губами і вже 
нікуди білып, як на ті-ж озера. Напала 
на рижики, та так же іх багацько було,
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та такі мудрі; і хоч і побродила ио воді, 
та назбирала іх повнісеньке відро, іще й 
котик. От щеб-то іх брала, так як же 
пішов дощ, та престрашеннии, як з відра, 
та з холодним вітром ; а вона була ув о- 
дній тяжиновій юпці, і свитини не брала. 
Що ій тут на сьвіті робити? Нікуди і не 
кажи, щоб забігти та пересидіти; бо до 
села було далеченько, а дощ так і поли
ва! Нігде дітись, треба бігти до дому. 
Ішла, а де і підбігцем, та поки прийшла 
до дому, так одно те, що утомилась, а 
друге змокла як хлюща, так з неі і тече; 
а змерзла-ж-то так, що зуб з зубом не 
зведе, так і трусить ся.

3 лихом по-полам добігла до дому. 
А дома-ж-то, мати старенька і усе собі 
немощна, не здужала піднятись і у печі 
затопити. Лихо, та й годі, нашій Марусі! 
Нитки сухоі на ній нема, а нігде обсуши- 
тись; змерзла неначе зимою, а нігде обі- 
грітись. Злізла на піч, та як не на топле- 
ну, так ще пуще змерзла. Укрилась і ко
жухом, нічого! Так лихорадка іі і бе!

Прийшов і Наум, упоравшись з ба
траками. Нікому йому ні вечеряти дати, 
та й нічого. Перш було розсердивсь, а 
далі як розслухав, що йому Настя сто-
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гнучи розказала, та й замовк; далі на- 
зорнув Марусю, та аж злякавсь : Господи, 
Твоя воля ! Сама як вогонь горяча, а іі 
трусить так, що й сказати не можно!

Тьохнуло у животі в нашого Наума- 
По думав, подумав, та й став Богу моли- 
тись. Се вже у нього така була натура: 
чи хоч трохи біда чи радість е йому яка, 
зараз до Бога; так і тут. Помоливсь, пе- 
рехрестив тричі Марусю і лі’г собі. При- 
слухаеть ся, трохи Маруся не заснула ? 
„Дай, Господи, щоб заснула і щоб завтра 
здорова була !“ сказавши сев, лі’г і... за
снув.

Тільки що у саму глупу північ, бу
дить його Настя, яко мога і кае:

„Подивись, Науме, що з Марусею 
дівть ся? Стогне час від часу дужче... от 
усе дужче... аж кричить...“

Наум вже біля недужоі: „Що тобі, 
Марусю?... Чого ти стогнеш?... Що в тебе 
болить ?...“

— ...Таточку... батечку!... Ох, не 
дайте пропасти... колеть.. ох тяжко ме- 
ні!... робіть щ<> знаете... ко...колеть мене!...

„Де саме колеть, Машечко?“
•• У бік... ох, ох!... У лі’вім 

боці... Поможетъ меніНе стерплю!.,.
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Кинув ся Наум, викресав вогню, за- 
сьвітив сьвітло — аж і Настя вже встала. 
Де та й силаузялась? До Марусі... а вона 
усе дужче стогне...

І По робити ? I самі не знаютъ. Сяк- 
так, старі у двох затопили піч, укрили іі 
кожухами... так кричитъ: „Душно! Не 
влежу на печі... Положіть мене на лаві... 
Ох, душно мені... Ох, важко мені! Бо
литъ же бік... ох болитъ!...“

Послали мерщій на лаві; узялись 
обое старі зводити Марусю... Вона не зду- 
жа йтн, старі не здужають іі вести,.. тяг- 
нуть ся, силкують ся, спотикають ся... 
Наум сердить ся, кричитъ на жінку, що 
йому не помога; Настя ворчитъ на нього, 
що він дочку на неі схиля... Маруся сто
гне, плаче, а старі, дивлячись на неі, собі 
плачутъ.

Через превелику силу, дотаскали Ма
русю, положили на лаві, вкрили рядном, 
бо усе каже, що іи душно ; а самі стали 
радитись, що з нею робити? Настя — 
пробі бігти до знахорки, щоб вмила аоо 
злизала; бо се ій, мабуть, з очей; або не
хай переполох вилива, або трясцю від- 
шепгуе; нехай, що зна, те й робить. Так 
же Наум не тіеі, бо дуже не любив ні 
знахурок, ні ворожок, що тільки дурників
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обдурюють, та 3 них грошики луплять, а 
самі не можуть ніякого добра нікому зро- 
бити? хиба тільки біду, так-так! От він 
зараз достав Йорданськоі води, та й зве- 
лі‘в Насті, щоб нею натерла Марусі бік, 
де болить, і дав тіеі-ж води трошки на- 
питись, а сам підкурював іі Херувимським 
великодним ладаном, помоливсь з Настею 
Богу... аж ось і Маруся притихла і ста- 
ла-б то засипати. Старі вже хотіли з ра
дости гасити і самі лягати... як тут впять 
Маруся не своі'м голосом закричала: „Ох 
лишечко! Колеть мене, колеть у бік, пе
не... Ох, трудно мені! Батіночку ріднень- 
кий, матіночко моя, голубочко! Ратуйте... 
поможіть мені!... Смерть моя!... не дае... 
мені дихати!...“

Бачить Наум, що зовсім біда, треба 
що-небудь і робити, схопив шапку, побіг 
до сусі’ди, розбудив, . попрохав іі, щоб і- 
шла швидше на поміч до Насті; поки у- 
правивсь, поки допровадив іі до двора, 
аж вже й свита. Не заходячи до дому, 
пішов у город. Був у нього знакомип при
ятель, цилюрик, та ще й Марусин кум, 
вона в нього аж трех діточок хрестила, 
так до нього пішов він радитись, що тре
ба робити ; а коли можно, то щоб і сам 
прийщов, та й цодививсь на болящу.
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Так-то старому швиДко й дій^й! 
Іде і, бачить ся, усе на однім місци; ста
не поспішать — задихавть ся, ноги спо- 
тикають ся, зовсі'м хоч впасти. Жалкуе 
Наум, що не збудив кого з батраків, що 
в соломі на току спали, так що-ж бо? 
Хоч би і швидше дійшов, так не вмів би 
так усього розказати; а як би цилюрик 
не захотів іти, то батрак не вмів би його 
і упрохати, як сам отецъ.

