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Григорий Нвітка- Основяненко.

Григорий Федорович Квітка уродився 15.
айстопада 1775. року в селі Основі під Харковом,
маєтности свого батька, і від того села прозвав
ся опісля Основяненком. Він походив 30 знатного
роду: єго дід і прадід були полковникамі козац-
жих полків, а старший брат належав до перших

  

 

  

 

магнатів харківоких і був через 25 лїт маршал-
жом дворяньства харківокої губернії. В домі ста-
рого Квітки. як і у инших тогдішних панів
в Харківщині, чути ще було рідну мовуі панували,
при веїй виставности, прості звичаї, а Тілько по-
малупереймали ся звичаї чужі. паньскі, яким осо-
бливо рада була гордовита мати Грицька.

Грицько був з-малку хирний, влабував на
золотуху (скрофаї) і ослїп, -- та прозрів, маючи
лять років, в часі поїздки з матерію до сусідного
манастиря. Науку побирав з-разу дома віл черця,
а потім в манастирскій школі; взагалі ж він, як
і веї паньокі діти того часу, ив ся небагато.
Під виливом домашнього вихованя. довгої недуги,
обставин виздоровленяі частого приставаняз чер-
цями, межи котрими був єго рідний дядько, ігумен
Куряжекого манастпря, набрав склонности до чер-
нечого житя і вже в абажав ветупити
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в манастир, -- але батько і мати здержали єго.
1 15-їм році житя батько, по тогдішньомузвичаю,
зашисав єго до войска. а в 15-їм році він мав
вже капітаньску рангу, хотя оставав дома і лиш
деколи впізджав до старшого на поклін або на
бенкет. В батьківскім домі пізнав україньского
Фільософа С: ковороду та може її від него переймав
моралізуючий спосіб оповіданя. В році житя
вступив в Куряжский манастир, положений близько
Харкова в красній околици: там сповняв точно
обовязки чернечі, робив з влаєної волі і найпро-
єтійші роботи, але мав притім доєпть свободи
і приходив нераз до вітцівского дому. В черці
ме постригав ся, а по чотпрох роках покинув
зовсїм манаєтир і вернув до дому. тілько глубока
набожність, яка у него була впрочім ще з-малку,
лишила ся вже й через ціле житє.

Небавком злоровє єго зовсїм поправилогь.
Він вступив знов на оден рік (1506.) до войска,
а притім зачав навикати до сьвітових утіх, любив
бувати в веселих товариствах і сам оказував ве-
селийгумор, дарма що через нещасливий припадок,
коли приготовляв штучні огні для домашньої за-
бави. попалив собі лице і стратив аїве око. Дома
забавляв ся музикою, пригриваючи собі на флєті.
Коли в Харкові отворено упіверситет(1509. р.),
зачало там обявляти ся більше духовеі товарпеке
житє: оно ії причинило ся немало до розвою
Квітки. При університеті отворено єго заходами
пізнійше бібаїотеку. Пюблячи дуже театр. він
устроював аматорскі вистави, а по заснованю
талого театру в Харкові (1512. у.) став небавком

єго директором. В р. 1516. |7| за єго заходом,
а в части і єго коштом, засновалась вистшадівоча
кола (»Йнституть для образованія бідибйшихь

 

 

  

     

 

   

  

 



 

баагородньхь дБвищьє), тогди він Покинув театр
і обняв верховну управу тої школи. Тоги року

зачала в Харкові звиходитії місячна часопись

зУкрапнскій Встникьс, і Квітка став одним
з трйох редакторів єї, але по ропі покинув ре-
дакцію, коли єго вибрано повітовим маршалком
харківокого дворяньства. На тім етановищивін
оставав, що три роки все на-ново вибираний,

через дванацять літ, проживаючи за тої час
зв Харкові. Около 1831. рокуосів знов в Основі,
замешкуючи там малий домок (прочу спадщину
по батьку відступив братови за невеликі гроші),
а хотя в 1532-їм році поставлено єго зсовістньшмь
судієює Харкова а в р. 1840. іменовано предсіда-
телем палати карного суду, однак він все тілько
доїзджав на службу з села. Лж в остатних роках
житя замешкав знов в Харковіі там умер 8. серпня
1843.р. ;

Через Інститут  облагородньхь дввицьх
познакомив ся Квітка в 1517. р. з Артемовским-
Гулаком і оставав з ним в приязни до самої
смерти, а відтак з тамошньою учителькою Анною
Вульф, дуже осьвітною дівицею, з котрою і оже-
нив єя около 1521. р. Пізнійше, коли слава єго
стала голосна, горнулись коло него тогдішні укра-
їньєкі писателі Метлиньский, Аванасєв-Чужбинь-
ский і инші, в-кінци познакомив ся з Гребінкою
і переписував ся з Шевченком.

Квітка писав з-разу по россійски дрібнійші
статьі до журналів, особливо до »Украннекого
Вістникає, пізнійше за принукою жінки також
повісти і драми. По україньски став писати аж
в трицятих роках: першим єго (але тілько част-
жово україньским) драматичним твором була ко-
медия »Шельменко, волостний писарс (1831. р.),
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а першою лі онню повісткою 2Салдатськай
латретх (1433. р.. Відтак написав по україньски
ще 14 повістей її казок) і 4 драматичнітвори (оден
них, комелля » Бой-жінкає, доси не виданий дру-

ком), в єї них однакож лише декотрі особи
говорять по україньски а инші по россійски.
Майже вої єго повісти появились такожв россій-
еких перекладах, нераз навіть скорше як в укра»

їньекім первотворі; декотрі були переложені та-
кож на француску і польску мову. Як роесійскими
так особливо україньскими творами він придбав
собі в цілій Россії славу. але і стягнув на себе
багато напастей, котрі єму нераз затроювали жптє.

Квітка був перший україньский писатель,
що став писати прозою і писав 0 поважних річах
та в поважний спосіб, коли перше на Україні
звичайно думано, що україньска мова спосібна
тілько до жартобливого і сьміховинного писаня.
Одві творп єго витискають жалібні сльози, другі
викапкують сердечний сьміх. Знаючи добре нарід,
він описує вірно єго житє 1 єго почуваня, але не

осьвічує веїх сторін того житя, а сьвіт і людей

представляє нераз літшими та красшими, ніж они
суть дійстло. Межи рускими писателями повістей
Тівітка займає коли не перше то одно з найпер-
шихмісць. Найбільшуславумає повість зМаруся.

Окрім повістей і драм Квітка наплсав по
україньски ще поучаючі зЛисти до любезних зе-
мляківе і коротку змалороссійску історіює для
народу. Надруковані буди лише зпсти:, Та они
приложені буап до тогдішних часів і місцевих

обставин, нині отже не мають вже значіня.

  

 

   

 

  

7



ПОБВІСТИ.



 Григорий Квітка - Основяненко.
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САЛДАТСЬКИЙ ПАТРЕТ,
ЛАТИНСЬКА ПОБРЕХЕНЬКА ПО НАШОМУ РОСКАЗАНИ.

Супліка до пана іздателя.

Любезний мій приятелю!

Дойшла до мене чутка, що ти хочеші в нас,
по московській моді, збити книжечку, а як її по
нашому назвати, не вмію; бо й Моска; не
ті Москалі, щб живуть у Москві, а такі, що не
з наших а з рассвіїських -- щб кріпко в них
кохаються, і ті, не вмівши її ло свбєму назвати,
зовуть по пімецьки. Так нехай же по нашому
буде: збірник. Спасп-бі тобі за сюю працю. Че-
рез тебе будемо знати, хто з наших Слобожан та
й з Гетьманців що і як компонує. Ще-ж я чув,
буцім-то хочеш ти тутже притулити де-що і по
нашому пиеаного. За сюю вигадку аж тричі
тобі дякую. Нехай же знають і наших! Бо є такі
люде на сьві що з нас кепкують і говорють
та й пишуть, буцім-то з наших ніхто не втне,
щоб було, як вони кажуть, і звичайне і ніжненьке
і розумне і полезне, і що, стало бить, по нашому
опріч лайки та глузованьня над дурнем більш
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0 бодай їх вже з такою думкою! Хиба-ж не
живо вчистив пан Котляревський Енея? Еге! об
зм і доси Москва товче і перетовкує, і з якого
боку ні зайде, сплесне руками та й каже: зну
так, славно!є А пан Артемовський-Гулак мало
понаписовав про Твердовського, про Сблопія, про

Собаку. або Гараськові оди не мудро росказав по
нашому? що може у иншого, хто читав, так

і доси кишки болять від сьміху, а в пншого -- як
там кажуть -- трохи лишеньшапка не загорі-
лась. Так хиба він просто шисав? Адже і тепер
бажають у місячні або і в тиженні книжечки хоч
тпівтретя його стиха. Нехай же й пан Гребйон-
кин викине Полтаву, пф перероблює з мос-
ЖОВСЬКОЇ: нехай. ка: не боїть ся нічого та, як
там кажуть, іздасть типом: так там і таке буде,
що хоч не хочеш, а заколупиб тебе за душу,
а ле й серденько защемить; буде й таке, що чита-
ючи слізоньки тілько кап. кап, кап! Та є й другі,
прочі, щб на стихах -- на стихах, а То тави
і просто, розмовою пишуть,. Так щб-ж будемо
робити? Не второпають по нашому, та й ворчать
на наші книжки: »Бта нєшто па чухонські. За-
чим печатать, Кагда ніхто не розуміє?« -- Гай,
тай! Хиба-ж тілько Й сьвіта, шо у вікні? Три-
вайте бо, панове, не дуже сікайтесь! Є ще на
сьвіті православне християнство, що вміють
і люблять по нашому читати. Не усе ж для
"Москалів, може б треба і для нас щб-небудь, щоб
і ми.. знаєте, не усе, а так.. де-що.. по-троху.»
дечого знали, а то по вашому так ми... так собі...
де нам за вами?.. Гм! на догад буряків, щоб
капусти дали.

Та ще-ж на своїм віку видав і таких, що,
як попаде нашу книжку, та переворочує її. пе-

   

   

 



 

-їй-

реворочує, мов голодна беззуба собака шкоринку,
котрої не вкусить, та не розчухавши, щі, длячого
їі против чого писано, зараз, щоб аби що-небудь
сказати, аби чим-небудь нашого братчика зане-
хаять а самому похвастати, зараз, кажу, і гукне:
зКавика не там! оксія не туди! Хвальш! треба
наш йори -- ньінн! Я усе знаю і зараз по-
бачу, де щб не так. Ой, гляди лишень, пане
"Усе-знаю, щоб не було і з тобою того, що з Те-
решком шевцем.

А щб там з ним було» Ти може, приятелю,
не позабував того, що 3-малу у школі вчив, так:
ї згадаєш якусь латинську побрехеньку, щобя тобі
по своємуроскажу, як чувїї від Панаса Пістряка,
а він чув її ще в школі від самісінького нашого
дяка пана Олексія.

Отже-то, коли хоч, то й приліпи сю побре-
хеньку у свій збірник. Може таки котрий із
окализубів, охочий других гудити а самому та-
лану нема що-небудь путиє написати, захоче по-
кепковати над твоєю Зірочкою та наше, хоч не
зовсїм по верхам, а хоч і по складам прочита
і через десяте пяте уторокає та й почуха потилицю
і усом закрутить, та й.. помовчить; то й то до-
бре: одною брехнею на єьвіті менш буде.

Коли ж будеш її печатать, то пожалуста

доглядай, щоб у моїй побрехеньці не навернякали
якої нашої мови на московський лад. Нехай наші,
як хто зна, так своє й пише; а я думаю, що, як
товоримо, так і писати треба. 0! добре б, браті-
ку, було, як-би ми так говорили, як у книжках
пишуть; а як-би ще так і робили, так би й не
було на сьвіті нічого лучшого!

Нехай же тобі, братіку, Бог помага на до-
бреє діло. А мені вір, що я тебе і поважаю
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і шаную і дуже дякую за твою працю для слави
(Слобожан і для нашої потіхи і пользи, і що
я по вік тобі

на услугу щиро готовий
Грицько Основяменко,

Тапця у пятоє число

1Х88-го року.

ІВ

Був собі колись-то якийсь-то маляр.. ось на
умі мотаєть-ся, як Його звали, та не згадаю.. Ну,
ларма: маляр, та й маляр. І що то був за ску-
сний: Там морока його зна. як-то гарно мальо-
вав! Чи вп, братіки, що читаєте або слухаєте
сюю книЖІ думаєте, що віп так мальовав собі
просто, аби-як: що тілько розміша краску, чи
червону чи бурикову чи жовту, та так просто
й маже чистіл чи скриню Ені, тривайте лишень!
Таки щоб вздрить Так з нього патрет і вчеше
хоч-би тобі відро, або євиня. таки живісінько
воно й є: тілько посвистиш, та й годі! А ще
було як намалює що-небудь та підпише -- бо
й письменний був собі -- щосе не кавун, а слива:
так-таки точиїсїцька слива. Раз. (0, сьміху було!
хлопиї аж кишки порвали від реготу) змальовав
він таки нашого отця Микити кобилу, та якоже
живо вчистив, так на вдпвовижу! НУ, намальо-
вавши, та й ває нам: »Тепер, хлопці, дивіте ся,
щб за кумедия будеА ми каємо: 2А ну, ну,
щоб там буде?« А він кає: зА йдіть лишень за
мною, та й несіть патрет попової кобили. От
ми, узявши, та й пійшли, та по його наущению
і поставили биля пан-отцевого двора: підперли
її гарненько; таки точнісінько як кобила стоїть,

 

  

   

  

 

 



 

еоріВЕ.

і на одно око сліпа, і хвіст вирванпії, і ребраїй
повилазили, та ще й голову понурила, мов Па-
сеть-ся. (ут як постановили а самі узявши та
їй поприсідали по-під плотом, у бурянах, та й ждемо
батюшку, а самі тулимось як мога, щоб не рего-
тати ся. Аж ось, зирк! іде наш отець Микита,
та ще мабуть було і в головці: іде, та собі під
нісвсемпрну мугиче; а далі і вздрів кобилу, та
й кає: »ЩО за ледащо, мій Охріміє (а його
батрака та звали Охрімом) »кобила,с кає, »зій-
шла против ночи з двора, а він ії байдуже: ко-
ли-б то мені її піймати! А далі зняв з себе
пояс, завязав петлю, та й став до неї підкрада-
тись, та знай цмока та приговорює: зтпрусьо,
ряба, тпрусьо!- -- а далі як підійшов близенько.
як закине їй на шию пояс, як крикне -тпрру є,
як потягне до себе, а кобила як упаде, а ми так
і зареготались, та на-втікача! А отець Микпта
ізоставсь: стоїть як укопаний, і руки і ноги оду-
біли, і ні з місця: а кобила перед ним лежить
до гори ногами: і підпіркп не вдержали, як по-
тягнув її до себе, щоб не втекла. Та вже опісля
росказовав, що й довго б стояв, та попадя поба-
чила, та Й не знала, що з ним і робити: і від-
дувала і водою бризкала, та на превелику силу
з місця звела і увела у хату; так, кає, ці.
сїньку ніч трясця його била, а кобила усе в вічи
лізла, аж поки шальфреї напив ся.

Так ось такий-то був скусиий маляр.. те,
те, те! тепер згадав: його звали Кузьмою, а по
батюшці Трохимович. Як тепер його бачу: у сип-
ній юпці, тяжинових, широких штанях, каламай-
ковим поясом пузо підперезане, а зверх кптаєва
черкеска: на шиї, поверх білого комиря, бума-
жний красний платок повязаний, шкалові чоботи
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добрі, з підковами; волосься чорне, під чуб пі
єтрижене, а уси собі риженькі, та густі та дові
не часто голивсь, таб борода усегда як щітка.

Горіляки не вживав так, щоб через край, а як
з приятелями у компанії, так не проливав; добре
було на крилосі співа і гласп знав, часто 0б
нього епотикавсь і пан Аванасій, от-таки наш дяк
тілько вже ту прокляту кабаку так вживав, що
не то що! хаїба сьвятого не їсти-ме, а без тії
погани і дихати не може. Був собі пузатий до-
бре, а родом -- коли чували -- 8 Борисівки,
курської губернії, а у тій слободі що-найлучні
богомазя, іконоплсці і усякії малярі; так і він-то
відтіля родом був. а в нас у селі зеленив нову
дзвіницю. І таки нігде правди діти: що вже ні-

хто лучше не малює ні розмалює, як богомаз

з Борпсівки; уже не жаль і грошей! Як же Мо-
єкаль озьметь-ся за сеє 0, ну, тілько почухай

ся. та Й відійдя. Торгуєть-ся і требує багацько:
дай йому і кошту і грошей, скілько забажа, а як
удере -- гай, гай! Пому каєш: блакитна, а він
товче: синя-ста. Лому каеш: не годить ся, а він

чухаєть-ся та кає: знічаво-ста: для хахлов

і такой бог брядє, Тфу на їх голову!
Так про сього-то Кузьму Трохимовича про-

чув якийсь-то пан, що дуже кохавсь у-в огоро-
дах: так. бач, біда: горобці що алїто повикльову-
ють усе, що він ні понасіває. "Так він-то позвав

Кузьму Трохимовича, та Й поєднав його, щоб
списав йому салдата, та щоб такий як живий
був, щоб і горобці бояди ся: »а буде яка фальш,
прикину,: кас, зтобі.- От і сторжились за де-
сять рубаїв грошей і восьмуху горілки. Отже-ж
то і змальовав він салдата, та ще як! Шо, я-ж

- що й живий не буде таклії» бридкиї, як то
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був намальований: пикатий, мордатий, та ще
з здоровенними усами, що нетілько горобцеві, та
й чоловікові страшний. Мундєр на ньому лепський,
тудвиками позащіпований, що аж сьяє А оружжо
-- так погибель його зна, як то живо списав!
Оттак, бачить ся, і стрельне, що й приступитись
страшно! А як задивеш ся на нього, так, бачить
ся, вже і ворушить ся, і усом моргає, і очима
поводить, і руками дьорга, і ногами дрига, таки
так і думаєш: от побіжить, от бити-ме! Так-то
екусно був намальований!

Ну, змальовавши, Бузьма Трохимович ідуз
ма: »Може не вгожу панові, тогді пропали і гроші
і робота. Повезу куди на ярмарок, та й поставлю
на базарі і буду слухати, що будуть людеказати.
Коли будуть його жахатись і лякатись, тогді пе-
вно бери, Кузьмо, гроші; коли ж огудють, то ще
підправляти-му, аж поки до кінця доведу.с

Зібравсь наш Кузьма Трохимович, та й по-
віз свого єалдата -- коли хто зна -- аж в «Типці.
От у саму глуху північ, як ще усі і ярмаркові
биля возів і хазяйство по хатам спали, і по шин-
кам народ порозходив ся і сьвітло погасили, він

і поставив той патрет на самій ярмарці і попід-
пирав ще лучше чим попівську кобилу, щоб ні
вітер не звалив і щоб який пяний, як поточить
ся, або свиня, звичайно ходючи по базарю, як
прийде чухатись до нього, то щоб не звалили.
А сам за тим патретом напяв яточку та й сів,
щоб прислухатись, що буде народ казать про
його салдата; та тут-же наклав на палітру кра-

сок, що »коли,: кае, »щб не так, то я Й підма-
люю.« Упоравшись зо веїм, присів, понурив
голову та й задрімав собі трохи, поки ще до
діла.



заці Гр

Аж ось стало і на сьвіт займать ся. Іще
ме попритухали уєї зірочки, а вже наш Кузьма  
Трохимовичі скочив: понюхав кабаки, прочхавеь,
протер очи полою, бо вже тут пак ніколи було
по воду йти, щоб умитись; підперезавсь знову
і пояє притягнув лелсько, насунув шапкупо самий
ніс, та й рукавички достав. бо се, зпаєте, будо
об перших пятін! так вже зорі холодні буди
-- і єїв у євоїй ятці, щоб прислухатись.
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Перш усього блиснуло сьвітло у кабаці.

Гай, гай! вже і в Липцях завели ся кабаки, не-
наче -- нехай Бог милує! -- у Расеєї. Відкіля ж
то се узялось? Общество нас так прикрутело,
щоб, бач, відкушщик за нас, хто не здужа, зносив
гроші у подушне: так узявсь не з спражніх від-
купіщиків, а таки -- нічого гріха таїти -- знай-
шовсь із наших хрещених людей, що уступив
у їх віру та, як той Юда. узявсь держать і Липці
і другиї слободи на московський лад, і вже в них
не шинок зоветь-ся а кабак, і там вже
уєя московська пату ітам усе Москаль на-
голо, як у Туреччині Турки; та усе народ про-
ворний : ні доїсть ні доспить, усе об тім тілько
і думає, щоб заробить копійку. Така вже їх мо-
єковська поведенція! А як тілько нашого брат-
чика, хоч-би і в кабаці, облурюють, так ну, ну,

1 Отсе коди прийшов з посудиною, щоб купити
до хазяйства на скілько треба горілки, та хоч
трохи заслухай ся або задивись, То й не дольє
пов міри, та меріцій і веппа у твою посудпну,

і вже, хоч спор, хоч лай ся, а він тебе випрово-
дить геть. Коли ж тут хочеш випити, то буцім-то
л добрий: за гривню зачеркне із діжки такії
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тут станеш уєп розглажовати. та
ввтираєш ся та поцмокаєш хорошенько і збираєм
ся, як то гарненько на-тощака вппєш, Та тілько
що руку підняв і ще до рота не доніс, як ура-
това Його мати знає, де те Москальча у гаспида
озьметь-ся, таки неначе як той, що.. Дух сьвят
при нашій каті!. підбіжить, підтовкне -- плюсь!
більш половина чарки назад у діжку! «Шихо та й
годі! Пеш мерщій, бо розливальщик ще стане й
чарку віднимати. Випив, та що-ж бо? Як там
кажуть: по бороді потекло, а у рот не попало; а
вже й не кажи, що по животу пійшло, нічого
було гаразд і проковтнуть. Оттака-то їх москов
ська віра, щоб зо всякого зідрати! так куди їм
і спати довго? Та таки тут спить, а тут дума:
як би то і де б то поживитись.

Так от, як засьвітили у кабаці, та й ви-
саали на двір підтовкачку, чи ме вздрить кого
на улиці, щоб заманити у кабак. Вибігло чортя
ї озираєть-ся.. Подивітесь на нього: на щб то
воно похоже? Щоб то йому голову гарненько під
чубчик пілетригти, як ів людей? а то латлатий,
патлатий! З-переду аж у вічи йому волосься лізе,
уха закриває, по потилиці шльопаєть-ся, аж сер-
дега уєв знай головою потряхує, щоб тії патли
не мотались. І сорочка на ньому не як у людей:
замісць білої, як закон повеліва, вона в нього
або червона або спня, та без компря, а з гапли-
ком, та на плечі і защібне, так що хто з-роду
узперше Москаля побачить, то й не вгада, що То
воно і є. .

Оттакий-то став биля кабацьких дверей,
поглядав, поглядав -- і вздрів, що єтоїть салдат
на калавурі з оружжом, та Й став гукати на
нього: »Служба« кає: »пайди-ка сюда! Стань

ТВОРИ КВІТКИ, І. з
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тутечка-здєся, штоб пад час будє драка, так не
дай нас у-в абеду; а порція ад нас будє.х Стоїть
салдат, не ворушить ся! Москальча крикнуло
у-друге, кричить і у-третє -- салдат ні з місця!
Далі Москальча злякалось, щоб він не розсер-
дивсь та не дав би йому щипки, покинуло його
та мерщій у кабак, та й зачинилось. Кузьма Тро-
химович чув сеє все, усьміхнувсь, моргнув усом,
та й подумав собі: »Побачимо, щб то дальші буде;
ще невелика штука Москаля одурить!є

Затим впткнулось і сонечко. Тут стали ру-
шати й наші, що з борошном понаїзджали то
з Деркачів, то з Вільшаної, та були аж із Ко-
ломака. Що то, батечку, із яких-то місць на тої
ярмарок не понавозили усякого хліба! Таки ви-
димо-невидимо їх тут стояло! Коли сказать, що
підвід двадцять їх тут було, то єй-же то Богу
моєму! більш. Хмара хмарою. Тут і жито і овес
і ячмінь і пшениця і гречка і усе, усе було.
Знаєте, прийшло время подушне зносить, так
усякому гроші треба. Наш братчик не бабак, він
жде пори. Слава тобі Господи! він, нехай Бог
боронить, не Москаль, щоб йому, покинувши
жінку, діточок і худобоньку, та за тою бідною
копійчиною шлятись по усім усюдам і швендяти
аж на край сьвіта та кровавим потом її заро-
баяти. Та чого тут і вередовать? Коли вродив
Бог хлібця та дав його зібрати, то й дожидай,
поки прийде нужда, що як десятські у волость
потягнуть за подушне і за общественне, атут

жінка забажа льону, «цоб на сорочки прясти, та
нового очіпка та дочкам плахот або свит, та і
усяка напасть постигне, що притьмомтреба гро-
щей; тогді вже нігде дітись: вези хоч верстов
за двадцять, та чи стала ціна чи не стала, а ти
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мершого торгу не кидай ся; за шо продав. аби б
довго не стояти, та й уриваї до дому та й роз-
щитуй єобі, щоб і сюди і туди стало. А як удо-
волив усіх, от-тогді вже справний козак! Лежп
собі на печи. у просі, поки до нової нужди;
тогді ж будемо й думати, де що узяти

Так оттакі-то там були, і їх вже ії сон не
брав. Сонечко зійшло, вони і посхоплювались,
щоб, знаєте, купця не втерять. Отто гарненько
поветававши, помолились до церков Богу, та
й послали одного з табору по воду, бо вже пора
була і каші варити. Потяг ()хрім з двома бокла-
тами до криниці, аж геть під гору, та іде ули-
щею.. Луп очима: стоїть салдат. (хрім був собі
парень звичаїненький, зняв шапку, поклонивсь
та Й кає: зДобрий-день, господа служавий є
А саядат мовчить. От Охрім і пійшов своєю до-
рогою, а Кузьма Трохимович ії всьміхнувсь та
й подумав: »Одурив і своїх! що дальш будеує
Ну, набравши Охрім води та вергіючись до та-
бора, дума: зОтже-ж тут є постой! А що, як спи-
таю, чи не треба їм, буває, конямвівса або якого
борошна У: Та як порівнявсь проти салдатського
патрета, та Й кає: »Господа Мо:
будьте ласкаві, вашому командєрству, коли треба
вівса або якого борошна, то нехай прийдуть ось
до табора та спитають (хріма Супоню; а в мене
овесець важненький, дешево віддамі міра людська :
вісїм з верхом і тричі по боку вдарити, Пожа-
луста ж не забудьте, а могорич наш буде. А па
почин, нате лишень понюхаймо кабакн.« Сеє ка-
жучи, достав з халяви ріжок, постукав 0б кі
і витрусив на долоню; сам понюхав, покректав,
підніс салдату та ще й приговорює: »Кабака
тарна, терла жінка Ганна; стара мати вчила її
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мняти; дочки розтирали, у ріжки насипали. Ось
подозвольте лишень!« Єаддат ні чичирк, і усом
че моргне. Неборак Охрім узяв собі на розум:
зЦур йому!« кає собі на думці: зщоб ще по
шиці не дав, бо він на те салдатє.. Піднявши
боклаги та мерщій до табору, не оглядаючись. --
А Кузьма Трохимович, сеє чувши, та 2ких, ких,
ких, БИХ!є та аж за боки брав ся регочучи.

Поки ж сеє діялось, підняли ся на місто
йти бублейниці. палянишниці іті, що кухликами
пшоно а ложками олію продають. За ними під-
тупцем поспішали з ппріжками. з печеним мясом,
з вареними хляками, горохвяниками і усякими
ласощами, чого тілько душа забажа на срідання.
А танок вела Явдоха Колупайчиха, молодиця
гарна, не взяв її кат: чорнява, мордата, трошки
жирпатенька, та й румяна як рожа. та таки
й одягна: очіпок, хоч вій собі і зовсім витертий,
самі нитки, а був колись парчевий: кожух білих
смушків під тижиноюі бабаком обложений,тілько
що скрізь па ньому дірки, і по-пій руками і на
боках, так що видна була і уся одежа, і таки не
проста, а міщанська, бо вона взята була у Типці
аж із самієїнького Харкова і не простого, а мі-
щанського роду: шушун набойчатий, єпідниця
каламайкова, тілько що не можна було угадати,
якого воно є цьвіту, бо дуже було замазано олією ;
вона бо пекла і бублики і єластьоне, а коло
сього діла не можна чисто ходити, зараз вима-
жеш ся як той чорт. щб до відьми через трубу
лазить.

От молодиці і кричать Нвдосі: »А ну, пань-
матко! впбираї місце на щасливу прода:
в нас голова: де ти сядеш. то і ми биля тебе.є
Явдоха і узяла з чужої коробки паляницю, стала
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на схід сонця, тричі перехрестилась, та й поко-
тала паляницю навпаки сонця. Котплась там па-
ляниця, котилась, та й не зупинилась нігде,
а прямісінько плюснула бпля салдатського патрета.
»Ох мені лихо!. сказала Явдоха, піднявши тую
паляницю, мерщій пхнула її меж свій товар:
зяк таки били Москаля сідати» Він нам такого
лиха наробить, що не то що! У-в одної шипне,
у другої хватне, та тут таке буде, що Й коробок
ме позбпраємо.х -- "Вибпрай же друге місце,є
гукнуап молодиці: »може й не так щасливе буде,
та все таки лучіе, чим лати Москалю орудовати
над нашим крамощ

Перевсла Явдоха свій цех через дорогу;
поворожила впять другою теж чужою булкою
і меж свої положила: а де паляниця впала, там
сама з своїм товаром єїла, а молодиць розсадила,
де якій як по черзі припало, а чергу зробила
сама-ж таки Явдоха: які були побагатигі, так до
себе близче, а бідну на товар так на самий хвіст
у куток. де й школяр, іо з малими грішми к
шує самий дешевий товар, її не знайде, та
чергу кожен базар і лупить з них, шб зможе.
0, та й баба ж козпр була! Одно вже те, що
харківська родом, а щокотуха та й цщокотуха!
Увяла ся над усіми перекупками отамановати
ї від десятських, від головита й від самого писаря
обороняти, тілько щоб усї перекупки її слухали
і що скаже, щоб сполняли, і чого потребує, щоб
поставляли. Та нехай би і не послухав її хто!
"Так зараз і нашлеть: або свиня бублики похвата,
або собака олію випє, або пяний поточить ся та
коробку переверне, а вже даром не прійде.

Тілько що молодиці любенько посідали
і кожна з своїм крамом розташіовалась, аж.. тю!

 

  

 

  
 

 

  

   

  

 

 

  

 

 

 



бе

Москаля нечистий і вродив з стовпцями биля
них. Нк же напустють ся на нього перекупки!
Зачим тут ставу Пійди собі геть, стань де-инде.

не мішай православний тозар продавати, а сам
ідп хоч до чортів, опріч хаїба сьвятого!« От як
затуркали, затуркали -- бо, звісно, як наші мо-
лодиці. скілько їх ні буде, та як заговорють раз
зом усї у-в один голос, так нічого і не второ-
паєш, мов на лотоках вода шумить, аж у-в ухах
ляшить! -- а Москаль і байду кедр знай собі
кричить: згречишняки гарячий! ШО тут на
сьвіті робити? От бачуть молодиці, то не пере-
дивки, пристали ло Явдохи: Роби, б знаєш
роби, а Москаля збудь!«

Нічого Явдосї робити, узяла -- та усе таки
не з своєї коробки -- три вязки бубликів і пій-
зла до патрета. та й... дале-бі що правда! по-
клонилась йому, мов живому, та й просить: 2Ва-
те благородиє, господа салдатетво! будьте ласкаві,
зведіть з нашого місця оттого навіженого, като-
лицького, бусурменського Моєкаля, щоб став биля
бублейниць з стовпцями. Сеє кажучи, бачить,
що салдат і не дивить ся на неї. та Й стала
йому совати лико у руку та й приговорює:
з Кете, озьміть, ваше благородиє! пожалуйте, дома.
здасть ся. Салдат ні пари з уст! Як же роз-
дивить ся наша Явдоха. шо се мара, що се не
епражній саадат а тілько його парсуна, засоро-
милась, почервоніла як рак. та швидче не огля-
даючись -- від нього, та бублики у свою коробку,

  

 

 

   

і сіла. Що вже ні питали її молодиці, шб їй там
було від Москаля. так мовчить та й мовчить
і кає: зАдже збула Москаля! чого-ж вам більті ?є
Бо Москаль справдп, ще як побачив, що Явдоха
лійшла тись на нього. заякавсь, та й оче

  



  

з стовпцями своїми. -- А Кузьма Трохимович,
дивившись на сеє, посьміявсь собі нищечком, та й
кае: »Оттак наші, знай! Вже до нас, мов до
живого, з поклонами ходють, неначе до засіда-
теля.«

шал

А тим-часом позіходило ся народу вже чи-
мало! Таки куди оком не глянеш, то усе люде,
усе люде, як сарана у полі. І чого-то туди не
понаносили або не понавозили! Таки такий яр-
марок. що неначе в Харкові об Пречноті!
жого товару,якого тілько подумаєш, усе є. Чи
трупі? так і на возах груші 1 в мішках груші,
і купами групі: прийди, торгуй екілько тобі
треба, та з якої хоч купи і скілько хоч коштуй,
ніхто тобі і не поборояйть. А там Москва з лап-
тями та з ликами; були в них і миски, ложкиі
тарілки розмальовані; були й решета, і ночовки,
діжі, лопати, сївці, черевики, чоботи з підковами
і німецькі, тілько гвіздочками попідбивувані. Тут
Суздальці з богами та з книжками завалящими;
а побиля сластьонниця з грубкою : тілько спи-
тай, на скілько тобі треба сластьоних, так живо
підниме пелену та й зниме стару онучу, щб нею
торщик з тістом накритий, щоб, знаєте, тісто на
холоді не простивало, і затим під пеленою усебе
держить; от пальці послине, щоб тісто не при-
ставало, та й дивне тіста, та на оковороду у-в

олію, аж шкварчить! та зараз і пряжеть 1 подає,

а вже олією не скупить ся, бо так з пальців
і тече, тілько знай обомоктує. Тут-же биля неї
продавала ся терта кабака і тютюн у папушах,
а там залізний товар: підкови, гвіздочки, сокири,
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ліддієки, ухналі і усе, чого треба. А тут вже
лавки з красним товаром для панів: струковатий
лерець на нитках, родзинки, фиети, цибуля, усякиї
сливи, горіхи, мило, медянички, сьвічки, тараня
ще по весні 3 Дону навезеная, і суха і солона,

кавяр. оселедці. яловичина, ніжки, шпильки, ГОл-

ки, гаплики і для нашого брата свинина. Дьо-
готь і в шерітвасах і в мазницях, продавались
ї самі квачі; а побиля їх стояди бублики, буханці,
торохвяники, гречаники, носили у ночовочках

шеченю шматками покраяну : на скілько тобі тре-
ба, на стілько й берп. А там купами капуста,
буряки, морква огородня, а хатньої наші жінки
не продають, держуть про нужду на нашу голову...
щур їй! Тут-же був хрін, ріша, картофай, що вже
швидко хЛїб сьвятий з єьвіта божого зженуть.
А тут з Водолаги горшки, ка: миски, покришки,
глечики, хлики.. та я-ж кажу: вема того на

сьвіті, чого не було на тому ярмарку, і як-би
трошей до єнна, то накушив би усього, та Й
їв би цілісїнький год! А що ще обідьля, коліс,
віля, двійла, люшні! Були й свити простого ура-
зівського і мпльного сукна; були кожухи, усякі
пояси, шапки і козацькі і каплоухі. Був і дівча-
чий товар: стрічки, скпидячки,серги, байові юпки,
плахти, шиті рукава і хуєтки. зКіноцькі очішки,

серпанки, запаски, карабликп. рушники і шиті і
з мережками, щітки, гребні, днища, веретена, сіль
товчена, глина жовта, запанки толовяні, лерстні,

черевики, аж утомиш ся росказуючи. Чого-то там.
не було!

АХ промеж такої пропаєти товару, що то на-
роду було! крий Мати Божа! Ще троха чи не
більш, ніж па Воекресениє у-в утрені, як Христа
дочитують ся, або на Пордані, так що й протов-
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шитись не можна. Той купує, той торгує, Той бо-
жить ся, той приціняєть-ся, тої спорить, Той то-
вариство склика, той на жінку гука, ті лають ся,
ті йдуть могоричі запивати; жіноцтво щебече,
усї разом росказують і ні одна не слуха; старці
співають Лазаря, кобили ржуть, колеса скриплять,
той возом їде та кричить: »по-глину, по-глину їх
а на зустріч йому викрикує: зпо-горшки, по-
горшки !« Діти, погубивши матерів, пищать, там
екавучить собака, там придупили порося, висчить
на весь базар, а свиня хрюкаючи пробираєть-ся
промеж народом; там перекупки хватають за поли
парубків та школярів. »Ходи сюди, дядюшка!є
кричать: звозьми в мене, паниченьку! От бу-
банки гаряченькі, з мачком! от паляниця леге-
сенька, тілько що з печи!..: та-та-та-та, та й не
розберепі, щоб вони там і кричать, бо усюди го-
монять, стукотять, кричать. точнісінько як
у манні, як на веї меле і товче! А там чути,
скрипка гра з цимбалами: Матвій Йпонь та
продав сіль. розщитавсь і грошики вчистив, та
й наняв троїсту і водить ся з нею по ярмарці.
Вже й шапки кат ма, Десь кин на когось та
й відбіг. Їде і співає, а де калюжа, тут і вдарить
тропака. Забризкав ся, захлюстав си.. еге, та не
мішай йому! він гуля. У-в одній руці пляшка.
а у другій чарка: кого ні зостріне: »Пий, сучий
сине, дядюшка любезний! пий! Матвій НПпопь гуля!
лий у Його голову, щоб ти подавивсь! будь здо-
ров на многії літа'« Випє і поштує Його; КОЛИ
тої не схоче, так до-долу горілку вильє, а Його
лає, лає, та й стане другого поштуватл; отес ж
ще не зовсїм допив з пляшки, зараз пляшку об
землю ігука: Шинкарю! подавай Шпопю знова.
Музика, грай'« та й пійшов дальші. Їде, побачив

  

 

  

  



  
дігтярів -- шубовсть у шерітває з чоботами з0-
всім і кричить: »Дігтярю! не журись! ПІпонь
відвіча грошима. Та й викине Йому з кишені
повнісіньку жменю грошей, а сам знову кричить:
зНе абедно? Не мішай же! Музпка грай!« Та
п стане хлюпать ся у дьогтеві, як мала дитина
у калюжі. ЩО то, як чоловік у щасті та у радости!
чого-то він не видума! Нічого не жалує, і ні об
чім не жалкує!

А там чути, ведмідь реве і танцює, а циган
викрикує: ЗА ну, Гаврилку, як старяї баби пяні
валяють ся?є Циганка ворожить та приговорює:
зі щасливий, уродливий, чорнява молодиця за
тобою вбиваєть-ся; положи ж пятачка на ручень-
ку, усю правду скажу.« ШЦиганчата танцюють
халяндри та кричать не своїм голосом, мов з них
чорт лика дере. Старий циган туди-ж З своєю
шкапою. Знай божить ся і жінкою і дітьми, та
проклина свою душу і батька і матір, а усе за-
тим. щоб стару, сліпу, сапату і з вибитою ногою
кобилу продати замісць молодої, здорової. Та як
обступлять нашого брата циганське навождениє,
так не знаєш, щоб й робить. Як напустять мару,
так і сам бачиш, що шкапа трйох денежок не
стоїть, та тілько дпвиш ся та лупаєш очима і не
знаєш, куди від них дітись. Той божить ся, дру-
гий суне тобі у руку оброть з шкапою, третій
тягне з твоєї кишені хустку, - гаманець з гро-
шима завизаний, а сей вже і здачі дає, та усі
гуртом волочуть тебе під ятку могоричі запивати.
Так що, я-ж кажу, покп схаменеш ся, дивись,
хотів своє ледащо продати, а прокляті цигане
усунули тобі у руку таку патику, що Й скипками
гидко узяти, та за таку цінувіддали, що можнаб,
бува, і вола купити; та ще-ж за мої гроші і го-
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рілку куповали і пили, а далі, замієць дяки,
у вічи насьміялись : з Шкапа твоя, кажуть, зтрохи,
чоловіче, не добача; так купи їй окуляри, та
й почепи на очи, як паничі у городі ноєють, то
ще потягне...«

(ттаке-то там було, що й росказати усього
не можна. І усякий народ. хто там ні був, що
йде биля того салдатського патрета, усяк шапку
зниме, та й скаже або добрий-день або »здрас-
туйте, господа служба!« А служба ні чичирк:
стоїть собі гарненько, і пальцем не кивне і очима

не поведе і усом не моргне. Таки ніхто, ніхто не
вгадав, що то намальований. -- А Кузьма Тро-
химович, сидючи у своїй ятці, бачив сеє все та
й дума: »Добре наше діло; побачимо, піб дальні
буде.є

Аж ось, де узяв ся салдат, та вже спражній
салдат і живісінький, 0т як ми з вами. Ходить
він по базарю, визпра, визира -- і вже одии
рушничок у молодички з купи і вчистив ї у ки-
шеню запаковав; стягнув о чугуївської перекупкип

бумажну хустку, таку що гривень шість стоїть,
відрізав з воза і вінок цибулі і зараз за півціни
й продав, та усе так хитро та мудро зробив, що
ні жоден хазяїн і не счувсь. Далі прийшов. де
груші продають; бачить. що при возахсамі хлопці.
та й ті роти пороззявляли 1 дивлють ся на вед-

медів. Він таки й положив руку на мішок --
ніхто не баче; потягнув його ло себе -- ніхто
не баче; положив гарненько на плече -- ніхто
не баче.. та не озираючись і чкурнув, куди йому
треба! Аж ось кпнулось хазяйство, бачуть, що
Москаль без спросу узяв повнісінький мішок
труш та й пре його мов своє, разом гукнули на
нього та й побігли за ним у догоню. Не хитрий

       



  

же й Москаль! Чим би на-вгікача, а він іде собі
любенько, мішок з грушами несе та Й мугиче
собі під ніс пісеньку: а тут його замішок сіп!
зНасцо тп груші узяв? сякий-такий епну!є пи-
тають ся Його у-в одян голос. Стоїть сердека,
очи овивалив мов баран, далі озирнува» та
й зНєшта то ваші груші-ета У зАджеж
не чиї, як наші!є А він як крикле на них: »Ах,
ви хахли безмозглиї!« (а зараз лаятись! щоб то
перше розпитати, та тогді б вже і лаявсь. скілько
хотів). »А за чим вп,» кас, »мені тагда не ска-
зали, как я з воза мішок узявУє та до них 8 пе-
нею: зВп,с кає, ззіваєге по старанам. а я вот
ніє, ніс. да вота как умарпл-са, да амуницю па-
тьор. Вот виш мундєр запачкал: давай сюда
дєньг на вичистку.« Наше хазяйство щоб то
і сюдп і туди, так де-! приступу, та ше й лає.
А далї ухватив за комір, і тягне і кричить:
зДавай на вичистку, та за праходку : я казьон-
ний м дер патьор і сапагл таптал. давай та
і толька!: Наші ні відхриєтють ся ні відмолють
ся: »ЦПур тобі,с кажуть, обатетку! Зділай мп-
лость, господа служба, озьми собі ї груші з міз
шком, тілько -- цур тобі! відченись і пусти!
Так де! Так репяхом і узивсь і кає: »Менє
чужова не нада: не хачу ваших груш. а подай
майб!'є Що тут на сьвіті робити У Пце таки по-
думали сяк-так, щоб впвернутись: хотіли йти до
волоєтного правленія. так Москаль не тії епіває:
Вон мая каманда!. та й пок; на еалдатський

патрет: зпайдьом ік ньому.« Наші бачуть, що не
переливки, страпшо! кинули йому пятпалтинного
-- так ні: веди до ятки, постав за проходку
кварту водки. Нічого робити, поставили, аби б
відчепивсь та пе вів до саддата, щб з оружжом
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стоїть. Як же опісля розслухали та роздивились
і відгадали, що то салдат мальований, так аж об
поли вдарили руками, та -- фіть, фіть! посви-
стали, та й пійшли до возів. -- А Кузьма Тро-
химович у своїй ятці сьміявсь, сьміявсь, що аж
качаєть-ся, га далі кає: зохі« та й єїв, Зло-
живши руки, приглядатись. що ще буде за
кумедия.