Сонечко піднялось, ■ тогді Наум до- 
тюпав до цилюрика. Поки його збудили... 
бо він собі був вже богатенький, а через 
коровячу віспу, став вже у панськім кап
тан! ходити, так треба вже туди-ж, за 
панами, довго ранком спати. От, поки зо- 
гріли йому самовар, поки він напивсь того 
чаю, присмоктуючи люльку, як наш справ- 
ник, поки то вийшов, потягаючись, до На
ума, аж вже було геть-геть! Та вже за 
те спасибі, що як роспитав, чим Маруся 
недужа, так разом і зібравсь. Схопив 
швидше щось таке за пазуху, та узяв 
склянку з чимсь-то, та й кае: „Наум Се
менович ! Худо д’іло; треба поспішати як 
можно. Не поскупись наняти збіржу*). 
Мен! н'ічого і проходитись, та треба по-

') Фіякер.
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спішать“. Наум зараз шатнувсь, наняв 
збіржаника*)  і побігли що 6 духу з ци- 
люриком до дому.

*) Фіакра.

Як оглядів цилюрик Марусю, та аж 
зацмокав! Став іі розпитовати. де саме і 
як у не! болить ? Так вона за кашлем і 
слова не скаже. Цилюрик аж головою 
покрутив, та й кае собі тихесенько : „Овва! 
худо діло!“ А Наум се почув, та й руки 
опустив... Кинув ся цилюрик і яко мога 
поспіша; та й кинув іи руду з руки, дал! 
ррзвязав пляшку, аж там усе пявки, та й 
поприпускав !х до боку. Поки се, поки те 
діялось, Наум так, що и! живий, нТ мер- 
твий; то піде, то стане, то саде, та усе 
здихаючи руки лома; а пуще те його зму- 
тило, що цилюрик був не веселий. А На
стя, бідна Настя і байдуже собі! Вона 
там около Марус! і помога, і держить, і 
що треба робить, і так справляетъ ся, що 
неначе і не була недужа. Так-то велике 
горе і біда як настигне, то вже менше і 
забудет і не поважаеш його.

Управившись, цилюрик вийшов у 
сіни віддихнути. Наум пристав до нього 
з розпитками. „Худо діло!а сказав цилю
рик. Наум так і кинув ся йому у ноги
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і аж плаче і говорить: „Приятелю мій, 
Кондрате Іванович ! Роби що знавш, тільки 
не погуби мого дитяти! Не положи мене 
живого у яму !... Вік буду батьком рідним 
звати! Бери що хоч, бери усю худобу... 
тільки вилічи Марусю!...11

Цилюрик аж заплакав і кае: „Дру- 
же мій, Науме Семенович! Хиба-ж мені 
не жаль свое! куми? Щоб-то я робив, 
щоб вилічити хрещену матір своіх діток? 
Та як нема Божоі волі, так наш брач- 
чик, хоч з десятю головами нічого не зро- 
бить!...“

— Так моій Марусі не животіти?— 
аж окрикнув Наум.

„Один Бог зна!“ сказав цилюрик, та 
пішов впять до недужоі.

Подивившись на не! і подержавши 
за жилу довгенько, кае: „Молись, Семе
новичу, Богу! Коли засне, то ні-об-чім і 
журитись; здаеть ся що скоро засне“. От 
і відступили ся від неі тихесенько, щоб 
ій не мішати спати...

Так кудиж-то!... Тільки що ніби 
стала дрімати, як підниметь ся кашель, 
та прездоровенний; так і підступа під 
груди і дихати ій, сердешній, не дае; а 
тут у бік знов стало шпигати.
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Довго того розказувати, як войа трй 
Дні так страждала ! Що таки цилюрик лі- 
чив, а то він і Німця привозив і той і 
масть до боку прикладав, і чого то вже 
не робив... Так нема легше, та й нема! 
1 що далі то усе гірш було.

Наум давав ім волю, що хотіли, ро- 
били ; а сам, запершись, усе Богу моливсь; 
впаде навколішки, руки лама; як вдарить 
поклон, та з пів часа лежить і усе мо
лить ся: „Господи милосердний! Не оси
роти нас! Не віднімай від нас нашоі ра
дости ! Ріши мене усіеі худоби; озыми 
мене старого, немощного, озьми мене до 
себе, а нехай вона поживе на сьвіті..." 
Далі й закінча: „Да будетъ воля Твоя 
сьвятая, зо мною грішним! Ти усе знаеш, 
Ти лучче зробиш, чпм ми, грішніі, дума- 
емо!“ Підійде до Німця, просить, руки 
йому цілуе... виніс скринку з грошами, а 
мабуть було у ній сот три рублів, і про
сить : „Бери, кае, скільки хоч, усі озьми, 
усю худобу озьми, усього рішусь, у старці 
піду, тільки вилічи мое дитя; вона в мене 
однісенька.., Без неі на що мені жити ? 
Не буде мені ніякоі радости... хто мене 
догляне... хто...“ та так і заголосить.

Дарма що Німець, та й він запла
кав, і хоч би тобі і копіечку узяв. У о-
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станній раз як був, і впять чого то не ро- 
бив, а далі сказав: „Нічого не можно 
зробити!“ 3 тим і поіхав.

Моливсь Наум, моливсь..., і що-то 
вже плакав! Так і підпливе сльозами. 
Далі вийшов із кімнати, подививсь на Ма
русю, бачить, що вона як тая сьвічечка 
догорюе, перехрестивсь і на думці кае 
собі: „Господи! Твоя воля сьвятая! Про
сти нас, грішних і навчп, що нам робити 
і як тебе слухати ? Та з сим словом і пі- 
шов.

Іде і за сльозами сьвіта не бачить. 
Позвав пан-отця; той аж здивовав ся, що 
така здорова дівка, у три дні, як занеду- 
жала, а вже й на божій дорозі.

Поки пан-отець принтов з сьвято- 
стю, Наум вернувсь і кріплячись, щоб нс 
плакати, через силу велику кае Марусі:

„Доню ! Запричастимо тебе! Чи не 
дасть Бог швидче здоровля?“

— Я сього хотіла прохати... та боя
лась вас потурбовати. I вже здоровля!... 
Хиба спасеня душі... Коли-б тільки швид
че../1 ледве промовила сее Маруся.

Кинулась Настя хату прибрати і сіни 
упорати, а Наум засьвітив сьвічечку і ла
даном покурив; аж ось і батюшка прий- 
шов.

Ч. 12. Маруся. 9
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Поки Маруся сповідала ся, Наум із 
Настею, і хто ще був у них із сусідів, 
вийшли у сіни. От Настя і кае мужи
ков и :

„На що ти іі так сполохав ? Вона те- 
пер подума, що вже зовсім вмира, коли 
привели пан-отця?“

— Що-ж, стара, будемо робити ? — 
здохнувши тяжко, сказав Наум. А я- 
ково-ж-би нам було, як би вона вмерла 
без покаяния?

„Та що бо ти, старий, говорит? Де 
іи ще вмирати ? Ще тільки сьогодня че- 
твертий день, як гаразд і занедужала ..“ 

Але, четвертий! У Бога усе го
тово, Його сьвята воленька! Повелитъ, то 
я ще швидше іі вмру, дарма, що вона вже 
на ладан дише. Сказав Наум та й відій- 
шов, гірко заплакавши і каже собі ти
хенько: „I коли-б то Господь пославмені 
сюю милость! Воля Твоя, Господи!"

Задумала ся і Настя, та й дума: 
„Чи правду-ж то Наум кае: „Як-таки, ні 
хорівши, ні болівши, та й вмирати. Хоч 
би тижнів два пролежала, а то...“

Тут пап-отець кликнув, щоб усі йшли 
у хату, буде іі причащати. Наум тільки 
сам живий та теплий, ще здужав підвести 
іі до сьвятого причастя... Маруся приняла
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Тайни Христові, як ангел божий; потім 
лягла, перекрестилась, підвела очиці у го
ру і веселенько приговорила : „Коли мені... 
така радість тут... після святого прича- 
стя... що-ж то буде у царстві небеснім? 
Прийми й мене, Господи, у царство Твое 
сьвяте!“ Пан-отець, посидівши і погово
ривши де-чого з письма, пішов до дому.

Трошки погодя, чують, що кашель 
у Марусі ніби перестав, і вже вона хоч 
і не стогне, і буцім-то спить, так у горл! 
стало дуже хрипіти, а у грудях аж. кле
котать ..

От Настя і .кае до старого : „Та нй- 
Богу, вона не вмре; бач, і’й полегшало".

— Мовчи, та молись Богу! — ска
зав іи Наум, а сам аж трусить ся.— Те- 
пер, кае, янголи сьвятіі літають над нею. 
Страшний час тогді настав, як праведная 
душа кончить ся. Нам грішним треба тіль- 
ки молитись Богу !

„Господи милостивий ! Ти сам боіш 
ся, та й менелякавш“. Так казала Настя, 
не бачачи свое! біди, а Наум знав добре 
усе і знав, що до чого і після чого що 
іде, та й кае: „Коли-б то Бог милосерд- 
ний сотворив такев чудо!“ Дал! засьвітив 
страшну сьвічку, поставив перед образами, 
а сам пішов у кімнату... і що-то вже мо

че
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ливсь Богу! Куди-то не обіщавсь іти на 
богомольля? Скільки худоби роздати на 
церкви, старцам...

Якось Маруся таки дуженько промо- 
вила: „Татонку!... матінко!... а підійдіть 
до мене...“

От вони й підійшли. Наум банить, 
що Маруся зовсім змінила ся на лиці: 
стала собі румяменька, як зоренька перед 
сход сонця; очиці як ясочки, грають; ве- 
селенька, і від неі неначе сяе. Він знав, 
до чого се приходить ся, здрігнув увесь, 
скріпив серце, а сльози знай глита, та 
думкою тільки так помоливсь: „Час прий- 
шов .. Господи, не остав мене!...“

Маруся ім і кае : „Батеньку, матін
ко, моі ріднесенькі! Простіте мене гріш- 
ную!... Попрощаймо ся на сім сьвіті... 
поки Бог зведе нас до купи у своім цар- 
стві“. Тут стала ім руки ці’ловати; а вони 
так і розливають ся, плачутъ і іі цілують. 
От вона ім і кае впять, та так веселенько 
і усе усьміхаючись:

„Спасибі вам, моі ріднесенькі, що ви 
мене любили... і кохали мене... ІІростіть 
мене, може коли вас не послухала... або 
сердила... мені Бог гріхи простив... про- 
стіть і ви !... Не вбивайтесь дуже за мною, 
бо се гріх... та помяніть мою грішну ду-
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іпу... не жалуйте худоби ; усе земля і пил... 
Годі-ж, годі, не плачте... Бачите, яка я 
весела... там мені буде нрехороше!... Ко- 
ли-ж небудь треба і вмерти... Мине довго 
будемо різно; там год — як часиночка... 
Бачите, я не жалкую за вами... бо скоро 
побачимось... Васи... ох! Василечка мого 
як побачите, скажіть, щоб не вбивавсь... 
скоро побачимось... Я його дуже, дуже 
любила!... Горішки моі' положіть мені у 
руку, як помру; а платок... верніте йому... 
А де ви?... Я щось вас не бачу... Таточ- 
ку! Читай мені... голосно молитви... а ти, 
матіночко... хрести мене... По-бла-го-сло- 
віть-же... мене..."

Наум став читати молитви, а Маруся 
силковала ся, та не здужала за ним і 
слова сказати; а він що скаже слово, та 
й залеть ся сльозами, переплаче, та впять 
чита. Настя чи перехрестила двічи, та й 
знемогла і тут же впала. Сосіда подала 
Марусі у руки сьвічку і вже на силу руку 
розправила, бо вже стала заставити... От 
вже і гласу іі не стало чути... Наум по- 
хиливсь, та над ухом ій голосно чита: 
„Вірую во единого Бога“, та „Богороди- 
цю“... а се вона — зирк очима, та й ска
зала голосно: „Чи ви чуете?... Що се та
ке?" Наум впав на вколішки і кае : „Мо-
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літе ся усі! Янголи прилетіли по іі ду
шу!“ Далі Маруся ще спитала: „Чи ви 
бачите?“ Тай замовкла... вдохнула важно... 
тільки й промовила : „Мати Божа !... прип- 
ми...“ і успокоілась на віки!...

Наум скопив, сплеснув руками, під- 
няв очи в гору і стояв так довгенько. 
Далі пав перед образами на вколішки 
і моливсь: „Не остав мене, Господи, 
Отець милосердний, у сюю горкую го
дину ! Цілий вік ти мене миловав; а на 
старости, як мені треба було у землю ля
гати, послав Ти мені таке горенько!... 
Укріпи, мене, Господи, іцоб я не согрі- 
шив перед Тобою !“

Кинув ся до Марусі; припав до неі, 
виціловав ій руки, щоки, шию, лоб, і усе 
приговорюе : „Прощай, моя донечко, уті- 
ха, радість моя! Завяла ти, як садовий 
цьвіточок; засохла, як билинка! Що я 
без тебе тепер зостав ся? Сирота! Пуще 
малоі дитини. Об дитині жалкують, дитину 
приглядятъ, а мене хто тепер пригляне?... 
Тепер ти у новім сьвіті. меж янголами 
сьвятими ; знаеш, як мені тяжко, як мені 
гірко без тебе: молись, щоб і мене Бог до 
тебе узяв!... Закриваю твоі оченьки до 
страшного суду! Не побачу у них своеі
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радости більш! Складаю твоі рученьки, 
що мене годували, опатрували, обнимали..."

Він би й довго коло не! вбивав ся; 
так тут сосіда підійшла та й кае : „Пу
сти, дядьку! Вже ти п не піднимеш ; а 
ось прийшли дівчата убирати Марусю; ти 
іди, та давай порядок, бо бач, Настя без
чувственна теж лежитъ".

Наум став над Настею, впять гірко 
заплакав, та й кае: „Уставай, мати. Дру
жечки прийшли ; нехай убираютъ до вінця 
нашу молоду... а я піду лагодити ве
ская.