 

па
Уже було геть-геть. Ось і дівчата зібрали

ся йти на ярмарок, бо все піджидали, щоб по-
рідшало народу на мі а то, як у тісноті, так

думали, що їх не так і розглядють. Ось і тягнеть-
ся низка їх, та усе на підбо; одна від другої
чорнявійша, одна від другої красча. Порозряжу-

! Середу-дня сонечко при-

 

  

 

вані так, що Господи!
гріло, так воно й тепленько: от вони і повихо-
плювались без євиток в самих баєвих червоних
юпках, що так як мак цьвіте. Скиндячки на го-
дювах усе по харківськи положені, коси у дрі-
бушки позаплітовані і жовтими гвоздиками та
аранвом позаквітчувані: у сорочок і рукава
і ляхівки повишивані та повимережувані; на шиях
намиста у кожної разків по десять, коли ще не
більш. аж голову гне! Золоті я гиота срібні
хрести так і сьнюто, плахти картацькі, запаєки
і шовкові і колісчасті, пояси каламайкові; та усі
як одна у червоних черевичі і у білих та
у синіх панчішках. А за ділом же вони Й вийшли2
А якоже? Витрінків куповати, та щоб чи не по-
жартують парубки з ними. Вже звісна дівчача
натура, хоч у панетві хоч у мужицтві.

г ходють по ярмарку, де-що собі вигаду-
ють і регочуть ся, як одна -- зирк! та Й кає

   
    

  

  



 

нищечком: -Дівчатка! дивітесь: у нає поєтої,
салдати!« -- »Брешеш! Де ти їх уздріла є пи-
тають ся і розглидають усюди. -- зТа онде, онде,
биля дігтярної лавки стоїть з оружжом калавур-
ний!є -- »Так і є!є гукнули усі, та й почали
щебетати та сьміятись. з місця на місце перехо-
дють. то одна одну пхає, То буцім спотикають ся;
а самі, знай, озпрають ся та як тії пави вихпля-
ють ся, щоб салдат до них озирнувеь та зачепив
би котру. Оттут би їм і лахва: тут би вони
й стали його розпитовати, чи тут проходом, чи по-
стоєм? оттут і сказали б йому, щоб з товари-
ством приходили до них на вечерниці, бо вже
вони дуже давно бачили що путнє, а свої па»
рубки оєтили і обридли.

От і визвала ся з них Домаха та Й кає:
зА тривайте звшень, я пійду побиля Його; та
вже-ж не я буду, щоб він мене не заняв! ось
дивітесь лишень. Та глядіть, коли треба буде, то
відклнкайтесь до мене. От і пійшла. буцім-то
і не вона. То сюди, то тудп озирнеть-ся, то пі-
сеньки під ніс собі мугиче, то хусточкою помахує,
то нахилить ся підвязку підвязовати.. от вже
і до салдата доходить та неначе з ким-небудь
ірозмовля: зДе то тут шпалери та шумиха про-
даєть-ся ».. коли-б мені хто показав". та й за-
сліва собі нишком. 0, щоб то вже за дівка! Вона
не знала, як під вого підвернутисьУ вона не
вміла, як вому пришви пришити ? ну, ну! І про-
ворна і жартовлива була, та таки і сьвіта ви-
дала: аж два годи у Харкові по мойкам заро-
бляла, так її вже не вчити. усе знала.

Як побачили подруги, що вона вже бли-
зенько бпля салдата, а він її ще й не зачіпа,
мабуть не бачить, та й гукнули до неї разом:
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ВІ

зА куди ти, Домахо, пійшла?є А вона биля сал-
дата стоїть і хусточкою махає, та голосно і кри-
чить: »Ось куплю шумихи на квітки, коли який
чорт не перепине.« А наш салдат стоїть, Ні
зачіпляє, ні перепиняє і нічим її не займає!
зЩб за недобра мати!« думає Домаха : »таки
биля самісінького його йшла, а він мене і не
займає! Хиба не сьміє, чи щб У Та вже-ж вернусь
ще.« От і вернула ся і таки биля самісіньких
його ніг іде.. і впустила хустку, буцім загубила,
думаючи, що салдат гукне на неї, щоб вернулась
і підняла хустку; от вона тут з ним і загово-
рила б і пожартовала, а там би і пійшли лади...
Не з чорта ж хитра й Домаха! Так щб-ж бо?
Хустка лежить, а салдат і волосом не двигає.

Стала наша Домаха, та й оглядаєть-ся і кає го-
лоено: »Ох мені лихо! загубила хустку! Коли-б
хто підняв та відлав, то я вже знаю, як би йому
подяковала |«

Озираєть-ся сердешна і погляда із підлібя,
та ба! Стоїть салдат і на хустку не дивить ся.
Ніде Домаєї дїтись, треба вертатись... От би то
і підбіга і вижида, і кає і товориз зОт біди!
лежить моя хусточка биля самісінького салдата.

Як тут узяти?.. Я боюсь, щоб він мене не вхо-
лив або щоб з оружжі не застрелив.« Підійшла,
і нахиляєть-ся і не нахиляєть-ся і бере б то
й не бере, а усе вижида саддата.. Так що-ж бо: не
на таківського наскочила! Далі нахилилась і про-
стяга руку, неначе не ївши, а сама усе дивить
ся на нього. а далі як придивилась, як зарего-
четь-ся на вою уаицю! А дівчата і відозвали ся
до неї: »Д щб він тобі там говорить. Домахо У
Домахо! кажи бо, що він тобі там говоритьє --
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зАле, говорить!« кричить Домаха, та окілько зря
відтіль, та за сьміхом і сова не вимовить.

з Що, щб таке? щовін тобі сказав? обсту-
пявши дівчата Домаху, у-в один голос випиту-
ють. -- »Еге, щоб казав!є кає Домах зто не
живий салдат, а то його парсунаїс -- зЙо!є
гувнулидівчатаі підбігли розглядати : аж справди
намальований! ШРеготались, реготались, вигадо-
звали де-що, та й пішли геть по ярмарку. А сеє
чувши, і багато де-хто підходили вже не боячись;
розгаядять ся, роздивлять ся, та Й скажуть: »так
і є, що намальований !« та й пійдуть собі.

ГУ

Посьміявшись з сього добре Кузьма Трохи-
мович, далі подумав, що вже пора знимати свого
салдата та укладатись на віз і чухрати до дому.
Аж ось почув крик, галає, тупотню, регіт, пісні,
сопілку, -- та мерщій і присів у ятці.

То наступало парубоцтво: шевчики, крав-
чикц, ковалі. євитники, ганчарі ізо всякого ре-

мества бураацтво, наймити від хазяйства, батькові.
сини -- зібрали ся на ярмарок погуляти. Іще
зеранку хто попродав свій товар, а хто, поку-
шивши чого кому треба і попивши могоричі, те-
пер попідголювавшись любенько, понадівали хто
нову євиту, хто китаєву юпку, хто ще батьків-
ський хоч і старий та жупан, попідперізовавшись
шпетненько хто каламайковим а хто й суконним
поясами, у тяжинових штанях, понадівали на під-
голені голови шапки козацькі з решетилівських
смушків, то з червоними то з зеленими то з си-
німи вершками, у юхтових чоботах з підборами,
а хто Й у шщкапових, та так повимазованих, що
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дьоготь так з них і тече, а підкови троха не на
лядь. От, позакручувавшиуси,ідуть лавою, з боку
на бік перевалюються, рукамп розмахують, люльки
тягнуть, та щб є голосу, аж кривлять ся та як
рять ся, рівню московської пісні: »ТПри Дани-
лусці стояла:; де йдуть, то так від них люде
і розегупають б бо вже не попадайсь їм на ло-
розі ніхто: чи перекупки з коробками, чи Мо-
окаль з квасом, чи сліпці з поводатарем, чи баба
стара, чи дівка молода ії річ, -- нікому
тема розбору, не вважають нікого, так усякого
прямо лавою і пруть і муть і з ніг валяють,
а самі й байдуже, неначе і не бачуть нічого і бу-
цім-то Й не вони.

ФОтее-то вони, заздрівши дівчат, потягнули
за ними, щоб так стіною на них і наперти; а як
вони розбіжать ся, так тут і ловити і пожарто-
вать і поженихатись.. Звісно, молодецьке, пару-
боцьке діло! А щоб їх хто зміг зупинити? Ну,
ну! кусала така! Вони усею громадою нераз
ісамому писарю давали такої пинфи, що на-силу
прочхавсь; а десятські так так від них і ховають ся
по бурянах та за плотами. Так тут вже нічого!
Усяк їм поважа: зНехай,« кає, зхлопці нагу-
ляють ся, більш копи лиха не нароблять.с

От ідуть, і як накинули оком на дівчат
і пійніли побиля мальованого салдата, а їх вата-
жок, Терешко швець, зняв перед ним шапку та
й кає: »Здрастуйте, господа служба!.« Тут як
зарегочеть-ся народ, і перекудки і купціі ті, що
при.возах, та як крикнуть на нього: 2Тю-тю,
дурний! та то не живий, то намальований! Хиба
тобі повидазило ? От-то, оглашений, не розбере!є

Напік же пан Терешко раків, як і сам роз-
таядів, що справди салдат намальований і що

ТВОРИ КВІТКИ, І. з
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увесь базар з нього глузує! "Тепер,є дума сер-
дека, »не буде мені просьвітку, будуть мені сьмі-
ятись і через сеє не знать щоб будуть прикла-
дати. Йо не йо! щі тут мені на сьвіті робити?є
Стоїть зажурившись, та й дума. А далі схаменув
ся, зареготавсь та Й кає: »Буцім я й не бачив,
що се не неживий, а що се тілько патрет. А по-
клонивсь йому затим. щоб подратовать з маляра.
Чи также й малюють? 0, бодай його мара
мальовала! Се й сліпий розглядить, що се па-
трет, а не живий чоловік. Хпба тут були такі
дурні, щб приймали його за живого? Не знаю!
Тфу! чорт зна шоб й надряпано! Дивітесь, люде
добрі: хиба так шпиєть-ся чобіт Я швець на все
село: так я вже знаю, що халява о0сь-як бува

(та й став пальцем по патрету надряповати);
от і в підборах брехня, та й підйом не так.. та
таки і усе не так. Цур йому! пайдьом, хлопці,
дальш намальовав же якийсь-тодурень!є Оті пій-
шай собі своєю дорогою і Терешко дуже радий
був. що єпокутовав із себе бід;

Та й закрутив же носом наш Кузьма Тро-
химович, неначе тертого хріну понюхав! З біса
бо йому досадно стало, що увесь ярмарок, і щб
то на місті народу було, таки мабуть душ з пять-
десять, коли іще не більш. та усі-ж То до єдиного,
уєї не пізнали, що салдат намальований, а ду-
мали, що живий; а тут чорт його зна відвіля
узяв ся швець та й закепковав його роботу в
ча-що, Се вже, кає собі, зкурам буде на сьміх.
Я такп. правда, об чоботах не дуже Й доглядавсь;
може воно що-небудь і не так. Я тілько Й ста-
равсь, щоб йому твар і щоб він увесь, і мундєр
і оружжо щоб так було пеначе живе, а об чобо-
тах і байдуже: бо не мав, щоб хто вже туди
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став пильно доглядатись, і нужди малоі куди
не усяк і дивить ся. Нехай же так буде, як
швець ка? перемалюю, щоб і його уконтенто-
звати і щоб ні-якого фальшуне було у моїй роботі.

Впліз із своєї ятки, достав палітру з кра-
сками і пензель, підмальовав, як там швець на-
дряпав, та Й опять поліз та Й кає: Нехай,
підожду, поки краска підсохне, а там і вбирати:
му ся до дому. Тепер швець не скаже, що не так
чобіт намальований.«

Аж гульк! Терешко з парубками, не до-
твавши дівчат, вернулись на-вперейми і йдуть
впять побиля салдатського патрета, От один па-

рубок і розглядів його, та й кає: Дивись, Те-
решку! маляр тебе послухав; бач, перемальовав
чобіт, як ти сказав.« -- »Еге, іще б то й не по-
слухав!є сказав Терешко, підсунувши шапку на
саме тімя і узявшись у боки. »Я вже силу знаю
і зараз побачу, щоб не до шмиги!« А як йому
і доби досадно було на маляра і на патрет, що
через них йому люде сьміяли ся, от і думав ще
таки занехаять, щоб маляра зовсїм збити з пан-
телику і щоб народ думав, що він велику єплу
у малярстві знає, посвиставши й кає: »бт
і сього не втерплю, скажу, бо вже бачу, що не
так. Чоботи тепер як чоботи, як я навчив, так
мундер не туди дивить ся. Треба, щоб рукава
ось та!

»А зась не знаєш? обізвавсь Кузьма Тро-
ХИМОВИЧ із своєї ятки: зшвець знай своє
шевство, а у кравецтво не мішай сяє

Як же зарегочеть-ся увесь базар, слухаючи
сюю кумедию і що Кузьма Трохимович так від-
різав Терешку шевцеві! Як підняли Терешка на
сьміх! Реготались з нього, реготались, та так же
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є то, дале-бі, що не то що, що аж за річкою чути
було. А Терешко зостав ся мов облизаний, та як
потягне не оглядаючись, та аж забіг не знать
куди. Кузьма ж Трохимович, тихенькособі посьмі-
явшись, та зібравшись з патретом і з усім своїм
крамом, поїхав до свого пана, та по уговору гро-
шики і горілочку з нього счистив, та й прав.

Ярмарок розійшовсь. Тілько вже Терешкові
вірвалась нитка верховодити хоч на улиці, або
на вечерницях, або і у шинку. Тілько що заба-
аянтрасить, а тут йому хто-небудь і вілріже:
зШвець знай своє шевство, а у кравецтво не
мішай ся!є то так язик і прикуспть, і вже і
чичирк.

От і вся.



 

п.

МАРУСЯ,
(ПРИСЬВЯЧУЄ СЯ АННЇ ГРИГОРЇВНІЙ КВІТЦІ.)

ЦЕН

Часто мені приходить на думку: чого б то
чоловікові так дуже пристращатись на сїм сьвіті
до чого небудь, же то щоб до якої вещи, а то
хоч-би і до наймилійших людей: жи, діточок,
щирих приятелей і других ? Перше усього поду-

на сім сьвіті вічні? І що є
у нас, хоч окотинка, хоч хлібець натоку, худобинка

у екриньці, так сьому так усе без порчі й бути?
-- НІ, нематут нічого вічнього, Та й ми самі щб ?
Сьогодня жив, завтра -- що Бог дасть! Адже-ж
живучи промеж людей, тільки і чуєпі: там дзво-
нють по душі, там голосють по покійнику, там
справляють старцям обід. Що в Бога день тобі
говорють: ось Той недуж, той вмпра, а той вмер...
Ти іне оглядися іне счуєш ся, ЯК і зоставсь

сам собі на сьвіті: хоч і з людьми і промеж
людей, та ба! Усе тобі або не такі приятелі,
яких поховав, або і зовсїм незвісні; та воно тобі
усе рівно, що блукаєш у дрімучому лісі! Ось
стань про приятелів згадувать, то уся твоя пісня
ча один лад: от з тим ми хлопцями були --

  

  
 

   



 

івже він вмер; а з тим до школи у-купі ходили
-- ітой вмер; з тим парубковали -- і той вмер;
і сей і той, і той і сей -- усі повмпрали. Ко-
лпож се так є, так і памятуй собі добре, що не
забудуть і тебе на сім сьвіті, озьмуть, і не бу-
дуть питатись: чи хочеш до гурту, чи ще б
може погуляв?

А після такої думки, чого-ж би нам, невіч-
ним, та пристращатись до уременного? Чому б
так не робить: Наградив тебе Бог щастям, що
батько й мати твої живуть при тобі і дякують
добрим словом, що ти їх при старости і кохаєш
і поважаєш; або жінкою до тебе доброю, послух-
ною, хазяйкою невенпущою ; або діточками покір-
ними та слухняними -- хвали за се Бога і ля-
таючи і устаючи, а їх шануй і кохай, і для них
не жалій не тільки ніяких трудів, худоби, та
коли нужда звелить, душу свою за них положи,
розпинай ся. умри за них, та усе таки памятуй,
що Й вони на сїм сьвіті такі-ж гості, як ти і уся-
жий чоловік, чи цар чи пан чи архиєрей чи
салдат чи личман. Колп Отець наш милосердний
кого з нас покличе, провожай з жальом, та без
укору і попрйоків, перехрестись, та й скажи, як
що-дня у Отче-наші читаєш: Господи, буди воля
Твоя з нами грішними! і не удавайсь у тугу,
щоб вона тобі віку не укоротила; бо гріх смер-
тельний накликать на себе не тільки смерть,
ісаму болість, хоч-би яку небудь, бо не поберігши
тіла, загубиш і душу на віки вічниї! Більш
усього памятуй. що ти ховаєт сьогодня, а тебе
заховають завтра; і усі будемо у-куші, у Господа
милосердного на вічній радости: і вже там не
буде ніякої розлуки, і ніяке горе і ніяке лихо
нас не постигне.
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Іще ж і се ми думаємо, що як постигне
кого небудь біда і нещастя, що похова кого із
своєї сїмі або ї родичів, то буцім-то сеє чолові:
жові приходить за його гріхи і неправди прежнії.
Ні, не так се є! Ось слухайте лишень, як нам
шан-отець у церкві чита, що Господь небесний
нам як отець дітям. А після сього не гріх нам
буде і таке примінити: От зберуть ся діти на
вулицю грати, та будуть промеж ними шалісливі,
та усе б то їм, замісць іграшки, битись та лая-
тись, а меж ними буде дитина плохенька, смпрна,
локірна і що усяк її може з'обидити. Адже правда,
що батько тієї дитини, щоб вона не переняла
худа від своєвольників, жалкуючи об ній, клякле
з вулиці до себе, і щоб воно за товариством не
екучало, посадить биля себе, та й приголубить,
і поніжить, і чого воно забажа, усього їй дасть.
Пожалуй, хлопці, щб на вулиці зостались, не
знаючи яке добро тій дитині у батька, будуть
жалковати, що узят від них товариш. Дарма, не-
хай жалкують, а йому у отця дуже-дуже добре! --
Оттак і небесний наш Отець з нами робить: бе-
режеть нас від усякої біди і береть нас прямі-
сїнько до себе, де є таке добро, таке добро... що
ні росказати ні здумати не можно! Та ще й так
подумаймо: Чуствуєш ти, чоловіче, що се Бог за
гріхи твої послав біду? Так же і розсуди: Який
батько покине ової діток, щоб без науки леда-

щіли? Усякий, усякий отець стараєть-ся навчити
дітей усьому доброму ; а неслухняних по батьків-
ськи повчить, та по батьківськи і пожалує. Не
дурно сказано: ледача та дитина, которої батько
не вчив! Се ж люде так з своїми дітьми роблять,
ато Отець небесний, що милосердию Його і міри
нема! Той коли і пошле за гріхи яку біду, то
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Він же і помилує! Тільки покаряй ся Йому!
А після сього не будемо журптись, що нам Бог
милосердний ні пошаєть терпіти, і перехрестив-
шись скажемо: »Господи, навчи мене грішного,
як сповнять волю Твою сьвятую!« то Й побачит,
що опісля усе гаразд буде,

Так робив Наум Дрот.
От його то постигла лихая біда! Щоб-ж він?

Нічого. Хвалив Бога і з тим прожив вік, що не
вдав ся в тугу; а плсьмелний не стерлів.. От-як
се будо.

Наум Дрот був парень на усе село, де жив.
Батьковіі матерп слухняний, старшим себе по-
кірний, меж товариством друзяка, ні пів слова
нікоди не збрехав, горілки не впивавсь і пяниць
не терпів, з ледачими не водивсь, а до церкви --
так хоч-бп і маленький празник, тільки піп
у дзвін, він вже й там: сьвічечку обмінить, стар-
цям грошенят роздасть і прицьметь-ся за ділої
коли прочує яку бідность, наділить по своїй силі
і совіт добрий дасть. За його правду не оставив
же його і Бог милосердний: що,б то ні задумав.
усе йому Господь і посилав. Наградив його жін-
кою доброю. роботящою, хазяйкою, слухняною:
ішб було Наум ні забажа, щб ні задума, Настя
(так звали) ночи не поспить, усюди стараєть-
ся, бєть-ся, достає, і вже зробить і достане, чого
мужикові хотілось. Поважав же і він її, скільки
міг, і любив її як свою душу. Не було меж ними
не тільки бійки, та й ніякої лайки. Що-день хва-
апли Бога за Шого мплости.

У-в однім тільки була в них журба: не
давав їм Бог діточок. Так щб-ж? Настя, як здума
про се, то зараз у сльози та в голос; а Наум
перехрестить ся, прочита Отче-наш, то йому
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істане на серці веселіш, і пішов за своїм ділом,
чи в поле чи на тік чи у загороду або до батр:
ків, бо був собі заможненький: було Й воликів
пар з пять, була й пікапа, були й батракп; було
чим і нанщину відбувати ї у дорогу ходити;
була ж і пивка, одна і друга ще дідівська,
а третю він сам вже купив, так будо йому чим
орудовати.

Отайм-то Настя, дивлячись на худобу, та
й журилась, що кому-то воно, каже, після нас до-
станеть-ся? Не буде нам ні слави ні памяти;
хто нас поховає, хто нас помяне? Розтратють,
зб ми зібрали. а нам і спаси-бі не скажуть.
А Наум їй було і каже: Чоловікові треба трудити
ся до самої смерти: дасть Богдіточок, діткам вол
неть-ся, а не дасть, Пого воля сьвятая! Він
зна, длячого що робить ся. Ніщо не наше, усе
боже. Достанеть-ся паше добреє доброму, він
нас і на часточку подасть, і мисочку поставить
істарцям роздасть. А коли буде наслідовати недо-
брий, йому гріх буде, а нас усе такп Бог мило-
сердипії помяне, коли мп те заслужимо. Не журн
ся, Насте, об худобі; вона наша, а не ми її.
Свережись, щоб вона тобі не перепинила дороги.
до царства небесного. Сатана зна, чим підштрик-
нути! моли ся Богу, читай: зізбави нас од лу-
жавогоє, то усе гаразд буде.

Аж ось, за отцевські материнські молитви,
дав їм Бог 1 донечку. Та й раді ж були обоє,
і Наум, і Настя; таки з рук її не спускали.
Коли ж було куди дитина побіжить, чи до су-
сідів, чи на вулицю, то вже котрий небудь, або
батько або мати, так слідком за нею і ходють.
Та й щоб то за дитина була! Ще маленьке було,
а знала і Отче-наш, і Богородицю, і Сьвятий
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Боже, і половину Вірую. А тільки було зачує
дзвін, то вже ні заграєть-ся, ні засидить ся дома
і ка: зМамо! пійду до церкви, бач дзвонять;
грішка не йти. Тату, дай шажок на сьвічечку,
а другий старцю божому подати.: І в церкві вже
ні запустує і ві до кого не заговорить, Та все
молить ся та поклони бє.

От і впросла їм на втіху. Та щб-ж то за
лївка була! Висока, прямесенька як стрілочка,
чорнявенька, очиці як тернові ягідки, бровоньки
як на шнурочку, личком червона як панська
рожа, щоб у саду цьвіте, носочок так собі пря-
менький з Горбочком. а губоньки як цьвіточки
розцьвітають і меж ними зубоньки неначе жар-
нівки, як одна, на ниточці нанизані. Коли було
заговорить, То усе так звичайно, розумно, так
неначе сопілочка заграє з-тиха, що тільки б її
і слухав; а як усьміхнеть-ся та очицями поведе,
а сама зачервонієть-ся, так от неначе шовковою
хусточкою обітреть смажниї уста. Коси у неї як
смоль чорниї, та довгі, довгі, аж за коліно; у пра-

зник, або хоч і в неділеньку так гарно їх повблра,
дрібушка за дрібушку, та все сама собі заплітаз
та як покладе їх на голову, поверх скиндячок
вінком, та заквітча квітками, кінці у лентп аж
теть пороапуска; усі груди так і обнизані до-
брим намистом з червонцями, так що разків два-
цять буде, коли і не більш, а на шиї -- та Й
шия ж білесенька, білесенька, от якби з крейди
чепурненько вистругана; поверх такої-то шиї, на
чорній бархатці, широкій, так що пальця мабути
у два, золотий єдпус і у кольці зверху камінець
червоненький... так так і сьяє! Та як впрядить
ся у баєву червону юпку, застебнеть-ся під саму
душу, щоб нічогісїнько не видно було, щб незви-
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чайно.. вже-ж пак не так, як городянські дівки,
щі у паньїв понавчались: порозхрис ують ся,

торозетібають ся, що ні в чім нема запрету, не

тільки дивись і заглядайї у пазуху, як собі хочеш,
та хоч і руку. Цур їм! зогрішиш тільки, дивля-
чись на таких!

Не так було у нашої Марусі, Наумової та
Настиної дочки, ось щб я росказую, а її, знаєте,
звали Марусею. ЦІббу.ло, то й було, так Бог дав!
"Так вона ж їх не витріщала, а ховала і куталась
з ними як мога; хоч і бачиш, що є, та ба! хоч
воно для красп дано, та як прикрито та закрито,
то і для дівчини чепурнійш, іхто на неї дивить
ся. і хто з нею говорить, то все таки звичайнійш.

Сорочка на ній біленька, тоненька, сама
пряла і пишниї рукава сама вишивала червоними
нитками. Плахта на вій картацька, черчата, ще

материнська-придана; тепер вже таких не роблять.
І яких то цьвітів там не було! Батечкумій, та
й годі! Запаска шовкова, морева; каламайковий
шояс, та як підпережеть-ся, так так рукою і об-
хватиш, ще-ж то не дуже і стягнеть-ся. Хусточка
у пояса мережована і з вишитими орламп і ля-
хівка з-під плахти тож вимережована 1 3 КИТИч-

ками; панчішки спі, еукення 1 червоні черевички.

Оттака як вийде, так щоб і твоя панночка! Іде
як павичка, не дуже по усім уосюдам розгляда,
а тільки дивить ся під ноги. Коли з старшим
себе зострілась, зараз низенько поклонилась, та
й каже; зздрастуйте, дядюшка! або зздорорі, ті-
тусює! І таки хоч-би то мала дитина була, то вже
не прійде просто, усякому локлонить ся і ласкаво

заговорить. АД щоб який парубок та посьмів биїї
заняти? Ну, ну; не знаю! Вона й не лаяти-меть
ся і ні слова й не скаже, а тільки подивить ся
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на нього так пильно, та буцім і жалібно і серди»
тенько, -- хто її зна, як То вона там згляне, --
так хоч-бп який був, то зараз шапку З Голови
ехопе, покавнивсь звичайненько і ні пари з уст
не мовить і відійде дальш. 0, там вже на все
село була і краспва і розумна і багата, звичайна,
та ще-й му тиха 1 смирна і усякому покірна.

На вулицю і не кажи, шоб коли з подру-
гами пійшла. Було матистане їй казати: »Пішлаб,
доцю, на вулицю: бач, тепер весна, вона раз кра»

сна. Пограла б з подруженьками у хрепіпка, пі-
сеньок бп поспівала.,« Так де-ж! зТучше я -- каже
-- на те місце, упоравшись, та ляжу спати і за
те раньше устану, заміню твою старість, обідати
наварю і батькові у поле понесу. А на вулиці
що я забула? Іграшки та пустота, та гляди, ста-
неть-ся. хоч і не зо мною, хоч і аби з ким, яка
причина. та опієля і страшно відвічати за те
одно, що й я там була! Нехай їм впяснить ся,
не під; А про вечерниці так і не споминай!
Булоі других дівчат відводить, та аж плаче Та
просить: »Будьте ласкаві, сестрички, голубочки,
не ходіте на теє прокляте зборище! Та там нема
піякогієїнького добра, там усе зле та лихеє. Зби-
рають ся буцім-то прясти. та замісць того пусту-
ють, жартують, та вчать ся горілочку пити; від
матерів курей крадуть, та туди носють, та ще
ітаке там дієть-ся, що сором і казати. Чимало ж
то євоєї слави загубили, ходячи на тую погань:
от хоч-бп і Явдоха і Кулина і Пріська. Адже-ж
і піп пап-отець не велить і каже, що гріх омер-
тельний туди ходити. Та дивіте ся ж і на мене:
от я дома більш усіх вас напряду. чим вії ходячи»

Оттак було говорить, говорить, То гляди,

одна перестане ходити, далі друга, третя; а далі
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і зовеїм мода перестане, щоб ходити. То й дику-
ють добрі люде, а найбільш матери. А там опісля
нечистий таки впять силу озьме, підцюкне і по-
тягне низку добру до погибели.

Тільки було наша Маруся у ряди годи збе-
реть-ся до подруженьки на весільля у дружечки.
Та й то не буде вона у суботу бігати з нимп по
вулиці та горло драти, мов скажена, як усі ро-
блють; а прийде вже у неділеньку, посидить, по-
обіда, а як виведуть молодих на двір танцювати,
вона тут чи побула, чи не побула, мерії до
дому; розібралась, роздяглась, давай піч топити
і вечерять наставляти, і вже мати за нею було
ніколи не поспішить ся.

щі
Оттак раз, на клечальній неді

руся у своєї подруги у дружках на весїльліі сп-
Діла за столом. Против дружечок звичайно спділя
бояре. Старшим боярином був з города парубок,
свитник Василь. Хлопець гарний, русявий, чисто
підголений, чуб чипурний, уси козацькі, очи ве-
селенькі як зірочки, на виду румяний, моторний,
звичайний; жупан на цьому спній і китаєва юшка,
поясом з аглицької каламайки  підперезаний,
у тяжинових штанях, чоботи добрі шкапові,
з підковами. Як пришивали боярам до шапок
квітки, то усі клали по шагу, хто-хто два, та
й лакей з панського двора. і той пять шагів поло-
жив, що усї здивовались; а Василь усе вижидав,

ота усе у кишені довбавсь, а далі витяг капшучок,
а там таки де-що бряжчало, засунув пальці, до-
став, та Й положив на викуп шапки за квітку
цілісїнький гривенник!. Як брязнув, так усі, хто
був на весїльлі, так і вжахнулись, а дружки аж
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і єпівати перестали. А він собі і дарма: потряє
латлами та за ложку, і став локшину доїдати,
буцім тільки копійву дав.

От спдючи за столом, як вже поприньмали
страву, давай тогді Василь дівчат розглядать, щб
були у дружках. Зирк! і вздрів Марусю, а вона
аж у третіх сиділа, бо старшою дружкою, скільки
було її де ні просють, ніколи не хоче: »Нехай,
каже, другі сідають, а мені і тут добре.

Став наш Васяль і сам пе свій і, як там
кажуть, як опарений. То був шутапвий, жартован-
вий, на вигадки, на прикладки поперед усіх.
тільки його і чути, від нього весь регіт іде; те-
пер же тобі хоч-би пів слова промовив: голову
посупив, 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 боярами цятать
ся, щебечуть, регочуть ся, вигадують де-що про-
між весільних пісеньок ; а наш Василь спдить мов
у лісу, сам собі один, ні до кого не заговорить
1 нікуди не гляне, тільки на Марусю, тільки вона
йому і бачить ся, тільки об ній і дума, неначе
увесь сьвіт пропав, а тільки він з Марусею і з0-
став ся; ні до чого і ні до кого нема йому нія-
кого діла.

ШЩоб-ж Маруся І вона, сердешна, щось змі-
нилась: то була, як і завсегда, невесела, а тут
вже притьмом хоч до дому Йти. Чогось-То їй стало
млосно і нудно, і як подпвить ся на Василя, так
так їй його жаль стане! а чого, і саха не зна.
Хиба тим, що й він сидить такий невеселий.
А ще найпуще, як один на одного разом зглянуть,
так Марусю мов злихорадка так із-за плечий

 

 

  

 



  

ао

і озьме і все б вона плакала, а Василь -- мов
у самій душній хаті, неначе Його хто тріїома ко-
жухами вкрив і гарячим збитнем напова. От мер-
щійі відвернуть си один від другого, і бачить
ся і не дивлють ся; то і гляди: Василь тільки

рукою поведе або головою мотне, то вже Маруся
ії почервоніла, і впять і ззпрнуть ся меж собою.

Думає сердешна Маруся, що мабути се
з очей їй стало, та й каже собі: піду лишень до
дому. Так думка така нападе: -Он-той боярпн,
щі у синім жупаві, чи він недуж, чи що? То
як піду, то щоб він ще гірш не занедужав, і ні-
хто йому не поможеть; бач, як жалібно дивить ся
на мене і буцім-то й проспть: будь ласкава, Ма-
русю, не втікай відсіля ! Добре, добре, зостанусь є

А Василь собі нудить сьвітом і не зна, на
яку ступити. Розчумав трохи, що бояре цятають
ся, та Й дума: Кб лишень, поцятаюсь я он-3-тою
дівчиною, щі спдить смутна, невесела.« Тільки,
сердека, протягнув руку, так неначе йому хто
й шепнув: »Не займай її, ще розсердить ся; бач,
яка вона одягна та пишна! Се мабуть міщанка:
вона з тобою і товорити не захо че.е Поблідніє
наш Василь, та впять і похмурить ся. Далі зби-
равсь, збиравсь, та як дружечки дужче почали
співати, а весільний батько з матірю частіш
стали горілочкою поштувать і піднявсь гомін по
хаті, він таки хватив у жменю горіхів, та до Ма-
русї: зчи ціт, чи лишка?« Та як се промовив,
так аж трохи не впав із ослона на спину; го-

лова йому закрутилась, в очах потемніло і но
стямивсь овсі.

"Та й Марусі ж добре було! Як заговорив до
неї Василь, так вона так злякалась, як тогді, як
мати на неї розсердилавь: а се тільки одним-один
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раз і будо наїї віку, як принісши вона від річки
платьтя, загубила материну хустку, щб ще від її
покійної матери, так за-те то на неї мати серди-
лась було. і хоч не довго, та вона, крий Боже,
як було злякалась. Отже і тепер так їй було
прийшло: як-би можно, скрізь землю б провали-
лась або забігла куди, щоб і не дивитись на сього
боярина. Та й що Йому казати? Як скажу зне цітє,
то він подума, що я чванна і не хочубільш з ним
цятатись, а він і так чи смутний чи сердитий,
а тільки жалко на нього дивитись. Скажу 2цітє.
Шо-ж? як стала спловатись, щоб промовить слово,
так ні жодною мірою не може сказать: губи зли-
тпапсь, язик мов деревяний, а дух так і захватило.
Дивить ся, що й Василь з неї очей не спустить
і горіхи у жмені держить і жде, що вона йому
скаже; 0Т їй його жалко стало, на велику сплу
та тихесенько, так що ніхто й не чув, промовила:
ціт! та ззирнулась з ним. Ї сама вже не стями-
лась. як узяла з Василевої жмені горіхи, та як

аменулась, як засоромилась.. крий мати Божа!
Аж ось на щастя їх крикнув дружко: »Старости,
пани підстарости! благословіте молодих вивести
із хати на двір ногуляти.« Тут і усі рушили із-
за стола та, хто кудп попав, мерщій на двір ди».
вити ся, як будуть танцьовати. От і Маруєї і Ва-
сплеві неначе сьвіт піднявсь, полегшало на душі,
вийшли й вони З хати.

Троїста музика гра, що є духу: риплять
скришки, брязчать цимбали, а замісць баса сам
рипник екрізь зуби гуде та прицмокує. От і роз-

колихались наші дівчата: вийшла пара, а там
друга, пішли у дрібушки. Ніжками тупотять, під-
ківками бряжчать, побравшись за рученьки виво-
рочують ся, то впять розійдуть ся, то як утінки
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плавно пливуть, тільки головками повожують; то
звиять у дрібушки.. Вже й потомились, вже і ху-
сточками утирають ся, вже б їм і годі; так щб-ж
бо? музика гра, та й гра! Вже одна із дівчат,
Одарка Макотрусівна, ледве ноги волочить, піт
з неї так і тече, притьмом просить музпку: 2та

годі бо, дядьку! та перестаньте бо, ось вже не
здужаю!« Так що- музика гра та й гра!.. Далі
скрипник закінчав і шити екрипочкою попросив.
От дівчатам годі, поклонились музиці і пішли
"до гурту.

зА ну горлиці!: гукнув з кучі Денис Де-
канепко, розтовкав людей кулаччам, цотяг до себе

з кучі Пазьку «Левусівну і став з нею, і дожида-
єть-ся, поки почастують музпку. Розєтавив ноги,
у боки узявсь, шапка високасірих смушків з чер-
воним сукняним верхом на бік йому похилилась,
усами поморгує, на веїх погляда і приговорює:
зОтже узяв ся танцьовати, та може і не вмію!
Повчитись було у кривого Хоми, що на деревянці
ходить. Як се почули люде, так і зареготались.

узьма, таки старий Коровай, той і каже: »От-
так! оттої навчить добре, сам ходячи на одній
нозі.« А Юхим Перепелиця сьміявсь, сьміявсь.
аж йому сльози потекли, та й каже : зОтсей пе
вигада! ну вже так!« А Денне стоїть, неначе і не
він, і не всьміхнеть-ся.

Напившись горілки, музика і вчистила гор-
- лиці. Як же розходивсь наш Денис, так що ба-
течки! Там його морока зна, як то мудро тогді
танцьовав! Як же вдрав на вприсядку, так ногами
до земаї не доторкуєть-ся, то поповзе на вколішки,
то через голову перекинеть-ся, скакне, у долоні
плесне, свисне, що аж у-в ухах залящить, Та впять
зв боки, та тропака-тропака, що аж земля гуде:

твори квітки, 1. з
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а там стане викодовати ногами, неначе вони йому
повиломлювані, а далі підскочить, та впять на
вирисядку, та около Пазьки так кругом і вєть-ся,
та приговорюи

Ой дівчина горлиця
До козака горнеть-ся:

А козак як орел,
Як побачив, та і вмер...

Добре було Денисові так бришкати без Ва-
еиля: а той би його заткнув за пояс чи у танцях,
чи так у речах або в молодецтві, бо він собі був
на те уроданвий. Коли було озьметь-ся за танці,
так і не кажи, що годі: перетанцює яку-хоч му-
зику: коли ж підвернеть- ся до дівчат, то вже ні
на кого більш і пе диваються, тільки на нього

і його одного слухають, а на опрочих плюють;
коли ж підсяде до старіших, та стане загинати їм
свої балянтраси, так усі, і старі і молоді, сидять
та пороззівлявши роти слухають, хоч до пізної
ночи.

Такий-то був наш Василь до сього часу,
Тепер же він мов остужений. Вийшовши з хати,
де б то йти до гурту та взявши дівчину туди б
і собі танцьовати; ні, пішов собі, сердека, сторо-
ноювід людей, схпанвсь на пліт, та й дума: зЩб
се мені сталось» Таки нічого не чую, нічого
й не бачу, тільки одну єю чорняву дівчину! Вона
в мене ї перед очима 1 на думці Чом же не

займу її? Але! Бачить ся і не сьмію, або й бо-
юсь, щоб і не розсердилась.. А як здумаю. що
вона на мене мусить розсердитись і коли підійду
до неї, то вона відвернеть-ся. від менеї прожене,

то від сеї думки 1 СьвІТ мені не милий, ісам не

знаю, щі з собою робити !.. Пішов би й до дому,
так оттут неначе прикований. Нудно мені на сеє
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весільля і дивитись; а очей не відведу від Тії
хати, щб он на приспі сидить моя дівчина та
щось з подругою розговорює, та чи мені так ве
здаєть-ся, чи таки єправди, що на мене погляда-

ють, може про мене...«
»Чого так зажуривсь, Семенович 2: сказав

йому Левко Цьомкал, підстаршпії боярпн, та й вда-
рив його по плечам. »На дівчат зглядівсь, чи що ?
На апш, потягни люльки, то повеселійшаєш, та
й ходім танцьовать. Бач, які бойкі дівчата з го-
рода понаходили.с

-- Не хочу люльки, каже Василь; трохії
не вона меві і завадила. Так щось нездорово!
Або отсе до дому утікати, або що. Бінчай тут
за мене порядок.

»Цур йому, каже Левко: ще погуляймо.
Мабути, чи нема тобі чого з очей? То проходись
по вулиці, воно й минеть-ся; або йди лучше
усього та подивись, як дівчата танцюють. Ну щі
вже Кубраківна вдрала, так там вже за всїх. Що
за танцюра! Та й дівка, брат, важна! Коли-б до
осени не втекла, то не мине моїх рук.с

Мов лихоманка стрепенула Васпля; поблід
як полотно, та аж руками схопивсь за коляку,
щоб не впасти від журби. Він бо думав, що се
його дівчину Левко вихваля; бо звісно, коли хто
котру любить, то й дума, що вона і усім така
хороша і любязна здаєть-ся, як і Йому. Послухав
трохи чмелів, далі схаменувсь і на хитрощі під-
нявсь; давай його випитовати.

зДе Кубраківна? каже, чи не та чорнява,
либ повна шия намнсга з хрестами ?є (се-б то
Маруся.)
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-- Ні, каже Левко: нам до тиєї далеко. Моя,
он бач, русява, щб трошки кирпатенька, у свиті,
та рушником підперезана.

Полегшало нашому Васплеві; аж здохнув
і очиці як ясочки заграли, як почув, що не його
дівчину Левко любить. Тепер йому дарма і Бу-
браківна, чи тут вона чи де, а давай мерщій до-
литоватись про свою, та Й ке Тевкові:

зА то про яку ти кажеш, що до неї тобі
далеко» Хпба тутє попівна або приказчиківна ?є

-- Бі, каже Левко: тут усі наші рівні; ая
кажу про нашу Марусю.

зА щб-ж то за Маруся?с спитавсь Василь,
та й очи понурив у землю, буцім йому і дарма,
а у самого не тільки що уха, та щб то, усяка
жилочка неначе слуха; а він, сердешний, і дух
притаїв, і боїть ся, щоб ні-жодного словечка не
прослухати, що йому буде Левко росказовати.

От і почав йому Левко про Марусю казати
усе, щб знав, і чия вона дочка і який її батько
багатий, і як він свою дочку кохає, а далі і про
Маруспну натуру: як вона усіх жахаєть-ся, що
ніхто її не бачив не тільки щоб на вечерницях
або у колядці, та й на вулицю і на Купала іні
на які ігри не ходить; чи така вже собі пишна,
або може несьмілива; а щі роботяща, і на батька
і на матір і на себе пряде, шиє, миє, і сама усе
одна без наймички і варить і пече, а мати сидить,
ручки склавши.

Не пішла ж і Маруся до танців, а сіла собі
сумуючи на приспі биля хати та ті горішки, щб

узяла у Василя, усе у жмені перемина, та назир-
цем за Василем погаяда. Шб ж у неї на душі,
того Й сама не розбере. То часом стане їй весело,
так що зараз бігла б до матери та й приголу-
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билась би до неї, то впять засумує і слізоньки
хусточкою обітре і бажа батенька, щоб розвівїї
тугу; То всьміхнеть-ся, то засоромить ся, і дума,
щоб то й до дому іти (так було попереду усе ро-
била: чи посидить чи не поспдить на весільлі
з дружками, та мерщій і до дому, та як роз-
таядить, що треба побиля Васпля іти, та й пере-
дума. А сього вона й сама не знала, що в неї на
думці було: »коли-б оттой парубок прийшов та
поговорив би зо мпою, то неначе-б мені на душі
легше стало. Як же тільки подумала об сім, та
як засоромить ся! Почервоніла як калина, закри-

лась рученьками 1 голову похплила.

Отто й прийшла до неї Олена Кубраківна,
перетанцьовавии, та й сіла биля неї віддихати.

»Чого ти, Марусю, так сидиш? Чи плачеш.
чи що? є

-- 2НІ, не плачу, каже Маруся, і говоритиб
то, і замішалась, що й не зіає, щоб Й казати.
»бтсе їм, каже, мочені кислиці, та було подави-
лась. А ти чого так засапалась 2

»Та перетанцьовалась собі на лихо, каже
Олена. Як попав мене он-той боярин, так усе
крутив, крутив, поворочував мене, поворочував,
а тут ще на лихо музпка не перестає; так не
тільки що ноги, та й руки болять і голова кру-
тить сяТа вже-ж і танцюра! у нає такого і па
усій слободі нема. Я казала своїм хлопцям, щоб
приводили його до нас на вулицю...«

От Маруся трошки і зрадовалась, що може
Олена зна того парубка, що їй так у душу запав,
бо й вона на свій пай думала, що вже красчеїї
парубка і на сьвіті нема і що се його вона так
вихваля. От і давай про нього випитовать:
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зА який же боярпн, чи не старший 7с
-- І вже старший, забормотала Олена: си-

дить собі як понура, ні на кого і не дивить ся,
і дівчатні которої не заньме. Нехай лишень сядуть
за стіл, вже не я буду. щоб не приспівала йому:

Старший боярин -- як болван,
Витріщив очи як баран.
Обручами годова збита,
Мочулою євитка сілита,

Тичком підперезав ся.
У бояре прибрав ся.

От як йому приспіваю. Нехай зна і наших дівчат.
Він може дума, що селяне не вміють танцьовати 7
Ну, ну! ще його батька навчать.

зА може він і не вміє?є спитала Маруся,
а сама закрилась рукою, щоб не бачила Олена,
як вона від сього соромить ся.

-- Хто? Василь не вміє? аж скрикнула
Олена.

2Та я й не знаю, чи він Васяль чи він хто,
ічи він вміє танцьовати чи не вміє, я не знаю:
та Й його зовсім не знаю.с

Сказавши сеє, Маруся і схаменулась, щоб
не замовчала Олена про нього росказувати; бо їй
кріпко хотілось знати, хто він і відкіля, 1 ТІЛЬБИ

що хотіла випитовати, аж тут Олену розносило
з своїм боярином: давай впять жаліть ся, як він
їй рукп повикручував, як її вморив, і се і те,
і довго усе про нього говорила.

Довго слухала Маруся і не знала, як Олену
і спинити, бо та радесенька була хоч до вечера
товкти про свого боярина. Далі, буцім-То не вто-
ропала, про кого вона росказує, Та й каже:

»Приспівай же йому вже добре, та добре.є
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-- Та се не йому! хиба ти не чуєш? крик-
нула на неї Олена: се я Васплеві хочу приспівати.

»Та щі там за Василь тобі дав ся?« каже
Маруся (а се вже у дівчат така натура, що котра
якого парубка полюбить, то знарошне стане ко-
рити, щоб другі його похваляли). От, не видала
твого Василя, каже, і відкіля він тут узявсь?
і з якої слободи забрів сюди У«

-- Але! мабуть чи не з слободи! Він з го-
рода, він свитник, коли чула. Та що вже за за»
взятий! Вже де появить ся, то усі дівчата около
жього. Ї танцьовати і жартовати, не узяв Його біс.
Та й красивий же! Бач, як вихиляєть-ся, за тин
держачись! Спина так і гнеть-ся, неначе молодий
ясенок, а з впду як намальований; очи йому як
зірочки, а патап так і мотають ся: бач, по ку
тпецькому...

зМабути ти його любиш, так тимі хви
ледве промовила Маруся, ховаючи очи у р. .
а сама як на вогні горіла від Олениних росказів.

-- Потураї, що люблю! Пожалуй би любила,
так він на таких і не подивить ся. Кажуть, що

його хазяїн та хоче його у прийми узяти, а дочка
красива та й красива і дуже багата. Він і сам
ма копійчину: адже ти бачила, що й за шапк
та викинув аж гривенника; оттак і усюди він
робить. Вже як би не б

Тут підбіг Денис, та й потяг Олену до танцю
за рукав. Вже вона його і лаяла, і кулаччам у
епину товкмачила, так нічого і не зробила : потяг
та й потяг. А їй пильно хотілось з Марусею по-
сидіти, та про парубків наговорити ся.

Зостала ся Маруся сама. Узяли її думки
та гадки; а як згадала, що Олена казала, що
Його хазяїн та бере його у прийми і що віддає
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дючку і красну і багату, та й зажурилась! Схп-
дила головоньку на білую ручку, а саїзоньки
з очиць так і капотять! От обтерла їх хусточкою,
закрила ся рученькою, та й дума: зх, лихо мені
тяжке! Лучше б я його не бачила!.. Як то мені
його забувати?.. Тим-то городянські дівчата...
у них і парубки свої, не такі як у нас, що ні
ча що і дивитись... Піду швидче до дому (а сама
ні з місця), стану поратись, робити, то може
й забуду... так-то й забуду! Ох, доленько моя лихая !
Тепер сих горішків нігде не подіваю, так при собі
і носити-му, більш Бі на що, тільки на память.
Хоч-би на сьміх вони мені сказали... (та сеє ду-
мавши, потрясла у жмені горішки, та голосно
й промовила :) зчи він менелюбить?Ціт, чи лишка ?є

-- Ціт! і любить тебе від щпрого серця!
обізвавсь Василь, щоб вже давно стояв биля неї
і дививсь на її смуту та не знав, як заняти.

зОх, мені лишенько!є крикнула Маруся
і стрепенулась як тая рибонька, ускочивши у-в
ятір. Хто такий У про кого ви говорите? пита
й сама не зна, длячого і об чім.

-- Той тебе любить.. про кого.. ти думала...
казав Василь, задихаючисьвід несьмілостиі з ляку,
як почув, що вона ма когось на думці.

»Та я. ні про кого не думала. я такс
сказала бідна дівка, та й злякалась гріха, що
з роду у-перше збрехала: а опісля й каже: »хто б
то мене й полюбив?

-- Марусю, Марусю! каже Василь, тяжко від
серця здохнувши: та й впять на-сплу дух перевів
і каже: я знаю такого.

-- "Маруєю, Марусю! а ходи-ке сюди!є так
клпкнула її та ж Олена. Маруся ні жива ні мер-
тва! Злякалась того, що Василь став з нею го-
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ворити, та ще так голосно; а тут ще й то, що
Олена бачить, що вона з чужим парубком розго-
ворює, а опісля і сьміяти меть-ся їй: а що най-
більш те їй було страшно і жалко і ніби досадно,
що Василь каже про когось другого, щоїї любить,
а їй би хотілось, щоб він їй сказав, що він сам
її любить. От як злякалась, скочила з місця, та
й не може і ступить, а Олена знай їй кличе: 2Та
йди сюди, ось ось-де я.« А Василь теж став як уко-
паний і не зна більш, що й казати. На думці б
то й багато де-чого є, так язпк не слуха, не по-
левельнеш 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 обоє сердешні і не знають, на
яку ступити і чи йти їм куди чи що робитп У

Вже сама Олена прийшла ло Марусі і пи-
таєть-ся, чи вона тутечки довго буде?

зНі, каже Маруся, уже мені пора і до дому.
Нічого більш тут дожидатись.« Та сеє кажучи,
так важко здохнула, що крий Мати Божа!

-- Ти отсе Йду до лому, каже їй Олена:
мати прислала за мною. Чи знаєш, що? Ходім
завтра у-купі на місто; мати казала де-що купо-
вати, так ходім 30 мною, ти таки усе ше

знаєш.

зДобре, ходім. Моя матуся щось не здужа,
так щі нам треба, я й куплю; заходь тільки за
мною,є сказала їй Маруся.

-- Вайду, зайду. іди мене до оход сонця.
Холім же тепер у-купі до дому, та в перекулки
купим кисличок.

От подруженьки, побравшись за руки, і пі-
ша собі.
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Зоставсь Василь, і стоїть сам не свій. По
його думці, він, бачить ся, закинув Марусі на
догад, що се він її любить, і дума: коли-б 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 пі панства. Так бо почерво-
ніла. як я їй став закидати, щоїї полюбив, і очиці
опустила у землю, а рученятамп усе хусточну
крутила, вже вірно з серця: а як пішла за Оле-
ною, то не тільки йому 1 словця не сказала, та

й не глянула на нього.
Сумовавши пішов він назирцем за Марусею

і бачив, що вона аж поки ввійшла у другу ву-
лпцю, то аж тричі оглядалась, -- а чого? хтоїї
зна! Дівчачу натуру трудно розгадати, бо вони
часто буцім-то і не люблять, хто їх займає, і бу-

-то Й сердють ся, а там собі нишком так його

  

їі
аюблять, що Й сказати не можно! Та такиі тії
правди нігде діти, що инша дівочка, ще моло-
денька, щі з роду в-перше побачить такого па-

 

рубка, що їй прийде по серцю, то й сама себе не
розгада, щоб з нею дієть-ся. На думці так би на
нього усе і дивилась би, і говорила б усе з ним
з одним і сіла б биля нього, так чогось-то усе
стидно: хоч ні душі нема близько, а їй здаєть-ся,
буцім-то уєї люде так на неї і дивлять ся, або
хоч і не дивлять ся, так по очам пізнають, що
вона з парубком говорила. Оттим-то така і жа-
хаєть-сяі вті іє, ві слова не сказавши парубкові,

що залицяєть-ся до неї: як же відбіжить від нього,
то й сама жалкує, та ба! вже не можно діла по-
правити! Добре ж, коли парубок не розсердить ся

    



  

та ще і у-друге стане ляси підпуєкати, так ще
не вовсїм біда; а як же подума: »лихоїї матери,
яка пишна! цур їй!« та й підвернеть-ся до другої,
так тогді вже зовсїм лихо! Ї сумує сердешна
і нишком поплаче, та притьмом нічого робить!
і вже-ж самій Його не заньмати, щоб не сказав:
»сама, каже, на шию вішаєть-ся.с

Смутна прийшла до дому наша Маруся, та
тільки не об тім. Вона думала. що Василь не
любить, а коли-б любив, то зараз прямо Й ск:
зав би, а то про когось другого казав, а об собі
ні пів слова. Та й Олена ж казала, що хазяїн бере
його у прийми, так се вже певно, що він любить
хазяйську дочку. Та як її і не любить? Вона собі
тородянка, міщанка, та, кажуть. хороша та й хо-
роша! А думаю, як убереть-ся, так намиста ще
більш чим у мене; а скриня з добром мала? та
ще, думаю, і не одна: там може такі великі та
розмальовані та на колесах; а подушок, подушок,
так може під саму стелю.. Так кудп вже йому до
мене! Він на таких і не подивить ся. Ось так
лумала Маруся, прийшовши до домуі сївши у хаті
ча лаві.

Дивила ся стара Настя, матиїї, лежучи на
полу та стогнучи від недуги, що дочка її сидить
смутна і невесела і нічого про весільля і не рос-
казує, і за діло не приймаєть-ся; дивила ся довго,
а далі стала питати:

зЧого ти, доню, така невесела, мов у воду
опущена чи не занедужала, нехай Бог боронить?
Гляди лиш, як ще й ти звалиш ся, що батько
з намибуде робити! Кажп бо: що в тебе болить Ус

-- Нічого, мамо! каже Маруся.
зЧи не порвала намиста, жартуючи на ве-

сєїльлі?« пита Настя.

  

 

 



-- Ні, мамо!
»Чине з'обидив тебе хто то батькові скажи,

він зараз уступить сяє
-- Ні, мамо.
зТак коли ж нема нічого, так чого так сп-

діти У Пила б по воду, пора наставляти вечеряти.«
-- Зараз, мамо, сказала Маруся, а сама ні

з місця,
Ложидала мати, дожидала, далі впять за неї:

і уговорювала її, а далі і еварплась на неї; так
вже на сплу, та на превелику сплу розколихала
її, що вона роздяглась і, не поховавши гаразд ні
скиндячок ні намиста і ніякої одежі, узяла кошик,
щоб то у-в огороді зільля нарвати, та замісць
огорода пішла до криниці по воду, неначе з ві-
драми; іде і байдуже. Та вже як прийшла до кри-
ниці і як стали над нею люде там сьміятись, так
вона тогді схаменулась і мерщій до дому. Шб-ж?
1 до дому вернувишсь не лучша була: затопила
у печі, і приставля горшки порожні; Замісць
шшона, щоб замняти борщ, вона сіль тре у ма-
котреті, та підашва борщу.. що ні озьме, до
чого ні кинеть-ся, усе не так, усе не до шмиги,

так що і старпй Наум, вернувшись до дому
і дивлячисьна таке її пораньня,ай: сам дивовавсь.

Сякстак віддавши вечерю, Маруся пішла до
коров, а Настя стала журити ся і каже Наумові!"
зОх мені диженько тяжке! ШЩб-ж отсе з Мару-
сею дієть-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, чі оне з очей
їй сталось?є

-- У ває, у жінок, усе з очей, заворчав
Наум. Чи дитина змерзла ва холоді, чи дитині
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душно в хаті, ви кажете: з очей; голодна, їсти
просить, -- 3 очей; наївшись, не хоче, -- і то
з очей; чи засьміялась, чи зажурилась, чи сіла,
чи встала, -- усе з очей, усе про все у вас очи.
А щб очи можуть зробити? Нічого, дивлять ся
собі на сьвіт божий, та й годі. Рукою чоловікові
біду зробиш, а язиком ще й гіршу, а очи нічому
непривинні.

зА чому-ж баби, котрі знають, та й злизу-
ють і шепчуть? Як-бповоно нічого, то нічого б
і не робили, а те

-- На те шепчуть і злизують, щоб таких
дурників дурити, як ти і прочії. Потурай тільки
їм: вони, пожалуй, раді, щоб тобі за все, про все
щептати, абп-б грошики лупити. А хто що може
чоловікові зробити, опріч Бога милосердного? Він
нашле біду, Він і помплує; тільки молись і Його
одного знай, а з тою бісовщиною, з ворожками
та з знахурамп не водись. Помолись, Насте, хоч
лежачи, Богу, коли пе здужаєш підвестись; і я
таки помолюсь, то й гляди, що Маруся наша
завтра зовсім здорова буде. Мовчи ж, он --
вона іде.

Маруся, зовсім упоравшись і поприбиравши,
розпитувала матір, чого треба на місті купити,
ї1 узяла у батька скільки треба грошей, послалась
на лаві, помолилась Богу, і зверх-усього вдарила
три поклони, щоб вже більш не думати про Ва-
епля. Її так батько вчив: коли, каже, тобі чого
треба, або журба тебе озьме, зараз до Бога. Влар
три поклони і проси, об чому тобі нужда, і жди
певно від Нього милости. Він наш отець, Він
зна, щб кому і у якоє уремя послать.

4 От з такою думкою лягла Маруся. Так щб-ж?
1 сон її пе бере. Те й діло, що дума. та не 0б
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"Василеві, де-то вже! Вона його ізнати не хоче.
та й на-щб їй він.. Він доси вже посватаний ;
адже і хусточка у нього, щб з кишені виньмав,
то не хлопяча, а притьмом дівоча, і вже вірно
вона йому подаровала.. та він же невеселий на
весільлі був.. отто мабути єкучав за своєю го-

та ще щоб я об ньому думала? Як би
Він собі і сидів, неначе один у лісі, ні

на кого і не дививсь.. Далі здохнула і дума:
і мене заняв тими горіхами, аби-б то вже так"...
Ні, Василю, не нашим дівчатам об тобі думати,
у тебе є своя... От уже любить її, думаю ?.. Ба-
чить ся, усе об ній так і думав, бо у-в очах так
і видко були слізоньки.. тепер вже вони доси
у купочці.. і вона вже, вірно, цілує його у тії
оченьки, щб як блискавка, як згляне, так і сьяє..
от вже не цілує вона їх!.. Того-ж то він по ній
мав плакати... Чого-ж я отсе плачу ?.. Ох, горечко
мені тяжке!.. Коли-б було знала, не ходила б на

- На-щб було розпитовати (Олену
про нього! Та дарма; я вже зовеїм про нього
і не думаю.. та й він же про мене тож. Може
він думав, що... теє-то... я б то.. що Баже: я знаю
такого, що тебе любить, а йому б то вже не
можно, що вже він посватаний.. Бог з тобою!
Нехай тобі Бог помага! І ожени ся, і люби ся...
Та чого-ж я усе плачу ?.. Оттого і туга така, що
за-чим я на те весільля ходила... Тепер засну вже...
Завтра чим сьвіт устану, піду на торг, та й ро-
зібю свою тугу. Боли ж з ним зострічусь на мі-
сті, то буцім його і не знаю, і не буду на нього
і дивитись. А вже він, вірно, з нею ходити-ме по
базарю, та дещо куповати-муть.. бо мабуть і ве-
сільля швидко буде.. То-то вже він буде рад, як
оженить ся!.. А вона?.. Чого-ж я заливаюсь слі-
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зоньками Ох бідонько моя!.. Ох, горечко моє!
Чого таки я на те весільля ходила

Оттак-то бідна Маруся, не хотівши і споми-
нати про Василя, тільки об нім однім і думала
і хоч-би тобі на часиночку очицями звела; пла-
кала та журилась цілісїньку ніч. А Й довга ніч
у нас на клечальній неділі? Вечірня зоря ще не
погасне, а сьвітова вже й заньмаєть-ся; блисне
Віз, та вже докотившись до сход сонця.

От і тепер. Тільки що зірочки засьнли у
Бога милосердного на небесах, тільки що розеь:
тились, та й то не зовсїм ясно а неначе скрізь
серпанок, соловейко стих бпля своєї самочки, щоб
ввиспалась хорошенько, не жахаючись; вітерець
заснув, і гілочки по садкам дрімаючи ледве-ледве
колишуть ся; тільки й чути, що через греблю на
адтоках водиця цідить ся і мов хто нищечком

казку каже, що так і дрімаєть-ся, асто усюди ти-

хесенько.. Ажось -- недовго, зірочка покотилась,

далі друга, третя -- і поховались у синьому небі,
мов у море канули, а прощаючись з зємлею
трошки сплакнули.. от від їх слізоньок пала роса
ла землю. Канулаїї крапелька, зашелестіла у аєрі
-- і прокинув ся вітерець, та й поколихавти-
хенько гілочки по садкам та по ліскам, От і по-
прокидались птичі самочки, лупнули очицями,
зацмокали носиками; тут зараз їх самчики, що
биля них дрімали, попробурковались і з радощів
-- що настає впять божий день і вони будуть
з своїми самочками літати, гратись, любитись,
і що може яка і яєчко знесе -- з таких то ра-
дощів заспівали своїх пісеньок, щб рано й вечір
хвалять Господа небесного, отця, милосердного
як чоловікові, так усякому зьвірю, птиці, та Й са-
мій манюсіньцій комашечці, що й оком не вздриш,
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А не-хто вже виспівувать, як соловейко! Заще-
бетав, залящав, зачиркав, засвистав, затріщав...
то стихне, ніби пошепче своїй самочці, як її лю-
бить, а вона йому мабуть скаже, що й вона Його
любить і похваля його пісеньки, то з радощів
й кне на увесь садок; й як промеж того ще

й носичками поцілують ся.. тут він вже і не стя-

мить ся: зажмурить ся, защебече, затерчить, що
аж неначе охрипне, та знову ще дужче лясне.

Задрибоче, що аж дух йому запираєть-ся.. Та
усе-ж то так гарно, так гарно, що росказати не
можно, а на душі весело!

От на березах і лпстя зашупотіли промеж
себе, що Й вони, по ласці божій, будуть красо-
ватись на ясному сонечку. -- Схаменулась тра-

вонька, як скропила її небесная рісочка5 підня-

лись стебелинки, розпукались цьвіточки і пороз-

зівавши ріточки свої, надихали на усю долину
таким пахом, що, почувши його, забудеш про усе
ітільки, здихнувши, подумаєш: "Боже мплосерд-
ний! Отець наш небесний! Ї се усе, щб тільки
є на земаї, у воді, під небесами, се усе Ти тільки
по єдиному мплосердію свойому для чоловіка с0-

творил єсп? А він, сеє мізерлеє созданіє, ся би-
лина, ся пиль і порошина, чи він же Тобі бла-
годарпть? і як?.. 0 Боже праведний! будиі усегда
мплостив нам грішним!..: Більш сього не вміємо
щоб і сказать!

От і рідесенький туманець пав на річеньку,
мов парубок приголубивсь до дівчиноньки,і у-купі
з нею побігап ховатись меж крутими берегами.
Далі і хмарочки стали розходитись, 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 крутиї
тори, щоб тільки відтиля дивити ся на те, що
тут буде!.. Ось і зачервоніло на тій дорозі, де
йому треба йти, і розієлалось мов сукно, як кар-
мазпи красне; далі неначе ерібні цьвітки по прому
жто посипав, а тут і увесь путь став мов золотим
піском по червоному полю посипаний. Зазолоти-
лись і верхіви дерева по лісам, і ось золотий по
них пісок спплеть-ся по дереву низче, усе низче,
низче.. Усе стихло.. Чогось жде!.. Стало винирять
зева землі. що 2 І сьвіт і огонь і краса. Ї вж
і на крайок його не можно зиркнути оком, щб-ж
буде, як усе явить ся миру золоті промін
від нього обсипали усю землю, і самії небеса
стали ніби ще красче.. Усе мовчить, жада, щоб
швидче явила си у повноті краса миру.- Гдеть,
викотилось зовсім, озирнуло землю і неначе по-
велівало: гХваліте Господа, що создав і мене
і вас, і кожний день посила мене давать усьому
миру сьвіт і усякому диханпю жизть..« Тут знова
пташечки неначе по чийомунаучению защебетали,
усе мов знова ожило, чоловік знов принявсь за
діло євоє.. і що то: увесь мир ізрадовав ся!
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Ось вийшов і Василь із садка. Він добре

чув, що Маруся з Оленою змовились у-купі йти
ча місто, так він і не пішов вже до дому у го-
род, а у тім-же селі, від города веретов з чотири,
скитав ся усю ніч, іяк єтало сьвітати, то він
вже і беріг їх. Визправши із садочка побачив,
що дві дівчини геть-геть відстали від прочого
мароду, тихенько йдуть собі ї розговорюють; він

ТВОРИ КВІТКИ І. 5
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зараз відгадав, що хто то йде, бо серце у нього
тьохнуло і подало звістку. Отто він і пішов, бу-
цім-то у город. тихою ступою, похиливши голову,

мов задумав ся: а у самого аж жижки трусять

ся і дух йому захватує від радощів, що ще по-
бачить Марусю і поговорить з нею.

От ідуть дівчата: Олена як та сорока скри-
гоче, щб на ум збреде, а Маруся буцім-то і слуха,
та усе про своє гада.. аж зирк! і пізнала евого
Василя!.. Руки й ноги затрусили ся, у животі
похолонуло, 1 дух занявсь і сама ні з місця.

зТа йди бо швидче їс крикнула на неї 0-
лена: зчого ти зопинаєш ся? і так опізнились.є

-- Та хто його зна, чи спіткнулась, чи що,
каже Маруся, сама ж ні з мієця, хоч так би і ле-
тіла до Васпля, як та голубка до голуба: бо вже
й забула, що мабуть він не її любить, що він
вже поєватаний на хазяйській дочці. усе забула,
а тільки того й бажа, щоб бути ті з своїм
Васплечком.

От як почув Ваєпль, що дівчата вже за
ним гомонять, озирнувсь до них, зняв шапочку,

поклонивсь і каже: зДобрий-день, дівчата. Боже
вам помагай ї«

-- Спасп-бі !,.. нехай і вам Бог помага! ека-
зали йому у-в один голос дівчата.

От їм і каже Василь: »Чи не бігла против
ває яка собака ?є

-- Цур їй, пек від нас! каже Олена: ми її
не бачили; хиба де біга?

»бсь ечка тільки перед вами кидалась
на людей,є казав Василь: »то проженутьїї, а вона
відтиля забіжить, та й не знаєш. відкіля її і сте-
регтись. Та така сердита, на всїх так і кидаєть-
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ся. Так я отсе впломив собі коляку, та йду
і озпраюсь.є

-- Ох лпшечко! я її боюсь. Вернімось, Має
русю! каже Олена.

»Не бійтесь, дівчатка; адже ви у городі я
у город, то з вами буду йти, а коли набіжить,
то ває обороню. с

-- От за се спаси-бі! Тепер нам, Марусю,
не страшно, сказала Олена,а сама радісїнька б)
що з парубком буде йти усю дорогу. Оттак
шли собі у-купці.

Зовсїм же то наш Василь збрехав, що будьто
там бігала яка-б то собака. Се він знарошне їх
налякав, щоб вони припросили його проводитиїх
і щоб не церемонили ся з ним іти.

Ось як ідуть, і Василь їх попережа -- зві-
ено вже, молодецька походка против дівчачої --
та й піджида їх; от Маруся зблрала ся, як би то
з ним заговорити, а далі й Бачите, як мп
тихенько йдемо і ви нас кидаєте. Може ми
вам боронимо ?«

-- А чим? каже Василь.
А Маруся каже: »Тим, що може вам... пильно

треба у городі бути? Може вас хазі хазяїн
жде? Се-б то на догад буряків, щоб вппитати
його, чи не скаже чого про хазийську дочку.

-- І вже мені тепер город! забув про його
і думати, сказав Василь, а далі тяжко здохнувши,
і каже: Одно в мене на думці, колп-б то Бог
поміг! Тільки за тим і піду до хазяїна, щоб...

зА чому ви учора на веєїльлі не танцьо-
вали ?« перебила йому Олена, та й почала з ним
пащиковати. Він їй слово не хотячи скаже чи не
скаже, а вона Йому десять; та так і стриже, так
і єтриже, та вигадує та докладає та придираєть-
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ся, що вже Василь ніяким побитом і не відче-
пить ся від неї.

А сердешна ж то Маруся зачепила було
Василя, тепер і сама не рада. Вжезж тепер він
не таючись сказав, що у прого щось є на думці
і що за тим тільки і йде до хазиїна. Се вже
певно, щоб домовитись об єватаньні на його
дочці.

(ут у таких думках та гадках іде не йде,

і ноги не служать; і сердить ся на себе, чого
вона на торг пішла, сердить ся на Василя, чого
він їм на зустріч попав ся, і вже мов засватаний,
а з чужими дівчатамп ходити-ме по базарю;
сердить ся і на Олену, чого вона така вес
чого так з засватаним парубком пащи сере
дить ся на усіх і за все, а сама не зна, на кого
і за-що,

От прийшлау город, походили по базарю ;
Олена зараз екупила усе, щоб треба їй було, а
Маруся тільки ходить за нею та сьвітом нудить
і усе нападаєть-ся на Олену, шо притьмом пора
до дому. А Василь усе з ними ходить, та -- як
той міхоноша у колядці -- носить Марусин ко-
шик, та склала. що Олена купує. Далі осьміливсь
якось-то епитати Марусю (бо бачивши, що вона
усю дорогу мовчала, думав певно, що вона на
нього сердить ся), та Й пита:

»А ти, Марусю. чом нічого не купуєщ?є
-- Та менї небагацько.. де-чого й куповати,

каже Маруся, та Й відвернулась від нього, щоб
і не дивитись на чужого жениха: тільки й треба
купити матері.. кресало на люльку,» й батькові.
ниток краєних.. на мережки до
вичини.. на Петрівку.
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Фттак навернякала наша Маруся, що трохи

й сам Василь їй у вічи не насьміявсь;" ще то

добре, що не чула сього Олена, торгуючи у пе-

рекупки митильки.
Василь тільки собі тихесенько усьміхнувсь,

бо догадавсь, що щось не так воно є, та їй узявсь,

інб треба було Маруєї, купити. Покупивши і по-

складавши у кошик усе до купи, каже: зВжеж

як хочете, дівчатка, а я вас опровожу аж до дом

щоб оборонити вас від собаки; та й мені таки

у вашім селі є до чоловіка діло-є
Опять таки Василь збрехав: не було йому

ніякого діла ні до якого чоловіка, а хотілось По-

му.» та побачимо, щоббуде дальш.
От і пішли вони собі виять у-купці з го-

рода. Тільки що вийшли з улиць на степок, от

Олена як крикне: »Ох я дурна та бож гвільна 1

Забула зайти до шевця по батькові чоботи. що

тут мені на сьвіті робити є
Потолковавшись, порадились, щоб Олена

сама вернулась у город за чоботами, за-тим що

не далеко і у вулицях не страшно, а Василь

щоб зостав ся биля Марусі і щоб тут-же дожи-

дали Олени, а вона мусіла швиденько вернутись.
От як зостали ся у двох Василь з Марусею

та й посідали на горбику, зараз Васильїй і
»Маруєю! хоч ти розсердиш єй на мене,

хоч проженеш від себе, хоч не звелиші ніколи на

очи попадатись, а я таки тобі тепер договорю, щі

учора хотів сказати
-- Щоб там таке спитала ся Маруся, а сама

злякала ся так, що не можно й роеказати, а сама
не зна чого.

»Марусю! Чи я-ж один був би такий на

сьвіті, щоб, побачивши тебе, не полюбив щиро?
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  Люблю тебе, Марусенько, усім серцем моїм, люблю
тебе більш усього на сьвіті! Не сердь ся на
мене, не відворочуй ся, не затуляй очиць твоїх
білою рученькою; дай їй мені сюди, нехай при-
торну її до євого серденька, та тогді хоч і вмру,
жоли тобі невгодна щирая моя любов!.. Шо-ж ти
мовчиш? чом не глянеш на мене». Промов до
мене хоч пів словечка: єкажп, що ти не сердиш
ся за мою любов. Роззнавай мене, розпитуй про
мене, може таки про мене що небудь і добре
почуєш.

Тільки що став так Василь говорити, То
Маруси і не стямилась: серденько в неї так і
бєть-ся, а сама як у лихоманці, так і трусить ся,
боїть ся, і сама не зна чого: коли-б земля роз-
ступила ся, так би вона і кинулась туди, та Й...
Василя потягнула б за собою: коли-б їй крила,
полетіла б на край сьвіта.. та не сама. а усе б
таки з Васплем. Шб-ж їй робити ? Земля не роз-
ступаєть-ся, крил у неї нема, ноги неначе не її,
одну руку вхватив Василь та й держить биля
свого серця, а воно так-же колотить ся як і внеї,
очицями зовеїм сьвіта не бачить, а ще-такп дру-
гою рукою закрила їх, та й питаєть-ся Василя
так тихесенько, що й самагаразд не чула: зАдже-ж
ти просватаний 2...«

-- Ні, Марусю, ні на кому я не сватаний
і ні об одній дівчині до сієї 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 тебе й дихати. Та й де я найду
жрасче тебе?

зА хазяйська дочка? Адже він тебе бере
у прийми є сказала Маруся, вже трошки сьміліш,
бо на серці їй не так вже важко стало.
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-- Не тільки хазийська. дочка, та хочеби ко-
ролівна, хоч княгиня, та хоч-би і сама охвице-
рівна, не подивлюсь ні на кого, усїх презрю для
тебе. Одна моя втіха, одно моє щастя, коли ти

мене будеш хоч трошечки любити!.. Розиитай про
мене; цілий год ждати-му, тільки..

»Б, год!.. так довго бо.
-- Скільки хоч, щоб хоч роби зі мною, тільки

не проганяї від себе, не сердь ся...
2Та я і не сержусь-.«
-- Чогозж ти закриваєся, чого відвертаєш

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...є
-- Так зглянь же на мене, не закривай ся!
зАле! ще б і не закриватись.. Мені бо

стидно.є
-- Чого-ж тобі стидно? скажи! Тут нема

нічого, щб я ка:
зА тож і не стидно

люблю? Ні за-що у сьвіті не скажу
сказавши, як заплаче гірко і стала його прохати:
зВасплечку, голубчику, соколику мій! Не випиту
же в мене, чи люблю я тебе; я сього тобі з-ро,
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, нікого не хотіла любити, цурала
ся парубків, а як побачила тебе, сьвіт мені не
змилив ся, усім я нудила, усюди я скучала; а як
оказали, що ти  просватаний, так я Й сама не
знала, щб й робити...«

м ЖМарусенько моя, лебідочко, зірочко моя,
рибочко, перепілочко! приговорював Василь, обни-
маючи свою Марусю. Я-ж землі під собою не чую...
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я мов у раю! Чи не епаю лишень я
правда, що ти любиш мене, Маруєенько
мені, правда?

"Не скажу, Васплечку: єй Богу, не скажу!є

Чомеже (не хочеш завірити 06 моїм

Так се
Скажи

"Стидно бо!
-- Марусю! отже поцілую, коли не скажеш.

»Та хоч десять раз цілуй, аби не я тебе,
а усе таки не екажу...«

-- Оттак же оттак.. оттак же приго-
ворював Василь, цілуючи її раз по пять не від-
дихаючи, та впять знову за теж, та аж вже не
зміг і єлова промовити. А Маруєя лежить у нього
на руках і сама себе не тямить, чи вона у раю,
чи вона де? Так їй хорошіб було! Хоче щось ска-
зати, і слова не вимовить: хоче від нього ви-
рвать ся, так неначе прикована до Васплевої шиї:
хоче зажмуритись, так очи против її волі так
і зазпрають у Василеві очи, що як угільля на
вогні палають; хоче від нього відвернутись, а
і сама не зна, як горнеть-ся до нього.. А він?...
Він тільки розгляда її, неначе їсть її очима: за-
був увесь сьвіт: хоч-би йому тут з пушок палили,

  

 

    

 

 

 

  

 

тільки що розгляда свою Марусеньку, держачи
на своїх рука:

Далі схаменулась вона, здихнула тяжко
і крізь сльози єї у! щб се 30
мною сталось? Нічого не тямлю, не знаю сама
себе; тільки у мене й на думці, що ти мене аю-
биш, що ти мій.. та більш мені нічого і не треба.
Боюсь тільки, чи нема мені за-те гріха де
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-- Вачщд, моя Марусенько? сказав Василь,
пригорнувщи її до свого серденька, поціловав
щиро.

зОх, не цілуй мене, мій сизий голубоньку!
Мені усе здаєть-ся, що гріх нам за се.. Боюсь
прогнівити Бога!...с

-- Так ячя тобі, моя Марусенько, тимеже
Богом божу єя, що нема у сьому ніякого гріха.
Він повелів бути мужу і жоні; заповідав, щоб
вони любили один одного ї щоб до смерти не
розаучали ся. Тепер ми любимо ся; даєть Бог,
сповнимо сви закон, тогді пе розлучимо ся
по вік нашу а до того часу, як зійдемо ся, нам
можно без гріха і любити ся, і голубитип ся...

»А не дай Боже, як..« сказала Маруся, та й
притулила ся до Василевого плеча; і не доказала
їі боїть ся зглянути на нього.

-- Не доведи до того, Боже! аж скрикнув
Василь і аж злякавсь, подумавши, про що Ма-
руся йому тільки нагадувати стала. Буду - каже
-- тебе, моя зазуленько, як ока берегти. Ніяка
скверная, бісовська думка і на сериї не буде. Не
бійсь мене, я знаю Бога небесного! Він покара
за злеє діло, усе рівно, що за душегубство. Не
бій ся, кажу, мене; і коли-б вже й так прийшлось,
щоб ти стала забувати і Бога і стид людський,
то я тебе обережу, як братік сестрицю...

зБратіку мій милесенький є скрикнула Ма-
руся і обняла його рученятами; довго дивила ся
йому у вічи, як тая ясочка, а далі й каже: 2Те-
пер я сама тебе поцілую аж тричі, бо знаю, що
й в тебе на думці нема ніякого худа.« Та й прп-
пала йому на плече, зазираюви йому увічи, та
так пильно, ніби той баранчик, щб його хотять
різати а він жалібно дивить ся, так ї вона зир-
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нула на Васпля, а сльозинка, неначе тая росочка
на цьвіточку, так у неї в очицях засвяла; та так
жалібно, як тая сопілочка заграла, так вона Його
спитала: »Як же ти мене після сего покинеш є

-- Не говори мені сього, Маню! і не думай
об сїм, моя кришечко! Гріх божитись, а я от
смертельною клятвою побожуся, колименіне віриш.

зВірю, вірю, мій соколику, мій лебедоку!
іщо б ти мені не сказав, усьому вірити буду1..є

Багато росказовати, що там Василь з Ма-
русею розмовляли: забули про увесь сьвіт і де
вони є і щб кругом них; і як-бп не гукнула ще
з-далека на них Олена, то б, підкравшись ти-
хенько, бачила б усе, як вони поговорють, пого-
ворють, та й знова цілують ся. Як же почули
Олену, так зараз 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 пішап уєї у-купі до дому. Олена поду-
"Що се єтало єї з нашою Марусею? Ні-

ла вона така весела і говорлива, та
ще з парубком, що було їх жахаєть-ся, як не
знать чого, а тепер сама заговорює, жартує, вига-
дує і знай сьмієть-ся з Василем, а мене буцім
і нема з нею. У ранці як ішли, так пари з уст
не пустила, а тепер не замовчить ні на часинку
у ранці на-силу ішла і на мене нападалась, чого
я спішу, а тут поперед уєїх біжить, землі під с0-
бою не чує, та знай кидає на Василя то пісоч-
ком, то скппочками, а він її ловить, а ліймавши.
аж руки крутить. Се щось недаром! Тривай ли-
шень, ти смирна, що нас було за іграшки з па-
рубками кориш; я тобі віддячу..є
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Стали доходити до села, от Василь і каже:
»Тепер же прощайте, дівчатка. Мені так ве-

село було з вами; спаси-бі вам і дуже спаси-бі
за все, за все, за все. Не знаю, коли то з вамп
побачусь?« (А у Марусі аж слізоньки покотились;
обтерла швидче хусточкою, щоб Олена не бачила,
та й стала буцім-то пісеньку мугикати і неначе
підтанцює під неї та сама пильно дивить ся у
вічи Василю) »Нате ж усе, каже Василь, ваше
добро; вибирайте з кошика; може чи не загубив
я чого? А я вже піду своєю дорогою. с

От дівчата стали вибирати. Олена усе за-
брала і поклала за паз уху, а Маруся, перегля-
дівши, поклала у кошик, і пішли собі. Тільки
що відійшов від них Василь чимало, аж Маруся
буцім-то схаменулась і згадала, і к

зОттак же! усе позабпрала, а синій камінець,
що батько звелів купити, я й не взяла у Василя.
Побіжу, доженуйого! Доганя, а сама знай кри-
чить, щоб він підождав. Вже-ж щоб то Василь та
не почув би Маруспного голосу! Не знаю! Сто-
їть як на шпичках і дожида, щоб Маруся під-
бігла до нього і що то вона Йому скаже?

Ось що вона, догнавши його, казала: »Я
знарошне буцім-то забула у тебе синій камінець,
щоб тобі нишком єказати: приходь сьогодня на
озера, щб у нашому, бору; я там буду, то ще по-
говоримо. Пусти ж, не заньмай мене, щоб Олена
не догадалась. Кб сюди камінець і прощай, мій
соколику милий! приходь же! Сказавши, т
скільки є духу до Олени.

Олена ж усе підглядала, та й дума собі:
зДобре-ж до якого часу! Не буде мене тепер
зушиняти ї«
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Прийшла Маруся до дому; батечку! весела,
моторна, і говорить. і росказує, і пораєть-ся за
тріох, так що мати. дивлячись на неї, аж повесе-
лійшала і їй полегшало. Хотіла було еваритись
на дочку, за-чим довго проходила, так та-ж як
узяла около неї леститись і приговорювати і роз-
важати її. а сама шіч топити, зільля кришити,
торшки наставляти, так що горить у неї діло.

Не вспіла мати оглянутись, вже у Маруєї
і готов обід ла, ручки зложила, і знай матері

як-то їй добре було іти на базар хо-
лодком, шо бачила на місті, як торговалась, як
куновала, і кого бачила, і з ким говорила, і яка
проява лучилась, усе, усе, до посліднього раз по
пять роєказовала : тільки про Василя ні чичирк!
Вона б то й хотіла матері росказати, та не знала,
з якого кінця узятись, та й подумала: нехай-же
спитаюсь у Ваєпля; він мене навчить, як про се
рееказати.

Прийшов і старий Наум; обіда і дума:
З-роду Маруся такого мудрого борщу не варила,
як сьогодня; і мясо добре єпечене, і усе таки
гаразд, а лучше усього, що сама така веселенька
і усе вигадує і жартує. Далі і каже Насті: »Бач,
я-ж казав. що не треба пі злизовати ні шептати,
само мпнеть-ся.«

Після обід чи прибрала Маруся, чи не при-
брала, мерщій вхопила глечичок. та Й каже:
з Піду ж я, мамо, назбираю "вам суниць; Там та-
ких багацько на базарі було, і наші дівчата гор-
шечками так і носють. Ї вам назбираю, і може
де-що і продам. Ще мати їй нічого на се і не

  

  

  

 

 

  
 

  



сказала, а вона вже і за воротами, і прямо по-
єпіша у бір на озера. Хоч ї бачить по дорозі
суниці, та не збира, п дума: зВасиль мене вже
мабути жде, піду швидче до нього; а як посижу

ним, та вертати-мусь до дому, тогдї і ягідок
назбираю. є

Недовго шукала вона свого Василя: тут
зараз і є. Як же зійшлись, так дарма що тільки
може часів три не бачились, а так неначе десять
тод різно були. Обнимаютьси, цілує одип одного,
розговорюють, росказують; то побравши ся за
рученьки ходіть, то впять посідають, то впять
за те-ж. І не счулись, як вже стало вечеріти.
І тож бо правда, що коли будеш у-купиї з тим,
кого любиш, то день так тівидко пробіжить, як
часиночка.

От Маруся перша крикнула: зОх, мені ли-
шенько! Чи бач, де вже сонце є

-- Так щб-ж? питає Василь.
»А те, каже Маруся: як я до дому піду?
-- Не бійсь нічого, я тебе опровожу.
»Не те, щоб я боялась, а те, що ягідок не

збирала ; а я за ними і просилась у матери. Що
мені тут на сьвіті робити У Роскажу матері, що
заговорилась з тобою, та й забула.

-- Ні, Марусенько, потривай ще матері об
мені говорити.

зА чому
-- Ще, моє серденько, не уремя. Треба пі-

дождати.
зА як се можно? Матері і батькові треба

усе зараз росказувати і ніколи перед ними не
брехати. Що-ж я тепер ек: що не набрала
суничок є
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-- Що хоч, Маню. те й скажи, а тільки не
товори про мене: я сам, як прийде пора, я сам
скажу.

зТак гріх же орех і перед ким небудь,
а не тільк

-- Се не брехня, і їм треба усе росказати;
тільки як скажеш тепер, а вони мене не знавши
подумають, що який небудь ледащо, що тільки
зво тебе з ума, Тебе будуть лаяти, мене ста-
путь цуратись, 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 пришлю людей, Тогді їм усе і
роскажеш. То брехня і гріх. як зовеїм потаїти,
а то ми тільки прежде якого часу їм нічого не
скажемо. Чи тек, моя наняночко У спитав, та Й
поціловав її щиро, від серця.

"Може воно і так, довго подумавши Маруся
ска Я вже нічого не знаю, а усе робити-му,
щоб мені скажеш, Тільки вже, Василечку, мій ко-
заченьку, як собі хоч, а я вже більш до тебе не
вийду ні сюди, ні на вулицю, ні на базар, нікуди.«

-- А сезж чому? спитавсь Василь, зля-
кавшись.

»Як собі хоч, а тільки, по моїй думці, се
вже гріх, коли чого не можно матері сказати, та
теє і робити нишком від неї. Хоч розсердись
зовсїм, не тільки так насуп ся, як тепер, тільки
вже я не прийду, і не дожидай мене, і не шукай
мене. Пніе діло, як-бп я посватана була, тогді б
і нічого: а то хто-небудь побачить, та про мене
ще і слава піде. Не хочу, не хочу! нехай Бог
боронить! Мені тепер і Олени страшно; вона
зцось дивилась на нає пильненько, як вернула ся
з города, і усе щось собі під ніс бормотала. За-
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раз же прийшовши, піду до неї і усе їй роскажу
ії попрошу, щоб до часу нікому не говорила. Про-
щай же, мій соколику, мій Васплечку! Не сердь
ся ж бо на мене; адже ти кажеш, що скоро при-
шлеш старостів, от ми нена довго розлучаємось.«

Скільки не просив, як-то ні молив її Василь,
щоб таки виходила сюди хоч через день або через
два, так ні за-щб 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 брехухах зостатись: пішла против че-
реди, знавши, що й Олена кожного вечерато;
виходить. От і хотіла їй усе про Василя рос
зати і просити, щоб мовчала.

Олена не вийшла против чередиі дівчата
сказали, що сьогодня ранком, поки вона була на
істі, приїхали старости і жених, аж з хуторів;

та не подивились ні на закон і ні на що, бо чо-
ловік крілко хоропшії, і рушники ранкомподавали,
далі звінчали і узявши її з батьком і матірю,
поїхали, і там на хуторах, аж веретов за двадцять,
ії весільля будуть справляти. -- Агу! нашій Марусі
трошки легше єтало, що не буде євидітеля, як
вона подружила з Василем.

Прийшовши до дому, тяжко їй було відбре-
хуватись перед матірю, що не принесла ягідок,
бо з-роду не брехавши ні в чім, не знала, як
і викрутитись і піб сказати? Сяк-так, то чередою,
то Оленою, затерла, замяла діло -- і кінці у воду.

Поки поралась та прибирала і була з ма-
тірю, так їй і весело було, а тим більш, що матері
стало легше і вже піднялась з постелі; батько
тож веселий і ласкавий був до неї; от вона не
тільки не журилась, та ще сама собі дяковала,
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що так з Василем зробила : і ходячи і пораючись
усе коли-б півидче можно було росказати
про Ваєнля, то якби гріх з душі.

Як же лягла на постіль, так і не подумала,
щоб спати. Зараз прийшов їй на думку Василь,
як то він мабуть журить ся, що не скоро з нею
побачить ся: та як і їй бути? як, не бачившись
з Василем неділю, або може, нехай Бог боронить,
і дві, як і жити на сввіті.. »Пще 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 здумавшисе, як засоромилась !
і по ночі чує. що впд у неї як жар горить! з Що-ж
отсе я наребилі дума собі: зчи сезжо я, що
і али не хотіла об хлопцях» Скрізь землю б.
пішла від єтида і сорому! А щоб, як ще Василь
надо мною евмієть-ся У« Тут ій ще душніш стало:
а далі, як роздумала, що Ваєпль зовсім не такий,
щоб йому сьміятись, і шо він божив ся, що її
кріпко любить, то і утихомприлась, і тільки того
соромилась. що.. ціловала ся з ним і у бору довго
ним спді. а се-ж вже, так дума, і в-перше

і в-останнє. Се на мене любов напала, а матуся
любов як сон: Ні си, ні заспит,

ілиб робипі не знаєт, мов в-ві сні. Борони, Мати
Божа, щоб я гіршого чого не зробила! Та як не
булу з ним бачитись, то і жартовати ніким
буде. Добре ж я зробіїла і сама собі дякую, що
незвеліла Пому до себе ходити. с

Так собі порадившись, устала (бо вже і роз-
сьвіло), і зараз принялась поратись. Що-жУ Тут
корову доїть, а сама озпраєть-ся, чи не йде Ва-
силь. По воду пішла, оглядаєть-ся Василя; у хаті
сало товче, а на двері погляда, чи не Василь їх
відчиня. За стіл єїла обідати. а сама у віконце
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усе зпрк та зирк, чи не йде Василь. І жде його
і не жде, і хоче, щоб прийшов, і боїть ся, щоб
не прийшов.