Пришедчи він до пан отця, не зміг 
і слова сказати, а тільки що плаче, так 
що й Господи! Піи зараз догадавсь, та й 
кае: „Царство небесне іи! Праведная ду
ша була; упокой іі Господи со сьвятими!" 
А помолившись і став розважати Наума, 
поки посходили ся дяки; дал! пішли у 
церкву; піп став служити панахиду, а по 
душі звелів дзвонити на Непорочні, як по 
старому і по почотному чоловікови, та й 
послав сукно і. ставник і звелів іти читати 
Псалтирь.

Увішедши Наум у церкву, так і пав 
перед образами, та й моливсь, що таки за 
впокій душі свого дитяти, а то таки знай 
узивав: „Господи милосердний! Дай мен!
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розум, щоб я, при такій тяжкій біді, нс 
прогнівив-би Тебе не тільки словом, та 
ніже думкою!“

Як-же заспівали вічную память, так 
і сам почув ся, що йому якось-то стало 
легше на душі і, хоч і жаль йому дочки, 
що-то вже і казати, кріпко жаль! та за
раз і подума: „Воля Божа! Вона тепе- 
ричка у царстві, а за таксе горе, що ми 
тепер терпимо, Бог і нас сподобить з нею 
бути! “

Бодро дійшов до дому. Вже Марусю 
нарядили і положили на лаві, біля вікна. 
Став Наум над нею, помоливсь, зложив 
руки на хрест, та й став приговорювати:

„Донечко моя милая! Марусенько 
моя незабутная! Щож ти не глянеш ка- 
ренькими своіми оченятами на свого ба
тенька рідного ? Що-ж не кинеш ся ру
ченьками обняти його?... Що не прогово
рит до нього ні словечка?... Ти-ж мене 
так завсегда зострічала... а тепер... за- 
крила своі оченьки, поки вздриш Господа 
на страшному суді; зложила рученьки, 
поки з сим хрестом, що тепер держит, 
вийдеш з домовини на зустріч Йому; скрі- 
пила уста, поки з янголами не станет 
хвалити його!... На кого-ж ти нас поки
нула?... Узяла наші радощі з собою; хто
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нас буде веселити такою добрістю, як ти? 
Хто нас, сиріт, на старости буде жало
вати?... Хто нас, як билиночок у полі, 
буде доглядати ? Хто зопинить наші го- 
рючіі сльози? Хто обітре нам смажніі у- 
ста? Хто у болісти промочить нам запек
ший язик ?.. Не повеселила ти нас, живучи 
з своім Василем! Не порадовала нас сво
ім вес'ілячком!... Береш свое дівовання у 
сиру землю ?... За те подруженьки убрали 
твою русую косу, як до вінця: скиндя- 
чечки положені... квіточками заквіччані... 
і з правого боку тож квітка; нехай люде 
бачуть, що ти бу ла дівою на землі, дівою 
ідеш і на той сьвіт“.

Який зібрав ся народ — а вжетаки 
повні’сінька була хата і в вікно багато 
дивило ся — так усі на-взрид плачуть !... 
Та й не можно було утерпіти, дивлячись 
на чоловіка, що зовсім у старости, сідого 
як лунь, немощного — стоіть над своім 
дитятем, що одним одна й була йому на 
сьвіті, і ту пережив, і ту, на самім цьві- 
ту, хова, а сам зостаеть ся на сьвіті із 
старістю, з недугами, з горем, один собі 
з старою до якогось часу! Яка вже іх 
жизть буде?... Та що й казати! Та ще-ж 
яка й дитина! Коли-б уже яка-небудь, 
так собі, так би і сюди, і туди; а то-ж
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дівка, не то що на усе село, та вряд, чи 
де й близько така була; богобоязлива, 
богомільна, до усякого діла невсипуща, 
слухяна, покірна, звичайна, тиха, розум- 
на, і що вже красива, так вже ні'чого й 
говорити ! I що-то : хто й знав іі, хто й 
не знав, то усяк любив і поважав ; і як 
почули, що вона умерла, то всі ж то, і 
старі і молоді, та й мала дитина, усі за 
нею жалковали і збігли ся дивитись на 
неі і по ній журитись.

Об старій Набті вже ні’чого й гово
рити : не здужала не то що порядку да- 
вати, та й з місця не встала; усе сиділа 
біля покійниці, і вже не плакала, бо й 
сльоз не стало, а тільки тяжко здихала і 
ні пів слова не здужала голосячи приго- 
ворювати.

Послухавши Псалтиря, що дяк усе 
читав, Наум сів біля свові староі, та й 
кае: „Що стара! Управились ми з тобою? 
Збирались весіля грати, аж ось похорони! 
Ох-ох-ох! Хвали, Насте, Бога!“

— Се нам за гріхи наші, Науме, 
Бог наказание, послав! — сказала йому 
Настя.

„За гріхи И сказав подумавши Наум. 
„Чи в така кара, щоб нею удовлити за 
наші гріхи?... Що день, що час ми тяжко
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согрішаем перед Господом нашим; так 
чого-ж ми достойні ?... Як би Отець наш 
небесний робив з нами не по милосердию, 
а по правд! своі'й сьвятій, так ми-б і да
вно недостойні і на сьвіт дивитись Міри 
нема Його добрісти!"

— За чим-же він узяв у нас одну 
нашу радість? Що ми тепер будемо?

„За чим? Дурна, дурна! За чим у- 
зяв? - Щоб ді'тина добрая, за добрість і 
Йому милая, поживши у сьому злому 
сьвіті, та бачачи других, не пішла у слід 
за тими, що не по Кого вол! роблять; 
що-б не стала й вона така, котрих Він 
не любить. А за лихе і злее дитя Бог ка
рав отця і мат'ір, так би ми були-б і за 
не! у одвіті; а тепер, коли дитя наше 
було доброе, то через не! і нам що небудь 
Бог з гріхів простить".

— На кого-ж ми тепер зостаемось? 
і хто нас у старости та у немощах до- 
гляне ? — питала ще-таки Настя.

„I я те-ж думав з першого часу", 
кае Наум, „а далі, по моіи молитві, Бог 
такий мен! розум дав: не було у нас ди
тяти, самі по собі жили, будем і без не!. 
Ти скажеш: тогд! були молоді та здорові, 
а тепер старі, не здужаемо робити^на’се- 
бе. Насте, Насте! I у молоді! л'іта, не самі
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по собі ми і жили, і робили, і пропитали 
ся ; Бог нам помагав ; Віи же нам і тепер 
не дасть пропасти. Поживемо ще, нетер
пимо ще за гріхи наші на сіи сьвіті; по 
Його воленці прийде і наша година. Ти 
мені закриеш очи, а тебе... тогді круглу 
сироту, у бідТ, ще й лучче не покине Той, 
що й маленьку комашечку догляда, та й 
збсреть нас до купи, і наша Маруся нас 
тамечка зостріне. Коли-ж небудь прийде 
сей час; не сто літ будемр тут бідство- 
вати... та хоч би і сто літ, хоч би і більш, 
і хоч би ще гіршу біду нам Бог послав— 
коли е ще яка гірша сіеі — так чи мо- 
же-ж то зрівнятись против того, що нам 
буде у Господа милосердного, і де тепер 
наша Маруся ? Годі-ж, годі, не плач, та 
давай порядок. Живий живе гада, так і 
ми; треба усе полагодити, як звичайно і 
як тільки можемо що зробити і за душу 
і за славу нашоі Марусі“.