Після обід, у хаті сидячи, дума: »коли-б не
ввійшов! піду на вдвіря.: На двір вийде: зколи-б
не йшов вулицею, та щоб мене не побачив; піду
лучше у хату.« І так знай сьвітом нудить у день
а нічю мало чого й спить, усе їй те на думці, що
коли-то вона побачить Василя і коли-то не буде
з ним розлучатись.

І Василь не лучший був її. Не тільки ро-
боту, покинув хазяїна і город; знай блука круг
села, де жила Маруся. Ходить, ходить, у бір піде,
над озерами, де з нею спдів, сяде -- нема Ма-
русі, не йде Маруся. По селу вулицями ходить,
та не зна, де її хата, не зна, як і батька її 30-
вуть і прозивають. Маруся та й Маруся, більш
йому нічого не треба було знати,і він її не ши-
тав, застим що ніколи було: усе їй росказував,
як її любить, або слухав, як вона роеказовала,
що як вона його любить.

От вже і пущаньня пройшло, тиждень Пех
трівки минаєть-ся; ходить наш Василь і не зна,
щб вже йому і робити. Аж ось іде своєю дорогою,
бачить: чоловік віз мішки від вітряка, та, вісь
Йому і уломилась. Чоловік той хоче, щоб підвя-
зати як небудь, так шкапа не стоїть; і той чо-
ловік мучить ся з нею, а друге й те, що Й воза
не підниме, бо вже собі старенький був.

От Василь, парень-друзяка, побачивши сеє,
підійшов до нього, поздоровкав ся і каже: »Ке
дшшень, дядьку, я Тобі цоможу, а то не з Твоєю
еплою справитись з мішками і з шкапою.є Чоловік
той подякував і попросив помогти. Василь як
приняв ся, разом справили віз, і сяк-так, на тріїох
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колесах, можно будо доїхати. Чоловік ще більш
дяковав Васплеві і просив, коли по дорозі, про-
зводити його до двора, щоб часом не порозвязо-
вало ся, тогді він впять не здужа справити, а
вже й вечеріло.

Василь пішов за ним помалу і нічого не
розпитовав, бо йому до всього було байдуже,
тільки знай об Марусі й думав. От іде та іде за
возом, бачить: чоловік у тім селі, де Маруєя
живе, та повернув у вулицю: Василь зрадовав
ся: От, дума, тут пробуду, то може що-небудь
прочую про Маруєю, як то вона, моя галочка,
поживає. 4

Аж от ає чоловік на двір. Василь зирк!
біжить його Маруся на зустріч до чоловіка і кри-
чить: зДе се вп, тату, були? Ми вже вас..« та
й замовкла, як уздріла свого лебедика, та з ра-
дощів уже не зна, щб й робити! вернулась у хату,
та аж трусить ся і не зна, щб й казати.

На (се то віні був), позносивши мішки
у комору, розпрягши кобилу і упоравиш усе
з Василем, ввійшли у хату, посідали, поговорили.
"Василь вже не мовчав, то про се то про те роз-
питував; про себе росказував, як живе, де слу-
жить; звичайний був против Насті, а на Марусю,
щб тут микалась то в кімнату то в хату, то з хати
у єїни то з сіней впять у хату, і не дививсь 30»
веїм і буцім-то й не він. Ї вона собі дарма, неначе
його з-роду вперше бачить.

Посидівши Василь і наговорившись, став
збиратись до дому. Наум і каже: »Приходь, Ва-
сплю, коли хоч, до насзавтра обідати; неділенька

сьвята, іще наговоримось« Василь сказав, що
прийде, поклонивсь і пішов з хати, а Наум і
кашкнув: »А де ти, Марусю? проведи Василявід
собаки за ворота.є
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Марусі на руку ковінька: мерщій з хати,
і ще Василь не вийшов із сїней, вона вже і биля
нього і счепилась рученьками. Вона Йому і каже:

»Василечку ! як-би ще тебе не побачила хоч
день, то б і вмерла.«

-- Завтра, Масю, і я тобі роскажу, як я
страждав без тебе. Тепер зділай милость, прислу-
хай ся, щоб старі про мене казати-муть: чибу-
дуть хвалити, чи корити? Та ії роскажеш мені,
щоб я знав, як наше діло начинати.

»А ось-що я зроблю, Васплечку: коли мої
старі будуть тебе хвалити, то я повяжу на голову
червону скиндячку і коси покладу; коли ж, 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 зав-
трійого.« і

Увесь вечір Маруся, хоч ложки, миски пе-
ремивала, мисники змивала, піч мазала, мила ся,
та все так тихенько робила, що не чути було
вовеї; боялась бо вона, щоб через свій шелест
не пропустити якого єлова, щб батько і мати
казати-муть про Василя; а ті знай його хвалють.
Настя те й діло росказує, який він звичайний,
який собі красивий; а Наум хвалить, який то
він розумний, неначе письменний: »я -- каже --
знаю його весь рід; рід чесний, дядьки замож-
ненькі, хоч він собі сирота; та ба -- і отцев-
ський єпн не буде такий бравий козак, нічого
казать.«

Маруся не пропустила ні-жодного словечка
і ще з вечера наготовила червону оскиндячку,
щоб завтра на голову положити, і з веселостю
і з радостю лягла спати; тільки Того вже не
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можно вірно сказати, чи спала вона ту ніч хоть
часинку ?

У ранці вирядилась що найкрасче: поплела
коси у самі маленькі дрібушки і вінком на голову
поклала, повязала які були лучші  скиндячки,
а зверх усїх положила червону і квіточками за-
квітчалась. Чи шатнулась там чи як, а вже і обі-
дати у неї поспіло: боршик з живою рибкою (бі-
гала сама з вечера до сусіда. рибалки. та й ви-
прохала), каша піповяна до облії, єолона тараня
з пшеничними галушечками. та вареники з сімя-
вою макухою. Упоравшись, ще з батьком до церкви
сходила,

Тільки що вернулась з церквп, Маруся зирк
у вікно, аж Василь вже і йде зараз вибігла,
буцім боронити його від собаки, а більлі за-тим,
щоб подививсь, що на вій червона скпидячка.
От вибігла, та мерщій і кричить: зне бійсь, не
бійсь!є а рукою поводить по лобові. неначе каже:
»не бійсь, ось бач, що червона екиндячка ї«

Ну, як там було, пообідали гарненько і на-
говорплись. Післяобід Наум ліг до Насті ськатись,
та й заснув, а далі і Настя ехилилась, та й собі
заснула. А молоді. знай, собі голублять ся, та ми-
дують ся. Далі, як старі проснули ся, та Й сиділи
то в хаті, то під коморою у холодку. аж нови
зовеїм у вечері Василь пішов до дому.

Унадив ся ж нашВаспль до старого Наума що
божий день: то діло було до коваля, то до бон-
даря, 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,
поговорить: і так вони вже до нього привикли,
що коли який день хоч трохи забарить ся, то
вже вони і скучають, і той і та кажуть: знемаж
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нашого Василя! не йде обідати. Бо усякий раз
вони його зоставляли у себе обідатуи. А Маруся ?
Маруся себе не тямилавід радощів. Василь прийде,
то вона вже вайде місцечко, де з ним обо веїм
тихенько переговорить і намилуєть-ся; а коли
і без нього, то тільки й чує, що старі його ви-
хваляють.

ГУТІ

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

чером, вбіга Настя в хату, аж задихавшись, та Й
кричить:

»Науме, Науме! либонь старости ідуть.«
До кого?

зТа до нас, до нас; от вже у дворі. Сідай
швидче на лаву! А ти, Марусю, біжи хутко у
кімнату, та вбирай ся.є

Маруся, якотільки почула про старостів, то
щф було у руках, усе попускала, і не стямить ся,
що й робити, тільки дивить ся на матір, а очиці
як жар так і горять; а сама була румяна, а то
почервоніла як калина. От мати мерщій пхнула
її у кімнату, і стала її убпрати у нову плахту
і усе, щб треба, по дівчачи.

За-тим осьстукнуло під дверю палицеютричі.
Наум хутко достав нову свиту, новий пояс, одя-
таєть-ся, підперізуєть-ся, а сам труспть ся, неначе
з переляку, і каже собі нищечком: зГосподи ми-
лосердний ! дай моїй дочечці доброго чоловіка ; не

гріхи, а за її добрість пошли їй щастя.«
От вже стукнулиі вдруге, теж тричі палицею.
Наум, одягшись зовсім, ізмів із єкатерти,

щб на столі, і посунувши хліб, щб завсегда ле-
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жить на столі, к покутю (а я
тила сьвічечку перед богами), сїв на лавкув кінці
стола і дожидаєть-ся.

Аж ось стукнули під дверми і в-третє,
теж тричі.

"Тогді Наум перехрестив ся і каже до них:
зКоли добрі люде, та з добрим словом, то про-
симо до господи. Насте! ідпож сідай і ти.є

От Настя, за-тим упоравши Марусю, вийшла
і перехрестившись тричі, сїла биля Наума.

За Наумовим словом ввійшли в хату двоє
старостів, люде хороші, міщане, у синіх жупанах,
аглицької каламайки поясами  попідперізувані,
з паличками, і у старшого старости хліб сьвятиїї

р За ними війшов Василь.. крий Матер
ужа! ні живий, ні мертвий, білий як етіна.

Пришедши у хату, старости помолились Богу
сьвятому, і поклонились хазяїну і хазяйці.

Зараз Наум (хоч і знав їх дуже добре,а
тільки для закону) пита: з»Щб ви за люде і від-
киля, і за-чим вас Бог приніс ?є

Старший єтароста і каже: »Прежде усього
подозвольте вам  поклонитись і добрим словом
прислужитись. Не позгнущайтесь впелухать наб:
і коли буде теє, то ми і онеє; коли ж наше слово
буде не в лад, то ми і підемо назад. А що ми
люде чесниї і без худої науки, то от вам хліб
сьвятий у руки.є

аум, узявши хліб, поціловав, і положивши
на стіл край євого хліба, каже: »Хліб сьвятий
приймаємо, а вас послухаємо. Сідайте, люде добрі!
До чого ще дійдеть-ся, а ви євоїх ніг не турбуйте,
може і так з-далека ішли. А з якого царства,
з якого государства ?«
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Старший староста і каже: »Ми є люде ні-
мецькії, а ідемо з землі турецької. Ми собі ловці,
удалиї молодці. Раз дома, у нашій землі, випала
пороша. Яі кажу товаришу: »чого нам дивитись
на таку шквирю, ходім ськать усякого зьвірю!« --
і шішам. Їздили, слідили, і нічого не получили.
Назустріч нам як-раз їде на вороному коню отсей
князь (а Васпль устав, та Й кланяєть-ся, бо се
про нього говорили). От після зустречи він каже-
говорить нам такії речи: »Бії ви ловці, добрі
молодці! услужіте мені службу, покажіте дружбу.
Ось як-раз попалась мені лисиця, або куниця,
а троха чи не красна дівиця. Хстиспити не жат
лаю, достати її жалаю. Поможіте, піймайте; чого
уша захоче, усього від менебажайте. Десять го-

родов вам дам і скирду хліба. От ловцям-молод-
цям того і треба. Пішли ми по слідам, по усім
городам. Перш слід пішов у Німеччину, а далі
у Туреччину ходимо, шукаємо, а її не піймаємо.
Усї царетва-государства прійшіли, а її не знайшли;
от і кажемо князю: »Не тільки зьвіря в полі, щі
куниця, пошукаємо де-пнде, найдеть-ся і красная
дівиця. Так наш князь затявсь, при своїй думці
зоставсь. »Скільки, каже-говорить, по сьвіту ні

в, у яких царетвах-государствах не бував,
а такої куниці, ніби красної дівиці, не видав.є
От ми усе по сліду ішли, та і в се село -- як
зоветь-ся, не знаємо -- прийшли. Тут впять пала
пороша; ми ловці молодці давай ходить, давай

слідить; свогодня рано устали і зараз на слід
напали. Пішов наш зьвір, та до вас у двір, і з
двора до хати; тепер жалаємо його піймати. Певно
вже наша куниця -- у вас у хаті красна дівиця.
Нашому слову кінець, а вп зробіте нашомуділу
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вінець. Віддайте нашому князю куницю, вашу
красную дівицю ! Чи віддаєте, чи нехай підростеує

Поки староста се законне слово казав, Ма-
руся у кімнаті усе поклони била. щоб батько
віддав її за Василя, а він, сидючи на лавці, екрізь
двері дивить єя на неї, та тож то здихне, то
з нею Переглянеть-ся. Як же усе староста роска-
зав, і прийшло ся батькові одвітне слово казати,
вона так і припала до дверей і слуха.

От Наум усе насупившись єлухав: помов-
чав, а далі 1 каже: »Не вмію я до прикладу у сім
ділі сказати. Спаси-бі вам за вашу працю. Ідете
зви з дальної дороги, то може б випили по чарці?є

Маруся як се почула, та в голос; Настя аж
об поли руками вдарила, та й крикнула: »Ох
мені лихо! А чому-ж се так?є А Василь так об
землю і кинув ся, та аж припівз на вколішках
до Наумових ніг, та цілує їх, та гірко плаче і
проситі зБудьте мені батеньком  рідненьким!
не гнущайтесь бідним єпротою!.. За-що в мене
душу віднимаєте?.. Не можу без вашої Маруєї
жати! Буду вам за батрака вічно служити... Буду
якую вашу волю еполняти.. ЩІб хотіть, те Й

робіть зо мною! Дайте епрогиночці ще на єввіті
прожити 1...

Тут і Маруся, забувши, що їй гоже і щб
ні, вибігла тож собі і впала до ніг отцевеьких
і просить і плаче, то кинеть-ся до матери, і руки
їх ує і приговорює: »Таточку! голубчику, со-
колику. лебедику! Матінко моя ріднесенька! утінко
моя. перепілочко, голубочко! Не погубляйте свого
дитяти. дайте мені бідненькій ще на єввіті по-
жити! не розлучайте мене з моїм Васплечком...
Не держіть мене як дочку. нехай я буду вам
замісць наньмички: усяку роботу, що скажете,
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буду робити, і не охну. Не давайте мені ніякої
худобоньки, буду сама на себе заробляти, буду
ває доглядати і шановати, аж поки жива. Хоч
один годочок дайте мені з Васплечком прожити,
щоб і я знала, що то за радість на сьвіті!

Оттак і Маруся і Василь один перед одним
усе просили евоїх старих, та так жалібно, що
етарости обидва поветавали і знай полами сльози
утпрають. Далі старший староста не витерпів
і каже:

зОх панове-сватове! Не слід мені, бувши
у сьому важному чину, лишнє слово говорить;
моє діло таке: сказав, щі закон велить, та Й жди
одвіту; щоб почуєш, з тим назад іди. Сказано,
дать нам по чарці, так вже туг нічого доброго
ждати. Одначе, видючи хо сльози і убивство,
якось-то моторошно і нам не сказати чого-небудь.
А щоб пак, Олексійовичу? Нігде дїтись: благо-
елови діток, нехай Маруся нас повяже,«

Наум тільки покрутив головою, обтер слізку
рукавом та й впять понурив голову і мовчить.

Староста каже: »Може стара мати сеє усе

    

вередує ?є
-- 0 батечки мої! зараз каже стара Настя:

чи я-ж би не хотіла щастя євойому дитяти У Адже

 

вона моя утроба. Та де-ж нам лучшого Васпля
ськати? Він дитина розумна, покірна; усяк бл
нам позавидовав. Так хиба-ж я не жона свойому
мужу, щоб не мала Його слухати» У нас іде по
божому та по старосьвітськи : він мені закон, а не
я йому. А чому він не віддає, я не знаю: він
"Василя завсегда любив. Кажп бо, Науме, щоб се
ти робиш?
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Тут знова приступили і діти плачучи, і
етара Настя голосючи, і старости кланяючись, та
знай просють Наума.

Мовчав він, мовчав, тільки знай єльози
жовта, далі устав, здохнув жалібно, перехрестивсь
перед Госиодом милосердним, та й каже: »Одна
в мене на сьвіті радість, моя Марусенька! Що
божий день молюсь, щоб вона була щаслива; так
як же, молившись об однім, буду сам робити друге?
молившись об її щасті, сам буду її топити ? Про-
щайте, панове-сватове! Кола чете, то еправди
випийте по чарці; коли ж ні, то не здивуйте,
дайте імені покой. бо.. Ох, не хотілось було сього
казати, та ви мене розжалобили!.. Бо мені дуже
жалко, що рішаю ся Василя, та нігде дітись. Про-
щайте, люде добрі, ідіть собі, не здивуйте.с

"Тут виять усі приступили до нього, що коли,
кажуть. любиш Василя, так чом не віддаєш за
нього Марусї? Маруся ж так і повисла йому на
шию і обмива його слізоньками. а Василь тож
припав  на-вколішки, та гірко плаче, та знай
просить.

»Але, чому не віддаю ?« сказав Наумздо-
хнувши: »бо жаль свого рождения. Не той ча:
при такому важномуділі, як є єватаньня, не можно
усього говорити. Прийди, Василю, завтра, та сам,
без людей, оттуг я тобі усе росі Більш ні-
чого і говорити, прощайте! От вам ваш їі хліб
сьвятий. є

Чи хотіли, чи не хотіли старости, узявши

хліб назад, пішли з хати з Василем, або так
еказати, що повели його, бо він сам не зду-
жав і іти.

Зостав ся Наум із своєю сїмєю, сїв собі
і сумує. Маруся аж звалила ся на піл від сліз,
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ї Настя плачучи єпділа над нею і дивовала ся:
б се старому стало ся, що разом загудив Ва-
спля? Об вечері ніхто й не думав; нікому було
поратись і ніхто не хотів нічого їсти.

Отсидів Наум, сидів; думав та думав, а далі
і обізвав ся: зГоді плакати, Марусю! Устань, та
влухай, 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 жартів, та троха чи її не
сердитий, то треба устати. Устала і втерла с
зоньки і жде, щоб він їй скаже.

зТи, бачу, Василя знала ще вперш, чим я
його привів?«

-- Знала, пан-отченьку! і затрусила ся як
осиковий листочок і опустил довгії вії на
очи, щоб не бачив батько, як їй стало стидно.

зЯкоже се було? спитав він грізно.
Тут Маруся, хоч і запинаючись, а росказала

йому усе: як побачила його у-перше на весільлі,
як їй стало його жалко, як він цятав ся горіш-
ками, як вона його соромилась, і усе, усе роска-
зала: як і на базар ідучи зійшли ся, як з ба-
зарю вертали ся, що говорили і -- нігде було
правди діти! -- як і ціловали ся...

зНу, ну, щі дальш; а почин хороший,є ка-
же Наум, а сам і видно, що як на ножах сидить.

От Маруся, сплакнувши, веселіше стала було
росказувати, як змовили ся з ним зійти ся у бір
на озера і як зійшли ся, і як...

Годі, годі!« закричав не своїм голосом З
серця Наум. »То вже росказуй матері, що не
вміла тебе берегти і від худа відводити, я сам,
схопивши шашку, хотів було втікати на двір, так
Маруся так і вчепила ся Йому за шию і каже:
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-- Ні, таточку. ні, мій сизий голубчику!
не погубила себе твоя дочка і не погубить. Ма-
тіночко моя ріднесенька! лучше мені усяку муку
приняти, на ємерть піду, а не принесу тобі нія-
жого безчеєтя ні для якого пана, Ні для якого
однорала; я памятую ваші молитви, я знаю, що
я ваша дочка, так чи можно, щоб я на свою по-
гибель ішла? А ось-як у нас було. Тут вона й
ро що собі з Василем говорили, і яку них
там було, і як вона запретила Василеві ходити
до себе і длячого. Росказала й те, як оскучала
і журилась без нього: усе росказала до послід
нього часу, як що було.

Наум ще таки спитав ся: »Гляди лишень,
чи все свому правла і чи пе потаїла ти чого?є

-- Усю правду вам сказала і що нічого не
потаїла, так коли велиш, тату, щоб побожилась,
то як хоч, так і побожусь.

зГріх великий, каже Наум, божитись, а ще
пуще, як напрасно: я ж тобі і без божби вірю.
Тепер слухай мене, Марусю: Нераз я тобі казав,
що дівкою тобі зіставатись не можно, треба за-між
іти. Приказовав тобі, що тільки кого полюбиш, за-
раз мені скажи прямо, а я, побачивши, щб воно
таке є, так би діло і кінчав; коли-б мені не го-
дивсь, то я б тобі сказав: не треба, не знай його;
а коли-ж би годив ся. то б йому поперед усього
еказав бл. щоб і ти не знала: присплай, козаче,
за рушниками, за-тим, щоб покл до еватаньня,
так щоб не було у ває ніякого жениханьня, бо
воно до добра не доводить. Щастя і твоє 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 по-вік би його не зняла,
хиба-б з мосту та у воду. Як-би я знав з самого
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першу об Василеві, 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 забувати. А тепер
як хоч, так і терпи, бо не віддам.є

Тут Маруся, як росказала перед своїми уєю
правду, То й стало їй на дупі Веселійше, і на
серці полегшало: почала знова просити батька,
щоб таки віддав за Василя, а що вона хоч вік
удівках сидіти-ме, а ні-за кого не піде, опріч його.

зГоворп! каже Наум: а знаєш ти, голово,
що батько лучше бачить твоє щастя, чим ти? Ти
молода, дурна! Тягай же, дівко, спати; завтра бу-
деш старіша, чим сьогодня, а від того і умніша.«
Перехрестив її та й пішов собі від неї.

Ні сьвіт ні зоря, а вже Василь і в Наума.
То сяк то так пробулп до обід. І варивши обід,
і подававши на стіл, Маруся заливала ся слі-
зоньками, відгадавши певно, що в-останнє ба-
чить свого. Василечка. Та правду сказати, так
і веї невеселі сиділи, а за обідом до страви ніхто
й не приймавсь.

От як позбпирали з стола, Наум і каже жінці
і дочці: зЇдіть собі або у кімнату, або під комору
на простор шити,а нам тут з Василем не мішайте. є

От, як повиходили вони, Наум і каже:
з Василю! сядьлишень биля мене, та слухай

не перебиваючи, шб я тобі скажу. Не по моїй
правді, бо у мене опрічгріхів нема нічого, а за
отцевські і материнські молитви наградив мене
Бог милосердний жінкою доброю, роботящою, ло-
кірною і несвараивою. Батьківщини ми з нею не
розтратили, а по-троху, Бог благословляє, усе до-
бавляємо. Велика милость божа! Утро і вечер

- дякую за наше  неоставлениє, а що-найбільша,
милость божая до нас грішних утім, що наградив
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нас дочкою; та ще якою? Се не чоловік, се
ЯНГОЛ СЬВЯТИЙ.. с

-- Ох, правда, дядечку.. перебив йому Ва-
жиль, а він його зараз зопинив 1 каже:

" озЦить бо, Василю, мовчи та слухай, і не
теребпвай мене. Се ти, бачивши її очи або щоки
і що вона во всїм собою краспвенька, та й хва-
ашиїї: а я не про її тіло, я кажу про її душу.
Мка-то вона тихая, слухняная; Бога небесного
зна і любить, і боїть ся прогнівить його; нас
шанує і бережеть-ся яко мога. щоб ні в чім нас
же прогнівити. Жалослива не то що до чоловіка,
та аж до манієїнької комашечки. Худа ніякого
і по духу не зна і боїть ся самої думки об нім.
Яка сама добра і незлобна, так і про усіх дума,
усякому повірить і Бог її сохранив, що вона
тебе, а не кого ледачого полюбила: з другим би
пропала на вікивішнії. Та й ти її сердешну збив
було з панталику; знаю усе. Ох! гріх так
робити! «

-- Дядьку! обізвавсь було Василь.
»Мовчи, племіннику; ти роскажеш опісля.

"Такую-то дитину нам Бог милосердний дав; хоч
я ї батько їй, а не можу против правди казати.
ШЩо-ж ми називаємо ся за родителі, щоб не ду-
мати об щаєті свого дитяти? Я-ж кажу: коли-б
вже і сяка і така, ну, так би й бить. А за її до-
брість, за її ємирноту, покірність, треба їй такого
мужика, щоб їй був як отець, щоб він кохав,
жаловав, щоб -- не дай Бог! -- коли і трапи-
лось яке худо, чи ділом, чи думкою, так він би
її відводив, вчив бл її на усе добре, не давав би
її кому зря з'обиждати ; а покірну та ємирну; як
вона, хто захоче, той і з'обидить. Чим нас Бог

благословив у сїм сьвіті, чи худобинкою, чи ско-
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 тинкою, усе тут бп зостало ся зятеві, за-тим, що
я хочу зятя, коли Бог благословить, узять до
себе у прийми. Так се вже не чиє, як моє діло,
тлядіти дуже пильно, щоб він був хазяїн добрий,
щоб хоть-би вже не розтратив і не розтеряв, що
від нас прийме, і щоб і її не довів ні до якої
нужди; а коли Бог благословить діточками, так
щоб і їх до путя через науку довести і де-що
і їм зоєтавить. Тепер скажи мені, Василю, не
правду я кажу є

-- Правду, пан-отче, сьвяту правду ви го-
ворите. Коли-б ваша милость, щоб мене награ-
дили Марусею, я б усе те єповнив, що ви тепер
росказуєте.

»Не можно, Василю; не будеш ти їй таким
мужом і хазяїном, як хочеш, бо се не від тебе.
Коли я знаю, що сьому не можно бути, і бачу
свою Марусю, що зовсім розум погубила полю-
бивши тебе.. вона тепер рада за тобою хоч на
край сьвіта, іще то Господь її не зовсїм покинув,
а то думаю.. крий Мати Божа! (аж екрикнув
Наум і перехрестив ся). От по сьому-то, прошу
тебе ласкою, та й приказую, як отець мого дп-
ляти: покинь її, забудь, не ходи до насі не знай
її, хоч-би вона тобі де і повстрічалась. Не погу-
бляй її і душі її, 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 відві-
чати за неї на тім сьвіті є й|

-- Ти чом же ви, Наум Семенович, думаєте,
що я не буду добрим їй мужом і хорошим ха-
зяїном ?

зТи-ж мені росказував про себе. Ти спрота;
у дядьків твоїх по два, по три сини, і ти З ними
у одній сказці. Сказка ваша девятидунтна, дядь-
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кові хлопці малі; а як прийде набор. то певно
тобі лоб забриють. бо ти єпрота, за тебе нікому
заступитись: і дядьки скажуть: ми тебе поїли,
з'одігали і до розуму довели. служи за нашу
чергу. А б тогді буде з Марусею? -- Ні жінка
ні удова: звісно. як салдаток шанують: як саму
послідню паплюгу. і ніхто не вірить, щоб була

  

  
салдатка та й чесна. Та й троха чи й не так!
Де їп за полками таскатись? А молоде, дурне.
попалеть-ся ледачим людям, наведуть на усе злеє.
Худобу розтаскають, повіднимають, хто її защи-
тить? Літочки без доглядіньня, у бідности, у ни-

   щеті. без науки, без усього помруть або, не дай
Боже! бездільниками стануть. А вона за-тим із-
старієть-ся, немощи одоліють, бідность.калічество...
льки що в шпиталь, до старців !« (сказав се, та

й заплакав, як мала дитина). »Не приведи, Го-
споди, і ворогу нашому такої судьби!.. Так от.
Василю. як бї я тебе ні любив -- а скажу по
правді: так я тебе полюбив. так мені тебе ко,
як рідного епна! -- а не хочу загубити євоєї
дочки, і такої як наша Маруся. Теперсам здоров
бачипі, по-чому не можу тебе зятем приняти.«

Довго Василь думав, похиливши голову, й
далі аж повеселів, та й каже: »А як я найму за
себе найомщика?є

»НайомшикаУх подумав Наум,а далі й каже:
зА з чого-ж ти наймеш, коли тільки получаєш
від хазяїна вісімдесять рублів у год. а батькової
жопійчини нема?є

-- Дядьки поможуть.
Не потурай на те, Василю: поможуть, та

не тобі, а собі. До чого дійдеть-ся, тобі за тебе
лоб забриють а найомщцик опісля піде за дядьком
вих хлопців. Рад би і я тобі помогти, так усе не те,
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Як знати-муть, що в тебе жінка багата, то так
тягнути-муть, що тільки держись, і усе до кінця
не доведуть, усе зоставляти-муть, щоб було за що
вчепитись. Коли-б ти сам, своєю копійкою здужав
наняти, так би так! Василю! От тобі образ
Даря небесного і його Матери пречистої і Ми-
колая сьвятого! принеси бумагу, що найомщик
принят за самого тебе і за твої гроші -- от тобі
зараз обома руками віддам Маруєю.є

Як ударпть Василь, вислухавшиусе, руками
об груди, як припаде на стіл, як заплаче, а далі
еказавши : зусьому кінець, кинув ся на шию,
обняв Наума кріпко і каже: "Прощай, мій.! Ко-
лпож тобі хоч трохи жаль бідного Василя, будь
лаєкав, будь жаліслив: поклич сюди Марусю, не-
хай я при тобі попрощаюсь з нею!є

»Добре, Василю, каже Наум; та гляди -ж:
попрощай ся! Чи розумієш »є

-- Усе знаю і усе зроблю, як мені кажете.
От війшла Маруся, а за нею і Настя.
Василь, узявши Марусю за руку, і каже:

зМарусенько! Правду, велику правду сказав мені
твій батько. Треба нам розлучитись є

-- Т на віки? через велику сплу спитала
Маруся.

» Побачимо ся.. і будепі тп моєю, коли не
на сїм сьвіті, так на тім! Прощаї моя Ж «іне
договорив, як вона зомліла і покотила ся йому
на руки. Він її пригорнув до серця кріпко, по-
ціловав, віддав її нечувственну батькові на руки,
поцілував руку йому і Насті... і пішов швидко,
не оглядаючись...
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тупа

Не будемо росказовати, як кріпко і як довго
Маруєя за ним журпла «Телве-ледве, сердешна,
з журби пе вмерла. Скільки вже батько з матірю
її не розважали, усе нічого, а тим іще пуще, що
не знала вона, за-чим і куди Васпль її дівав ся:
чи на довго він екрив ся. чи вернеть-ся, і коли
ще то буде? Питала ся нераз і батька, -- щбзж?
не знаю, та й не знаю. Бо й справди він не знав,
з якою думкою і куди він скрпв ся.

Що божий день перебере горішки, що ще
чна весільлі, як побачилаись у-перше, та він їй дав,
перебере, перепілує, 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-ся. Мати не дуже її заставлял
шоратись і робити, так сама бралась за все: змені,

не так на серденьку тяжко. як я що-небудь
роблю.« З подругами ніколи не грала і вже овеї
до них і не впходпла.

Одробиап ся у погії, стали від Семена з ве-
чера сидіти, Маруєя приняла ся прясти: а з По-
врови У до-єьвіта встає, пряде, шиє. пораєть-ся,
івсе журить ся, і частенько, як забереть-ся куди-

че, плаче, так що й Го-

    

  

  

 

  
  

  

небудь сама собі, то
споди! бо об Васплеві ні чуткп ні вісточки, як

 

 

у воду впав.
От і Пилпціві от і Ганнино Зачатиє, за-

чали парубки Засплати старостів до дівчат. Знай
люде швандяють по вулицям з паличками у ру-
ках. То гляди: ідуть двоє поперевязувані рунни-
жамл. бодрять ся, вихваляють ся: от там і там
таку-то за такого просватали. А пнші евпнячою
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стежкою, по-під плотами, мовчки собі ідуть і під
плечем, замісць хліба єьвятого, несуть. гарбуз!
ге! нігде дітись: як заробили, так і відвічать.

Не одні старости заходили і до старого
рота сватати Марусю; так щб-ж »Таточку мій
ріднесенький ! я їм, каже, піднесу по чарціСта-
рий було гримне на неї: »Чи ти дурна та боже
вільна? чом ти не йдепі? Люде хороті, чесного
роду, парень бойкий; чи тобі попогича, чи куп-
ця треба ?є

»Васная, а коли не Ваєпля, то й нікого
каже було Маруся. Мати її у єльози, а батько
було розсердить ся, та й крикне:

-- Та де того Василя озьмемо? Тепер ти
людей цураєш ся, а там стануть і тебе люде цу-
ратись і досидин ся до єїдої коси.

зДарма, таточку! Без Васпли не страшна
мені і домовина, не то сідая коса.є

Здвигне тільки плечами Наум, полума: не-
хай ще до того году, та й замовчить. І йому
жалко було, що про Василя пе було ніякої чутки:
бо він його дуже любив і усе надіявсь, що він
з собою щі-небудь до путя зробить.

От і мясниці пройшли 1 усюди пішла слава,
що Дротівна Марусяі горда і пишна, за тутешніх
парубків не хоче, а жде собі панича із-за моря.
Вона про сюю славу знала, сьмінлась і ка
було: здарма! і підожду. Парубкам же хоч і
кріпко досадно було, що така красива і багата
дівка у лад не даєть-ся, та нічого було робить:

сплою не озьмеш.
Пройшов і піст, відговілись і слава Тобі

Господи! -- дождались Воскресения. Маруся у
великодну суботу сама учинила паску, положила
туди яєчок, їмберю, бібків, шафрану, і спекла ся
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паска і висока і жовта, і ще у печі зарумянилась.
Полагодила усе що треба. а на самий Великдень
у-ранці з батраками понесла до церкви на посьвя-
щениє паску, баранця печеного, порося, ковбасу,
крашанок з десяток, сало і грудку соли, і розі-
славши на цвиптарі у ряду з другими хустку,
розложила усе гарненько, як її мати навчила, бо
Наєтя після нелуги не пішла з двора. Наум же
став у церкві божій і молиться.

Коли Наум приходив до церкви молитись,
то вже еправди молив ся, а не ловив вітрів, не
розглядав і сюди і туди, а стояв, як і треба, не-
наче перед самим Тоеполом, царем небесним, і
тільки слухав, що читають і співають. А сьогодня,
у такий великий празник, він ще більш молив
ся, і на серці так йому було весело, як і усякому
богобоязному, кого приведе Бог дождатись Ве-
ликодня.

От як він стоїть і молить ся. служба божая
співаєть-ся. вийшов на-серед церкви читати А-
постола.. і хто-ж Василь!.. Наум дивить ся,
і сам собі не вірить, чи се він, чи не він? Роз-
гаядїв хорошенько -- аж зовсїм він!.. Та він же
овеї не письменний! як же він буде читати?
Може навманя, без книжки; може витвердив на
ламять? Побачим!

От Василь вже і »Павла чтениєх сказав, та
й почав.. та щб за голос важний! Чистий, голос-
ний підбасок, та понятний!. От Наум і дума:
Бачив я сліпорожденного, що читав Пеалтир,
также без книжки: а Василь так у книжку до-
вить ся хиба чи не хваста? Може на память від
дика шереняв, та буцім-то й письменний? Так
отже за титлу було зачепив ся, та й розібрав
по-троху.. от і дочитав без помплкй; от і Али-
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луйю по закладкам знайшов... Ні! як-би не пись-
менний, то не мів би Апостола, та ще й на
самий Великдень прочитати!є

Прислухаєть-ся Наум, Василь співа. Як же
почав Херувимську, так таку, що Й сам дяк не
вмів у лад узяти, а Ваєйль без запинки так усі
голосиі покрива, і переводи виводить, самі кінча,
сам впять і почина. Тогді вже Наум зовсїм по-
ложивсь, що Василь став пиєвменним : та коли-
він справивсь і де пробував? Нехай, дума єобі,
опісля знати-му.

Як вийшов пан-отець зо христи паску єввя-
ченую почитовати ї народ рушив з церкви, Наум
зопинив Василя, та зараз і каже: »Христос во-
скресе!« От похристоєувавшись з ним, як довг
велить, і каже йому Наум: »Чи ще ти нас, Ва
силю, не забув є 7

-- Нехай мене Бог забуде, коли...
зДобре-ж, добре, сину! тепер не до того.

Приходь до нас розговітись; а хоч і пообідаєтт,
коли не підеш до дому.є

-- Ви мені і дом, ви і родителі.
зДобрееж, добре. Приходь же, не забудь; я

ждати-му.є
Сказавши сеє, Наум поспішав 10 дому і до-

рогою собі дума: »Не дуже-ж я добре зробив, що
не розпитавши Василя, що він і щі з ним, та Й
покликав його до себе. Може він вже об Ма-
руєї і не дума, а може вже і жонат, а я тільки
нотурбую Маруєю і знова розважу її тоб Та
хоч-би і не те, так може ще він пе відкулив
ся від  некрутщини, так що тогаї робити?
Та вжезж, побачу. Дасть Бог розговітись, а там
буду поправляти, піб напортив з радощів, що по-
бачив нежданно Василя, та ще й письменного!

 

 

  

  

   

   

 



   

Відкіля йому Бог т
дитина розумна, йому 6ті. й

З такою думкою прийшов до дому іне каже
жінці нічого, що кого він бачив. Прийшла і Ма-
руся і принесла усе сьвячене, і байдуже! бо вова,
як не стойла у церкві а при паєках, то й не ба-
чила Васпля. Розстановила усе на столі, як треба,
і налагодила, та й дивуєть-ся з матірю, що батько
не єїда розговлятись, а ходить собі по хаті та
дума. Аж ось двері -- рип! ї Василь у хату. Ма-
руся так і не мплась і крикнула не своїм го-
лосом: -Ох, мій Василечку!« та Й стала як уко-
пана. Стара Настя тож зрадовалась, неначе Бог
зна чому, і кинулась до Василя і похристосува-
зась. От Наум бачить, що Василь з Марусею
стоять і тільки поглядають, він на неї а вона на
нього, неначе з-роду вперше бачать ся, от і каже
їм Чом-же ви не христосуєтесь? А Василь
і каже: Не сьмію, пан-отче! -- »Чом не сьміти є
каже Наум: закон повеліва христосувать ся 30
веяким і хоч-би з смертельним урагбм. Похриєто-
суйтесь же по закону тричі, та нехай ває Бог
боронить від усикої поганої думки! Тяжкий тріх

такому сьвятому ділі думати лукаві
От ї похриєтосувались гарненько.
Маруся кинулась до нього з розпросами:

Де се ти, Васплечку, був?
»Знай бо уремя,: перебив її Наум; »одно

що-небудь: або розговлятись, або говорити. Бог
дав празник і паску сьвячену : дякуючи Бога ми-
лосердного, треба розрішати без уєяких хлопіт
із веселою душею, а говорити будемо опісля. Сі-
дайте лишень. Господи благословиІс

Стара Настя сїла за столом на лаві, а Ма-
руся бпля неї з краю, щоб близче поратись, Ва-
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силь сїв на ослоні, старий на покуті, а батраки
конці стола. От перехрестившись Наум і прочи-
тавшитричі »Христос воскрес з мертвих, зараз
відрізав паски сьвяченої і положив перед усяким
по куску. Покоштовавии її беріжно, щоб крихоть
не розейтали під стіл, усак перехрестивсь і ска-
зав: »Спаєп-бі Богу милосердному! Дай Божеі на
той год діжлати!« Тут вже приняли ся за печене:
поїли баранця, поросятини, а кіс очок під стіл не

кидали, а клалл на стіл, ЗО опісля покидать
у піч. Далі їли ковбас і
і крашанок облушили і поріза гар
сеє скінчавши, Маруся усе прибрала, їз стола тод
беріжно змела і усі крихтиі кієточки і лушниньня
з яєць повкидала у піч, та тогді вже стала пода-
вати страву.

Старий Наум вишів чарку горілки шеред
обідом, а Василь не став, бо, каже, що не починав
її шити. От і подали борій, а далі яловичину поз
жришили на деревині тарілочці, посолили та й
їли -- вже звієно 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, більші нічого.

Маруся чи їла що чи не їла, їй лучше уси-
жих розговін -- опріч празника сьвятого -- те,
що Василь вернув ся і жив і здоров. Захилив-
шись за іїр, щоб батвко не бачив, як ясоч
дивилась на євого Васплечка, а сама будьто лохжо
кою доєтає з миски, абл-б то неначеі вона їсть.
Кудп їй вже їсти! У неї одно на думці, як і у
Василя! Так той вже через сплу їв, бо бпля На-
ума сидів і не можно було йому злукавновати,
щоб хорошенько подивитись на свою Марусю.

   

   

  

   
      

  

   

  

  

 

 

  

  

 

 



С "РПАНЕОНЮ

пе

Пообідавши і подяковавши Богу і батькові
з матірю, як поприбпрала усе Маруся, от Наум

аже:
-- А в нас новий дяк сьогодня Апостола

читав.
Настя зараз і питаєть-ся: зА хто такий

і відкіля є
-- Осьде він, пан Васпль. -- сказав Наум,

та й всвміхнув єя.
зХиба-ж Ваєпль ппевменний, щоб йому А-

постола читати У спитала ся стя: а Маруся так
уха і насторощила, щоб чути усе, що будуть
товорити.

-- Був неписьменний, а тепер Бог йому
розум послав. а як і що? я й сам не знаї. Ро-
скажи мені, зділай милость, Василю: як се тобі
сьвіт відкрив сяУ Се мені на вдивовижу: ще Й
году нема, як ти пішов від нас, а навчив ся
письма і співати вмієш, як і сам дяк. Де ти
побував?

Я, ляльку, не був дуже далеко.« став ро-
сказувати Василь. "От як ви мені відкрили сьвіт
і розтолковали мені, що й я буду пропащийі чу-
жий вік заїм, коли не знайду за себе найомшщика,
то я лумав. думав, і трохиз ума не зійшов. Правду
зви казали: тб за гроші вісімдесять рублів, що
я від хазяїна брав? тільки що на одежу. Що-ж
тут мені було робити? Якото Бог послав на
думку: піди ло купців, у них хороший заробіток.
Прийшов я до залізняка, він мене трохи знав,

 

 

  

    

 

 

 

 

  

 

роеказав йому все своє лихо. Він, подумавши,
приняв мене за пятьдесять рубаїв на год з тим.

  що коли буду у євоїм ділі справний, то він мені
і більш прибавить і усе буде прибавляти, бачив-
ши моє стараниє. Язрадовав ся, почувши, ще
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більш нічого не треба, щоб гроші заробити, як
тільки бути чесним і овоє діло не лінуючись
справляти. З товаришами, хоч усе й Москалі були,
зараз поладнав. Тільки бачу, що вони усі пись-
менні і хто більш чого зна, більш получа жало-
ваньня. От як сів, як сів.. і правду вам, дядюшка,
скажу, що ніч і день вчивсь і Богомені дарованиє
послав; і те таки правду ок: що натого
братчика куди ні піткни, хоч у науку, хоч у яке
ремество, То з нього путь буде, не пропащі за
нього гроші. Отго я від Спасівки та до Різдва
вивчивсь читати і церковне і гражданське, писати
по-троху вмію, цихвіру знаю, і на щетах хоч
тисяч десять пудів у роздроб на (фунти не поми-
ляючись положу: хурщиків розщптаю і хазяй-
ського добра гляжу як ока, щоб і копійка нігде
ларом не дівалась. Товари, знасте, охотинки на
жрилосї співати замісць півчеської; от і мене, як
побачили, що голос є, то йї привчили трохи. Поки
себе не поставив на путь, не ішов до вас, дя-
дюшка; і як ні тяжко мені було, не бачивши Ма
русі, та памитуючи ваше елово, єам себе морив
ії не ходив сюди. І тож таки, що хазяїн, знавши
мою чесність, посилав мене не за великими ділами
по маленьких ярмарках, а після Хрещения посилав
уже ідальш, і я тільки що перед празником отсе
привіз йому немалу суму грошей. Як же він мене
потішив добрим єловом і розвів мою тугу, то я
вже певно й прийшов до вас на празиик, а щоб
ви увірнай ся, що я не зледашів, от і став я на
кридлосї співати і Апостола прочитав.с

Наум, вислухавши його, не стерпів, та аж
поціловав його у голову, і лума: »Що за премила
дитина! Не даром його люблю! Такий не пропаде.«
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Далі і пита: Скілько-ж типо жалованьня полу-
чаєш тепер?

зКалованьня не щот, каже Василь: аби-б
стало на одежу, а те важнійш усього, що хазяїн,
знавши мою нужлу, чого я бою ся і через що ви
не віддаєте за мене Маруєї, сам хлопоче об мені;
тепер поспла мене з хурою у-в Одесу, а відтіля

 

  

  
ліду у Моєкву і на заводи, і тільки вернусь єюди

 їк Пречистій, він мені епськає найомишика, ка-
же, хоч пятьсОг рублів потеряю, у-в оєени, "як
скажуть набор. сам і віддасть, а гроші, каже, бу-
деш оделуж

  

 

 

тобі Бог номога! сказав Наум:
подумавши, й кай Чого-ж більше ду-

мати? Приеплай у вівторок, після завтра, людей,
берп рушники: і тобі веселійше буде у дорозі,
і Маруєя тут сьвітом не нудити-ме. Тепер нічого
боятись. Се вже певно, шо ти найомщика поста»
виш. Даєть Бог вернен ся. у-в оєени і веєїльля.

Не можно й росказати, як зрадощіли і Ва-
силь і Маруся! Зараз кпнули ся аж до ніг бать-
кових, і цілують їх, і руки йому цілують, і самі
обнимуть ся, ізнов до нього кинуть ся, і дякують
йому, то ло матерп. то впять до нього, і не тя-
млять себе, і що робити не знають.

вго дивив ся на них Наум, та все нишо
ком сьмієть-ся та лума: то-то діти ! Далі й каже:
-- Годізж, годі! Пустіте-ж мене; ми ляжемоз єта-
рою спати, я усю ніч стояв на Діяниї, аж поки
Христа дочитались: а ви. хочете, дома спдіте або
гуляти йдіте ло колисок: та тільки самі не ка-
чайтесь, бо гріх для такого празника з сею пу-
стотою возитиСь.

Як вже з
нам нужди мал:

   

  
  

   

   

    

день у Ваєиля та в Марусі було,
бо звісно, чи ходпли чи -спділи,.
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а усе об однім говорили: як один без одного

екучав, коли, що і як думав; як, ні думано ні

галано, вони побачились; яка що радость буде,

як уже посватають ся -- оттаке усе говорили,
та голубнили ся та мпловали ся.

  

ГУ

Отже і вівторок настав. Тк вечерустали до-
жидати старостів: прибрали хату, засьвітили сьві-
чечку перед богами; старі нарядили ся, як довг
велить, а що Маруся прибрала. ся, так вже нічого

й казати. От постукали і раз і у друге ї у третє,
і ввійшли старости і подали хліб, і говорили ста-
рости законні речи про куницю. як і поперед
сього було.

Зараз Наум -- а раденький же такий! --
і каже буцім-то з серцем: 2Та щоб се за напасть
така ? УБінко! що будемо робити У Дочко! а ходп-ке
сюди на пораду !є

Маруся, вийшовши із кімнати. заєоромилась
-- Господи! почервоніла, що твій мак: і не по-
клонившиєсь, зараз стала биля печи, та й колупа
її пальцем.

От Наум і ка Бачите, (ловцізмолодиі),
щі ви наробили Мене з яйнкою ємутили, дочку
пристидили, що скоро піч зовсїм повалить, мабуть
дума тут більш не жити! Гай, гай! Так ось що
ми зробимо: хлїб сьвятий приньмаємо, доброго
слова не цураємо ся, а щоб ви нас не порочили,
що ми перелержуєм куниці та красні дівиці, так
ми ває повяжемо і тогді усе добре вам скажемо.
Дочно! прийшла й наша черга до прикладу ка-
зати ; годі лишень ліч колупати, а чи нема чим
сих ловців-молодців повязати 7
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Іще не час було Маруєї послухати, знай
лупа.

От вже мати їй каже: »Чи чуєш, Марусю,
що батько каже? Ідп-ж, іди. та лавай, чим людей
тповязати. Або може нічого не придбала, та з с0-
рому піч колупаєші? Не вміла матери слухати,
не вчила єя прясти, не заробила рушників, так
вяжи хоч валом, коли і той ще єє

Пішла Маруся у кімнату, і винесла на де-
ревяній тарілочці два рушники довгих та мудро
віиитих, хрест на хрест покладених, і положила
на хлібові сьвятому, а сама стала перед образом,
та й вдарила три поклони, далі отцю тричі по-
жлонила ся у ноги і поціловала у руку, і неньці
также; і узявши рушники, піднесла на тарілочці
перше старшому етарості. а там і другому. Вони,
уставши,. тож поклонили ся, узяли рушняки і ка-
жуть: зЄСпаєп-бі батькові і матері, що євоє дитя
рано буднап і доброму лілу вчили. Спасп-бі і ді-
вочиї, що рано уєтавала, тонко пряла і хоро-
шенькі рушники придбала. с

Повязавши єббі один одному рушники, от
етароста й каже: зРобіть же діло з кінцем, роз-
відайтесь з князем молодцем: ми. приведені, не
зетак виноваті: вяжіте приводця, щоб не втік
з хати.

От мати й каже: »А ну, доню! Тизж мені
казала, що на те по пятінкам заробляла. щоб
мовкову хустку придбати, та єю пеню звязати.
Тепер на тебе пеня напала, що не усіх повязала.с

Винесла Маруся замісць хуєтки шовковий
платок. краєний та хороший як сама. Наум їй
ікаже: »Сьому,. дочко, сама чіпляй, за пояс хуст-
ку затикай та до себе притягай, та слухай його
та шануй, а тепер його й поцілуй.« От вони Й

ке
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поціловались, а Василь і викинув Марусі на та-
лірку цілкового.

Після сього староста звелів посватаним, щоб
жланялись перш батькові у ноги тричі, а як по-
клонплись у третє та й лежагь, а батько їм і ка-
же: »Гляди-ж, зятю! "Кінку свою бий і у ранці
і у вечері, і встаючи і лягаючи, і за діло і без
їла, а сварись з нею по усяк час. Не еправляйї
й ні платьтя ні одежі; дома не сиди, таскай ся
по шинкам та по чужим жінкам: то з жінкою
у парці і точками я підете у старці. А
ти дочко, не с кай і ні у чім йому не
поважай; коли дурний буде та поїде у поле до
хліба, ати іди у піпнок, пропивай останній има-
ток, пий, гуляй, а він нехай голодує; та і в печи
ніколи не клопочи, нехай павутиньням застелить
ся піч; от вам і уся річ. Ви не маленькі вже,
самі розум маєте, і що я вам кажуіяк вам жити,
знаєте. я

А староста і крикнув: »За таку науку ці-
луйте, діти, батька в руку.є

Поціловавши, покланялись матері теж тричі.
Мати не казала їм нічого: їй закон велить, бла-
тословляючи діточок, тільки плакати.

Далі староста сїв і каже тричі: зХристоє
воскрес!« А старі йому у-в одвіт теж тричі: »Во-
істинну воскрес!

Старости кажуть: о» Панове сватове!є А
свати кажуть: »А ми раді слухати. «

Старости кажуть: »Що ви жалали, то ми зді-
зали; аза речи дайте нам горілки к-речи.х
А старі й кажуть: Просимо милости на хліб, на
сіль ї на оватаньня.с

Після сього посватаних і посадили, як зви-
чайно, на покуть, на посад. Батько сїв биля зятя,
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а мати, звісно, поралась сама і страву на стіл
подавала, бо вже Марусї не годило ся з посаду ||
уставати. Старости ши она оєлоні, биля стола.

Поки мати страву носила, батько став ча-
стовати старостів. Перший староста покоштовав,
локрутив головою. поцмокав, та й каже: »Штьо
се, сватушка-панутка, за напитки? Скільки ми
по єввіту ні їзжали, а таких напитків і пе чували |
і не видали і не коштовали.«

 

    

 

  

 

-- Се ми таке для любезних сватів за
моря придбали, -- каже Наум і просить: Ось

ж. усю покушайте. Зверху хороша, а на споді
"

нут
самий гарний ема:

Випив староста, зморщив ся, закректав, та
й каже: зВід сього з-разу почервонієш, як мак.
Гаядіте литень, сватушка-панушка: чи не напо-
їли ви нас таким, що може Й на стіни поліземо є

-- Так що се ви на нас з пенею? казав
Наум: тут таки, що мудре само по собі, а то ще
ось-що: ішла баба від «Тяхів, та несла здоровя
єїм міхів, так ми у неї купили, сїм золотих за-
платили, та в напиток пустили.

А єтароста й каже: »Ну, щоб мудре, То вже
справди мудре! А ну, товаришу, попробуй і ти. та
й скажи, чи пили ми таке у Туреччині або хоч |
їв Німеччині, і в Рассєї пе ппвали сїєї,х Ви-
пив і другий староста. теж прицмокуючи, і теж
примовляв, похваляючи.

Проговоривим уєї законний речи, стали ча-
стоватись по-проєту. з євоїми вигадками, а далі,
тільки що стали вечеряти, і обізвались дівчата,
шоб Маруся ще за-видна проспла до себе на ева-
таньня, і співали, уходячи у хату, свою пісеньку :

Та ти душенько, наша Марєчко
Обмітайте двори,
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Застеляйте столи,
- Кладіте ложечки,

Срібні блюдечки,
Золоті мисочки:
От ідуть дружечки

От як переспівали, та й поклонились ни-
зенько, та й ка ь: зДай Боже вам вечір добрий.
помагай-бі вам на усе добре!«

Стара Настя така вже радієїнька, що Бог
привів її дождати, одним одну дочечку проєватати
за хорошого чоловіка, та ще їй любязного: землі
під собою не чує, пораєть-ся хутко і де та спла
узяла ся. аж біга від стола до шечи, і страву саМа
носить і порядок дає. Кинулась зараз до дружечок
ії каже: »Спаси-бі! просимо на хліб, на сіль і на
сватаньня.є Та й увадила їх по чину, від Марусі
скрізь по лаві, та ко »Сідайте, друй
мої голубочки ! та бев сорома. брусуйте, а ти, с
росто, їм батуй!« Так дівчатам вже не до
одно те, що єтидно при людях їсти, щоб не ска-
залі люде: збтто голодна! мабуть дома нічого
ти, так біга по чужим людям, та й поживляєть-

ся; он, бач, як запихаєть-ся;є а друге й те, що
треба своє діло справляти; та не бравшись за
ложечки і заспівали :

Ой чому, чому
У єїм новім дому
Так рано засьвічено

Маречкавстала,
Косу чесала,
Батенька перажала :

з Порадь мене,
Мій батеньку,
Кого в дружечки брати?

-- Бери, донелько,
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Собі рівненьку
Щьб не було гнівненько.

"адови, доненько,
І висче і нпзче,
А свою родиноньку близче.

ке побачили, що стара Настя від такі

 

 

  
жалібної пісні, покинувши поратись, стала тяжко
плакати, так вони стали співати инших.

Дезж був селезень У
Дезж була утінка?

лезень на ставку,
Утінка на плавку
А тепер же вони
На однім плавку.
"Та їдять же вони
Лрібную ряєку,
Ой пють же ана
Холоднуюво,

бувв Василько,
Лезж була Маречка?
"Василько у батенька,
Маречка у євого.
А тепер вони
УУ-в одній сьвітлоньці.
Ой пють же вони
Зелене вино,
Та їдять же вони
Дрібнії калачі,
У мед умокаючи,
Маком обеппаючи.

 

  

      

бленьку рано
Чогось тоє та море грало;
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Там Марєчка та потопала,
К собі батенька бажала.
А батенько та на бережечку,
Є човничок і веселечко:
зПотопай, моє сердечко!

Та в неділеньку рано
Чогось тоє та море грало;
Там Марєчка та потопала,
К собі матінку бажала.
А матінка та на бережечку,
Є човничокі веселечко:
»Потопай, моє сердечко є

Та в неділеньку рано
Чогось тоє та море грало:
Там Маречка та потопала,
К особі Василька бажала.
А Василько та на бережечку,
6 човничок і веселечко:
зНе потопай, моє сердечко

Далі дівчата, бачучи, що просватані собі

сидять і опріч себе нікого не бачуть і нічого,

що биля них робить ся, не чують, захотіли їх за-

чепити і повеселити, та й заспівали:

Та в саду соловейко не щебетав,

Тим Василь Марусї не ціловав;
Як же соловейко защебетав,
"Василько Маруєю поціловав.

Тут уєї зареготались на усю хату і Наум
напавсь, щоб таки діти поціловались, а їм те

і на р ковінька!. Далі дівчата, буцім-то жаре
туючи, і заспівали:

Та тп душечко, наша Марєчко ! М

Ламліте роженьку,

ТВОРИ КВІТКИ І. 8
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Стеліть дороженьку,
Щоб мягко ступати,
На двір танцьовати,
З екрипками, з цимбалами,
З хорошими боярами.

Як же вслухав ся у се Наум. та як розхо-
дивсь! Притьмом : давай музику, та й давай! Нігде
діїтись: побігла моторнійшаіз усіх, от-таки Домаха
Третяківна, до екрипника, та й прикликала його.
Батечки! підняли ся танці, та скоки, так що ну!
Набігла повна хата людей. як почули. що старий
Дрот та просватав свою дочку. То ще мало, шо
у хаті, а то і около вікон було багацько, так і за-
зпрають: а бпля хати дівчата з парубкамп но-
сять ся, дівчата дрібушки вибивають. парубоцтво
гопака гарцює. батько з матірю знай людей ча-
стують: 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
народ розійшов ся. За голубленьням та мило-
ваньням не счули ся, як і ніч минула ся.

   
  

  

пха

Не дай Боже чоловікові печали або якої
напаєти, то уремя іде-не-йде, мов рак повзе. А
як-же у радости, то іне счуєш ся, як воно біжить:
як ластівка пропливе. Думаєш, один день прой-
зов, аж, гляди. вже й тижня нема. Так було з Ва-
силем і з Марусею: усе у купці та у купці, як
голуб з голубкою. І у город, і на місто, і до ко-
лисок, і на вгород, усе у купі собі ходють. Ту
манастир на богомольля у купці ходили і моле-
бень наньмали, що Маруся обіцяла ся, коли буде
посватана за Васпля.
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Тіки-притіки, аж оєь і Проводи! У сеє уремя
хазяїн його виєйла хуру, і Васплеві з нею треба
виступати.

»Ох нам лишечко!« скрізь сліз кажуть обоє.
Ми ж і не наговорились, ми і не надивились
один на одного.. неначе сьогодня тільки зій-
шли сяє

-- Не плач, Василечку, каже йому Маруся.
-- Ти у дорозі і не счуєшся, як і Спасівка н:
стигне, тогді вернещ ся сюди і будемо у купці.
Гляди тільки, щоб ти був здоровий; не скучай
і не удавай ся у тугу без мене, а я, оставщи ся
без тебе, рано й вечір буду єлізоньками вми-

  

 

с, годі, моя перепілочко! Не плач, моя
лебідочкоЇє каже їй- Василь, пригортаючи до свого
серденька. »Нехай я на чужій стороні один буду
горе знати, а ти, тут зоставшись, будь здоров:
і весела, та дожидай мене. А щоб нам одрадніш
було, так прошу тебе: вечірня зірочка як зійде,
то ти, споминаючи мене, поглядай на неї; Узну
пору я стану зорйовати, гляну на тую зірочку
і знати-му, що тп на неї дивищ ся, то мені
одрадніш буде, неначе я дивлю ся на твої очиці,
що як зірочки сьяють. Не плач же, не плач!..«

Оттак-то вони у останні часи розмовляли
і обоє плакали безперестанно. А як же прийшло
зовсїм пращатись, так щоб там було!.. Коли вже
і старий Наум так і хлипа як мала дитина, а
мати, глядячи на сльози та на тугу Марусину,
аж злягаа; так щоб про молодих і казати!.. На
прощаньні випрохала Маруся у Василя сватаний
платок, щб замість хустки Йому дала, За-тим,
щоб часом дорогою не загубив, і що вона на неї,
мов на нього, дивити-меть ся. Поважив її Василь,
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віддав. а вона положила у той платок горішки,
ще ті, що з-перва на-перва Василь дав їй на ве-
єїльлі, завязала та й положила до серденька, та
й каже: »Тут воно лежати-ме, аж поки ти вер-
нешо ся і сям озьмеш.х

Сяк-так, Василь на-сплу вирвав ся від ста-
рих, а Маруєй пішла його провожати. То було на
самі Проводи. і треба було через кладвище йти,
де на гробах у той день уєї поминають євоїх ро-
дпчів. От Маруся узила й мисочку, щоб і своїх
помянути. ШПоложила курку варену, три вязки
бубликів. буханець, два кнпші, та зверху пята-
ковий медянпк, та узяла материну 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,
і збпраєть-ся правити панахиду. Маруся поста-
вила до гурту і свою мисочку, і граматку батюшці
подала, щоб помянув родичів.

Маруся ємутна й невесела усе молила ся,
та знай поклони бюла; як же заспівали дяки »ні
лечали ні воздиханля«, так вона так і захлипала,
та й каже: »Як ти вернещ ся, Василечку, То мо-
же мене на єїм кладвищі будеш так поминати.«

Василь аж здригнув після такого слова
і хоїїв зопинити, щоб викинула таку думку
з голови, так і у самого сльоза так і бє, а на
серці туга така пала, що йому дух так і захватує:
і сам не зна, від чого йому се так є.

 

 

  

 

 

 

    

 

Оделужили павахпду, подала Маруся мисочку
лан-отцеві, а етарнів божих обділила крашанками
і грішми за царетво небесне померших. Посідали
люде на гробах трапезовати і поминати родичів,
а Маруєї вже не до того. Василь ледве про-
мовив, що вже пора йому іти до хазяйства
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-- батечки! як заголосить Маруєя, та так і по-
висла йому на шию! Виціловала його.. що то?
і в вічи і у лоб і у щоки і у шию... далі, неначе
хто її направив, разом покинула його, очиці за-
сьяли, то була блідна, а тутечка почервоніла, та
так голосно, нібп не вона, сказала Василеві не
зопинаючись: Василю! На кладвищі мене покп-
даєш, на кладвищі мене і звайдеш! Поминаї
мене, не удавай ся у тугу. прощай на віки
вічнії!. Там побачимось Іс

Сеє завши, не озпраючись пішла до дому
швидко, ступаючи так легесенько, неначе і землі
не доторкаєть-ся. А Василь? Неначе грім биля
його вдарив! стоїть як укопаний.. далі дуже
тяжко здохнув, підняв очи до Бога, перехрестивсь,
вдарив поклон, і припавши на те місце, де сто-
яла Маруся, ціловав землю замісць її, боячись
і самої думки об тім, що сказала йому Маруся,
а далі промовив: »Господи милосердний! Нехай
я один уєї біди претерплю, нехай я вмру, тільки
помплуй мою Марусю! Дай нам пожити на сім
сьвіті, а в тім -- як Твоя воля сьвята!« Та й
пішов тихою етупою до господи.

Чи давно наша Маруся була веселенька як
веєїньня зіронька, говорлива як горобчик, про-
ворна і жартовлива як ластівочка, а тепер точиї-
єїнько як у воду опушена. Говорити, мало й го-
ворить; сяде шити, то чи стібнула голкою чині,
чи виведе нитку чи ні, а зараз і задумаєть-ся,
ії рученята посклада; піде у-в огород полоти,
стане над грядкою, та хоч цілий день стояти-меть
нічого не зробивши, поки мати її не покличе;
приставить обідати, то або у нетоплену піч, або
забуде чого положити, або усе у неї перекииить,
що й їсти не можно; та до того довела, що --
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нічого робити! -- узялась мати впять сама по-
ратись. Часто гримав на неї батько і ласкою уго-
ворював, щоб не журила ся, щоб у тугу не вда-
вала ся, що туга з'їсть її здоровя, зачахне, зане-
дужа, і який одвіт дасть Богу, що ні найлучшу
милость божу, здоровя, не вміла зберегти і зана-
пастила овсі.

Що-ж? тільки її і річей: »Таточку, батечку,
і ти, матінко ріднесенька! Що-ж мені робити,
коли не можу забути свого горя! не можу не ду-
мати об моєму Василечкові! Сьвіт мені не милий
і ніщо не розвеселяє. Серце моє розриваєть-ся,
довлячись на вас, що ви об мені убиваєтесь, та
щі буду робити! Я й сама євоїй тузі не рада;
тільки у мене й думки: де то тепер мій Василь?
Знаю. що час, що день, він від мене усе дальш;

от мене туга й душить! Не воруште мене, не
заньмайте мене, неначе ви й не бачите нічого; не
розважайтемене: мені неначе легше, як я журю
ся у-волю і ніхто мені не мішайє

Порадившись меж собою, старі дали їй во-
лю; нехай, кажуть, як собі зна, так з собою і ро-
бить. Наділив Бог розумом, вона й богобоязлива
і богомольна, так її Отець милосердний не оста-
вить. Нехай поступа, як знає!

Іще з того дня, як проводила Василя, не
надівала Маруся ніякої скиндячки, ніякої стрічки ;
як повязала голову чорним шовковим платком,

так і пішло, усе чорний платок, та й годі. То
охоча була по неділям та по празникам до цер-
кви ходити, а то і у будень, коли почує, шо дзво-
нять, та мерщій і йде. Що божий день, аюбиме
місце, куди було ходить, се у бір на озера, де
з Василем у-перше родила сяде там під сосон-

кою, розгорне платок, щб Василь їй зоставив,
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дивить ся на нього, та свої горішки пересипа
уруці, та й поплаче.. Тількизх що начне вече-
ріти, вона вже й сидить на приспі і вигляда
вечірної зіроньки. Блисне вона -- тут Маруся
зараз і стане така рада, така рада, що не то що!
зОнде мій Василь!« сама собі розмовля: він
дивить ся на сюю зірочку і зна, що й я дивлюсь...
Оттак блистять і його очиці, як було біжу йому
на зустріч..« І вже тут її хоч клич не клич, хоч
щоб хоч роби, а вже ні з місця не піде і очей від
зірки не зведе, аж поки вона зовсім не зайде;
тогдї тяжко здохне і скаже: »Прощай же, мій Ва-
сплечку! ночуй з Богом, та вертайсь швидше до
твоєї бідної Марусі! Увійшовши ж у хату, пе-
рецілує усяВий горішок і платок разів сто поцілує,
ті згорнувши приложить до серця, та так і за-
ночує; а вже й не кажи, щоб спала добре, як
треба!

Сяк-так, то з журбою то з тугою, промая-
чила Маруся до Спасівки; а у Спасівку, ік Пре-
чистій, казав Василь, буде неодмінно. Хоч і не
«вовеїм Маруся повеселішала, та усе таки неначе
стала по-троху оживати. Вона й дома пораєть-ся,
вона і з батьком у полі, чи громадити, чи жати;
бо вже й Наум, дивлячись на неї, що вона стала
розважатись, і собі повеселішав і дума: »Слава
"Тобі, Господи! Ще тільки Спасівка наступа, а вже
Маруся зовсїм не та, як унов народила ся; туж-
туж і Василь буде, тогді вдарю лихом 0б землю,
мерщій справлю весільля, та й нехай собі живуть. є
От коли куди йде на хазяйство, то й дочку бере
з собою, щоб її лучше розважати. Коли ж вона
часом зостанеть-ся дома, то впоравшись іде у бір
за губами; та таки так сказати, що день за-день
та стала впять і до роботи проворненька, і у

 

 

 



ее

усикім ділі моторніша, і що у Бога день, то усе
веселіш, усе розшитує: зют Пречиста не даМеко,
от-от Васпль вернеть-ся.«

МІ

Раз у Спасівку, на третій день після Спаса,
віддавши вона обідати і поприбиравіши усе, пішла
у бір за губами і вже нікуди більш, як па ті-ж
озера. Напала на рижики, та такоже їх багацько
було, такі мудрі; і хоч і побродила по воді,
та назбирала їх повнісїньке відро, іще й кошик.
От ще б то їх брала, так як же пішов дощ, та
престрашенний, як з відра, та з холодним вітром;
а вона була у-в одній тяжиновій юпці, і евитини
не брала. Що їй тут на сьвіті робити? Нікуди
і не кажп, щоб забігти та пересидіти: бо до села
було далеченько, а дощ так і полива! Нігде ді-
тись, треба бігти до до: Ішла, а де і підбігцем,
та поки прийшла до дому, так одно те, що уто-
милась, а друге змокла як хлюща, так з неї і тече;
а змерзла ж то так. що зуб з зубом не зведе,

так і труєпть ся.
З лихом пополам добігла до дому. А дома ж

то мати старенька і усе собі немощна, не зду-
жала піднятись і у печи затопити. Тихо. та Й годі,
нашій Маруєї! Нитки сухої на ній нема. а нігде
обсушитись: змерзла неначе зимою, а нігде обі-
грітись. Злізла на піч, та як не на топлену, так
ще пуще змерзла. Укрилась і кожухом, нічого!
так лихорадка її і бе!

Прийшов і Наум. упоравшись з батраками.
Нікому йому ні вечеряти дати, та й нічого. Перш
було розсердивсь, а далі як розслухав, щоб йому
Настя стогнучи росказала, та й замовк: далі на-
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 зирнув Марусю, та аж злякавсь: Господи, Твоя
воля! Сама як вогонь гаряча, а її труєпть так,
що й сказати не можно!

Тьохнуло у жпвоті в нашого Наума. Поду-
мав, подумав, та й став Богу молитись. Се вже
у нього така була натура: чи хоч трохп біда чи
радість є йому яка, зараз ло Бога: так і тут.
Помеливсь, перехрестив тричі Марусю і ліг собі.
Прислухаєть-ся, троха Маруся не заснула? зДай.
Тосподи, щоб заснула і щоб завтра здорова була1«
еказавши сеє, ліг заснув.

Тільки що у саму глупу північ, будить його
Настя яко мога і каже: »Подивись, Науме, що
з Марусею дієть-ся? Стогне час від часу дужче...
от усе дужче., аж кричить.

Наум вже биля нелужої: »ЩО тобі, Мару-
ею?.. чого ти єтогнеш ? що в тебе болить?...«

-- Таточку, батечку!. Ох, не дайте про-
пасти.. колеть.. ох, тяжко мені!.. робіть, що зна-
те... ко... колеть мене!

»Де саме колеть. Машечко Ух
-- От. у бік. ох, ох!.. У лївім боці... По-

можіть мені!.. не стерплю
Кинув ся Наум, викресав вогню, засьвітив

сьвітло -- аж і Настя вже встала; де та й спла
узилась? До Марусї.. а вона усе дужче стогні

Що робити? і і не знають. Сяк-так,
старі у двох затопили піч, укрили її кожухами.

кокричить: здушно! не влежу на печу
іть мене на ла! Ох, душно мен

мені! Болить же бік.. ох болить". є
Послали мерщій на лаві; узялись обоє старі

дити Марусю.. Вона не злужа йти, старі не
здужають її вести, тягнуть ся, сплкують ся, спо-
тикають ся.. Наум сердить ся, кричить на жінку,

 

  

  

 

 

 

     

  

   
  

 

  

 

  

     

 

   
  

  

   
 



 

З ой чі

що йому не помога: Настя ворчить на нього, що
він дочку на неї схиля.. Маруся стогне, плаче,

 

а старі, дивлячись на неї, собі плачуть.
Через превелику єилу дотаскали Марусю.

положили на лаві, вкрили рядном, бо усе каже,

 

що їй душно: а самі стали радитись, щі з нею
робити? Настя -- про-бі бігти до знахурки, щоб
вмила або зализала, бо се їй мабуть з очей; або
нехай переполох вилива, або трясцю відшептує,
нехай, що зна, те й робпть. Так же Наум нетії,
бо дуже не любив ні знахурок ні ворожок, щб
тільки дурників обдурюють, та з них грошики
лупаять, а самі не можуть ніякого добра нікому
зробити, хпба тільки біду. так-так! От він зараз
достав Йорданської води. та й звелів Насті, щоб
нею натерла Маруєї бік. де болить, і дав ті!
води трошки напитпев, а сам підкурював її херу-
вимським великодним ладаном, помоливсь з На-
стею Богу.. аж ось і Маруся притихла і стала б
то засипати. Старі вже хотіли з радости гасити
і самі лягати, як тут впять Маруся не своїм го-
лосом закричала: »Ох лишечко! колеть мене. ко-
леть у бік, пече.. Ох, трудно мені! Батіночку
рідненький, матіночко моя, голубочко! ратуйте...
поможіть мені! Смерть моя!.. не дає. мені
дихати

Бачить Наум, що зовсім біда. треба що-не-
У і робити, схопив шапку, побіг до сусіди,

розбудив. попрохав її, щоб ішла швидше на по-
її поки управивсь, поки допроводив

її до двора, аж вже й сьвітає. Не заходячи до
дому, пішов у город. Був у нього знакомий при-
ятель, цилюрик, та ще й Марусин кум, вона в
нього аж тріох діточок хрестила, так до нього
пішов він радитись. що треба робити: а коли

   

 

 

  

  

  



нор

можно, то щоб і сам прийшов та й подививсь на
болящу.

"Так-то старому швидко й дійти! Іде і, ба-
чить ся, усе на однім місци; стане поспішать,
задихаєть-ся, ноги спотикають ся, зовсїм хоч впа-
сти. Калкує Наум, що не збудив кого з батраків.
щі в соломі на току спали, так щб-ж бо? Хоч-би
і швидше дійшов, так не вмів би так усього ро-
сказати ; а як-би цилюрик не захотів іти, то батрак
пе вмів би його і упрохати, як сам отець.

Сонечко піднялось, тогдї Наум дотюпав до
цилюрика. Поки його збудили, бо він собі був
вже багатенький, а через коровячу віспу, став
вже у панськім каптані ходити, так треба вже
туди-ж, за панамп, довго ранком спати. От поки
зогріли йому самовар, поки він напивсь того чаю,
присмоктуючи люльку, як наш правник, поки то
вийшов, потягаючись, до Наума, аж вже було
теть-геть! Та вже за-те спаси-бі, що як розпитав,
чим Маруся недужа, так разомі зібравсь. Схопив
швидше щось таке за пазуху, та узяв склянку
з чимсь-то, та й каже: »Наум Семенович! Худо
діло; треба поспішать як можно. Не поскупись
наняти збіржу. Мені нічого і проходитись, та
треба поспішать. Наум зараз шатнувов, наняв
збіржаника і побігли щб є духу з цилюриком
до дом:

Я

 

  

 

оглядів цилюрик Марусю, та аж зацмо-
кав! Став її розпитовати, де саме і як у неї бо-
лить? Так вона за кашлем і слова не скаже.
Цилюрик аж головою покрутив, та й каже собі
тихенько: »овва! худо діло! А Наум се почув,
та й руки опустив...

Кинув ся цилюрик і яко мога поспіша; та
й кинув їй р з руки, далі розвязав пляшку,

   



 

там усе пявки, та й поприпускав їх ло боку.
Поки се, поки те діялось, Наум так що ні живий
ші мертвий: то піде, то стане, то сяде, та усе зди-
хаючи руки лама: а пуще те його змутило, що
цилюрик був невеселий. А Настя. бідна Настя
і байдуже собі! Вона там около Маруєї і помага,
ідержить. і що треба робить, і так справляєть-ся,
що неначе і не була нед; Такого велике горе
ібіда як поєтигне, то вже меньше і забудеші не
поважаєш його.

Управивіись, цилюрик вийшов у єїни від-
дихнути. Наум пристав до нього з розпитками.
»Худо діло!є сказав цилюрик. Наум так і кинув
ся йому у ноги і аж плаче і говорить: зПрия-
телю мій, Конарате Іванович! Роби що знаєш,
тільки не погуби мого дитяти! не положи мене
живого у яму!.. Вік буду батьком рідним звати!
Бери, що хоч, бери усю худобу.. тільки вилічи
Маруєю 1...

алюрик аж заплакав і каже: зДруже мій,
Науме Семенович! Хиба-ж мені не жаль своєї
кумпУ Що б то я робив. щоб вилічити хрещену
маті їі ток! Та як нема божої волі, так
наш братчик. хоч з десятью головами, нічого не
зробить

-- Так моїй Маруєї не животіти ? аж скрик-
нув Наум.

зОдин Бог озна! єказав цилюрик, та Й пі-
шов виять до недужої. й

Подивившись на неї і подержавши за жилу
довгенько, каже: зМолись, Семеновичу. Бої
Коли засне, то ні об чім і журитись; здаєть-ся,
що скоро засне. От і відступили ся від неї ти-
хесенько, щоб їй не мішати спати...
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  Так кудизж то!. Тільки що ніби стала дрі-
мати, як підниметь-ся кашель, та прездоровенний :
так і підступа під груди і дихати їй, сердешній,
не дає; а тут у бік знов стало шпигати.

Довго того росказовати, як вона три диї
так страждала. ЩО таки цилюрик лічив, а то ще
він ї Німци привозив, і той і масть до боку при-
кладав і чого то вже не робив, так нема легше
та й нема! І щоб далі, то усе гірші було.

Наум давав волю, щб хотіли. робили :
а сам, запершись, усе Богу моливсь, впаде навко-
аїшкп, руки лама: як вдарпть поклон, та з пів
часа лежить і усе молить ся: »Господп мплосердо
ний, не оспроти нає, не віднпмай від нас нашої
радости! Ріши мене усії худоби; озьми мене ста-
рого, немощного, озьми мене досебе, а нехай вона
поживе на сьвіті..« Далі й закінча: »Да будеть
воля Твоя сьвятая 30 мною грішним! Ти усе
знаєш, Ти лучше зробиш, чим мп. грішниї, ду-
маємо!« Підійде до Німця, просить, руки йому
цілує, виніс скриньку з грошами, а мабуть було
у ній сот три рублів, і просить: »Бери, каже,
скільки хоч, уєї озьми. усю худобу озьми. усього
рішусь, у старці піду, Тільки вилічи моє дитя;
вона в мене однісїнька.. Без неї па-що мені
жити? Не буде мені ніякої радости... Хто мене
догляне... хто..« та так і заголоспть. з

Дарма що Німець, та й він заплакав, і хоч-би
тобі копієчку узяв. У останьній раз як був,
і впять чого то не робив, а далі сказав: »Нічого
не можно зробити!« З тим і поїхав.

Моливсь Наум, моливеь.. і щб то вже па
кав! так і підпливе сльозами. Далі вийшов із
кімнати, подививсь на Марусю, бачить, що вона
як тая сьвічечка догорює, перехрестивсь і на
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думці каже собі: »Господи! Твоя воля сьвятая!
Прости нас грішних і навчи, що нам робити і як
тебе слухати ?« Та з сим словом і пішов.

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

Поки пан-отець прийшов з сьвятостю, Наум
вернувсь і кріплячись, щоб не плакати, через
велику силу каже Мару зДеню! Запричаєтимо
тебе, чи не дасть Бог швидче здоровя ?є

-- зЯ сього хотіла прохати.. та боялась вас
потурбовати. І вже здоровя!. Хиба спасеньня

уші.. коли-б тільки швидче..є ледве промовила
сеє Маруся.

Кинулась Настя хату прибрати і сїни упо-
рати, а Наум засьвітив сьвічечку і ладаном по-
курив, аж ось і батюшка прийшов.

Поки Маруся сповідала ся, Наум із Настею,
і хто ще був у них із сусідів, вийшли у сіни.
От Настя і каже мужникові: »На-що ти її так
сполохав? Вона тепер подума, що вже зовсїм
вмира, коли привели пан-отця.є

-- Шо-ж, стара, будемо робити? здохнув-
ши тяжко, сказав Наум. -- А яковозж би нам
було, як-би вона вмерла без покаяния ?

»Та щб бо ти, старий, говориш? Де їй ще
вмирати У Ще тільки сьогодня четвертий день,
як гаразд і занедужалі :

-- Але, четвертий! У Бога усе готово, Його
сьвята воленька! Шовелить, то я ще швидше її
виру, дарма що вона вже на ладан дише, Сказав
Наум та й відійшов, гірко заплакавши, і каже
собі тихонько: »Ї коли-б то Господь послав мені
сюю милость! Воля Твоя, Господи є
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Задумала ся і Настя, та й дума: »Чи
правду ж то Наум каже? Як таки, ні хорівши ні

болівши, та й вмпрати? Хоч-би тижнів два про-
лежала, а То,..є

Тут пан-отець кликнув, щоб усі ішли у хату,
буде її причащати. Наум Тільки сам живий та
теплий, ще здужав підвести її до сьвятого при-
частя. Маруся приняла тайни Христові як янгол

потім лягла, перехрестилась, підвела очик
у гору і веселенько проговорила: »Коли мені.
така радість тут.. після сьвятого причастя, щб-ж
то буде у царстві небеснім? Прийми і мене, Го-
споди, у царство Твоє сьвяте!є Пан-отець, поси-
дівши і поговоривши де-чого з письма, пішов до
дому.

 

 

  
 

 

Трошки шпогодя, чують, що кашель у Ма-
русі ніби перестав, і вже вона хоч і не стогне,
1 буцім-то спить, так у горлі стало дуже хрипіти,
а у грудях аж клекотить...

От Настя і каже до старого: »Та єй-Богу,
вона не вмре; бач, їй полегшало.«

--Мовчи, та молись Богу! сказав їй Наум,
а сам аж трусить ся. Тепер, каже, янголи сьвятиї
літають над нею. Страшний час тогді настає, як
праведная душа кончить ся. Нам грішним треба
тільки молитись Богу!

»Гоєподи милоставий! Ти сам боїш ся, та
й мене лякаєш.« Так казала Настя, не бачачи
своєї біди, а Наум знав добре усе і знав, щі до
чого і після чого щб іде, та й каже: »Коли-б то
Бог милосердний сотворив такеє чудо є Далі за-
сьвітив страшну сьвічку, поставив перед образами,
в сам пішов у кімнату.. і щб то вже моливсь
Богу! куди»то не обіщавсь іти на богомольля!
скільки худоби роздати на церкви, старцям..
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Як ось Маруся таки дуженько промовила:
заточку матінко !.. а підійдіть до мене...«

От вони і підійшли. Наум бачить, що Ма-
руся зовеїм змінилась на лиці: стала собі румя-
ненька, як Зоренька перед єход сонця, очиці як
ясочки грають: веселенька, і від неї неначе євяє.
Він знав, до чого се приходиться, здригнув увесь,
скрішив серце, а єльози знай гашта, та думкою
тільки так помоливеь: »Чає прийшов.. Господи,
не остав мене! є

Маруся їм і каже: »Батеньку. матінко, мої
ріднесенькі! ШПростіте мене грішную!..  Попро-
щаймо ся на єїм сьвіті.. поки Бог зведе нас до
купи у своїм царетві.с Тут стала їм руки ціловати;
а вони так і розливають ся, плачуть і її цілують.
От вона їм і каже впять, та так веселенько і усе
усьміхаючись :

»Спаси-бі вам. мої ріднесенькі, що ви мене
любили. і кохали мене.. Простіть мене, може
коли вас не послухала.. або сердпла.. Мені Бог
гріхи простив.. простіть і ви!.. Не вбивайтесь
дуже за мною, бо се гріх.. та помяніть мою гріш-
ную душу.. не жалуйте худоби: усе земля і пил...
Тоді ж, годі, не плачте.. Бачите, яка я весела...
там мені буде прехороше!.. Коли-ж небудь треба
і вмерти.. Ми не довго будемо різно; там год --
як часпночка.. Бачите, я не жалкую за вами.» бо
скоро побачимось.. Васи.. ох! Васплечка мого як
побачите, скажіть, щоб не вбивавсь.. скоро по-
бачимось.. Я його дуже, дуже любила! Горішки
мої положіть мені у руку, як помру: а платок..,
верніте йому. А де ви?.. Я щось вас не бачу...

1 читай мені.. голосно молитві а ти,
хрести мене... По-бла-го-сло-віть же...
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Наум став читати молитви, а Маруся сил-
ковала ся, та не здужала за ним і слова сказати;
а він що скаже слово, та й зальєть-ся сльозами,
переплаче, та влять чита. Настя чи перехрестила
двічи, та й знемогла і тут-же впала. Сосіда по-
дала Маруєї у руки сьвічку і вже на силу руку
розправила, бо вже стала застивати.. От вже ї
тласу її.не стало чути.. Наум похиливсь, та над
ухом їй голосно чита: Вірую во єдиного Богає,
та »Богородицює.. а се вона -- зирк очима, та
й сказала голоєно: »Чи ви чуєте 2... ШО се таке?«
Наум впав на-вколішки і каже: зМоліте ся усі!
Янголи прилетіли по її душу !« Далі Маруся ще
спитала: »Чи ви бачите?х Та й замовкла... здох-
нула важко.. тільки й промовила: »Мати Божа 1.
прийми... і успокоїлась на віки

: ма

Наум скочив, єплеснув руками, підняв очі
в гору і стояв так довгенько. Далі пав перед
образами на-вколішки і моливсь: »Не остав мене,
Тосподи, Отець милосердний, сюю горкую го-

   

 

   
  

 

лину! Цілий вік Ти мене миловав, а на сгарости,
  як мені треба було у землю лягати, послав Ти

мені таке горенько!.. Укріши мене, Гоєподи, щоб
я не согрішив перед Тобою ї«

Кпнув ся до Маруєї: припав до неї, виці-
ловав їй руки, щоки, пптю, лоб, і усе приговорює :
зПрощай, моя донечко, утіха, радість моя! Завяла
ти, як садовий цьвіточок: засохла, як билинка!
ШІб я без тебе тепер зостав ся? Спрота! пуще
малої дитини. Об дитині жалкують, дитину при-
тлядять, а мене хто тепер пригляне?.. Тепер ти
у новім сьвіті, меж янголами сьвятими; знаєш,

твор КВІТКИ,І. 9
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як мені тяжко, як мені гірко без тебе: молись,

щоб і мене Бог до тебе узяв!.. Закриваю твої
оченьки до екраном - Не побачу у них
євоєї радости більш! Складаю твої рученьки, щі
мене годували, опатрували, обнимали.

Він би й довго коло неї вбивав ся, так тут
соєїда підійшла та й каже: »Пусти, дядьку! вже
ти її не піднимеш ; а ось прийшли дівчата уби-
рати Марусю: ти іти та давай порядок, бо, бач,
Настя безчувственна теж лежить. є

Наум став над Настею. впятьгірко заплакав,
та й каже: »Уставай, мати! дружечки прийшли,
нехай убирають до вінця нашу молоду... а Я піду
лагодити весільля 1...«

Пришедши він до пан-отця, не зміг і слова

сказати, а тільки що плаче, так що й Господи!
Піп зараз догадавсь, та й кі » Царство небесне
їй! Праведная душа була, упокой її Господи со
єввятимп !« А помоливитсь і став розважати На-
ума, покп позіходили ся дяки: далі пішли у цер-
кву: піп став служити панах а по душізвелів
дзвонити на Непорочні, як по "старому і по по-
чотному чоловікові. та й послав сукно і єтавник
і звелів іти читати псастирі.

Увішедши Наум у церкву. так і пав перед
образами, та й моливеь. що таки за влокой дупії
євого дитяти, а то таки знай узивав: 2Господи
милосердний ! Дай мені розум, щоб я, при такій
тяжкій біді, не прогнівив би Тебе не тільки сло-
вом, та ніже думкою !с

Як же заспівали вічнюю память, так
і сам почув ся, що Йому якось-то стало легше
ла душі і, хоч і жаль йому дочки, щоб то вже
і казати, вкріпко жаль! та зараз і подума: Воля

Вона теперечка у царстві, а за такеє горе,

     

 

  

   

 

 

   

 



-- 181 --

щб ми тепер терпимо, Бог і нас сподобить з нею
бути Ї«

Годро дійшов до дому. Вже Марусю наря-
дили і положили на, лаві, бпля вікна. Став Наум
над нею, помоливесь, зложив руки на хрест. та й
став приговорювати: »Доненько моя милая! Ма-
русенько моя незабутная! ШЩі-ж ти не глянеш
каренькими своїми оченятами на свого батенька
рідного? ШЩо-ж не кинеш ся рученьками обняти
його?.. Щоб не проговоришдо нього ні словечк;
Тизж мене так завеогда зострічала.. а тепор.. за-
крила свої оченьки, поки вздриш Господа на
страшному суді: зложила рученьки, поки з сим
хрестом, щотепер держиш, вийдені з домовини
на зустріч Шому ; скріпила уста, поки з янголами
не станеш хвалити Мого На кого-ж ти нас
покинула?.. Узяла наші радоші з собою... Хто
пас буде веселити такою доброєтью, як ти? хто
нас, сиріт, на старости буде жаловати?.. хто наб,
як бидиночок у полі, буде доглядати? хто зопи-
мить наші горючії сльози? хто обітре нам смажниї
уста? хто у болісти промочить нам запекиилії
язик Не повеселила Ти нас, живучи з своїм
Василем! не порадовала нас своїм весільлячком1».
Береш своє дівованьня у спру землю За те
подруженьки убрали твою русую косу як до вінця :
скиндячечки положені.. квіточками  заквітчані...
і з правого боку тож квітка: нехай люде бачуть,
що ти була дівою на землі, дівою йдеш і па
той сьвіт.є

Який зібрав ся народ -- а вже таки повні-
сінька була хата і в вікно багато дивило ся --
так усі на-взрид плачуть!.. Та й як можно було
утерніти, дивлячись на чоловіка, що зовсїм у ста-
рости, зго як лунь, немоїного -- стоїть над
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своїм дитятем, щб одним одна Й була йому на
сьвіті, і ту пережив, і ту на самім цьвіту хова,
а сам зостаєть-ся на сьвіті із старієтью. з неду-
гами, з горем, один собі з старою до якого часу!
Яка вже їх жизть буде?... Та щобй казати! Та ще-к
яка й дитина! Коли-б уже яка-небудь, так собі, так.
би ії сюдп Й туди; а тож дівка не то що на усе
село, та вряд чи де й близько така була: бого-
боязлива, богомільна, до усякого діла невсипуша,
слухяна, покірна, звичайна, тиха, розумна, і що
вже краспва, так вже нічого й говорити! І що
то: хто й знав її, хто й не знав, то усяк любив
і поважав, і як почули, що вона вмерла, То веїзж

то, і старі і молоді та й мала дитина, усі за нею
алковали і збіглп ся дивитись на неї і по ній
ритись.