Стало над-вечір. Під коморою зна- 
комий Наумови маляр малюе трупу - 
та що за славна була! Дубові дошки, та 
товсті, та сухі як залізо, та й ароблсна 
чисто, як столярня; бо й теслі, що іі ро
били, жалкуючи об Марусі і люблячи На
ума, від щирого серця іі робили. А як 
ще маляр вичернив іі та на криші зма-
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лював хрест сьвятий, та кругом пописав 
слова усякими красками, у головах на- 
малював янгола божого, а у ногах списав 
натрет із смерти, з кіотками, та так жи
во, що як настояща смерть; так така до
мовина, що хоч би і усякому доброму чо- 
ловікови таку Бог привів. У хаті і у кім- 
наті жінки порались, то діжу наставляли, 
то муку сіяли, то локшину кришили, то 
птицю- патрали; а народ, то біля мер- 
твоі, то біля відчиненого вікна, що над 
нею, дивили ся; а обое старі із журби 
так вже стягли ся, що аж злягли... як 
разом крик! Хтось дуже застогнав, аж 
закричав... народ за вікном тож крикнув: 
„Василь, Василь" — і розступивсь. Наум, 
почувши сее, скочив, зирк у вікно... ле
житъ бідний Василь біля вікна, мов мер • 
твий зовсім!...

У тій порі, як дзвонили по душі 
Марусі, і'хав мимо церкви сердека Василь 
і поспіпіав яко мога до хазя’іна з радостю, 
бо усе зробив, як тільки лучче можно було 
і віз йому великі бариші. Як іде, і чуе, 
що дзвонють: здригнув кріпко, неначе 
йому хто сні'гу за спину насипав, а у жи
вот! так і похолонуло і на душу така 
журба пала, що й сам не зна, що він 
таке став. Перехрестивсь і сказав : „Дай
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Боже царство небесне, вічний покій по
тертому!" а сам по коням погнав, щ<>б 
швидше одчот віддати хазяіну, та й до 
Марусі, і щоб вже з нею не розлучать 
ся, аж до весіля.

Так от-яке весіля знайшов Василь! 
А як побачив свою Марусю, замісць, щоб 
на посаді сидитъ, лежить на лаві під цер- 
ковним сукном, хоч і убрана і заквіччана, 
та не до вінця з ним, а у яму від нього 
йти! Як се побачив, закричав жалібно, 
застогнав, поблід як смерть, та тут же і 
впав, мов неживий !..

На силу, та на превелику силу його 
відволодали. Вже й водою обливали і тру
сили... аж ось зирнув, повів кругом очи- 
ма, та й сказав тихесенько : „Марусю!... 
Де моя Маруся?..."

— I вже, сину, Маруся ні твоя, ні 
наша, Божа! — став йому Наум казати. 
— Покинула нас! — Василь сидитъ, як 
окамянілий, і не баче і не чуе нічого. От 
Наум подумав, бачить, що треба його роз- 
жаловати, щоб тільки він заплакав, то 
йому і легш буде: от і став до нього го- 
воритп. Та вже ж як-то він жалібно го
ворив, що й подумати так не можно, як 
то він йому усе розказував: як його Ма 
руся любила, як за ним убивала ся, як
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занедужала, і вмираючи, що йому нака- 
зовала... Василь сее слухавши, як запла- 
че... зарида! Як кинетъ ся до неі... при
пав, ціловав іі руки... і не вимовить ні- 
чого, тільки: „Марусю... моя Марусень- 
ко!...“ То покинетъ іі, плаче та вбиваеть 
ся, та внять до неі... а народ таки увесь, 
та що-то, і малі діти так і голосють, ди- 
влячись на нього і старик, що обплакують 
і його, веначе мертвого.

От-так було усе до вечера. Народ 
помаленьку розійшовсь, і вже нічю Наум, 
знемігшись зовсім, трошки задрімав. Про- 
кинувсь, дивить ся, що Василь і не дума 
відійти від вмершо'і: стоіть біля неі на 
вколішках, та знай руки ій цілуе, та щось
i приговорюе з горючими слезами. От На
ум йому і кае:

„Спочинь, сину, хоч трохи! Завтра 
тобі тяжкий день буде; збери ся з силою. 
Бачпш, і я, вже мені більш іі жалко, та 
й я таки трохи задрімав, щоб хоч мало 
голові легш було“.

Вам іі більш жаль? — кае Ва
силь, — та як се можно і подумати ? Я
ii любив у сто раз більш, чим Ви !

„Вже сього не можно розібрати: ти 
кажеш, що ти більш, а я знаю, що я ій 
отець, стар чоловік, і вже в мене дочки
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не буде; а ти собі як захочет, дівку і 
завтра знайдеш..."

— Тату, тату! — жалібно сказав 
Василь. — I вам не гріх так говорити... 
I у яку пору і у якім місци ?... — Далі 
иодививсь на нього з грозою і з ііідлібя, 
та й став неначе не у свойому умі, сам 
собі розговорювати: „Іх правда... скоро 
посватаюсь... та й оженюсь... зіпдегесь на 
вес'іля... та не зовіть попа... а може... 
дарма!...“

Слухавіпи такіі його речі, Наум ду- 
же злякавсь, бо думав, чи нема у нього 
помпслу, щоб — нехай Бог боронить — 
самому собі смерть заподіять: став його 
розважати і розказовати, який се смер- 
тельний гріх, щоб против божо'і волі 
смерть ськати, і що такая душа непро
щена від Бога у віки вічніі; далі став 
його павчати, щоб моливсь Богу і щоб ію- 
ложивсь на милость Його... і багато де- 
чого йому доброго говорив, бо був дуже 
розумний, хоч і письма не вчивсь, а у 
бесіді частісінько і піп не знав, що про
тив нього говорити, а дяк, так і не схва- 
чував ся з ним.