06 старій Насті виг нічого й говориті
злужала не то що порядку давати, та й з місця
ме вставала: усе сиділа" биля покійниці, і вже не
плакала, бо і сльоз не стало, а тільки тяжко
здихала і ні пів слова не здужала голосячи при-
товорювати.

Послухавши псалтиря, що дяк усе читав,
Наум сїв биля своєї старої, та й каже: Щоб.
стара? Управились ми з тобою Збирались ве-
сільля грати, аж ось похорони! Ох-ох-ох! Хвали,
Насте, Бога!«

-- Се нам за гріхи наші, Науме, Бог нака-
заниє послав! сказала Йому Настя.

»За гріхи « сказав подумавши Наум. »Чи
є така кара, щоб нею удовлити за наші гріхи
Що день, що час ми тяжко согрішаєм перед Го-
сподом нашим ; так чого-ж ми достойні Як-би.
Отець наш небесний робив з нами не по мило-
сердшю, а-ло правді свуїй сьвитій, так ми б ї да-
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вио педостойні і на
Його добрістиЇх

-- Заччим же Він узяв у нас одну нашу
радість? Що ми тепер будемо?

»Ва-чим ? Дурна, дурна! За-чим узяв? Щоб
дитина шдобрая, за добрість і Йому шмилая, по-
живши у сьому злому єьвіті та бачачи, других
не пішла у слід за тими, щб не по Його волі
роблять, щоб не стала й вона така, котрих Він
не любить. А за лихе і злеє дитя Бог карає
отця і матір, так би ми були б і за неї у одвіті:
а тепер, коли дитя наше було добреє, То через
неї і нам що-небудь Бог з гріхів простить. є

-- На кого-ж ми тепер зостаємось? і хто
мас у старости та у немощах догаяне? питала
ще таки Настя.

- "Р я те-ж думав з першого часу, каже
Наум, »а далі, по моїй молитві, Бог такий мені
розум дав: не було у нас дигити, сами по собі
жил, будем і без неї. Ти скажеш: тогді були
молоді та здорові, а тепер старі, не здужаємо
робити на себе. Насте, Насте! Ї у молодиї літа
не сами по собі ми і жпап ії робили і пропитали
ся, Бог нам помагав; Він же нам і тепер не дасть
пропасти. Поживемо ще, потерпимо ще за гріхи
наші на сїм сьвіті: по Його  воленьці прийде
і наша година. Ти мені закриєш очи, а тебе.
логаї круглу сироту, у біді, ще й лучше не по-
кине Той, щб й маленьку комашечку догляда, та
й збереть нас до купи, і наша Маруся нас  та-
мечка зостріне. Коли-ж небудь прийде сей  чаб,
не сто літ будемо тут бідствовати та хоч-биі сто
лйт, хоч-би і більш, і хоч-би ще гіршу біду нам
Бог послав -- коли є ще яка гірша сієї -- так
чи може-ж то і зрівнятись против того, щб нам
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буде уГоспода омилосердного, і де тепер наша
Маруся? Годізж, годі, не плач, та давай порядок.
Живий живе гада, так і ми; треба усе подаго-
дити, як звичайно і як тільки можемо що зро-
бити і за душу і за славу нашої Марусі. є

Стало над-вечір. Під коморою знакомий На-
умові маляр малює труну -- та що за славна
бу Дубові дошки, та товсті та сухі як залізо,
та й зроблена чисто, як столярна: бо й теслі, що
її робили, жалкуючи об Маруєї і люблячи Наума,
від щирого сердя її робили. А як ще маляр ви-
чернив її та на криші змальовав хрест сьвятий,
та кругом пописав слова усякими красками, у го-
ловах намальовав янгола божого, а у ногах спи-
сав патрет із смерти, з кістками, та так оживо,
що як настояша смерть: так така домовина, що
хоч-би і усякому доброму чоловікові таку Бог
привів. У хаті і у кімнаті жінки порались, То
лїжу наставляли, то муку сіяли, то локшину кри-
шили, то птицю патрали : а народ то биля мер-
твої, то биля відчиненого вікна, що над нею,
дивили ся: а обоє старі із журби так вже єтягай
ся, що аж злягап.. Як разом -- крик! хтось дуже
застогнав, акричав.. народ За вікном тож
крикнув: "Василь. Ваєйльс -- розстушивсь.
Наум, почувши сеє, скочив, зпрк у вікно: лежить
бідний Василь бпля вікна, мов мертвий зовсім 1...

У тій порі, як дзвонили по душі Маруєї,
їхав мимо церкви сердека Василь і поспішав яко
мога до хазяїна з радостю, бо усе зробив, як
тільки лучше можно було, і віз йому Великі ба-
риші. Якїде, і чує, що давонють: здригнув крішко,
неначе йому хто снігу за спину насипав, а у7

так і похолонуло і на душу така журба пала,
що Й сам не зна, що він таке став. Перехрестивсь
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і сказав: »Дай Боже царство небесне, вічний по-
кой помершому !: а сам по коням погнав, щоб
швидче одчот віддати хазяїну, та й до Марусі,

і щоб вже з нею не розлучати ся, аж до весільля.

тхпа

"Так от-яке весільля знайшов Василь! А як
побачив свою Маруєю, замісць щоб на посаді сп-
дить, лежить на лаві під церковним сукном, хоч
і убрана і заквітчана, та не до вінця з ним, а у
яму від нього іти; як се побачив, закричав жа-
лібно, застогнав, поблід як смерть. та тут-же і
впав, мов нежпвий 1...

На силу, та на превелику єнлу його відво-
лодало. Вже й водою облпвали і струсили.. аж
ось зирнув, повів кругом очима, та Й сказав ти-
хесенько: »Маруєю" же моя Маруся ?..«

-- І вже, сину. Маруся ні твоя ні наша,
божа ! став йому Наум казати: покинула нас! --
Ваєпль сидить, як окамянілий, і не баче і не чує
нічого. От Наум подумав, бачить, що треба його
розжалобити, щоб тільки він заплакав, то йому
і легш буде; от і став до нього говорити.

як то він жалібно говорив, що й по-
думати так не можно, як то він йому усе роска-
зовав: як його Маруся любила, як за ним уби-
вала ся, як занедужала, і вмпраючи щі йому
накавовала.. Василь, сеє слухав, як заплаче.
зарида! як кинеть-ся до неї.. припав, ціловав їй
руки... і не вимовить нічого, тільки: »Маруєю.
моя Марусенько!« То покинетьїї, плаче та вби-
ваєть-ся, та впять до неї.. А народ таки увесь,
та щоб то, і малі діти так і голосють, дивлячись
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на нього і на старих, шо обплакуютьі його неначе
мертвого. -

Оттак було усе до вечера. Народ помаленьку
розійшовеь. і вже нічю Наум. знемігитись зовсім,
трошки задрімав. Прокинувсь, дивить ся, що Ва-
силь пе дума відійтивід звмершої: єтоїть биля
неї на-вколішках, та знай ру ує, та щось
і приговорює з горючими сльозами. От Наум йому
і каже: зСпочинь, сину, хоч трохи! Завтра тобі
тяжкий день будо; збери ся з силою. Бачит, і я,
вже мені більш її жалко, та Й я таки трохи за-
дрімав, щоб хоч мало голові легші було.є

Вам її більш жаль У каже Василь, -- та
як се можно і подумати У Я її любив у єто раз
більш, чим Ви!

»Вже сього не можно розібрати: ти кажеш,
що ти більш, а я знаю, що я їй отець. стар чо-
ловік, і вже в мепе дочки не буде: а тп собі як
захочеш, дівку і завтра знайдеш... «

-- Тату, тату! жалібно сказав Василь:
і вам не гріх так говорити? і у яку пору і у
якім місці! Далі подививсь на нього з грозою
і з підлібя, та й став, неначе не у євоєму умі,
сам собі розговорювати: зЇх правда». «коро По-
сватаюсь. і оженюсь-. зійдетесь на весільля-
та не зовіть попа.. може. дарма !.

Саухавши такії його речи, Понм дуже зля-
кавсь. бо думав, чи нема у нього помпелу, щоб
-- нехай Бог боронить! -- самому собі смерть
заподіять: став його розважати їі росказовати,
який се смертельний гріх, щоб против божої волі
смерти свкати, і що такая душа непрощена від
Бога у віки вічнії: далі став його навчати, щоб.
моливсь Богу і щоб положивсь на милость Його.
і багато де-чого Йому доброго говорив, бо був
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луже розумний, хоч і письма не вчив ся, а у бе-
сїді частієїнько і піп не знав, щб против нього
говорити, й дяк так і не схвачував ся з ним.

Василь на усі його речи стояв мовчки, ча-
сом усьміхнеть-ся, То насупить ся, то забормоче:
»молить ся? молітесь ви!« А сам видно євоє
думав. Наум же, говоривши йому довго, подумав:
ЗЩО йому тепер товковати7 Він і себе не тя-
мить. Нехай на слободі приймусь за нього і роз
толкую йому, щоб часом його душа не пропала.«

Як обвидніло трохи на дворі, зараз зібрали
ся нужні люде у двір до Наума: розложили се-
реду двора вогонь; жінки стали поратисв, попри-
ставляли казанки та горшки, і варють борщі,
локшину, квасок, печене кришуть шматками, а
там кутю у миски накладають та сптою розводють,
горілку по пляшкам розливають, щоб частовати,
ложки перемивають, мпеки лагодять, дошки кла-
дуть і усе готують, як треба, щоб і людям поо-
бідати і старців божих нагодовати.

Став день, задввонили у старший девін! по-
звагом, звичайно як на збір. Господи! як повалить
народ -- так видимо невидимо! Що свої селяне,
а то і з города понаходило і понаїзіжало, та були
таки й пани, щоб подивити ся, як по старовині,
щб вже тепер виводить ся з моди, будуть дівку
ховати.

Як передзвонили на збір, ось і несуть від
-  щерквисьвятий хрест і корогви, за ними мари,

а там ідуть аж три попи і метвертий дякон, та
усе у чорних ризах, а дяків так десятка з два.
А за народом так на-сплу протовиились до ха!

Наум, бачивши, що вже усе готово, є
одбиратилюдей: кого дружком, кого у піддру
жого у старости, жінок у свашки, і усе по двоє,
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у сьвітилки, парубків аж дванадцять у
бояре, а молодого не треба було вибирати, бо
Василь, її посватаний жених, був тутечка.

От як відібрав усіх, та й став їм кланятись
і просити: »Люде добрі, сусїди любезниї, панове
старики, жіночки пань-матки, і ви, парубоцтво
чесне, і ти, дівча молоденька! Не зогнушайтесь
послухати мене старого, батька  нещаєного!є (а
сам так і рида.) Не привів мене Бог -- воля
Шого сьвята! -- за-між дочки віддати і з вами,
приятелями, хлїба-соли розділити і повеселитись,
а сподобив мене грішного, віддати Йому одну
однісїньку дочечку, чисту і непорочну як голубі
білого. Збпраюсь тепер поховати її дівованьнячко,
як закон велить і як її єтава заслужила. Потру-
дїтесь пійти за нею у почоті. проводіте її діво-
ваньня на вічнюю жизнь, не у нову хату і не до
милого мужа. а у сиру землю і у темну домовину!
Потіште євоїм послухянетвом і мене єтарика,
батька екорбящого, щоб евою утробу..х Та хотів
поклонитись, та аж впав до землі і гірко-гірко
заплакав, а увесь народ за ним. -

Далі, устави і віддохнувши, каже: »А де
стара мати Нехай роздає "подарки  єватам, та
поїзд знаряжа.« От покликали Настю. а замісцьїї
поставили другу жінку, щоб голосила над покій-
ною та приговорювала. до якого часу треба.

Не сама вийшла Настя, а вивели її до по-
чоту. бо вже зовеїм не здужала. За нею винесли
хлопці екриню"з пюдарками і відчинили. От Настя
араз покликала до себе лівчат, та Й каже: Не
лорадовала ся моя душа, щоб побачити, як моя
мила Марусенька,по вулоньці ходячи,та збирала б
ває у дружечки на радість євою; а привів мене
Господь самій, у єтарости, гіркими слїзоньками
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обливаючись, просити, щоб ви проводили її діво-
ваньнячко до темної ями. Не довело ся мені
чути ваших весільних пісеньок до моєї Марусі,
а місць того побачу ваші слізоньки, щі з0 мною
проливати-мете, як заспівають їй вічнююпамять.
Непогнівайте ся, що замісць весїльших медяничків,
або коровайних шишечок, дає вам мати, нещасная,
тгоркая, дає воскові сьвічечки. Засьвітіте їх, про:
водіте мою Марусеньку і відайте: як горять ваші
сьвічечки, так горить моє серденько від журби
великої, ховаючи одним одну дочечку, утіху мою...
а сама зостаю ся при старости, як  билиночка
у полі, і слізоньками умиваючись.. Тут їм і роз-
давала гривенні сьвічечки і усе зеленого воск
Далі достала той рушник, широкий та довгий, та
щб то вже гарно вишитий був! і що мав ся пі-
діслатись при вінці під ноги молодим, та Й по-
визала на хрест сьвятиїї, великий, щоб по-переду
носють.

А там поперевязовала дружка і підцружого
раз рушишками довгими-довгими, з плеча аж до
долівки, та усе повишивовані заполоччю орлами
та квіточками; а далі і цо другому на хрест, бі-
лого полотна, ловгі, так що аршинів по чотпри,
1 усе пообшивані заснівками. Такими-ж рушни-
ками поперевязовали і овашок, та ще їм і по
квітці прикололи до очіпків. Старост теж нопере-
вязовали по одному рушнику, но одному, та хо-
рошому. Сьвітилочці зробили меч, як таки водить
ся на весїльлі: навязалиласкавців, чорнобривив,
васильків і позолоченої шумихою калини, і сьві-
чечку ярого воску засьвітили; і меч обвизали і
сьвітилочку перевязали рушниками тож гарними,
і усе вишиванимл. Боярам понашивали на шапки
шовкові квітки і праві руки поперевязовали плат-
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ками, усе бумажними. красними. як один. і такими,
шо по три копи жоден. Т с бумажну,
що мало ся молодим руки під вінцем звязати, ту
подали на ерібний хрест, що піп руках несе,
а таки окроме кожному попові і дякону на єБві-
чечку подали платки бумажні, сині, і усякому
дяку дали по хусточці. Килим великий та хоро-
ший положили на кришу труни, а коц ваний,
з розводами, і по середпні великий орел, так той.
послали на мари під труну, і щоб усе те пішло
на церков божу за душу помершо

Ладї Настя сті роздавати із єкрині усе
добро. яке було: що дівоче, чи  плахточку, чи
запасочку, чи сорочечку, чи хусточку, чи що-
небудь, роздавала вбогим дівчатам ста  спротам,
що ні батька ні матери і щб їм нігде узяти: а
жіноче, то серпанки, то очіпочки біленькі, то
платки на голову, що було наготовленоїї дочечці,
таки: ночкам та уловам, усе вбогим: так
що яка-то велика екриня була повнісїнька, а тут
тобі хоч-бп що зостало ся. усе  пороздавала, і
скриню віддала на церков божу, і подушки ї рядна,
усе позбувала за царство небесне Марусі і за
душу свою і Наумову; а далі і каже перехре-
етившної з Слава тобі, Гоєподи, що було що
роздати за душу моєї милої Маруєеньки і обді-
лити добрих людей». На-щб мені теє придане її,
коли яі її рішилась!« А переплакавши і каже:
зДе-ж наш ще молодий 2с

От його і привели до неї. Обняла вона його
кріпко, цілує, плаче і приговорює: »Зятечку мі
милий! синочку мій коханий !.. Як порох у-в оці.
так ти мені зостав ся. От-же твоя хусточка сва-
таная! Маруся без тебе усе її биля серця носила,
а вмпраючи заповідала причепити її тобі, як бу-
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дуть її ховати.. Не забувай моєї Марусі і як
вона тебе вірно до смерти любила !.. Не забувай
нашої з батьком старости!.. Не покинь нас...
приглянь нас у немощах!... зола нам буде
і очей закрити і помянути пас!..

Василь, блідний-блідний як тая настояща
смерть, волосься йому розкудовчене, очи мов у
мертвого, дивлять ся і не бачуть нічого, руки
неначе судороги покорчили, а сам як лист тру-
спть ся: 1 не счув ся, як тую хустку йому поче-
пили за пояс, на-силу промовив до Насті: »Ма-
лінко рідненька !«.. Та більш нічого пе зміг і
сказати.

От причепивши хустку, Настя перехрестила
його, та Й каже: »Бог тебе, мій синочку спро-
тиночко, удовець без віпщя, благословитьї до
Шого божа на усе добреє, тіткине покидай нас... є
Сказавши сеє, пішла голоспти над дочкою.

і От як зовоїм управились, попи почали пра-
вити, щб треба, покропили домовину сьвятою

водою, бояре положили Марусю у труну, а дру-
жечки поправили на ній коси та цьвіточки, і на
толову подожили ше віночок (бо ще не була він-
чана), що сами звязали, то з жовтих  гвоздиків,"
таз ромену, та з різних цьвітків.

Сердешний Наум ледве ноги переставля, а
ще таки хотів закон сполнити,підійшов до трупи,

- перехрестив Марусю, і каже: »Поздоровляю тебе,
| Маруєенько, на новосільлі., Бог послав тобі сеї

дом, почивай у нім: нехай ні один злий чоловік
р не поворушить твоїх кісточок ні руками ні язи-
ком, щоб так тихо, як тепер лежти, пролежала
- до страшного суду і з радостю устала з єпм сьвя-
-тим хрестом.є
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Після сього бояре й понесли з хати труну,
а Наум таки ще у слід, хоч гірко плаче, а ще
таки посплковав ся сказати: »Прощай, Марусю,
з мого дому! Не довго ти в мене гостила, та
з тобою усегда радість була. Ти не вернеш ся
во віки, і я радости не мати: тож во віки.є

От і понесли: поперед усього хрест сьвятий
з корегвами. далі криша з мар сукном мертвим
покрита, несли чотири хлопчики як янголи, ів
них хусточки. За-тим криша з труни, килимом
покрита, а несуть її чотири бояре: за ними попи

  

  
з свічками і дякон з кадилом, а там дяки, та
так прехороше та жалібно співають, що хоч не

 

хоч, так заплачеш. От туг пішли дружечки по
парці, усі у свитах і тілько самі чорні денти по-
жладені на головах, без усякого наряду, і у кожної
у руках зелена сьвічечка пала. За  дружечками
ішла сама собі єьвітилочка з мечем: за нею
свашки, далі дружко і піддружий, а за ними вже
несли труну на марах бояре: а Василь. як моло-
лий, ішов з правого боку: на  превелику силу
іде і неначе й не він, ні до чого йому діла нема,
що йюму сі ть. те й робе і туди йде, Й очей
-не зведе з своєї Марусі... А вона, моя сердейта,
лежить, моя голубочка, тим серпанком, що мав ся

їй на весїльлі покривати, покрита уся, тільки вид
не закритий; і здається, що вона, лежучи, З вио
сока усюди могляда: та ще. як вона хороше
вмпрала, то так і усьмішечка у неї на виду 305
стала ся, і вона ніби усьміхаєть-сяі потішаєть-ся,
що її так хороше 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.
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За домовиною ішли, або вели сусіди і при-
ятелі Наума і Настю, що так і розливають ся,
як тая річка. А дзвони? так Господи! не пере-
стають і усе дзвонять. А народу, народу! і за
домовіноюі побиля домовини, і по вулиці на
переді і по воротям, і по плотам, що То і еказать
ме можно, скільки їх там було.

Поки донесли до церкви, то аж дванадцять
разів зостановляли ся читати овангелия, і усякий
раз підстилали бумажний платок. Який піп  про-
чита, тому й платок.

Відслуживши у церкві Службу Божу і по-
хорони. як слідує, понесли тимеже чином і на
кладвище. Як стали опусі труну у яму, то від
Насті подали двадцять аршинів  нерозрізаних
рушників, та на них і впустили домовину... і що
то! Увесь народ так і голосить! а Наум кпнувсь
на-вколітки, підняв руки до гори, та й молить
ся: зГосподп праведний! "Твоєю волею оспротів

старець немощний. Тіло моєї дочечки віддаю
матері нашій, землі. а душу прийми у царство.
своє.. і не остав мене грішного Їх

Далі став читати Отче-наш, аж поки зовеїм
опустили труну і попи молитвою запечатали яму.
Тут Наум устав, узяв землі у жменю.. трусить
ся сердешний, та плаче, плаче! Кинув землю
і каже: »Дай нам, Господи, у-в однім царстві бути
з нею! Прощай, Марусю, у-в остацьній раз! Не-
хай над тобою земля пером!« Тож і Наєтя так
зробила. Як же прийшлось Василеві кидати, схва-

 

  

 

 

 

 

  

   

 

тив землі у жменю, як зарпда.. затрусить сн,
пальці йому звело і руки не може розправити.
щоб ейпнути землю у яму.. тряс ся, тряє ся. --

  

так і впав нечуветвенни
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"Тут увесь народ, кожний хоч по жміньці,
кидали землю у яму, щоб бути з нею у-в однім
царстві, а далі бояре засипали лопатами і зовеїм
докінчали і верх вивели, і у головах поставили
хрест високий ста товстий і зеленою краскою
обмальований.

От і уся Маруєї память!

 

 

 

Пришедши ло дому, і попи і увесь народ
і трудящі, стали лагодити ся обідати: Настя перша

 

жинулась: » Те-ж наш Василь? Нехай мій голуб-
чик. мій жених-удовець, нехай сіда на посад сам
собі. Василя нема! Сюди-туди, де Василь?..
ема нігде...

Ськали, ськали -- нема! Та вже один старий
росказовав, що ще на жладвищі підняв його,іі
трусив і водою бризкав, і на превелику силу він |
очуняв, і віддихнувши трохи сказав. що піде про-

холитись. Чоловік пустив його і пішов до гурту,
а де вже він дів ся, він не вглядів.

Кинулись бояре. хто помоторнійший, ськать
його ; шукали і. на кладвищі, і по бору, і де то
вже його не шукали: нема та й нема! Нічого
робить, без нього пообідали.

Після обід, як усі, дякуючи Наума і Настю
і поминаючи Марусю, порозіходились і як уже
дома усе поприбирали, послав Наум у город д0
Василевого хазяїна, чи не там він? -- Не було
і нема! Послав до родичів -- не чули і не |
бачили ! а

Справляли Наум і Настя впять і третини |
і девятини, і полусорочини і сорочини, як треба |
по християнськи.. Р тб то-за обіди були! На усе
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село. Багато і старцям милостині подавали. Ва-
енля ж не було, та Й не було! І слух об нім
заплав. Найбільш журивсь за ним Наум, боячись,
щоб він сам собі не заподіяв ємерти. Сумуючи
об єїм, частенько плакав, а рано і вечір моливсь
за нього Богу, щоб його сохранив і на розу
навів, і привів би його до нього, щоб було кому

. Їх доглядіти.
Вже й год минув після Марусі. Старі від-

поминали її, як треба, і попам заплатили за 00-
роковусти, щоб наньмали аж у трійох церквах а
у четвертім манастирі, і дякам за псалтир, що
мість неділь, поки Марусина душа літала круг її
троба, читали над ним. ра Настя журить ся,
неначе євогодня поховала дочку, а Наум усе
тільки її розважа і каже: » Що-ж робить? Молись
Богу! Перетершимо тут, буде добре там! Його
сьвята воля! От Василя мені алчиш, що -- не
дай Боже! -- чи не пропав він і з мі з ду-
шею!є А сам усім хазяйством розпоряжав і усе
дбав, а щоб зміг, то й сам робив не лінуючись
А щб тільки збере хоч трохи чого, Так і роз;
бідним і неімущим. Усіх обділя.

. Стане було Настя казати: Тачого ти так
влопочеш? На-щб нам се? Чи воно є, чи нема,
усе рівно. Нашвік -- день

-- Та хоч-бп й час, каже Наум: не собі я
роблю, не для себе дбаю. Усе у руках Бога ми-
лосердного, усе Його, а я тільки робітник Його.
Передаю через старців божих у Його сввятіруки.
Тріх лежучи хліб їсти: поки здужаю, довжен і
робити і бідним подавати. Повелить іти до Ма-
руєї, піду хвалячи Бога, а кому се зостанеть-ся,
той і епасп-бі скаже і відпомина нас, коли схоче,
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а не схоче -- як хоче; я своє діло роблю, покії
є спла.

Минув вже і другий год. На третьому прий-
шов до них чоловік з города. а він того літа

в у Київ, та й каже: з»Кланяв ся вам ват

  

Наум так і скрикнув від радости: Де ти
його бачив У та й гукнув на Настю (бо вже єобі
ма старости сталі хенька), щоб ішла близче
слухати про Васпля. Зрадовала ся і Настя, бо й
вопа дуже жалковала, що не було об ньому ніякої
чутки; підсїла до того чоловіка і просила, щоб
роеказав, де він його бачив і як йому пово-
дить ся.

От чоловік і каже: »Бачив його у Київі,
і-вже він не Василь. отець Венедих

»Нк се так закричали обоє старі.
-- А так, каже чоловік, що він там пі-

шов у ченці. Е
зУ ченці?х сказали впять обоє, та Й стали

Богу молитись даковати, що довів його до
спасенного путя. у З

-- Він у Печерському (манаєтиреві і вже |
дяконом, і прп мені ото  росказовав тої
чоловік -- служив Службу Божу. А як розпитав
мене, що я З сих міст і ває знаю, закликав
до себе і казав: зКланцяй си їм, я їх
отця і матір почитаю, і що дня, як служу
і вмершу дочку їх на Бой і
екільки дасть Бог віку проїжить, що дня буду їх |
момлнати. Через їх молитви Бог мене спас і ви-
рвав з рук ливола: як вмерла Маруся, то я, гріше
ний. биля неї закляв ся єамому (собі смерть
заподіять, і як поховали Марусю, я тихеньковід
них, щоб мене не єпшнили, пішов сьвіт за очима,

  

  

   

  
 

  

    
  
  

у. то і їх
ій Службі поминаю, і
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узявши тільки у жменю землі з;Марусиного гроба,
щоб хоч з одною землею, щщб її покрива, у-купі
лежати. Якоя ішов і куди ішов через цілієїнький
день і піч, і впять день, я нічого не зямлю. Сха-
менувсь вже над річкою, стою на кручі, а якійсь
два ченці мене охрещують і сьвятою водою об-
кроплюють, та говорють мені премудриї речи.
Довго того було, поки я у розум,є каже Василь,
прийшов, а за тим ті ченці привезли мене у
Київ, у Печерський манастир. От мене тут при-
няли і довго розважали, а далі, як прийшло від
общества моє увольненіє, то й постригли у ченці,
а за голос і дяконом настановили. Кланяй ся же
каже, змоїм родителям; от їм і проскура сьвята
і нехаї до мене прибудуть, коли ще проживу
на сьвіті, бо тільки моєї і думки, тільки Й по-
мишлення, щоб швидче бути пі з Марусею.«

"Узив Наум проскуру, поціловав, та й заду
мавеь, а далі й каже до Василя, пеначе він й
течка перед ним стоїть: зАдже ти вже тепер
отець Венедихт, ти служиш службу божу; чого-ж
сти епотикаєш ся? Ей, молис щиро молись!
памятуй. що у Отче-наші читаєш: да будеть воля
"Твоя -- ізбави нас од лукавого...

На тім-же місці і у той-же час обіщавсь
Наум і? старою у Київ їхати. Бог їх туди Й
приніс. Пішли по манастирям; зараз у ШПечер-
ському спитали ся про дякона аких таких
міст. про отця Венедихта. От їм чернець і каже:
зЇ вже помяніте Його за впокой! Він і прийшов
немощний, та таки себе не поберігав; не слу-
хав нікого, ськав усякої болісти ії заморив себе
зовеїм. Далі чах, чах, та от неділь зо Дві, як
і помер. Та ще таки від суєти не збавивсь: вми-
раючи просив яко мога, щоб йому у труну поло-
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жили якоїсь землі, щб у нього у платку була
завязана, а платок, іловковий, красний, хороший
палаток, просив положити йому під голову. Та як
закон запреща монахові такії примхи, то Його
ії не послухали.с

Тижко здохнув Наум, далі доськав ся його
троба, і пришедши з Настею, наняли тут по нім
панахиду і у граматку свою записали.

Довго, довго стояв Наум над гробом його!
Далі здихнув, перехрестивсь і каже: 2Гай, Господи.
милосердний, щоб ти там пов свою Ма-
русю!... .

 

  

  



Шш.

МЕРТВЕЦЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ.
(Пвисьвячує ся козлкови Володимирови ЛУГАНЬСКОМ

 

па

Був собі чоловік та жінка: чоловіка звали
Нечипором, а жінку Пріською. Вона була хоро-

вого роду і одним одна дочка у батька дуже
багатого; була й скотинка і усяка худоба, а спна
не було, тільки дочка. Так батько її, подумавши,

та узяв сироту, сього Нечипора, замісць дитини,

та й вигодовав його і доглядів і до розуму до-

водив. А Нечипорів батько та був собі велика
ледащичка; спив ся і звів ся ні на що, та КОЛИСЬ

під тином пяний і одубів; жінка, одно те що не

мала нічого, а друге, не вміла робити, пійшла
ло-під віконьню; а хлопя за Христа-ради узяв,

я-ж кажу, Прієьчин батько. "Так що-ж бо! Не

дурно кажуть: не далеко відкотить ся яблучко
від яблуньки; у Нечипора- була уся батькова
натура. діяка такий, що

ні

з чим не розми-

еться: і цигана обдурить, і старця обікраде:
а пити ? так не перепє його і Данилка, от що
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у того пана, що бпля нас живе та що за його
ридваном зезаду труспть-ся у цьвяхованому кап-
тані та у мережованім брилі, як той вареник
зверченім: той здорово пє, а ШНечипір іще гірш
його. Іще ж таки поки парубковав, то й сюди й

м: було пє ніч. гуляє, з парубками бураакує,
у день як скло перед хазяїном: і робить, що

треба, і послуха у всикім ділі і поважа старого.
Коли ж було його на вольній або на вечерницях
потасують добре. бо таке задьорне собі було, що
до усякого так у вічи і лізе як тан оса, хоч-би.
тобі десятський або й сотеький. та таки і самому
отаману не дуже поважав, так і счепить ся: ну,
то й звісно, що йому шщб найгірше і доставалось. Та
ще на лихо собі був такий невеличкий, щедушиий,
та й сили пе більш було, як у слїпої попової
кобили, піб було не здужає у Пилипівку попів-
ських хаптурок по селу возити. Так з ким ні
ечепить ся, то усик його попібє, та Й прав. А
іногді против лави один пійде, так тут вже до-
станеть-ся йому на горіхи: пику йому порозби-
вають, волосьсй пообривають, одежу -- а одежа
багатого хазяїна, так добра була -- порозривають,
та таких йому туєанів падають, та так йому
бельбахп повідбивають. що  на-еплу у-досьвіта
рачки до дому долізе.

Так шб-ж бо? Перед хазяїном відбрешеть-
ся: то нічю роя ловив, так бджоли йому пику
покусали: сто відьма приходила нічю хазяйських
жоров доїги, а він почав відгонити, а вона пере-
кинулась собакою та кинулась на нього, і одежу
йому порвала і усього подряпала. То було старий
4 вірить і гоїть Чого, та ще від переляку, щоб не
тапав переполох, і горілочкою його підпоює. От
нашому Нечипору і на руку ковінька! Лежить
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на печі, та оха та горілочку потягує, мов і добриїї,
а усі коло нього паньчають ся. Оттак точиїсішько
як бува, що ніжна собі жішка та забажа нової
паски, та нападеть-ся на мужика: зкупи та й
куші; хоч пропади, та купи, а то виру Та й
лиже на піч 1 почне не знать-що провадити, бу-
цім-то у-в огиї. Вій, сердешний, тут із знаху!
ками, із ворожками коло неї заходить ся. а Ті,
звісно, гропліки беруть, а йому уть: зБупи
їй, чого бажа, а то вмретьс (Годо шеї: чого
тобі бажаєть-ся 7 кажи. Тут вона й почне вига-
довати: і медяничків. і ріжків, і мочених кисли-
чокі а далі як уже бачить, що мужик нотратив
чималу суму грошей, та вже тогді і закричить
про-бі: »купи нову запаску « Чухає, небога, по-
тилицю і хоч то гроші треба б нести у волость,
віддавати за подушне і обіцественне, та вже
нігде дітись! купує запаску, щоб єправди ще не
вмерла, тогді похорон такою сумою і не відбудеш.

Оттак-то вередовав і наш Нечипір. І що то,
що ніхто й не знав, що він таке ледащо і таки
зовеїм бездільник, а не знавши, та й оддализа
нього Прієьку. А як після сього незабарйом вмер
і у неї батько, а там і мати, то й оєтав ся наш
Нечилір сам єобі господарем.

Недовго ж нагосподаріїовав. три годії
рішивсь зо веїм. Що була єкотинка, позбував, а
грошики попропивав; земельку позакладував, а
грошики попропивав; а б було опріч Того, те
від недогляду попропадало само. Пе та краде, та
ловить ся ; бєть-ся та позиваєть-ся ; а звісно, що
тільки пійдеш з жалобами та з позивками, То вже
й треба »прийдіте поклонімо сяк. Бо сказано:

  

   

    

    

 

    

  

«без піджоги і дрова не горять. А як десятському
дай, сотському дай, писарю дай, отаману лай, а все
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таки до волости відопруть (не їм же одним хліб
Яєти): а як, не дай Боже! та у ту пору набіжить
заєїдатель, та, борони Боже лихого часу, з письмо-
водптелем: так тогді вже Й зовеїм пропав! Ци-
ш у беруть. та тільки  тогдї
пуєтять, як вже нічого й взяти; а то, Коли 30-
стались які вишкварки. так іще у суд запровадють,
-- ну, там уже і амінь! Так чп на-довго ж то
Нечипорові, прп його дурній голові, стало усеї
тестевої худоби? Фіть-фіть! пійшла по добрим
людям та по шиночкам, а він звівсь ні-на-що.

Сердешна Пріська викупіла його не десять
разів і із-під калавуруі із колоди. а раз прийшло
ся і з острога викупати. Вже який би не був,
а усе він їй муж, нігде було дітись. А через таке
лихо попереводила і в себе, щб було у  єкрині
із хорошої одежі. і намисто, і д) , і хрести,і
усякую худобу.

ЗЖурилась вона. журилась, далі треба за
розум узятись, щоб з плечей усього не попропивав
її пяниця. Нічого не кажучи, стала його у хаті
запирати, а сама пійде або бакшу  полоти, або
конопалї брати, щоб було чим пропитатись. Щб-ж?
вернеть-ся до дому, хата пустісїнька! Проклятий
Нечипір виліз у вікно, та й шукай його. Треба
їй татнутись по шинкам: де пояс заєставлений,
де тапка заложена: викупа сердетна, на останьні
троші! Далі, знайде його де-небудь у шинку під
лавою, або під плотом; розбудить, розтовка, та-
щить до дому і виговорює і лає. а єама, через

г годину, тільки що плаче.
Далі, бачивши, що його й лайка не бере

і він знай своє товче -- пити та Й пити! --
нічого робить, дума ч гріха на душу о3ьму,
а вже не дам йому волі.  Привівши його раз

 

 

    

 

 

  

  

  



  

з вольної, увела у хату, защепнула двері, та Й
каже: »А щоб, Нечипоре 7 а до чого отсе ти мене
довів? Лайки не слухаєш, горя мого не поважаєш,
лєш у свою голову ; попропивав усю батьківщину,
а через тебе і я свою материзну  потратила, то
платячи за тебе, то вивупаючи тебе з шпнків;
а тепер довів, що я меж людьми була таки як
треба, а тепер тільки за старцями йти; була я
хорошого, чесного роду, а як утопила свою голову
за тебе, прирожденного пяницю, та по тобі і я
стала посліднійша усіх на селі. Хпба хочені так
пропасти, як і батько твій? Так пропадай же собі
як знаєш, а я знаю, що поки я жива, так не дам
тобі волі шляти ся та пянствовати. Доки мені
і терпіти? Через закон переступлю, а по своєму
зроблю. Та позасучовавши рукава у сорочки,
каже: »хоч гріх, хоч два жінці мужа бити, а не-
хай Бог простить!« та з сим оловом -- черк Його
у пику, а далі у-лруге, у-третє, у-десяте, та за
волосься, та тусанами -- бо баба собі здорова
була, а він такий, що ні-на-що і дивитись було,
та ще перепивсь, так не здужав і скипки підняти,
не то щоб оборонити ся від жінки. А вона його
бє, а вона його тасує, та знай приговорює: »Не
пий, не лянствуй, не пропивай худоби! сиди дома,
заробляй чим-небудь, та годуй і себе і бідну жінку;
ось так тобі, ось так тобі, бусурмену, католиць-
кому, гаєпидському мужикові!« Била, била, та аж
утомилась і сіла на лавку, і каже: »А бодай тебе
сей та той, що ти мене і до гріха довів і втомив
мене ні-на-що. Устань, кажу тобі! (бо вже сер-
дешний Нечипір аж не зміг і стояти, та присів
долі.) Устань, та кланий ся жоні, щоб я тебе
простила, що Ти так мене втомив.є
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Нігде Нечипорові дітись! Кланяєть-ся сере
дека, просить жінки, щоб вона його простила за
те, що втомилась бивши його, і обіщавсь вже не
пити і не віїкати з дому, хиба вона його куди
пішле.

Вішочившл (Пріська, помпловала мужика і
каже: Не журись, сякий-такий сину! За битого
двох небитих дають, та ще й не беруть. А коли
не будеш слухати, То от тобі кажу, що ще буду
бити, та опісля і пан-отцеві висповідаюсь, (щи
против закону пійшла.«

Еге, та наша Пріська направила мужики!
Вже не то щоб він не пив: не проливав козак,
як де лучала ся чарка, та тільки у компаниї, чи
на весільлі, чи на хрестинах; та вже не те, щоб
йому шлятись по шинкам, та за чарку горілки
чортякам душу віддавати: спдить дома і з двора
ні чичирк! Узявсь -- нічого робити! -- ля
тати старі кожухи, стала і копійчина перепадати.
Пріська усе збира, та радуєть-ся, та й думає:
з ледачого мабуть буде що-небудь і путнє.

Оттак пройшли різдвянські мясниці, пройшла
й масниця. ШІб то вже кортіло нашому ШНечишо-
рові, щоб як би то драла дати ста погуляти на
юєтаньніх днях; так зовеїм не можно! ШПріська
так репяхом за нього і держить ся і не можно
йому без-прося вийти з хати, а свита і чоботи
і шапка у неї у скрині.

На саме пущаньня, що на піст, вона йому
і каже: »Шійди лишень. Нечипоре, до служби;
на єїм тижні будеш говіти. Та гляди ж мені, щоб
ти зараз з церкви і був тут! Коли прийдеш за-
раз, то дам тобі обідати, бо в нас є й вареники: ||
я придбала і масличка і сметанки; а коли добра
буду, то й чарку горілки дам, та Й заговіємо, Як |
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дове велоть. Коли ж зараз не вернеш ся та пій-
деш куди шити, то ог побойусь тобі, що такими
товчениками тебе нагодую, що будеш мене довго
тямити!. Дала йому і свиту і шапку, і проводила,
усе одно товкуючи.

Пішов наш Нечипір, та тільки-ж ми його
й бачили! Налагодила ШПріська і обідати, а його
нема. Пообідавши пійшла до сусіди ськатись, далі
вернулась до дому, я його нема. Пополудновала
сама, а Його нома. Вийшла па вдвіри, кожного
хто йде, питаєть-ся : чи не бачили мужика? Ні-
хто не бачив. Уже й вечір, а його нема! На-снлу
вже, гульк! лізе до дому у пізній вечір пї живий
ні мертвий, і слова ше промовить: язик одубів,
і сам себе не тямить, і де він, і що він є таке
на сьвіті. бопе та мовчить, і очей, щб заплили
йому горілкою, не розвеле.

»Побила мене лиха година та нещаслива !«
зараз гукпула ша нього Пріська: гот із сим дурнем,
пяницею, волоцюгою! Де ти там у гаспида тас-
кавсь? Іще на вдивовиху, як то добрів і знайшов
свою хату. Бач, як нарізав що Й слова не
промовить! Бог дав людям пущаньня, щоб заго-
віли любенько жінками та з діточками; а я за
елізоньками сьвіта не бачила, сидячи сама собі

о у хаті, як у темниці. Отіке дале-бі тобі кажу, що
 овцять приймусь за тебе, чак тебе повчу, що
Й до віку пе озьмеш ся за чарку. Так що-и: бо:
| хоч Йому кажи, хоч не кажи, він нічого і не
о тямить Їх
й І правда-ж бо була. Єпдить ШНечинір, та
о тільки здиха, бо горілка з пього дух пре; мусить

пщось-то і сказати, так і рота не роззявить і я-
зика не поверне, неначе віш йому повстяний ;
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тільки як той спч лупа бровами, бо (вже очей
овеї не видно, позападали і зліпили ся.

Лаяла його жінка, лаяла, як там кажуть, на
веї заставки, далі таки. сяк не так, жалко його
стало, бо усе він таки був їй муж, а тут же ї |
пущаньня: як таки не заговівиш 7 »Чи не хочеш.
вечеряти Ус пита Пріська. »Чи ти тямиш, який
сьогодня день? Чи так як собака і ляжеш?є А
Нечипір мав щось ти, та й не здужав,і тільки
дужче засіп. А Пріська усе йому таки з вечерею;
постановила. та й каже: »На-ж, от тобі макотерть.
з варениками: їж, та лягай спати, та уставай до
утрені, щоб ти мені говів на сїм тижні. На, ня-
нище, ог тобі й сьвітло: повечеряй, погаси, та Й
лягай, вже не рано.  Сеє кажучи, постановила.
йому макотерть з варенпками і каганець; а сама,
лягаючи єпати, ще таки йому приказ зГляди ж,
як повечеряєш, то онде у водянчику вода, попо-
ающи гарненько рот, щоб не зостало сі у роті
спру, щоб часом завтра не хотячи не оєкоромив
ся.е А далі, разів з пять тяжко здихнувши, По-
звернулась і заснула.

Хоч Нечипір і-кріпко пяний був, а таки,
як запахли йому вареники. то й очуняв трохи,
та за ложку та макотерть, і став їх гаитати.
Що йому там жінка ні наказовала, він собіі бай-
дуже: їсть собі, небога, та сопе на усю хату. Вже
й жінка заснула, а він, знай, мота вареники.
далі став куняти. а сам, знай, пхає у горло,
далі уложив руку у макотерть.. похилівсь.. тут
і каганець погас. захріп наш  неборак на усю
хату!

ша
Скільки він там спав, хто його зна; аж

ось, поворохнувшись, чує: давонять до церкви.
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ШІтут робити? Він би і не пійшов, так жінка
загадала Йому говіти і щоб неодмінно ійшов до
утрєні. »Не послухати її, дума собі, отак бити-
ме за се, та бити-ме й за те, що я учора пяний
був; а як пійду, то може за учорашню гульню,
як стану проситись, то і змилосердить ся. Пійду

От єхопивсь швиденько, помацкп знайшов
(сам опісля росказовав) шапку, та й вийшов
мершій з хати; а про те, щб жінка наказовала,
щоб рот виполоскав, йому і не в-тямки було, та
троха таки чи й чув він се учора.