Василь на усі його речі стояв мов- 
чки, часом усьміхнеть ся, то насупить ся, 
то забормоче: „Молить ся? Молітесь ви!“
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А сам видно свое думав. Наум-же, гово
ривши йому довго, подумав: „Що йому 
тепер товковати ? Він і себе не тямив. 
Нехай на слобод! приймусь за нього і роз- 
толкую йому, щоб часом йѳго душа не 
пропала

Як обвидні’ло трохи на дворі, зараз 
зібралп ся пути! люде у двір до Наума; 
розложили середу двора огонь; тільки 
стали поратись, поприставляли казанки та 
горшки, і варють борщі, локшину, квасок, 
печене кришуть шматками; а там кутю 
у миски накладають, та ситою розводють, 
горілку по пляшкам розливають, щоб ча- 
стовати, ложки переминаютъ, миски лаго- 
дять, дошки кладутъ і усе готують, як 
треба, щоб і людям пообідати і старців 
божих нагодовати.

Став день, задзвонили у старший 
дзвін повагом, звичайно, як на збір. Го
споди ! як повалить народ — так видимо- 
невидимо ! Що своі селяни, а то і з го
рода понаходило і понаі’зжало, та були 
таки й пани, щоб подивитись, як по ста- 
ровині, що вжё тепер виходить з моди, 
будутъ ді'вку ховати.

От, як відібрав усіх, та й став і’м 
кланятись і просити : „Люде добрі, сосі'ди 
любезні!! Панове-старики, жіночки пані-

Ч. 12. Маруся. Щ
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матки, і ви, парубоцтво чесне, і ти, дівча 
молоденька ! Не зогнущайтесь послухати 
мене старого, батька нещасного !“ (А сам 
так і рида). „Не привів мене Бог - воля 
Иого сьвята ! — заміж дочки віддати і з 
вами, приятелями, хлі’ба-соли розділити і 
повеселитесь, а сподобив мене, грішного, 
віддати Ному одну однісеньку дочечку, 
чисту і непорочну, як голуба білогоі Вби
раюсь тепер поховати іі дівованнячко, як 
закон велить і як іі слава заслужила. По- 
трудітесь піти за нею у почоті, проводіте 
іі дівовання на вішнюю жизнь, не у нову 
хату і не до милого мужа, а у сиру зе
млю і у темну домовину. Потіште своім 
послухянством і мене старика, батька 
скорбящого, що свою утробу...“ Та хотів 
поклонитесь, та аж впав до землі і гірко- 
гірко заплакав, а увесь народ за ним.

Далі, уставши і від дохну вши кае : 
„А де стара мати? Нехай роздае подарки 
сватам, та поізд знаряжа“. От покликали 
Настю, а замісць іі поставили другу жін- 
ку, щоб голосила над покійною, та при- 
говорювала, до якого часу треба.

Не сама вийшла Настя, а вивели іі 
до почоту, бо вже зовсім не здужала. За 
нею винесли хлопці скриню, з подарками 
і відчинили. От Настя зараз покликала до
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себе дівчат, тай кае: „Не порадовала ся 
моя душа, щоб побачити, як моя мила 
Марусенька, по вулонці ходячи, та зби- 
рала-б вас у дружечки на радість свою; 
а привів мене Господь самій, у старости, 
гіркими сл'ізоньками обливаючись, проси
ти, щоб ви проводили іі дівованячко до 
темнот ями. Не довело ся мені чути ва
ших весільних пісеньок до мое! Марусі, 
а місць того побачу ваші слізоньки, що 
зо мною проливати-мете як заспівають іі 
вішнюю память. Не погнівайте ся, що за- 
місць весільних медяничків, або коро- 
вайних шишечок, дав вам мати нещасная, 
горкая, дав, воскові сьвічечки. Засьвітіте 
іх, проводіте мою Марусеньку і відайте; 
як горять ваші сьвічечки, так горить мое 
серденько від журби великоі, ховаючи 
одним одну дочечку, утіху мою... а сама 
зостаю ся при старости, як билиночка у 
полі, і слізоньками умиваючись". Тут ім 
і роздавала гривенні сьвічечки і усе з зе
леного воску. Далі достала той рушник, 
широкий, широкий та довгий, та що-то 
вже гарно вишитий був! і що мав ся пі- 
діслатись при вінци під ноги молодих, та 
й повязала на хрест сьвятий, великий, 
що по-переду носють.

*



А там йоперевязовали дружка і ііід- 
дружого раз — рушниками довгими-дов • 
гими, з плеча аж до долівки, та усе по- 
вишивовані заполоччю орлами та квіточ- 
ками. Такими-ж рушниками, поперевязо
вали і свашок, та ще ім і по квітці 
прикололи до очіпків. Старост теж попе
ревязовали по одному рушнику, по одному, 
та хорошему. Сьвітилочці' зробили меч, 
як-таки водить ся на весілі: навязали 
ласкавців, чорнобривцГв, васильків, і по
золочено! шумихою калини, і сьвічечку 
ярого воску засьвітили : і меч обвязали і 
сьвітилочку перевязали рушниками тож 
гарними, і усе вишиваними. Боярам по- 
нашивали на шапки шовковіі квітки і 
праві руки поперевязовали платками, усе 
бумажними, красними, як один, і такими 
що то три копи жоден. Ту хустку, тож 
бум аж ну, що мало ся молодим руки під 
вінцем звязати, ту подала на срібний 
хрест, що піп у руках несе, а таки о- 
кремо кожному попови і дякону, на сьві
чечку подали платки бумажні, сині і уся- 
кому дяку дали по хусточці. Килим ве
ликий та хороший положили на кришу у 
труни, а коц важний, з розвадами, і по 
середин! великий орел, так той послали
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на мари під труну і щоб усе те пішло на 
церков божу за дужу помершоі.

Далі Настя стала роздавати із скрині 
усе добро, яке було : що дівоче, чи плах- 
точку, чи запасочку, чи сорочечку, чи ху- 
сточку, чи що-не-будь, роздавала вбогим 
дівчатам, та сиротам, що н'і батька ні ма
тери, і що ім ні’где узяти ; а жіноче, то 
серпанки, то очігючки біленькі, то платки 
на голову, що було наготовлено іі дочечці',. 
таким же жіночкам та удовам, усе вбо
гим ; так що яка то велика скриня була 
повнісенька, а тут тобі хоч би що зостало 
ся; усе пороздавала, і скриню віддала на 
церков Божу, і подушки і рядна, усе, по- 
збувала за Царство Небеснё Марусі і за 
душу свою і Наумову: а далі і кае пере
крестившись: „Слава тобі, Господи, що 
було що роз дати за душу моеі милоі Ма
русеньки і обді'лити д< брих людей. На що 
мені тее. придане іі, коли я і іі рішилась. 
А переплакавши і кае: „Де-ж наш ще 
молодий ?

От його і привели до неі. Обняла 
вона його кріпко:’ цілуе, плаче і пригово- 
рюе : „Зятечку мій милий! .. синочку мій 
коханий!... Як порох у воці, так ти мені 
зостав ся. Отсе твоя хусточка сватаная! 
Маруся без тебе усе іі біля серця носила
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а вмираючи заповідала причепити і'і тобі, 
як будутъ іі ховати... Не забувай мое! Ма- 
рус! і як вона тебе вірно до смерти лю
била!... Не забувай наше! з батьком ста
рости!.. Не покинь нас... приглянь нас 
у немощах !... Нікому-ж нам буде і очей 
закрити і помянути нас!...

Василь, блідний-блід-ний як тая на- 
стояща смерть, волося йому розкудовчене. 
очи, мов у мертвого, дивлять ся і не ба- 
чуть ні’чого; руки неначе судороги покор- 
чили, а сам як лист трусить ся; і не 
счув ся, яг; тую хустку йому почепили за 
пояс; на силу промовив до Наст!: „Матінко 
рідненька!...“ Та білып ні’чого не зміг 
і сказати. От причепивши хустку, Настя 
перехрестила його, та й кас: „Бог тебе 
мій синочку, сиротиночке, удовець без 
вітця, благословить і Маті’р Його Божа та 
усе добре, тільки не покидай нас! ..“ Ска
завши сее пішла голосити над дочкою.

От як зовсім управились, попи почали 
правити що треба, покропили домовину 
святою водою, бояре положили Марусю 
у трумну, а дружечки поправили на ній 
коси та цьвіточки, і на голову положили 
ще віночок (бо ще не була вінчана), що 
самі звязали, то з жовтих гвоздиків, та 
ромену, та з ріжних цьвітків,
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Сердешний Наум ледви ноги пере- 
ставля, а ще таки хотів закон сповнити: 
підійшов до труни, нерехрестив Марусю,
i кае: „Поздоровляю тебе, Марусенько, на 
новосілі... Бог послав.тобі сей дом; по
чивай у нім ; нехай ні оден злий чоловік 
не поворушить твоіх кісточок ні руками 
ні язиком ; щоб так тихо, як тепер лежит, 
полежала до страшного суду і з радостю 
устала з сим сьвятим хрестом".

Після сього бояре й понесли з хати 
трупу, а наум таки ще у слід, хоч гірко 
плаче, а ще таки посилкував ся сказати: 
„Прощай Марусю з мого дому ! Не довго 
ти в мене гостила, та з тобою усегда ра- 
дість була.. Ти не вернет ся во віки, і я 
радости не матиму тож во віки.

От і понесли: поперед усього хрест 
сьвятий з корогвами, далі криша з мар 
сукном мертвим покрита, несли чотири хло
пчики як ангели і в них хусточки. За тим 
криша з труни килимом покрита, а несуть
ii чотири бояре; за ними пони з сьвічками 
і дякон з кадилом, а там дяки, та так 
прехороше та жалібно співають, що хоч 
не хоч, так заплачет. От тут пішли дру
жечки по парці усі у свитах і тілько самі 
чорні ленти покладені на головах, без у- 
сякого наряду, і у кожноі у руках зелена
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сьвічечка пала. За дружечками йшла сама 
собі сьвітилочка з мечем; за нею свашки, 
далі дружно і піддружий, а за ними вже 
несли труну на марах бояре; а Василь, 
як молодий, йшов з правого боку; на пре- 
велику силу йде і неначе й не він ; ні’-до 
чого йому діла нема, що йому скажутъ, 
те й робе і туди йде, й очей не зведе з свое! 
Марусі.. А вона, моя сердешна, лежитъ, 
моя голубочка, тим серпанком, що мав ся 
ій на весіле покривити, покрита уся, тільки 
вид не закритий; і здавть ся, що вона ле
жачи, з висока усюди погляда; та ще, як 
вона хороше вмерла, то так і усьмішечка 
у не! на виду зостала ся, і вона ніби у- 
сьміхабтъ ся і потішаеть ся, що іі так хо
роше ховають.

Василь би то може-б і не зійшов би 
з місця, бо в нього і памяти не було, так 
його вели два старости у рушниках під 
Руки.

За домовиною йшли, або вели сусіди 
і приятелі Наума і Настю, що так і роз- 
ливають ся, як тая річка. А дзвони ? так 
Господи! не перестаютъ і усе двонять. А 
народу, народу! і за домовиною, і побіля 
домовини, і по вулиці на переді і по воро- 
тям, і по плотам.., що то і сказать не 
можно, скільки іх там було,
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Поки донесли до церкви, то аж два- 
надцять разів застановляли ся читати 0- 
вангелия і усякий раз підстилали бумаж-1 
ний платок Який піп прочити, тому й 
платок.

Відслуживши у церкві службу Вожу 
і похорони як слідуе, понесли тим же чи
ном і на кладвище. Як стали опускати 
труну У ЯМУ, то В’Д Насті подали двад
цать аршинів нерозрізаних рушників, та 
на них і впустили домовину... і що то! 
Увесь народ так і голосить ! а Наум ки- 
нувсь на вколішки, підняв руки до гори, 
та й молить ся: .Господи праведний! 
Твоею волею осироті’в я, старець немош- 
ний. Ті’ло моеі донсчки віддаю матері на- 
шій, землі, а душу прийми у Царство 
свое... і не остав мене грішного!

Далі' став читати Отче-наш, аж поки 
зовсім опустили труну і пони молитвою 
запечатали яму. Тут Наум устав, узяв зе
млі у жменю. . трусить ся, сердешний, та 
плаче, плаче! Кинув землю і кае: „Дай 
нам, Господи, ув однім царстві бути з нею ! 
Прощай, Марусю,. ув-останній раз ! Нехай 
над тобою земля пером! Тож і Настя так 
зробила. Як-же прийшлось Василеви ки- 
дати, схватив землі у жменю, як зарида... 
затрусить ся, пальці йому звело і руки из
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може розправити, щоб сипнути землю у 
яму... тряс ся тряс ся, — так і впав не- 
чувственний...

Тут увесь народ, кожний хоч по 
жмінці, кидали землю у яму, щоб бути 
з нею ув однім царстві, а далі бояре за- 
сппали лопатами і зовсім докінчали і верх 
вивели, і у головах поставили хрест висо- 
кий та товстий і зеленою краскою обма- 
льований...

От і уся МарусТ память !
Пришедши до дому, і попи, і увесь 

народ і трудящі, стали лагодити ся обі- 
дати : Настя перша кинулась : „Деж наш 
Василь ? Нехай мій голубчик, мій жених- 
удовець, нехай сі’да на посад сам собі“. 
Василя нема! Сюди туди де Василь?... 
Нема нігде...

Ськали, ськали... нема! Та вже один 
старий розказовав, що ще на кладвищі 
підняв його, і трусив, і водою бризкав, 
і на превелику силу він очуняв, і відди- 
хнувши трохи, сказав що піде проходитись 
Чоловік пустив його і піпіов до гурту, а де 
вже він дів ся, він не глядів.

Кинулись бояре, хто помоторнійший, 
ськать його ; шукали і на кладвищі, і по
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бору і де-то-бже його не шукали... нема 
та й нема! Нічого робить, без його по- 
обідали.