Ніч була темна, а церква не з-так далеко.
Дивить ся Нечипір, а у церкві сьвітить ся і на
дзвіниці давонють у скликанчик, що на коромислі,
звичайно як у піст. Він .і став поспішати до
церкви. і

Увійшов у цвпнта; аж дітвори, дітвори...
видимо-невидимо! Манюсінькі, та усе у білих
сорочечках, та бігають круг церкви, та проєють
ся у двері, та щебечуть як тиї циганчата, та ля-
щать, кричать, порощать: »Пусти, мамо! пусти,
омазю, і мене на празник! За-чим мене породила,
нехрещену схоронила, під порогом положила, та
й до себе не приньмаєш Ї«

зТю! на вашу голову! поеказились діти,є
сказав Нечипір, та не розглядаючи -- швидше до
дверей. Постукав, йому і відчинили, він і ввій-
зов. Повнісінька церква людей! Він, не розгля-
даючи нічого, помоливсь, поклонивсв, яко  довг
велить, на усі сторони, положив шапку у куток,
де завсегда клав, та й став биля крилоса і при-
релухаєть-ся, що дяк читає. Понуривши голову
стоїть і слуха, та й дума: 2Щоб за недобра мати
стала єя з нашим дяком, паном Степаном? у нього

- був цапиний голосок, а се вже звів ся, мов єо-
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бака мурниче та ще Й гугнявіє« Зипрнув на
нього з боку: носа нема. тільки сама ямка. Став
пильнійш  придиваятисі зГосподи, твоя воля!
Та се не пан Степан... се ще пан (лексїй, шб
ще вмер тогді, як я ще підпарубочим був, та я-ж
і на похоронах його був і труну ніс

На вдпвовижу йому, що людей у церкві
багацько, а ніхто не догадаєть-ся, тцо чита мер-
твець; та Й самему попові мабути нужди мало,
бо чути, він у вівтарі шось собі мурниче 3 па-
ламарем.

От Нечипір тому, що биля Його стоїть, хотів
про се казати, аж зпирк: що за недобра мати! То
стоїть биля нього Охрім Супоня, що ше торік
вмер... Озпрнувсь на другого: Юхим Кандзюбенко:
з ним у-купі парубковали, і він після побоїв на
вечерницях при ньому і вмер, та й суд виїзжав,
ї Німець його потрошив. (глянеть-ся туди: і там
мертвець: озпрнеть-ся єюди, і туди  мертвець:
куди ні гляне. усе мертвені, усе мертвеці, такі |
шиб йї педавно повмпрали, і такі, що ще він тільки
їх зазнав: буап й такі, що й пе можно їх 21
знати, хто він такий і є, бо не було ні носа ні

очей ні ухів ні губів, тільки самі ямкп у голові.
То трохи бу о Нечипір проспав свій хміль,

а тепор. як розглядів, у якій він компаниї онинив
єн, так і увесь хміль прої і стало його труспті,,
мов на лихоралку, а циганський піт так і пропь-

А тож ії не страшно, ажете, щоб живому.
чоловікові та попаєтись меж мерцін? Чого (тут
доброго жлати? зовсїм впдюща емерть!

Погаяда нані Нечилїр еюди-туди: дяк собі
чита, а парахвіяне, як звичайно. тим часом ку:
мяють.. (г Нечипір і здумав утекти від них, та |
й став відступатись крадькома, та уєездо дверей
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близче, усе близче; уже кат бери і шатку, аби-б
толову цілу до дому донести, бо, як там кажуть
не до поросят, коли свиню смалють -- і тільки
що відетупивсь геть-геть, аж пан-отець гульк Ї:
вівтаря... А хто-ж то й пан-отець? Отець Микита,
ші годів з десяток або троха ще Й не більш, як
ло вмер!

От вийшовши він і каже: »А нуте, панове
миряне, годі дрімати, от дяк уже дочитує до кінця,
екоро випушу.« Прочхались мерці. Хто протира,
у кого є очи, а хто тільки кістлявим пальцем
проштрикує у носі ямки, замісць кабаки, та й
чхне, Нечипір дума: зТепер не можно і втекти,
щоб халепи від них не було. Недовго достояти,
побачу зно вони тут робити-муть. є

Аж ось пан Олексїй покинув читати, та як

загугнить з євоїми школярами, та усе таки з
мертвецями, та неначе з бочки як загули: »Хри-
єтоє воскресе!« а отець Микита, |замісць) щоб їх
зопинити, собі туди-я підтяг та й пійшов по
щеркві кадилом кадити; а народ як став від нього
ідступатись, так і чути, як кістки хрустять.

Слуха Нечипір сю їх церемонию, та й дума:
зОттак ти на пущаньня погуляй, як наші мер
твеції, що з перепою забули, який євогодня й день.
Я добре пяний був, я вони мабуть ще і гірн
омене. Я таки тямлю, шо тепер піст тільки ще
точинаєть-ся, а їм здаєть-ся, що тепер великдень.
тоне пяпі учора були? Замісці говіньня велик-
день еправляють! Єправди що з глузду поспи-
вались, лежучи собі без усякої роботи. є

Співа дяк, аж за боки беручись, а отець
Микитапідійшов до нього, та Й каже: зНе все
лишень виспівуй ; покидай дробину на той світ

) От пан
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Олекеїй сюди-туди мах і зво утриє ізбивахє --
як раз поспіло, та й закінчав. А отець Микита
вийшов, та Й каже-говорить: Слухайте, панове
миряне! тепер христосуйтесь, та бережненько,
щоб кістка об кістку останьніх не  порозбивали.
Та й не розходьтесь: бо тепер нам не як торік,
що на тще серце полягали по домовинам і нічим
було розговітись. От з того сьвіта чоловік до нає
на празник прийшов і вареників приніє, так він
розділить на усю братию. Амінь є

Нечитір, се слухавши, бачить, що вже не
переливки і до нього черга дойшла, осьміливсь,

та сїп попа за ризи та Й каже: хА щб, пан-отче,
чесн-отче! не во гнів вам буде, щб я вам скажу:
чи вп мабути учора для пущаньня.. теєсто.. чи
не підгуляли трохи, та може не зовеїм проепа-
лись? Або може, лежучи собі по домовинам, як
бува у просї на печі, та позабували і дні? Який
тепер великдень? ще тільки чистий понеділок,
що й ложки гуляють... є

зЕге, вам шіст, вам чистий понеділок,є каже
йому отець Микита, »а наш великдень; бо за
вами до церкви не дотовииш ся, так ми у таке
уреми справляємо великдень, як ви на Тім Ссьвіті
лежите смертельно пяні, що ває ні якими дзвонами
до церков і не збудиш. Ти ж нам, гляди, щі
приніс вареника, то усім розділи, щоб нам не на
тощака лягати по ямам.є

зА дезж я вам їх озьму?є сказав Нечипі|
зне знать чого ви забажали, неначе  вередлива -
жінка : дай того, чого нема. У якого спна є хоч
лів вареника 2є

зА он у тебе меж зубами стерчить як-раз
пів вареника,є сказав отець Микита, та кісткою,

щб зостала ся йому замісць пальця, як штрикне
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йому у рот, аж зуби забризчали і трохи з десяток
їх не розсипалось. "Гляди ж, не дівай нігде, доки
потребую.« Сказав, та й відвернувсь порядок да-
вати, бо уся громада, як тая хвиля, насунула
з попом ціловатись.

Повернув Нечипір язиком у роті.. аж так
і є! Намацав пів вареника, що застрягло у куть-
ніх зубах. ЗЩі тут мені на сьвіті робити ?«
дума собі. »Се біда! Отто я був крішко пяний,
та їв вареники, та над ними й заснув, не про-
ковтнувити останьнього. А, морока та й годі! Се
мені такого лиха наробила не хто, як моя Пріськ:
На якого трисця вона мені їх давала? А бодай
ває з жінками! На якого гаспида вони вигадали
вареники? Хто їх видумав ліпити 7 Який нечи-
стий звелів їх по пущаньням їсти? Який бесур-
мен вигадав їх пяному давати? Ох, се усе наші
жіночки! Від них нам усе лихо! Через свою і я
тепер пропадаю. Як таки піввареником усіх обді
лити? Та лучше усього утечу. Тепер їм не до
мене. Пролізу промеж них, то ніхто мене і не
жинеть-ся, хочби й сам отець Микита, що тільки
й зна цілуєть-ся з своїми парахвіннами.

Оттак собі подумавши, і став собі назад
протовплювати ся. "Так щбож, сердека! Куди нї
піткнеть-ся, так усюди народ так лавою і валпть
до попа, що ні пропхати ся йому меж ними ні
просунутись ні-жодною мірою не можно. Він би
й посилковавсь, так боїть"ся. що як якого дуже

пхне, так щоб бува кістеп не  порозсипались і
щоб йому впять такої пені не було, як у шинку,
як то раз, напівшись дуже, та счепив ся з шин-
жарем та потовк йому усї пляшки їй усі чарки,
а опісля й приплативсь троха чи ке на сорок
алтин. »А як,х дума собі, зрозсиллю якого мерця,

- ТВОРИ КВІТКИ І. п
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так може і карбованцем не відбудеш.є Сїкав ся,
«їкав ся, щоб просунутись, далі бачить, що не
переливки, став собі, опустив руки, понурив го-
лову та й дума: Ну, кат ває бери! що буде, то
й буде! Буду дивити ся на вашу кумедйю.« От і
дивить ся, щб тільки вони роблють: той лізе
і втпраєть-ся, а вже і губів нема, Тільки самі
зуби стерчать; а у пншого і зубів нема, сама
пасть шо пніголова йому у рот уліізе ; та все-ж
то до попа. та все замієць того, щоб цмокнутись,
як поцілуєш ся, а тут тільки кістка 06 кістку:
стук-стук! А як пійшли молодиці та дівчата. так
наш Нечипір добре посьміявсь: пнша ійде і ду-
ма, що на ній і доси очіпок парчевий, а він вже
не то що полиняв, і зовсїм розсплав ся, що й
ниток вже не дуже густо зостало ся: а те таки
вихиляєть-ся та озпраєть-ся, і щоб дивили ся на

люде, що яка-то вона хороша у  парчевому
очішкові, знай поводить головою, що аж рипить
на кістках, неначе хвіртка на поржавілих завісах.
А ось дівка дума, що вона й тепер ще хороша,
і чорнява і повновида і румяна, як була на єїм
сьвіті: тільки вже в неї носа нема, одної губи
не питай, очи  позападали, брови  повилазили,
замісць гладесеньких та повнесеньких щік стали
жовті, сухі, позморщувані, як тая губка, що у
Греків в бакалейній лавці меж хвигами ста ро-
двпнками продаєть-ся; на голові волосься пови-
лазпло і замісць кіс шматочки від скиндячок по-
зоставались. Оттака підійде до попа, т щоб по-
піловатись з ним, протягне губу, та й засоромить
ся, -- бач би то стидно дівці ціловатись -- та
і втреть-ся кістьлявою рукою. бо вже ні одежі ні
сорочки не зосталось,усе повідлежувала. То гляди,
попхнуть її зезаду. щоб мерщій кінчала, то вона

     

  

  



 

ооо ,

 

впять до попа та мерщій стук! кістка об кістку,
та й засоромить ся іще гірше, і ті ямки, де ко-
лись були очи, закриє рукою, та похпливши го-
лову -- бач, їй стидно, що поціловалась -- і
біжить назад; та як ще пробпраєть-ся побпля
того парубка, которим вона на сїм сввіті жени-
хала ся, а він її, щоб згадала старовину, за тую
паахтину -- омик! то вона ще й дужче засоро-
мить ся і ховаєть-ся промеж людей. А Нечипір
на сеє усе дИВИвСь, та покивав головою та Й
дума: зГорбатого і могила не справить. Які були
на єїм сьвіті, такі є й там. Дівчача натура усюди
однаковієїнька : промеж людей так і соромить ся,
нехай же на самоті, так ну 1..с

пи

Далі став і об собі він думати та гадати:
зЩо мені, каже, »на сьвіті робити 2 Прийлілось
у лиха грати з сим гаспидським -- кроме хліба
сьвятого -- вареником! ПРроковтнув би його, та
й конець ділу: так гріх, піст зайшов. Викинути?
так отець Микита казав, щоб я його нігде не
дівав; а не послухати його, то ще, опріч біди,
заставить себе у решеті возити, та й покуту на-
кине, що Й наш живий отець Павло не відчита...«
Аж ось дивить ся: приятель його, Радько Похи-
ленко, стоїть окроме усіх у куточку та дріма.
Нечипір собі й дума: Підійду лишень до нього
та порозпитаюсь, чи не можно як-небуль від них
і на-втікача; бо він ще тільки годів з пять як
вмер, то ще може не дуже з ними з'якшав ся
і може за живим ішвидче руку потягне.є

От і підійшов та й каже: »Здоров, Радько!
чи ще мене не забув?
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є зЗдоров, Нечипоре!« каже Радько: зяк тебе
й забути? Я й тепер часто згалую, як то ми
з тобою на тім сьвіті гуляли. є

зА як собі поживаєш Ус
Та зо всячиною. Як там кажуть: часом з

квасом, перою з водою. Добре вп, живі люде. ро-
бите, що не дуже сікаєтесь на наш сьвіт.є

зА щоб? хиба у вас не так, як у нас ?є епи-
тав Нечитір.

зНі, братіку!« казав Радько: отут вже у-
вірвалась нитка. Воно б то для кого й добре
лежи єкільки хоч, панщини не загадують, за по-
лушне не тягнуть, отамана кат ма, жілка не гризе
толови і моркви не екромадить, роботи ніякої, ні
об їжі ві об одежі не вбивай ся -- усе, усе таки
добре, та ба! Ні з ким беседп водити, ії з ким
слова промовити. Гробаки та жаби та усяка по-
гань, от більш і нема нікого.с

зАтже ви часто навілуєтесь і на нашсьвіт ?є
зТа то вже, братіку, нудьги. ежпш собі

та й споминаєш: як у кого була жінка, то Й ду-
маєш: як то вона, сердешна, собі пожпває? От
і винирнеш на вашсьвіт, аж гульк! у твоїй хаті
та вже пнишй хазяїн і все не так, як при тобі
було: і господарство не туди йде, і об тобі вже
ніякої памяти нема, тільки що у граматці запи-
саний, і діточки твої як сиріточки: і  голенькі.
і босі, і голодні, і зовеїм обиждені від вітчима
та від нових дітей. От і озьме серце, зараз сон-
ній жінці і налаєш тусанів: нехай возить ся З
знахуркамп та з ворожками. а ти своє узяв та Й
прав. Оттак і парубоптво (кинеть-ся  підглядати
за своїми дівчатами, що божили ся, що поки
жива буду, любити-му тебе, а ти вмреш, і я за
тобою. щоб і лежати ці. Ти, як дурень, вмер,
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та ждеш її, жденг з московський місяць -- нема!...
Гульк на вашсьвіт! А вона вже й за-міжпій-
шла, і у колисці колише дитину, або дівуючи
з другими перекидаєть-ся та регочеть-ся, а часом
і тебе недобрим єловом спомина. Нічого робить,
тпочухаєт ся, та Й засядеші під плотом, цоки йти-
ме з вечерниць, та тут їй пустиш яку-небудь
мару, щоб з ляку трясця схопила. Коли ж п
ший був гуляка, що без чарки його і за живіт
брало, от і здума: пійду хоч подивлюсь, як добрі
люде на тім сьвіті пють. Прийде, так що-ж? Усе
не те, щб при йому було: замісць шинкаря си-
дить ціловальник, пе у церкві його згадуючи;
замісць осьмухи вже ійде кварта, та й горілка
розведена більш чим на половину, і ціна не-
людська. От із серця що йому робити 2 Католиць-
жого бузувіра, ціловальника, учистить по лнсині,
або патап обірве, що він і не зна, відкіль йому
і біда стала ся; каторжного підтовкачку головою
у дїжку до горп ногами поставить; анцихриєтову

- посудину усю перебє, народ із кабака розжене
і таку славу наведе, що й самий  невсппущий
ляниця три диї не посьміє ногою у кабак ступити. «

збтее ти, Радько, добре нагадав про горілку,є
казав йому Нечипір: »чи не хоч по чарці ради
вашого празника 7 Ходім до мене: у мене є до-
бра горілка, аж із вольної, крадькома від обізчиків
проніс об масниці.« Се ж Нечипір кажучи брехав:
який син у нього і крапля була у господі) одно
те, що ні-за-що було сього добра й купити, а
друге, що й Пріська не таківська була, щоб дер-
жати торілку. дома, бо Нечипір добравсь би до неї,
де б вона ні була захована; а се Радька він під-

| мовляв, аби-б тільки з церкви вийти, а там би
він і вдрав куди оздря, нехай би його Радько
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опісля позивав за брехню. Так що-ж бо! і тут
сердешному Нечипорові невдаха! Радько йому,

  

 

 

жріпко здпхнувши, каже:
зНі, братіку, ні! сього вже і не згадуй.

Рада б мама за пана, так пан не бере. Пійшов
 би за тою чаркою, не То що до тебе, та хоч-би

і за десять веретов, так щоб-ж! куди я її пито-му?
Бач, живота кат ма! У горло вильлю, да вона Й
вибіжить і мені смаку не дасть, тільки добро за-
напашу: нехай зостаєть-ся добрим людям.«

зТак ке лиш, понюхаймо кабаки; ось вий-
дім лпшень з церкви, казав Нечишір, усе таки
піднимаючись на хитрощі.

Т сього добра не вживаю. Віддячують тут
добре за єюю поваду.е

»Нк так?« питав Нечипір.
зА от як, казав Радько: »от бач, я здорово

нюхав кабаку на тім сьвіті, так ось мені повні-
єїнький ніс гробаків. та так, братіку, анекочуть
ів день і в ночі, що не то що, по усїй домовині
місця не Збайдеш. Свербить у носї та й свербить,
я не чхнеш.є

»Бач, як у вас поводить ся!« казав див
ючись Нечипір. »Так хиба є кара у вас за
гріхи є

"Де то вже нема! каже Радько: »за кабаку
ніс відвіча : от я-ж таки любив тягнути горілочку,
так усі кишки разом і пропали, тако що хоч віз
дерко улійй, то не зоєтанеть-ся ні краплї. Хто
охочий був битись, тому зараз кулаки повідпа-
лають і руки екандзюбить у три погибели. А
жінкам, братіку. жінкам. так що То достаєть-ея!
Овва! Яка була цокотуха та щебетуха, так тільки
що піткнеть-ся на нашсьвіт, та й дума б то по
старовині, щоб і тут пащиковати, та приньметь-ся
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за зводи та за переводи, а Т раз у рог
і сїла жаба та й квака, та так учепить-я за
язик та за піднебеньня, що ніякою сплою її і не
відірвеш. А котора, не тільки молодиця, та її
Хївчина, коли була моргуха, та очицями поводила
чи на парубків чи хоч і на нашого братчика, та
жодному нищечком признавала ся, що тільки його
одного любить, а зо усяким женихала ся: а коли
жінка, та від мужика Хругим сорочки мила... та
стьожки у комір давала, та й друге що-небудь:
так таким вже зараз очи й пропали, а замісць
їх у ямках гробаки аж кишать, брови повилазять,
та й друге прочеє, так що сором і у люде пока-
затись. Є тут усім халепа! Або котра жінка про-
тив закону пійде, та стане мужика вчити.

. Так щб такій?є мерщій  перехопив  Не-
чипір.

»Та шщо?« каже Радько: звісно, кот по
заслузі; язику, щоб на мужика не гримали. до-
стаєть-ся сво аба у нього віпєть-ся, а руки
поскорчує та позводить, так що й коваль молотом
ше порозправляє.«

»Знаєш же щоб, Прокіпович?« став прохати
Нечипір Радька: Будь ласкав, згадай, що колись
і я тобі на нашомусьвіті був у пригоді; ходім,
зділай мплость, на часинку до мене до дому, та
отсе усе, яка у вас наука є усяким жінкам, ро-
скажи моїй Прісці, чи не схаменулась би вона
хоч трохи, та чи не перестала б вона мною ору-
довати та мені волі не давати та (мене вчити.
Тільки на часинку ходім, я тобі велике спаси-бі
скажу і дуже буду дяковати.«

зНі, Нечипоре, кусала така, каже йому
Радько: »се-б то ти мене мусиш під манастир
підвести. Я вже бачу твою думку та гадку. Ти
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тільки хочеш мене одурити, аби-б я тебе вивів
із церкви, а там Ти і згинеш з очей, та й шукай
вітра у полі. Ні. братіку, не пійду і тебе не пу-
щу. бо й я радієїнький твого варенпка хоч  по-
коштовати. От скільки годів, як я вже вмер,
а еякпй-такиї епи, хто його і в вічи бачив. По-
жалуй, на проводи наносють єюди на гроби чи

мало чого: чи куті чи буханців чи крашанок чи
ппрогів, так нічого з того нашому  братчикові
і не достаєть-єя за вашими попами та  дяками.
Тогдї і наш отець Микита, виглядаючи на те, щі
дїєть-ся на кладвиші, тільки посмоктує та по-
плямкує, та аж об поли бєть-ся руками: щі б то
робив? По бороді тече, а у рот не попаде. А нані
брат так і мовчи! Так бач: як мені тебе пустити,
жоли я від тебе маю розговітись вареншком? Ні,
козаче! викинь із голови, щоб  відсіля втекти.
Мовчи та диш, а то щоб і тебе на локшину не
покришили.«

»Ну, ще-ж я тебе хо"
каже Нечипір

   

  у питати,є подумавши
зпокажи мені, будь ласкав, де тут

 

є мій тесть або теща: я ще в них хочу проха-,
тись, чи не заступились би вони за мене хоч трохи,
щоб я тут не пропав від ває, так що й сердешна
жінка не знати-ме, де я і дінусь.«

зТесть або теща 7. сказав Радько: зпоми-
най їх, як звали. Вони, бач, вийшай з нашої па-
рахвії, хоч і тутечка лежать. Вони, знаєш, усе
вередовали на тім сьвіті: усе старцям подавали,
та бідних зодягали, та 3  неймущим  посліднім
куєком хліба розділялись; так їх усі старці і
облягли, та їх що-день, що-ніч усе й забавляють:
то Лазаря. то Сковородині псальми їм епівають,
а вони лежачи потішають си і від нас зовсім
звідцурали ся, а про ваш єввіт не хочуть і спо-
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минати. Старому таки, тільки що очи сюди по-
казав, дали спершу добру прочуханку, що втопив
свою дочку, віддавши її за таке ледащо, як ти, не

во гнів тобі сес слово -- з пісні слово не викп-
даєть-ся --, та опісля і помилували; так ти їх
не побачиш з нами. Тож і батько твій не сього
приходу, а жидівського, бо пяний під тином дуба
дав, так Його з нашої ревизиї еключили.«

Почухав ся Нечипір після такої розмови
кріпко, та й е собі нищечком: за щоб ви
виздихали з вашою вигадкою їсти вареники!є та
понуривши голову став думати, як би то від них
відкрутитись. От думав, думав, та й надумав; та
з радощів аж усп собі розгладив, та й каже собі:
зДобре ж, їсти-мете тряєця, а не вареник.є

ПУ.

   

От як переціловались усі, та й не розходють
ся, ждуть розговін. Отець Микита звелів дякові
гасити сьвічки, а книжки і усе поскладати, як
було, а сам узяв Нечипора за руку, та Й повів
з церкви і каже: »А нуте, панове миряне! ходіть
за нами, будемо розговлятись. є

От як повиходили усі, і позамикали і цер-
кву і цвинтар і зійшли на кладвище, отець Ми-
кита й каже: »А ну, чоловіче з того світа!
виньмай свій гостинець, та гляди, щоб ти поділив
його на части, щоб кожному, скільки тут нас є,
лцоб усякому достало: мені, попові, Звісно,
четверо против простого, дякові у-двоє, палама-
реві у-півтори против простого, а затим і старому
і малому усім по-ровну, і щоб ні одномуні більш
ні менш; коли ж гаразд не поділиш, що Бому не
стане, або кому більш а иншому менш буде, то
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тут тобі і амінь! Таки тут тебе їі розірвемо на
манюєїнькі кусочки. От-що є

зТа щоб се за напасть така 2 гукнув вже на

 

них Нечипір, як розглядів, що тут, до чого прий-
деть-ся, можно й драла дати. зЯко таки можно
таким манесеньким кусочком оваренпка та уєю
вашу громаду обділити? Єе, бачу, тільки ваші

 

вигадки, пеня московська, щоб мене занапаєтити.
Ходім лишень до ратуші, та збудімо писаря, та
хоч і він зо мною учора цупко пяний був. та
вже мабуть і проспавсь, так він нам на щетах
розіщита, що не можно таким куєочком  уєїх вав
обділити.«

зАле! нам нічого до писаря,« зашипіла уся
громада: »він уже нам не суть начальник, ми
тут старші!

зКоли ж ви тут старші, так цур же ваміє
крикнув на них Нечилір, та як позасучує рукава,
як стулить кулаки. як кинеть-ся у купу, щоб

 

  
пробитись меж ними та удрати до дому! Так

 

ЩІ бачить ся й бє, ще й дуже бє: кого по
лиці беха, кого у груди тасує, і ногами стовче:
так. сердека, тільки собі кулаки позбивав і трохи
нігоєвоїх об їх ноги не порозломаював, а їх ні-
чого і не дошкулив, бо звісно кістка, щоб кістці
зробиш? ки нічогієїнько! тільки пуще їх роз-
сердив, бо як кпнулись усі на нього. як заревуть:
Так утікать? Ось мп тобі дамо! Діли ж, сякий-

такий епну ! а не то, ось мп тут тебе "розірвемо
на шматочки. « -

Прийтлось Нечипорові зовсїм пропадати!
Вже не видумає, що йому і діяти, та з переляку
став проситись:  »Пустіте, батечки. голубчики,
пустіте! Ой не давіть же мене вашими холодними
кістками!.. 0, та й змерз же я, аж так і трушусь.
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Будьте ласкаві: винесїть мені шапку, забув у
церкві; уха так померали, що не то що!

»Нка тобі шапка?«  відозвались до нього
впять мерці. »Роби своє діло; бач, вже нерано!«

з"Те-те-те-те! тепер догадавсь Їх шепнув собі
Нечипір, та й глянув на зорі, аж Віз уже доко-
чуєть-ся (геть-геть; от, розгладивши уси, та й
каже їм: »Бачу тепер, люде добрі, що з вами
нічого робити; я було хотів пожартовать, аж
бачу, ви сього не любите. Коли ділиті гак ді-
лити. А кажіть: хто над вами тут Є атаман, чи
який старший ?є

»Нема нікого старшого, мп т)
минулось панство ї« загули мерці.

»Так хто-ж зна, скільки є тут ває щотомУс
питав Нечипір.

зДіли без щоту. Тогді побачимо, як кому
не стане,«

»Цур дурня, та масла грудка!« гукнув віке
на них Нечипір, усе поглядаючи на зорі. зЯк ває
кат розбере: пнший можепо дві долі хватати-меть
на мою голову. Без щоту не хочу: ліїчіть, Тогдї
й ділити-му.є відвернув єй від них, узявсь
у боки як комисар, та й ходить меж ними і не
вважа, як і той, громади.

»Та доки сього буде?є загуап впять мерці:
зне буде тобі щоту, лічи сам.

зТиха матері вам!« каже Нечипір: збічи,
коли ж я лїків не знаю. Двадцятеро десятеро на-
лічу, а далі й тирру! Ну, покличте ж з ратуші
писаря, так той ває перелічить.« Та  усьміхнув-
шись і каже нищечком: »нагайкою, як у єтепу
хосарів.«

зЕ, та ти бо ще й торгуєш єя!« зашипіла
громада. »Діли мерщій, а то ми тебе поділимо є

   

 

уєї рівні;
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зА щоб ви виздихали!« розсердившись на-
лаяв їх Нечипір. »Як же вас тут у громаді усіх
мені поділити? "Сідайте лишень усі по купам:

арі до старих, молоді до молодих, діди  особе
і бабп особе, також і парубки і дівчата,

  

»А парубкам з дівчатами сїдати?є питав
один парубок, вискаливши зуби.

»Ось я вам дам додівчат! Але й тут у вас
жениханьня на думці! Геть!є прикрикнув на
парубоцтво грізно:  »єїдай окроме, і дівчата
окроме.є

), бодай тебе розеудило!« зашипіли усі

  

дівчата.

Аж тільки забряжчали  кісткп, як почали
усажуватись, та усе купа побиля купи.  мерці
 

Старі діди й баби ше таки звичайнійш були, ті

 

на-різно по м: а що молодиці, дівчата, та
таки й чоловіки, які ще не дуже старі були, а що
найбільш парубоцтво, так вже так помеж собою
помішались, що й розібрати їх не можно було.
Та підняли промеж себе іграшки ста сьміхотню,
раді що до купки зібрались, та  вигадуваньня,
неначе колись їм було на вечерницях, та так,
що скільки старі, та й сам отець Микита, їх ні
зупиняли, так нічого і не зроблять; а наш Не-
чипір їм і не боронить: »Нехай, нехай! дума
собі, та ще й рад, що вони гудуть як тиї бджоли.

"Тільки що ті усажувались, аж та дітвора,
що бігала круг церкви, сюди-ж присипала і осї-
кають ся до Нечипора, і знай своє товчуть: »Нас
мати породила, нехрещених ехоронила, під поро-

гом положила. Давай і нам, дядьку, вареника; а
як не даси, залискочимо у ємерть...«
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»А зась, циганчата!« крикнув на них Не-
чипір, та аж тупнув ногою. »Чіп відсїля! ви: не
сього приходу. Пожалуй, є вас багацько таких,
що Й по-під плотами покидані і у глечиках по-
топлені: та як мені усіх обділяти, так се в мене
не тільки вареника, та й волосься не стане..є

зВовеїм! обділяй мерщій !« заклекотіла мерт-
цівська громада, посідавши і утихомирившись.

»Добре, коли зовоїм!є відозвавсь до них і
Нечипір, ще таки поглядівши на зорі. »Ви з0-
всїм, от і я скоро зовсїм.є От і став по-під но-
тами на снігу ськати, та й знайшов екипочк;
виковиряв нею того пів-вареника, показує їм і
каже: »Нате ж, люде добрі, та знайте мою до-
брість. Глядіте ж, їжте не єпішачи, щоб котрий
ще не подавивсь, то ще мені біда буде: приїде

уд з аїкарем вас свидітельствовати, га ще є
жуть, що я вас отруїв, та прикинуть пеню, що
й копою не відбудеш. Нате ж!« Та й став роз-
щипувати вареник і каже: »Отсе одному, отее
другому, отсе третьому..є

с! заспівав півень.. Шарасть! роз-
мертвеці їі кістки забряжчали,

неначе хто мішок пятаків висппав
Дивить ся Нечипір: нема ні отця Микити,

ні пана дяка, ні старих, ні молодих, ві дівчат, ні

парубків; зостались самі гроби на кладвищі, як
ї учора булі.

»Цур палітча ї« закричав Нечипір, сеє ба-
чучи. Се ж він знарошне їх до третіх півиїв і
манив, бо чув від старих людей, що тільки самі
чортики від першого півня счезають, а що відьми,
мертвеці, упирі, вовкулаки і всяка нечисть шля-
ють си до других, а пні і до третіх півнів. От
він тільки їх і дожидав.
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»Фіть, фіть!'є подивившись по усім усюдам,
чи не зоставсь котрий (на єїм сввіті, Нечипір
посвистав та й каже: »А що? наїлись вареників?
не здивуйте. Мусіли мене занапастить. тепер на
тщще серце спочивайте! та вже більш мене не за-
маните. Щб-ж мені тепер робити У Пійти до дому.
жінка не повірить, що їй буду роеказовати, та ще
й попібе, думаючи, що може я де по шинкам
ходив. До церков. покпо живі попи задавонять,
ще не пІвПД тут спати, та й єпати-му;
задавонять, я тут і є.» От собі приліг на горбику,
як-раз биля хвіртки, куди народ у цвинтар ійде,
згорнувсь та й захріп собі гарненько.

Спав, спав, аж ось чує. що його сїпають і
таскають То сюди то тудп. От йому і здаєть-ся,
що се Його мерці рвуть на шматки, та з  про-
соньня давай яко мога кричати: озкукурікує та
кукуріку!- щоб мерці єчезли від нього та по-

розеппались, думаючи, що то півень кричить. Далі
чує, що круг нього люде возють ся та регочуть
ся, і хоч Його й дьоргають, та не рвуть на
лиматки, а ще й говорють: »Нечипоре!.. устань...
устан: От він очима луп! аж -- зирк! перед
ним шіп.. та вже не отець Микита, а отець Па-
вло. живий піп, і дяк, пан Степан, і усї люде,
скільки їх тут ні бачить, усе живі люде, і сусіди
і приятелі його: а тут і писар з ратуші. з ко-
торим він учора добре заговляв.

Устав наш сердека і очи продира і чухаєть-
ся, і не зна, що йому казати, що його і піпі уся
громада лають і пяницею узивають і що пілу ніч
шляв єя та так, де припало, там і валяєть-ся.

ле, пяниця !« далі надумавшись каже їм
Нечипір: "тут не пяниця. а ось мені яке при-
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зведениє було. Ось слухайте лишень, і ви пан-
отче і ви люде добрі.« От і почав їм усе роска-
зовати: як був учора пяний, як до дому прийшов,
як заснув і як пійшов до утрені, і щоб тут з ним
було, і як мерці хотіли його розірватиза вареник,
і'як півень заспівав, і як вони пропали, і як
він тутзаснув...

»Та не слухайте його, пяниці!« загомонів
на нього пан-отець, бачачи, що увесь народ около
нього обетупив і пороззявлявши роти слухають
його: та іще каже: »Не слухайте, се він пере-
шивсь, та з-пяну химери погнав.є

»Та які тут, пан-отче, чесн-отче, химери
іменно так було, як я кажу. Ось відімкніте ли-
шень церкву, то й знайдете там мою шапку. Вона
там. мертвеці не дали мені її і узяти; я ж кажу,
що вона там. Я не лазив пак у вікно, щоб
знарошне там положити. Та й лучше роздивітесь
по церкві, чи нема якої шкоди.х

От і відімкнули церкву, війшли -- аж
справди, де казав Нечипір, що положив шапку,
там вона й є; а по церкві усе було справно і не
можно було примітити, щоб мертвеці у ночі
тут були.

Що то дивовали ся усі люде про те, що
росказував Нечипір! А найбільш  отся шапка,
хоч кому. так на вдивовижу була: як пак таки
вона б зайшла у церкву, як-би не він її заніс?
а як би він її заніс, як-бп церква не відчинена
була? а хто-ж її у ночі відчинив і хто дзвонив?
От і стало буть, що се мертвеці так  порались.
Так і старі люде говорють. що було колись. у
якімсь-то селі, якомусь-то чоловікові такеє-ж прип-
ведениє, що думав на утреню прийти. аж прий-
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зов: мертвені ать собі по своєму та у піст
справляють великдень. Та воно-ж так і є: у нас
піст, а в них великдень. Та отже і Нечипорові
казали, що, кажуть, коли-ж їм його і справляти,
як не тогді, як церква і давони гуляють а люде
після пущаньня смертельно пяні. »Так, так і є,
так і є!« закінчала у-в один голос уся громада.

От як так промеж собою люде толковали ся.
а вже ніхто, як старі бабп, та таки й молодпці,
аж ось і обізвавсь один чоловік і к »Та Не-
чипір учора увесденички пяний ходив без шапки ;
і я його питав, де він пропив шапку, так каже, іще
як був ранком у слу так у церкві забув,
спішачи з приятелем до пана дяка на  розгрі-
шение.є

зТа і я бачивує казав ще один чоловік,
зяк він її учора у і клав і як пійшов без
шашки, і ерміявсь З нього. і йому пяному при-
снила ся така нісенітниця...

зА, се йому приснило ся
химери погнав !« загула впять громада, що як

який чоловік скаже слово, то вона, не розчухаючи,
що і длячого, зараз і кричить: зтак-таки, так,
так! і у всякім ділі так.

Еге, мабуть, що химери! мабуть, що при-
снило ся! Ні, сьому таки правда. "Так казала
мені стара Куцайка, росказуючи сюю повість, та
й божила ся, що »срому,х каже, «іменно правда
була. А мені, каже, »росказувала про се покійна
ковалиха Оксана, а вона чула від Явдохи, дядини
старої Потапихи, щб була опісля за Денисом
Буцем. Так тут, каже, знігде дітись: правда, та
й правда, що було прийшов Нечипір на Мер-
твецький великдень.

  

  

   

се він з-пяну
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Оттак-то! от до чого ся горілочка доводить,
що йому такеє приведениє було, що крий Боже
і усякого християнина. Цур же їй, тій горілці!
Пити її можно, та не напиватись: чарку, г
у компаниї, а не так вже як Нечипір, що
добу попропивав, і звів ся ні-на-що, та ще її
душі троха був не занапастив. Ей, бережіте ся,
хлопці! не удавайте ся у теє пянетво!
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ДОБРЕ РОБИ, ДОБРЕ 1 БУДЕ.
(Присьвячує ся Тимовєю Романовичу Подольско:

 

|В

Ніхто не забуде голодного году, що Бог
послав нам за гріхи наші. І як забути біду таку,
щоб й діди наші не терпіли, та не дай Боже і
УнуБам та і усьому ролу, і чути про таку лиху

годину! А розеудимо ще й так: За гріхи наші
постигла нас кара божа? Еге! Так і тутоке ба-
чимо, що наш отець, цар небесний, не до кінця

прогнівляєть-ся на нас, а усе жде, щоб ми сха-
менули ся, покаяли ся і вернули ся до закону
Пого єьвятого і робили Пого волю. Яку? може
луже важкуможе трудну? Може повелі іва. само-

погори з місця на місце неретягати? Може
велить жменями море виливати 7 Не знаю! Тільки
ї є Його повеліниє: люби Шого як  создатедя
свого, щі від нього усе маєпі: і світ, і хліб,
і худобу, і семю, і усе, усе, і що добрісти і ми-
досерлию Його і міри нема; та люби усякого
чоловіка як щирого свого брата і епна божого,
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бо Він, Господь нан, повелів себе у молитві
звати отцем, як що-дня читаєте: 2Отче нал, їже
єси на небеси.« Так ми вже усі Пому такі лю-
бязні, як діти батькові; а застим то треба, щоб
і ми любили один одного як брата, у нужді по-
магали, один від одного біду відводили і коли до
чого приходить ся, один за одного страждали
білу терпіли. (т тогді-то ми Богу угодимо і цар-
ство від Нього получимо. Так чи не длятого ли-
шень біди Він нам посила, щоб на лілії вчили
ся добро робити? (Пожалуй, на словах миусі
бойкі, усе робимо гаразд: 2Я сякий,х каже інший
зя такий, я милостивий, я  старцям подаю, я
бідних обділяю..« Прийди ж до нього у нужді,
проси голодний аря, неїмущий евитини -- ЄЙ,
і сухаря не дасть, і за руку виведе з хати, коли

го біда вчить

   

  

 

 

 

 

ще і у потилицю не єгукне! От тим:
пізнавати людейі від доброго лобро переньмати,
Через біду знаємо, який хто є, і по його ділові
так його і шануємо. Чи бачив хто з роду, щоб
на добрій яблові та родили репяхи? Так і тут:
щоб коли чоловік що добре робить, так щоб об
нім недобра слава ійшла? (Спершу б то й так:
перш зашипотять мов гадюки, далі загудуть мов
злиї шершеві, а там загавкають мов собаки і ки-
нуть ся, щоб зовсїм чоловіка з'їсти; так же Го-
сподь милосердний не доведе до того, пе доведе,
оборонить і перед усімп явить такого, що, не
боячи ся пересудів, не дивив ся ні на кого, ро-
бив добро для свого брата, бо любив і слухав
закону отця нашого небесного! "Тогді такомуі
станеть-ся: добре роби, добре їі буде! хоч і не
на сїм сьвіті -- бо щоб тут є вічнеу -- так вже
мевно там, там у царстві сьвятім, де буде так
таразд, так хороше, що й сьвяті не вміли роска-
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зати а тільки записали нам: що ні око не ба-

чило, ні ухо не чудо, і здумати так не можно, як
хороше і гарно буде тим, що любили Бога мило-
єердного, сполняли Мого сьвятий закон, люблячи
кожного чоловіка, і помагали бідним у нужді.

А послухаймо, як у-лиху годину єправляв
ся Тихон Брус ї що він робив, і щобзаробив тут.
Може дуже тяжко та важко йому було, що може
інший і не стерпить? або що-небудь робив таке
трудне, що лругий і не з'уміє? Послухаймо.

Порозтавали сніги, зійшла повідь, позбігаз
скрізь вода, а ще земля зовеїм же то і не від-
мерзла. Люде, хто знав, мовчать та примічають;
інші кажуть: байдуже! земля від сонця разом
відмерзне, тогді пійдуть дощі, і усе гаразд буде.«
А Тихон Брус послуха, щб люде кажуть, кивне
головою, та відійде 1 зНе знаю, як будез
а буде так. як Господь милосердний пошле.є

Тихон Брує був стар чоловік, розумний на
усе те село, де жив. та розум мав про себе, не

ке з ним вихвачовав єя. Треба шильно було
дого просити, щоб дав яку, пораду: коли ж що
було скаже, то вже воно так і є, і так і буде.
Коли бачить, що у іншого батька сини, чи: Під-
няли ся на ноги чи ні, а мерщій женити ея, по-
женившись чи огляділи ся чи ні, а вже мерщій
від батька з двора. на євоє господарство : то Брує
і каже: »Не буде, діти, з таких хазяїнів добра,
переведуть ся ні на се ні на ле; одним  волом

не багато вробиш, і ціянну хиба орють парою?
ну, ну! Так і у господаретві: чим більше рук,
то їзи діло постів, а едними рувами не

багато вробиш.х То гляди, так як-раз 1 в; Був у
нового хазяїна свій плуг, а то вже у супруги
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ійде, а дальшедальш вже й піший, Була своя
хата, а вже пійшов у сосіди звів ся ні на що.

Коли було Тихон дивить ся, що з якої семі
жінка як на вдвірі, та на вдвірі, знай з жіночка-
ми та з проходящими щебече, а дочки, покидавши
неполоті огородії і немазані хати, та бігають то
на вулицю то на вечерниці, то він махне рукою
та й скаже: » Позаростають же і вони недоброю
славою, пообенпаєть-ся їі усе їх гоєподаретво, як
і шпарунп около хати. Гляди, так як-раз і є:
і худоба і добра слава -- усе пійшло за вітром.

Коли було побачить, що чоловік без посу-
дини іїйде у шинок (бо се вже звісно, що не
дома з компаниєю та з добрими людьми, а у

шинку сам собі пити-ме), то Тихон і скаже: 27)
ди ледачому і дорога! Ось побачите, що отсе сам
ходить, а далі і усю худобу переносить. То так
і буде: розіпеть-си, попропиваєть-ся, по-під пло-
тами валяєть-ся, а жінка з діточками пійшлипо-
під віконьню миркати.

Оттакий-то був Тихон Брус. І теперички
він усе сумує, усе сидить та дума: то пійде
оглядати свій хлібець на току і у коморі по за-
крамах та по діжках. Обглядить у себе, пійде і
по вулиці, розгляда на токи, де є заможненькі
люде, та ійдучи до дому, усе щось по  пальцям
лїчить.

Аж ось зараньнє стало сонечко припікати,
неначе о правій середі, а ще ли середохрестя.
Яка була мерзла земля, зараз уся порозтавала,
та усе-я то, у ранці туманцем, у ба сонечком,
а у вечері морозцем, повитяговало з неї усю
спрість, усю влагу; от висохла зараз земля, що
аж пих ійде.
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Вербу побрали, сьвятки відгуляли, а дощику
ніхто й крапелинки не бачив. Не що робити! но
еклавши ж руки епдіти ? Жінки покопали огороди,
пообсївались люде ярпною, а дошу нема. Тільки
п чути промеж людей, як зійлуть ся або до ра-
туші, або до шинку беседовати: Не дає нам
Бог дощу! Прогнівили Господа милосердного! Се
лихо нам буде! Що у Бога служба, то пан-отець
і звелить усїм на-вколішки припасти. чита мо-
аптви, а сам аж плаче. Де були колодязі, і на
ставку. усюдп воду посьвятили. Вже і права се-
реда, а дошу нема та й нема!

Оповістив батюшка, щоб от у неділю, та

щоб уєї, скільки є у селі людей. щоб і старе і
мале, щоб усі зібрали ся до церкви. »Відпра-
вивши,є к: Божу Службу, пійдемо, скільки
нає є. у поле. Старого Й немощиого ведіть, малу
дитину несіть, а щоб усї ійшап. Пійдемо скрізь

г сьвятити, будемо лани окро-

   

   
по полю, будемо во,
пляти, будемо молити ся, щоб нас  помпловав
отець наш мплосердний, Господь праведний с

 

 Так і зробили. Що-ж то зібрало ся народу,
так Господи Твоя воля! Вже справди, що пікого
по хатам не зостало ся. Дітвора (которе біжить,
котрого на руках несуть. престарих їі болящих
під руки ведуть, уєї. уєї пійшли зо-хрести у поле.
А у полі ж що Господи милостивий! аж сумно.
ФРільлі, куди ні глянь, усюди чорніють. Озиме у-в
осени через засуху пе еходило, коли ж яке і зій-
шла, так що на ниві можно перелічити, так і те
покарявіло і під ногами хрустить. Видно, вже
дуже видно було, що коли не помилує Господь
милосердний, то не буде з нього путьтя. А яро-
вони і не питай!
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Відсьвятили воду, помолебетвовали, і що
ло! увесь народ припав  на-вколішки. Батюшка
за слізьми і молитву через велику сплу може
читати. Хто припаде до землі, та аж хлипа, а
малі діти звісно, ті ще нічого не знають, дивля-
чись на старих, давай собі плакати аж у голос!