ІІісля обід, як усі, дякуючи Наума 
і Настю і поминаючи Марусю, порозіхо- 
дились і як уже дома усе поприбирали, 
послав Наум у город до Василевого ха- 
зяіна, чи не там він ? — Не було, нема! 
Послав до родичів — не чули і не ба- 
чили !~

Справляли Наум і Настя врять і 
третини і девятини, і полусорочини, і со- 
рочини, як треба по християнськи... I що 
то за обіди були ? На усе село. Багато і 
старцям милостині подавали. Василя-ж 
не було, та й не було ! I слух об нім за
пав! Найбільш журивсь за ним Наум, 
боячись, щоб він сам собі не заподТяв 
смерти. Сумуючи об сім, частенько пла
кав, а рано і вечір моливсь за нього Богу, 
щоб його сохранив і на розум навів, і 
привів би його до нього, щоб було кому 
іх доглядати<

Вже й год минув після Марусі. Старі 
відпоминали ІГ, як треба, і попам запла
тили за сороковусти, що наньмалп аж у 
трьох церквах, а у четвертім монастирі, 
і дякам за псалтирь, що шість неді’ль, поки 
Марусина душа лугала круг іі гроба, чи-
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тали над ним. Стара Настя, журить ся 
неначе сьогодня поховала дочку, а Наум 
усе тільки іі розважа і кае: „Щож ро- 
бити ? Молись Богу! Неретерпимо тут, 
буде добре там ! Його сьвята воля ! От 
Василя мені жалчіш, що — не дай Бо
же ! — чи не пропав він із тілом і з ду- 
шею!“ А сам усім хазяйством розпоряжав, 
і усе дбав, а що зміг, то й сам робив не 
лінуючись. А що тільки збере хоч трохи 
чого, так і роздае бідним і неімущим. 
Усіх обді’ля.

Стане було Настя казати : „Та чого 
ти так клопочеш? На що нам се? Чи 
воно в, чи нема, усе ровно. Наш вік — 
день!“

— Та хоч би й час, — кае Наум. — 
не собі я роблю, не для себе дбаю. Усе 
у руках Бога милосердного, усе Иого, а 
я тільки робітник Иого. Передаю через 
старців божих у Иого сьвяті руки. Гріх 
лежучи хліб істи: поки здужаю, довжен 
і робити, і бідним подавати. Повелить іти 
до Марусі, піду хвалячи Бога, а кому се 
зостанеть ся, той і спасибі скаже, і від- 
помина нас, коли схоче, а не схоче — як 
хоче; я свое діло роблю поки е сила,
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Минув же і другий год. Йа третьему 
принтов до них чоловік з города, а він 
того літа ходив у Киів, та й кае: „Кла- 
няв ся вам ваш Василь!"

Наум так і окрикнув від радости! 
,.Де ти його бачив?'4 Тай гукнув на На
стю (бо вже собі на старости стала глу- 
хенька), щоб ішла близкіе слухати про 
Василя. Зрадовала ся і Настя, бо й вона 
дуже жалковала, що не було об ньому 
ніякоі чутки; підсіла до того чоловіка і 
просила, щоб розказав, де він його бачив, 
і як йому поводить ся.

От чоловік і кае: „Бачив його у 
Киіві і вже він не Василь, а... отець Ве
недикт..."

„Як се так?" закричали обое старі.
— А так, — кае чоловік, — що він 

там піпіов у ченці.
„У ченці?" сказали впять обое, тай 

стали Богу молитись і дяковати, що довів 
його до спасеного путя.

— Він — у Печерському манасти- 
реви і вже дяконом, і при мені — так-то 
розказовав той чоловік — служив службу 
Вожу. А як розпитав мене, що я з си^ 
міст і вас знаю, так закликав до себе і
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казав: „Кланяй ся ім, я іх“, кае, „як 
отця і матір почитую, і що дня, як слу
жу, то і іх і вмершу дочку іх на Божій 
службі поминаю, і скільки Бог дастъ віку 
прожити, що дня буду іх поминати. Через 
іх молитви Бог мене спас і вирвав з рук 
дявола ; як вмерла Маруся, то я, грішний, 
біля неі заклявсь самому собі смерть за- 
подіяти ; як поховали Марусю, я тихенько 
від них, щоб мене не спинили, пішов сьвіт 
за очима, узявши тільки у жменю землі 
з Марусиного гроба, щоб хоч з одною 
землею, що іі покрпва, у купі лежати. 
Як я йшов і куди йшов, через цілісенький 
день і ніч, і впять день, — я нічого не 
тямлю. Схаменувсь вже над річкою : стою 
на кручі, а якіісь, два ченці мене охре- 
щують і сьвятою водою обкроплюють, та 
говорють мені премудріі речі. Довго того 
було, поки я у розум", кае Василь „прий- 
шов, а за тим ті ченці привезли мене у 
Киів, у Печерський манастир. От мене 
тут приняли і довго розважали, а далі, 
як прийшло від общества мое уволненіе, 
то й постригли у ченці, а за голос і дя- 
коном настановили. Кланяй ся ж“, кае, 
„моім родителям; от ім і проскура сьвята 
і нехай до мене прибудутъ, коли ще про
живу на сьвіті, бо тільки моеі і думки,
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тільки і помышления, щоб швидше бути 
у купі з Марусею

Узяв Наум проскуру, поціловав, та 
й задумавсь, а далі й кае до Василя, не- 
наче він тутечка перед ним стоіть : „Адже 
ти вже тепер отець Венедикт... ти служит 
службу Вожу... Чого-ж ти спотикаеш ся? 
Ей, молись, щиро молись! Памятуй, що 
у Отче-наші читает: „Да будетъ воля 
Твоя, ізбави нас од лукавого !...“

На тім-же місці і у той же час обі- 
щавсь Наум із старою у Киів іхати. Бог 
іх туди й приніс. Пішли по манастирям ; 
зараз у Печерському спитали ся про дя- 
кона з таких і таких міст, про отця Ве
недикта. От і’м чернець і кае: „I вже, 
помяніте його за впокой ! Він і прийшов 
немощний, та таки себе не поберігав; не 
слухав нікого, ськав усякоі болі’сти і за
морив себе зовсі'м. Далі чах-чах, та от, 
неді’ль зо дві, як і помер. Та ще-таки він 
суети не збавивсь: вмираючи, просив, яко 
мога, щоб йому у трупу положили якоісь 
землі, що у нього у платку була завязана, 
а платок шовковий, красний, хороший 
платок, просив положити йому під голову. 
То як закон запреща монахови такіі 
примхи, то його і не послухали“.
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Тяжко здохнув Наум, далі доськай 
ся його гроба, і пришедши з Настею, на
няли тут по нім панахиду і граматку 
свою записали.

Довго, довго стояв Наум над гробом 
його! Далі здохнув, перехрестивсь і кае: 
„Дай, Господи милосердний, щоб ти там 
знайшов свою Марусю!../
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