Пообкроплювавши скрізь по полю, вернулись
до дому ; аж ось стали хмарки збирати ся, усе
більш, густійш, далі й чорні хмари появили ся,
так зовеїм як на дощі на грім.. Народ зрадовав
ся, усяк каже: »От, Бог милосердний змилуєть-ся
над нами, пошлеть дощик, то й не пропадемо.
От хмарп усе находють, усе находють. Аж тут
знов підняв ся бурей від єход сонця, самий су-
хий вітер, щоб ніколи не навіє дощу, і який і
збереть-ся, то він його розжене. Сей то вітер
вів і в осети, віє і з самої весни, і тепер як
дмухнув, так де і хмари подівали ся, і впять ви-
яснило ся і сонечко стало жарпти перед Ушестям,
як посеред літа, об Прокіпі.

"Тихон же ще за-здалегідь те Й діло, що з
своїми синами молотить хліб, який був у нього
на току, а він був собі кріпко заможненький.
Дал як дальші, дальш видимо, що зовеїм біда,
він, як зібрала ся громада радитись, шщб мають
робити, як не дай Боже що й овеї хліба не
буде, так він тут і обізвавсь: »А щб, пане голова,
і ви, панове громада! Не знаю, як ви, а я б то
собі так думав: юттой хліб, ій з гамазіїв добрі
люде розібрали, чи не треба б його поповнитиУх

-- Отее так! загула громада: коли чоло-
вікові біда, так тут з нього останьню шкуру дерп!
Хоч і є у кого хлібця, так і останьній віддати?
Оттак ги вигадай! Чим віддавати хліб гамазію,
так він і собі пригодить ся,
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зПослухайте лишень, люде добріє казав
Брус зя не довжбн у гамазію нічого, і за себе
і за євоїх хлопців віденпаю за-здалегідь; а при-
міром кажучи, якби з мене слідовало добрати че-
тверть борошна, то вже звісно, що тою четвертью
я не довго пропитаю ся, а як її знесу і усяк
знесе, щб довжен, так от і збереть-ся його чимало
і добрим людям його на довго потягне, аби-б по

порядку обділяти,є
Та не можно сьому стати ся! стали що

найдужч гомоніти такі, що більш опрочих винні
булиу гамазію борошна: відлам своє, та пійду
до зборщиків кланятись. та: із-за свого добра
прохати. та ще чи дадуть чи ні. хто його зна?
І усе проче клекотіла громада і заговорили усі,
нічого і не розберещ.

Чуючи сеє, старий Брус махнув рукою, ві-
дійшов собі від них, сїв на приспі биля волосного
правлення, похилив голову і усе щось по піску
паличкою копирса.
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Фадплясь люде, радились довгенько усе об
однім: що їм у такій біді робити? Радють ся і

не зберуть. Без хліба жити не можно, а хліба
нема: живим у яму лягати не хочеть-ся, а не
придумають нічого, щі робити, щоб пропитатись.
Дай нічого робити! -- впять до Тихона: Ну
бо дядьку! кажуть йому: скажи бо, щб нам ро-
бпти? чим біду відвести?

ЗШб я знаю? каже "він: змолітесь Бо
Коли наш отець небесний не змилосердить ся
над нами, то щб ми можемо зробити? Без Його
сьвятої волі і маненька комашка ні народить ся
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ні вире, а ще пуще чоловік. щб, як читають у
церкві боже слово: »і волос твій не паде без Пого
веління. Так що тут і робити більп, як тільки
молитись Ї«

- І молилися і молимось, яксам здоров, Сте-
лановичу, знаєш; так Господь на нас прогнівав
ся ї не поспла нам милости своєї.

»Тим-то й горе, що Й сам милосердний Го-
сподь, щб милосердию Його ї міри нема, та і тої
не змиловав ся над нашими або цітськими слізь-
ми. Адже-ж чули, як пан-отець батюшка нам
росказовав, як у старовину Господь прогнівав ся
на людей у однім городі, що відступили ся від
создателя, царя свого, та почали  пянствовати,
безділничати, красти, промеж себе убойство і у-
сякиї скверниї діла робити, і обявив їм, що на
усїх вас, каже, пошлю вогонь 3 неба їі попалю
усїх; коли ж обрітеть-ся меж вами хоч одна пра-
ведная душа, так через такого тільки усіх вас
помплую. Як же не знайшло ся промеж них ні
одного праведного, то вони усі 1 погибли на віки
вічнії. Так і в нас теперички: нема в нас ні
одної праведної душі, чию б молитву Бог послу-
хав і нас помиловав. За гріхи наші нас Господь
і наказує. Чи добре-ж ми перед Ним живемо?
Чи ходимо-и: у празники до " церкви? Швидче
куди до беседи, або і у шинок, а не у дом божий.
Коли ж і прийдемо, то чи молимо ся ж мп, як
треба християнам ? Рукою махаєм, а думкою скрізь
літаєм. Чи помагаємо кому у нужді? Швидче
послідню сорочку з чоловіка, та хоч-би і з при-
ятеля, здеремо, а свого і клаптика не впустимо.
Адже-ж за гріхи наші послав було Бог хальору,
так тогді трошки і схаменулись. Як же мпнула
ся біда, так і не кажуть, що то була біда від
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Бога за гріхи наші і що Він нас помиловав
тільки по мплосерлию своєму, а не знать що ви-
гадують: буцім-то Турки колодязі потруїли, бу-

рів підкупили, щоб увесь народ
виморили. За гріхи і тепер терпимо: плачмо ж.
та й кажімо: умилосердь ся, Господи, і помплуй
нає грішних Їс

-- Так отее так, руки поскладавши та ями
покопавши, так і дожидати голодної ємерти 7 ка»
зала громада.

зНі, панове громада!« каже Тихон: по
моїй думці не так. Чуєте, що у церкві читають:
зне пожалуй нічого для євого братає: а брат
наш усяк чоловік, хоч з нашого села. хоч з дру-
гого, хоч з города, хоч Німець, хоч Турок, усе
чоловік, усе боже созданиє. А що найприятнійш
Богу, коли за кого не тільки що худоби рішиш
ся, та й душу положиш. От тепер прийшла така
година, чим можемо умилосердити Господа. отця
нашого, за наші гріхи і відвести біду від себе і
від усіх. От-що зробім: екільки у кого є хліба,
знесім увесь до зерна ло пилиночки
приставимо стариків, щоб вони його с
і кожної неділі або місяця щоб давали на кожну
семю, по чім там прийдеть-ся на душу, тільки
щоб пропитатись, а не залишнє. Як я дпвлю ся,
так в нає де в кого, слава Тобі, Господи! стільки
хліба буде, шо, зібравши до купи та з порядком,
можно буде пропитати єя до нового, Кому треба
на насїньня, щоб у-в бсени посіяти, попросим!
щоб з гамазії відпустили, та й то тільки бідній-

 

цім-то Німці лікі

 

  

 

  

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

шим, а багатенький і на стороні собі добуде. А
ви, пане голова. попереписуйте, у кого скільки

 хаїба озьметь-ся, а як уродить Бог нового, тогді
розщитаєте, по скільки прийдеть-ся з душі, 19
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зберемо у гурт, і віддамо жодному. Послухайте
мене, зробімо так: от я поперед усїх віддаю уєе,
щоб є у закрамах і-що тільки знайдеть-ся в мене;
усе знесу, тільки пособеріть, кому віддати, є

-- Потурати йому! заклекотіли які заможні
щоб то своє віддати на віщо і про віщо, й далі
й ходи за своїм добром! Сказано: віддай руками,
та не виходиш і ногами. Не треба (сього, самі
себе пропитаємо.

»Але, пропитаємо!« впять таки каже Тихон.
зДякуйте Богу мплосердпому, у кого є чим про-
питати ся; та у таку годпну зглиньте ся ії на
неймущих : відкиля вони озьмуть? чим пропитають
манюсіньких діточок та єтарих і немощних роди-
телів? Ей, люде добрі! не забувайте, що вип Є
православні християне! Думайте як лучше. Будьте
милосердні, щоб і Господь був до нас мипло-
сердний.є

-- Не буде євого, Тепер уєякому до себе,
загула громада, і стали розходитись. А Тихон
зоєтавсь Там таки на приспі, похилив голову,
тяжко здиха і усе паличкою колупа землю.

От трошки згодом, вернулись до Бруєа де-
хто і посідали край його. От одпно З них і каже:
зА щб, Степановичу! як мп розпитались промеж
себе, так от-ш зробім. От нас тутечка сім ха-
зяїнів; вложимо ся скільки у кого є грошей, щоб
можно було купити четвертів -- на малу міру --
сот зо три з залишком. Давай нам порядок: ку-
пимо і посеипаємо, а як пужда людям прийде, от
ми й станемо продавати, глядячи на ціну, яка по
сторонам буде, та пакинемо злишку по копі. чи
й по рублю, то, єй, розберуть до-чиста! Бо лпхо
усякому припаде, не пожалкує рубля, щоб тільки
не їздити далеко, А мії як виручимо свою істу,
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та й мотнемось, купимо у Рассєї подешевш,
впять з баришем будемо продавати. Оттакечки
копійчину добру заробимо.«

Тихон аж екочив з місця і став хреститись,
каже: зГосподи милостивий! не доведи (мене до
смертельного гріха, щоб я кров християнську став
пити мов воду! Благодарю Бога милосердного, я
не пд і не Татарин, щоб мені від людської біди
користь мати! Ні, люде добрі! коли хочете закон
божий еполняти, добро братьтям своїм робити, не
лумаймо об анахтемськім баришеві! У сім ділі
Господь подасть заробіток у царстві євоєму: так
і не треба думати, що яв би нам лучше, а тіль
те, що Як би тому помогти, Кому нужда.є

-- Яктак робити, то гроші потратимо, а не
тільки прибили не буде, та й істу утеряємо. Як
собі, Степановичу "Тихоне, хоч, а ми своє діло
будемо робити, як знаємо, сказали сії люде і ро-
зійшансь.

Довгенько ще єпдів наш Тихон биля рату-
ші і щось усе думав; да. устав, тяжко, від
серця здихнув і лійшов собі тихою ступою до
дому.

зА ну, стара є так казав він, прийшовип
до жінки »яку тобі і дочкам треба одежу. саму
найнужнійшу, те собі відбери і доглядайте як ока,
щоб на год і більш стало. бо не буду вам нічого
чового єправляти, аж поки нас Господь не поми-
лує: а залишнє усе подай. «

-- зА тобі на-що?« питала жінка.
зАле! я то вже знаю, на-що. Відбирай же

швидч, та й ке сюди.
-- зЩо-ж там відбирати? се-б то і плахти,

і юпки, і намиста, і мої очіпки є
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зА то-ж! усе, до чого тепер діла нема, усе
подай мені.є

-- Та щб отое ти вигадав? А учім же я,
або дівчата, на празник вийдемо у люде?

зМинулись наші празники і гуляньня! Те-
тер лумаймо, як пропитатись та й людям поміч
дати.. Та годі довго базікати: коли не хоч винь-
мати, так ке ключ від скрині. з

Ще Тихон і не договорив, а вже Стеха, його
жінка, і рвонула ключ від пояса і кинула йому
під ноги, а сама й вибігла до дочок, щоб їм по-
жадїтись; бо вже знала натуру свого старого, що
коли що надумав, то хоч спор, хоч лай ся, а вже
він від свого не відступить ся. 1 вже не буде
багато говорити та намагатись, а мовчки зробить,
як хотів.

Підняв Тихон, не кажучи ні слова, ключ,
відомкнув єкриню і, усе таки мовчки, став розбл-
рати. ЩО їм відклала, щб особе відбпра: а як до-
кінчав зовоїм, підняв своє, та ійдучи у кімнату,
каже жінці і дочкам: »Поскладайте ж любенько,
щб вам зостало ся.є

А Стеха з дочками, зібравшись у сїни, на-
взрид плачуть і мов -- крий Боже! -- по мер-
твому голосять; а Тихон їх і не вважа. Як же
лійшов він у кімнату, вони кинулись глядіти, що
він їм зоставив.

-- »Ох, моя годинонько лихая та нещасли-
вая! З чим же я тепер на сьвіті зостала ся?
Позабирав і очіцки і серпанки... Чим же я при-

 крию свою головоньку?.. Нема і баєвої юпки,
| нема..« Так приговорювала Стеха, а далі й за-

толоспла.
Старша дочка, Наталка, туди-ж за нею і

толосить і приговорює: »Нема мого нампетечка
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Нема й платочка бумажного!.. і синіх, новісінь-
ких панчішків!.. і серги ж то узяв... є

Серелульша. Феська, тієї-ж:  зЗапасочка ж
моя колісчає стрічечки мої  блакитниї!.. ху-
сточки впитиваві!.. черевички червоненькі 1..є

Мотря. що найменша, і ще б і мале дівча,
та й та туди-ж за нами голосить, що Й нову
плахтину батько узяв.

Ще не таразд і поскладали, що зостало ся,
а вже матери і нема: вже й побігла і до субід,
і до кумів, і до атаманихи, і до ппеарки, і до
паламаркі - уєїм жаліється, що мужик
позабирав у неї і у дочок усе, і щб він буде ро-
бити, вона не зна: а що вони теперички зостали
ся пуще старця, що усю-ж то одежу позабирав,
і хрести, і намиста, і рушники, і усякиї подарки,
що понапридбала було за дочками давати, усе,
усе позабирав і що їй тепер на сьвіті робити,

  
   

  

   

сама не зна.. Було там усього; були там добрі
помини нашому Тихонові!

А він мовчки своє зна. Поскладав жіноче
і дівоче усе до-купи, зібрав і хлопячі. які лучні,
і пояси і шапки і юпки, та Й поїхав по селам,
де чув і де знав багатеньких людців, та кому
хрести. кому плахту, кому шапку, кому ще про-
чеє, усе-ж То  позакладовав, хоч і не з так за
велику ціну, та усе таки роздобув тих грошенят
чимало.

Не вспів вернутись до дому, вже й біжить
за ним десятський, щоб ійшов у ратушу до го-
лови. Тільки що побачив його голова, так і на-
пустивсь: "Як ти, єякий-такий єпну, переводиш
худобу. та збпраєш ся на слободу?є Се то усе

 

 

 

так жіночки йому у-в уха налящали. 0, до сього
торгу вони пішки!
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зТа не сердьтесь бо, пане голова, і не тур-
буйтесь так,« став Брус йому казати тихенько та
звичайненько: »не так се було. Се моє діло: чи
продавав що, чи позакладав, не мішайтесь. Я тут
увесь перед вамл. Колп на слободу ійти, то сам
чне пійду, я вже стар чоловік; а ійдучи, прий-
лилось би брати і жінку і діточок; а сього без
начальства та без їх волі не можно, а бачите,

вони овеї не хотять. Се, бачу, вони вам об;
ловали ся, та бачите самі, що сьому не можно
стати ся. Так коли нема на мене ніякої пені, то
й пускайте мене, бо мені ніколи. «

-- з»На-що ж ти худобу продаєпі?є питав
голова.

»Та ні бо, не продавав ще пічого, а тільки
позастановляв де-що; треба було грошенят...є

Миркав, миркав коло нього голова з ниса-
рем, та бачуть. що нії в чім до нього присікатись,
так і відпустили.

Не впокой же нашому Брусовіі дома: тільки
що увійде він у хату, 10 Стеха і підниме сварку
та лайку, зачим повідбправ обу ї її і дітсбку,
зачим позастановляв, де гроші подівав?.. то Ти»
хон мовчить, мовчить, і коли у хаті нема ніякого

діла, то й пійшов собі. Сяде, сердека. де-небудь
собі на вулиці, куди шлях ійде, і коли побачить
чумака або так проїзжающих, то зараз у розпрос:
ії розпитує, з яких місців і'як там поводить ся,
якові хліба, яка ціна на нього і чого сподівати
ся дальш. Аж сльози його озьмуть. бо відкіля б
хто ні їхав, так усе одно, усе біда! Не було доз
щу з самої весни, усе у полі повигорювало: на-
род сумує і не зна. щб робити; тільки і чути,
що є хліб у курській та у орловській губерниї, та
й то ціна на нього усюди піднимаєть-ся.
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Минули ся і Троєцькі сьвятки -- не посила
Господь милосердний дощу, хоч і молить ся на-
род. Прюгнінани царя небесного! Ні-на-що вже
надіятись! попропадало усе і на полі і по горо-
дам. Біда людям. біда й скотині! не буде овеї
ні хлїба ні на зиму огородини, не буде (і паші
екотині!

Зараз у Петрівку, як заговіли, на самі Рози-
гри, тільки що повиньмали хліб з  печи. Тихон
і позабирав його увесь до себе. Стеха дивить ся,
щб з того буде, а сама так і лютує. Полагодили
обідати: Тихон достав хліб, покраяв ва  німатки
і на безмені порозважовав, щоб кожному достало
ся на пай по два фунти. «Нате, цітки, отее кож
ному тут і на обід і на полудень і на вечерю.
Ховай сам своє, бо більш не дам.« Сказав, та й
собі ї жінці стільки-ж відважив, а  останьнє за-
ховав до себе.

Стеха зараз за своє, у голос. »8 роду,є Ка»
же, зсього не було, щоб хліб важити на душу:
неначе колодникам, так і нам по твоїй дурній
толові прийтло.с

23 роду ж бо і біди такої не було,є каже
їй Тихон, та усе так 3-тиха, думаючи, що чи не
зоппнить він її хоч трохи. »Он і старійші мене
люде є, а й самі не бачили і від батьків не чули
такої біди. Їж, стара, та дякуй Бога і за те. Го»
еподь милосердний зна, щб дальш буде«

-- А щоб ніхто не діждав, щоб я важений
халїб їла! По-під віконьням пійду, а не хочу твого
хліба, щб ти даєш і трусишся.

зНі бо, Стехо, неправда; я не трушу ся, а
хочу, щоб як сьогодня удоволь є хлібця, так щоб
Господь благословив і по всяк день по стільки-ж,
поки біда пройде. Побачиш сама опісля, що ні-
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   чого бі.
хвали Бі

- Щоб тип і рід

робити. Не  нарамоїйг ся, її:

 

   ій не діждав, щоб й їх:
Не хочу, ме хочу і не їсти-му! Та з сим словом
шаєть З хати (а таки калитку не забула ухо-
нити) та до жінок, та перш усім росказала, якпі-
то Тихон став скупий, що ві б вагом дає:

алі туди-ж з жіночками давай екладати ся на
і. у: бач, треба гуляти, празник. Який же

то празник? ФРозпгри. (ттак-то баби повигадо-
вали! Бач, то усе були празники то сьвятки, а
як вже треба за ліло приньмати ся, так от в вих
і розигри... Чого-то вони не вигадають, аби-б гу-
ляти та горілочку смоктати!

Як же Стеха побігла з хати, а Тихон і ка-
же: »Заховайте ож, дітки, материнську (долю, бо
прийде не обідавши. захоче їсти, а я вже більш
пе дам.

Так і є. Прийшла у-вечері: хочі шила там
льки горілки, а таки їсти ніхто не дав. Нігде

діти ся. принялась і за важений хліб.
Тихон не дуже їй потурав. У-ранці виять

повідважовав кожному і каже жінці: Хоч їж, хоч
на вечер сховай.є

Не корени. вона його ні трохи! Куди!
на веї заставки. Було й йому, було ї усьому роз

дові: було лалі й тому, хто й безмін вигадаві
Хто Його продає. А таки, нігде дітись. свій пайок
відбирала справно.

Вге! хоч оже і сама бачила, що добре вига-
лав її мужик -- бо хліб було в нпх печуть тричи
на тиждень, а вже за Тихоновим порядком тільки
двічи, і борошна меншійде, бо "Тихон так усо
розщитав, щоб як-раз па їх  сомю новило є
і пїгде щоб ні пилиночки не дівало ся, -- а усе

ТВОРИ кВІТКП І. 13

 

 

  
 

  
 

 

  
  

 

  

 

  

 

 

  

 

   

 



ето

 

таки була пому лобра молитва, як з комерп ває
том бере муку, як випечений (хліб Пому відлає
ї як від нього (рун
чує усе, та й байдуже, дума своїм.

Хто позпчав у нього гроші, до
ся: ов кого озьме грішми, саму вже істу, а росту
і не ппта і не бере, хоч хто дає: зНехай,є ва-

- коли-небудь вілдаен: теперпчки усякому
нужда. Коли жо хто не споможеть-ся грішми, То
він бере усячлною по согласию: озьме і одежу,
ії віз. і ярмо, не пураєть-ся і важипці, аби-б шо-
небудь узяти, бо в нього щось було на думці.
Бере, коли ло чого чоловікові приходить ся. шо
не здужа визимовати, бере, кажу, і єкотпну, ї
коли за неї яка піна, що довгу менш, То ще ха-
зяїну і доплатить. Та такечкиі зібравсь: то своїх
було воликів десять парок, а тепер вже В пого
двадцятеро парі Є й вози і уся справа. Мого два
епни, а то узяв пять хлопців епріт, таких, шо
що до якої пори, а вже їм прейшло ся  по-під
віконьню шляти ся, а він їх узяв і на євою
олежу і на харч, ї каже: 2Як підр
хо усячиною їі хазяїнамп зроблю,
жив буді

«Шюде, дивлячи єй она СТихонове пораньня,
сьміють си з нього у вічи. (ЩО се ти думаєш»
кажуть йому: зтут дай Боже самому зо семею
пропитати єя, а він ще і дармоїдів набпра: паші
зовеїм на зиму не бу а він віду
збпра. А щоб його з його мудрошами!є Та

ьози втирають сьміючись. я він і байдуже.
Щек, ке, о»коли мені яєть-сй. що так

треба. робити є

 

ами на день получа. А Тихон
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Прийшай і жнива. Не доведи Господи до
такої жатви до кінця віку усякого православного.
християнина, та Й самих Турків, Хранцузів, НІ:
ліїв і таки усякого чоловіка!.. То не жнива
були, а горе і біда!.. Ніхто й не лумав серпів
лагодити. Вийдуть на нивку, мужик тою косою
маха, маха, аж геть прійде, а жінка за ним геть-
теть підбира, та на силутої сніп звяже, та такий,
що й мала дитина до дому донесе; щечи і пор
весла з буряну. Так як викосють нивку, повяжуть
снопи, поскладають у копи, й ниву поливають
і копи змочують гіркими слїзьми: бо було посі-
яно, приміром кажучи, шість мішечків, а коли
ВИМОЛОТИть ся насіньня, то й гаразд; бо снопи
такі, що за вітром полетять, сама солома. Багато
й такого було, що й косою не зачепиш: рвали
люде, вибираючи по єтеблині; так- тут вже
жди добра!

От туглі вже Брус принявсь за своє. Пола-
годивши, що треба було, пійшов з синами і з
батраками до церкви, наняв молебень, помоливсь
Богу і попрохав пан-отця до себе. ШІб Бог дав,
пообідали, позапрягали вози, батюшка одсьвятив
воду, покропив Тихона, синів. батраків і вози, та
й рушили з божою помощю.

Хоч Тихон і не казав нікому, куди і зачим
він їде, хоч йому де-хто знов сьміялись і докла-
дали -- один скаже: »Зібравсь наш Брус на Доп
за рибою, замісць весни, та посеред літа; рішлть
ся і волів і усього, сам з батіжком вернеть-ся, бо
у саму голодну сторону поїхав. Другий 8
»Тихон бачить, що біда, та покинув жінку з доч-

  

     

     

  
  

 

  

 



ками, а єйм пійшов
приложить, так щі

 

слободужо Пірой ще що
зовеїм чоловіка оосьміяли : з

одначе були й такі. що догадали ся. тб то Ти-
хон падумав і куди і зачим поїхав. »Бач,є кажуть,
зщо вій вигадав! Отее так! тепер заробить ко-
пійку. А кете приньмемо си і ми за теж!

Отті-то люде, що підбивали Тихона хлібом
торговати, так вони-то со так ралились. Ото і злеє
пап ся ло, зібрали ся і поїхали. Та коли-б же

то єькали, де хліб дешевший. а то у  першім
місці, ле трапило ся, аби швидче, там і набрали,
не розбираючи ціни, та аж по пятнадцять удрали
ї понавозили до дому. а тут вже і біда настигла!
Вже в кого що було, поїли, а цового даєть Біг!
Нігле дітись, треба куповати. Отовони і устано-
внаціну, аж сїмналцять: бачи п зараз
бариш учнетити і разом розбагатіти.

Так тут їм як-раз Тихон з хуроюі насупув.
Він ходив це на Дон ї не у Чорноморпю і ні-
куди на слободу. а пійшов у Расеєю, прямісінько
у куреьку губернию, де вже він добре чув, що
Бог благословив хлібом і на все добрим урожаєм
і що, хоч і там ціна піднимаєть-ся, та ще таки
можно вміючи захватити дешевш против людей.
От там-то Тихон кидавсь сюди-туди, їздить. розпи-
тує і напавсь па доброго чоловічка. шо шомувету-
тив хліба по дванадцять на усю суму (а у нього
було грошонят таки чимало. тисячі так що мабуть
три), та ще з таким уговором. що коли потребу-
єТь-ся тобі ще скільки хліба, то я, каже, против
ціни озьму двома низче. (Утеє-ж то Тихон шо на
свої наклав а що наняв до себе хуршшків, та й
приставив до лому. Що в себе, а що в людей
понаньмав комери (тогді усюди був проєтір). по-
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сепиав і борошно, і зерном що привіз, та й єтав
прислухатись, що і як у них у селі поводить си.

Почувши, що ті люде, що перш його пона-
возили хлїба, установили ціпу по сїмнадцять, він
зібрав других, та й каже: зНедобре се діло! ще
льки ночали люде страждати, тако тут з них і

лягти У Ні, не приходить ся. Коли щеза-здалегідь

 

   

    
 

та витягиені у чоловіка останьнє. то що йому
прийдеть-си робити ік весні, як хлїб ще дорогий
буде а лостатку ні в кого не єстане? Та й вели-
жий же гріх у чоловіка при пуждї послідне
гнути. Поженемо ся за бартіпем. а єкільки крови
братньої напемо си! бо усяко з пає, бачачи, як
жінка, дітки будуть приставати та хліба прохати,
такотут не тільки усю худобу. а іменно кров
свою. душу віддаси, щоб тільки вот не голодо-
вали. Треба думати, як лучше. В мене халїбця
евого є там шо-небудь: беріте, люде добрі!:

-- А сяка в тебе, дядьку, ціна буде» пита-
аись в нього.

зНка ціна? Як осе можно, щоб я хліб, що
мені Господь без усього (послав, та став би я
евому брату продавати 7 Ні. не буде сього. Беріть
па пропитаниє із мого доманіього, а купований
будемо сіяти, як прийде порі

Почувши сеє, люде так і шарахнули до є
рого Бру Як нам, дядьку, будеш давати

їбаУє

зА от як: держи свій оклупок... от насипав...
от і їйди собі. Тут тобі ца місяць; в тебе чотириї
луші. гляди ж, шоб стало. Приходь через місяць,
ВИЯТЬ стільки насиплю: а коли нестане, то 0 не
приходь, ло місяця не дам.

АХ гроші У
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»Гроші неси до до
сьвіт У так і тут. Бог послав хліб сьвитий усім
людям, а не мені одному; за-що я буду з тебе
гроші брати 2:

Тиший о

  

 

ке: Отоке, дядьк и мені на пять   
шодав, а в мене воно ще мале, четвертийму

толок.
Говори, голово, що четвертий годок! Хиба-

ж воно не хоче їсти 7 Таке з'їсть більш великого.
Ти знаєш біду і бачиш наше лихо, так ти і їси
по-троху і перетерплюєш, роблячи: а воно щб
зна 7 Схопило єя у-ранції: здай. мамо, хліба!« Чи
побігало там трохи, знов: здай, мамо, хліба!» та
усе хліба та хліба, рот його не вгаває, неначе
як та -- прости, Боже, гріха! -- сарана. Ше-ж
було у добрий год, запхнеш пому рот або огіре
ком, або грушами, або картохлями: тепер же
того нічого нема, а воно того не зна і не може
вважити. та знай просить. Як таки на його долю
не дати 7.. Беріть, беріть!

Багато було роботи нашому "Тихонові! На-
род як плав пайве: його сини і батраки (знай
відважують, а він тільки роздає, та не усім же
без розбору і лає: іншого за руку сіп! та й ка-
же: »Трпвай бо, спику! але й ти за хлібом? Ти
ще парень молодий і жінка те діточок дасть
Біг: ійдіте заробляйте, а від неїмущого не відни-
майте.х А іншому говорить: ЗУ "тебе, куме, ї У
самого хліба -- дякуй Богу! так зачим ти у бі-
дного долю хочеш відняти» Ти сам здужаєш
йому часточку подати. Еге! та й відучив, кому
не треба, шоб приходили (до ньогх роздавав
тільки бідним, та в кого при недостатках велика
семя, батько Й мати старі. а дітки малесенькі
та ще коли є Хто у семі недужиїй. А що малих
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   дітей привчив, так рого села! "Тільки що
дасть Біг ранок, то усі ло нього, аж лопотять.
Діду, дай хлїбця!» то він їх за руку та у хату.
а там вже хліб напечений і на шматки  по-
краяний.

А хтоз то його понапікі Чи не Бруєиха
Стеха? Не знаю! Таківська! Ї сама не приньмаєть-
си і дочкам не велить: а що вже мужика свого, так
велича скільки мога! Він в неї і дурниі, і боже-
вільний, і розоритель ї шо через нього вона
з одітьми у старці пійде, що він усю обу по-
роздає, попроїда.. і усе йому вишитувала. А він
і байдуже! як бачив, що жінка і єама не слуха
і дочкам не велить, так він знайшов бідних, ро-
ботящих жіночок. та й наняв їх хліб пекти, що
в Бога день на роздачу дітворі і старцям, шо
вже пійшли по-під віконьню з0 веїх сел.

Шо-ж робили ті люде, щоб понакуповували
хаїба та мали його з баришем продавати? Еге!
чухають собі потилищю, та плямкають, та ни-
щечком лають усе таки того-ж Тихона, що їм таку
шинхву дав! Позачиняли свої комори, познимали
терези і порозіходились. »Нехай,х кажуть. зБрує
справляєть-ся, не довго буде бришкати: екоро
увесь рішшить, тогдї кинуть си і куповати, та нігде
більше як у нас. Тогдї певно по двадцять будемо
брати. бо вже скрізь така ціна. Отої озьмемо свій
бариш.. -- Побачимо,

Прийшла пора сіяти, а в людей нема п
зерна. Тихон відчинив свої комори і каже: -Бе-
ріть, люде добрі, єкільки кому на посів треба. Не
жалуйте зерна. кидайте його у землю: бо через
зиму нає Бог пропитає, а як не посіємо, то Го-
енодь за ліность нашу пак: ь пас ще гіршо.
-Се-б то ми зовеїм перестанемо віровати, що Го-

  
    

 

    

    

  

     

  

  
 

  



тор

сподь наш Є премилосерднійший, коли побоїмось.
сіяти зерно, хоч нам і нужне. Він наказав нає,
як цар небесний, за гріхи наші, та й помплує, як
отець дітей своїх. Пошлеть нам урожаї такий,
якого і давно не бачили, за те, що мп неначе у
Поге руки єввятиї покпдаємо зерно.о

-- А як ціна буде» питають люде.
А ціна така, що я не на гроші, а у відо

лачу. Уродпть вам Бог. віддаєте, єкільки (хто
озвме.

  

 

 

- Та якосе можно У
грошей 7

Слава Гоєподи! я не жид і не циган,
я знаю законо християнський. Чого б я лоєтоїй
був. як-би де. нехай Бог боропить, на пожежу та
я вивіз би воду, та тут би її відрами продавав?
Так ії се. Як можно пробути без хліба чоловікові 2.
Як-жо у такій нужді та його бідним продавати.
а ще п дорого? Боготого побє в сїм сьвіті і на

лїтях і на худобі, а на тім ще що буде! Беріть
же хліб сьвятий, та кпдайто мерщій у гер наз
шу землю. щоб по божему веліншю вона нає ма
той год проголовала.

Се ж так Тихон пораєть-ся. й там вороги на
того чого б То не видумали, чого б то не робили.
щоб йоге втопити, зовсім з'їсти ! Кріпкосж бо їм
лосадно було, шо вони  потратились. накупили
хаїба льрогою ціною, щоб при людській нужді та
хочеби у-двоє його продати, йо тут сей, такий-
сякий єгарий дідько, не дає ні пилини продати:

ї вав. пехай вже свій, уєїм даром: йо те
і купований, що вже знаємо, що іменно по

цорогій ціні куповак, і той розлає безо грошей,
піби у позичку. (Те, те, те, те! Тривайте ли-
тень" каже з них олин: ся Його підцькую! Не

такий год, та бе

    

  

  

  

 

   

   

   

   

 



 

- і -

  буде бришкати. Зведу його на те, що й само по-
під віконьню пійде і сухареві рад буде.

А тут зверху жінка напала, тако що бідно-
му Тихонові і просьвітку нема: Сякий-такий,
лисий лідуга! Ум відет Пооббправ діточок
ії мене на Є п, та попроцвиндрював
па 7 ут би у такий голодний годоі заз

робити копійчину. а він людям його дурно роздає.
"Тю-тю, дурний! Чи бачив хто такого дурня У
Чорт-знй кому роздає і у-рапцї і у-вечері, а ми,
уся єго семя, та голодуємо та їмо  відваженийї
паї. мов репгтанти.. (ггак ти одурій на старости!
Ти Тихон було слуха, слуха, , ехопить єебе
за голову та: зА вжемепі сяя морква! ска-
же, та мерщій з хати до терезів. де пого хлопці
роздають людям хліб. Там йому 0тільки й весело,
бо сам бачить, з якої нужди Бог йому лав людей
викупати.
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Поки сеє лїяло си, дійшла через  начальни-
ків така чутка до самісінького царя, що у такій
і у такій губерниї великий неврожай, що хліба
овеї нема і що зовеїм голол.. Господи милостивий,
як то тут пійшло! Зараз наїхав справник зо па-
нами і попереписовали, скільки во кого у сем
душ, екільки є у кі азяїна хліба, і розщи-
тали. на скільки Пого стано. та її дали на усяку
семю бумагу. щоб як у кого нестане євого хліба,
так вельно йому брати г по стільки і по
стільки на місяці. У кого мо по було вже нічог

зано зараз давати. Настановили ло газ
альних, та усе з панів та письменних,
знав і товк лав. Так бо по гамазіям
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  не дуже-то повно було хліба, бо у добру годпну
хто його і лумав зноспти! Хоч було їі голова
приказує, і десятські загадують, так ніхтозж то її
не подумав. »А зачим зноспть?: ь було:
щоб погнив по закрамах 7 Неначе біда ійде, або

лцо. Єлава тобі Господи! голодовати не будемо.
Ти-то і є! поки чоловік у добрі та щасті. так
він дума. що вже йому і усе так буде, і не жу-
рить ся ні об чім і не готує собі нічого: ик ме
постигне біда, так тогаї і об поли бєть-ся і во
лосься скубе. та вже не помойгеш, хоч усю голову
обірви. Так і уло: щоб робили, як би шо-
повнити їю, та ба! "Тугдї згадали, що й
Ти раяв, щоб позбирати увесь хліб, хто винен
був. так не послухали бо. З

Поки ж були начальники у еслі, то люде
промеж себе пораялись та ізсовітовали, та та:
нігде правди діти, і сам голові до тиї ради при-
став. щоб про Тпхона ніхто ні чичирк. що він
пропптує людей. а то. кажуть. як дочують ся, то
ме будуть з гамазії нікому відпускати. А сечж
затим так скомпоновали, щоб про "Тихона не
пройшла добра слава і шоб йому часом відо на-
чальства не було якої дяки. А Тихон і байдуже!
він ше й раднійший, що про нього мовчали, і як
питало його начальство, чи багато в нього хліба 7
так він сказав: оБлагодарю Бога милосердного.
пропитаємо ся до нового: мені не треба ніякої
дачі.» Про покупний же бо яко  єпитали пого,
на-що він і длячого, і по якій ціні вій має його
продавати так Тихон такий одвіг дав: 2Побачу
ще, щоб дальші буде, тогді й єкажу. Якоже його
ворогів, тих що понакупльовали попереду хліба
та за Тихоном не доводило ся їм продавати, епи-
тали, так ті сказали: Кому пужда буде, тому
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пяінлнарнєгомо по двадцять і по пять.» Справник
й еплеав їх, скільки (Йоги

вних було, і те записав, що вони, маючиевій
хлїб, просили з гамазії, бо то, бач, вони не своїм
щитали, а купованим.

Як же розщитали, що того хліба, що по газ
мазіям, не стане на-довго. та Й еписали об тім до
царя, так зараз таки цар із єобственних своїх,
із евоєї царської казпи прислав грошей, щоб яко
мога швидче накупали хліба, щоб було чимі про-
питатись і, що ще пуще, посіяти для того году.
Отто грошей прислано! Нам і тисичу рублів
істо сума страшна, що нам кому-то кому-то до-
стапеть-ся, у які-то годи їі якими  трудами
придбати: а то приєлано таких тисячі тисячів,
як наш пан-отець та таки і писар кажуть, що то
зоветь-ся мпллийон, що нашому братчику не то
щоб зуміти його перелічити, та й думкою доду:
мати ся, скільки тім милдлийонові рублів, ні-
як не можно. Та таких-то миллийонів прислано
у кожну губернию не один і не два. А скільки-ж
губервий таких, що Бог прогиївав ся на народ
та послав на них голоду А у кожній губерниї
народу є теж  миллийон, а де й два. Так якої
треба голови, щоб розщитати, на єкільки милан-
йонів прислано грошей? Се жотільки розщитати
ніхто не може, хиба нан казначей, шоб у азну
подушне приньма та на шетах як озьме та зер-
нята мов горіхи пересипа і ні в одній копійці
не помилить ся, так разом і вищита: а дати-ж
етільки грошей хто може, як не цар наш, государ
премилосердний.. і усе-то затим 1 страта т

 

  

 

   

  

 

   

  

  

 

   

  
щоб бідний парод не етраждав без хліба. г

 

їстинно отець їкоєвоїм дітям! 1 хи кп у
нього і є, шб ми? Еге! Єлава (Тобі Господи, є
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х чимало, а тож ще і расеєйського
жого ії колмицького, і якого-  

альство, принявши казну. зараз мотпуло
ся прослухати, де хоч мало дешевший хліб, ії поо |
розеплало, щоб яко мога його накупити і півидя
по селам поставляти. Поки о його понавозилиі
наддали, Тихон знай пораєть-ся (зо євоїм, знай
розлає.. аж ось прийшов до нього чоловічок з до-

брим єловом: «ШІ, дядьку Степановичу роздаєні
чи хліб, а чим його вернеш У

Хто добрий буде. ві.
ся: а ні, так і пі. Що за
Тихон, насипаючиудові облунок мукою.

ак інший позабува, скільки озьме. Бо
ашоб ти списовав, кому скільки лаєні.

Я сам пеписьменняй, а нанити -- на:
воно? Не хочу.

- Та я тобі без наньма буду дописати. я
трошки цихфіру оч не затим. щоб опісля
з них збирати, а щоб і для себе знати,
скільки розійдеть-ся охліба.  Подозволь лишень,
дяльку: я зараз усе сиишу.

Та й списуй, коли тобі ніколи.
От той чоловік і єписує крейдою на стіні

у коморі. Єпита Бру Хвельку дававУє --
Давав.» То віл і пише єкільки хоче хрестиків,

се-б то четвертей, та паличок замісць мірок.

 

 

 

   

 

яко споможетіь

Так казав  
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зПрудкоглялу давав є -- (Ні. А чоловік таки
шине... так у депь і у два єписав по Тихо-
нових коморах уєї стіни. а лалі і щи і пе ще

  писати. А Тпхопоще Порад, що вже вій не ійде
і пе міша йому норяхковали.

Оттут вороги його і пісі
чего письмоволителя. Хитрі з

зано під справино
біса! знають. з   

 



  

  якого кінця діло почати. Той вислухав їх ої сечо
тив оз них, щоб йому треба було, та і став епра-

вишкові патуркої що, каже, у такім-то селі є
о великий мошенник, Тихоп Бі той попереводив

наку-
і поюг а
сяк люде у нужді. то усе збувають та хліб к
опують:; а Тихон в них позабирав Її єкотпи
вози і що то! і з мазпищею не розминувсь, пос
о обголював увесь мпр; як же вже ічого брати,
так на-бор роздає, та тільки кому даєть четверті»
од запише три, кому мірку, а запише два мішки,
Її дума, що як отсе пройде біда. стануть люде
Си ся, то Тихоп дума обібрати, щоб

  

       

 

уєю худобу, і срою, і жіночу, на грот, т
пив хаїба, та продає дуже непомірною п

   

    
  
  

    

  

 

 тільки самому розбагатіти а усїх у старці пустити.
з"Так,є казав пиєьмоводитель, треба неодмінно

ослідетвнє учинити; ото би я. ваше благоролле,
р ав би туди, та усе б розіськав за олин день

 

  

  
ії тогді б тільки піб б ви повеліли з таким моз
шепником робити...

Еге! Та не на таківського ти,
маскочив! Як-би той справник, шо торік змінили,
тей би усьому повірив і бідного б Тихона ебі-
лрали б як тую молоденьку липку, а ше пуще-

 

   

не дали б йому докінчати євого діла: а сеп-и
осправник усе вислухав. та й каже Се та
діло, що треба мені самому розборзділать.» Ї приз

  

є

йгоу село.
Не хитро і справник узяв єх! Перш по-

вшитовав тих, що вражлали на Тихона, і того
чоловічка, що записовав Тихонові забор хліба,
що прикинув ся, буцім-то й добрий. а се він від
них і підпущений був. Чого-то вже вони на
руса не наговорили! Хоч голову йому зару
нимай. Далі мотнувсь сюди-туди, розпитує, так
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усї -- і що то! -- і малі діти, і ті про Тихон
як про рідного батька кажуть, як він усім хлїб
і бороптном, кому треба, а кому наєїньнямна сійбу
дає, і усе без грошей. дарма що в нього купо-
ваний хлїб, а у віддачу. як Бог зародоть нового:
що він і пе записовав ніколи, як давав, що і ма-
лим дітям що-дня роздає печеного хліба, та як
теперички усюди біда. так і чужі -- і є аж із да-
лека ик плав пливуть. і усе ло цього, і він
уєїм роздає і усїх пропиту

От тоглї вже справник прямісінько шійшов
до Тихона. Увійшовши у хату. помоливсь Богу
і зараз спитав хазяї хон. не мавши за
собою ніякої вини. не боячись вийшов до нього,
поклонивеь... аж еправник до нього, узяв його за
голову, поціловав і каже: »Поштенний старичок!
через таких людей і нас Бог милує! а далі --
от єй Богу, шо правда -- поклонивеь Йому ни-
зесенько і каже: з Благодарю тебе, старик, що ти
у такую нещаєливую годину ділаєш так, як Богу
приятни, і бідним людям у нужді помагає.» Далі
сїв і Бруса посадив биля себе і став еписовати:
скільки у Тихона було своїх грошей, екільки по-
зичив і кому шо позакладав, скільки хліба купив,
скільки роздав і скільки його зостало ся (а вже
сама малість зоставала ся): як ще дума єтарати
ся, щоб пропитовати який буде неймущий, бо
вже уєїм казенний хліб роздавали; як дума роз-
ланий на єїйбу хліб зібрати се, усе  поспи-
совав, Так на останьнє Тихон каже: зА як зі-
братп коли віддадуть. озьму: а ні. так нії.
Се таке.г

-- Якоже можно каже справник: ти усі
свої гролії на хаїб потратив і зостанеш ся у
бідностиУ
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бдни Бог ваше  благородиє. Треба
ту т заробляти, щоб там від Нрого милостьполу-
чити. Добре роби, лобре ї буде.є

- А жінка і діти твої? Адже ти і їх усього

У

  

  

рішив
Не було в них наперед  пічого; робили,

трудили ся, і Бог нам дав. Впять треба робити,
трудити си. і нас Бог оне оставить, коли й кома-
рика і матшосїньку комашечку догляда.є

Справник нисав щось довго, далі і каже:
зарик! Бог тебе не оставить і на сім сьвіті,

пошлеть тобі милость свою (через нашого госу-
даря. Роби. как робиш, і не бой ей нікого, і я
тобі скажу: добре роби, добре і буде. Прощай с

От. від Тихона справник прямо до тих лю-
дей, що маяли утопити Бруса. Порозпитовав їх,
де і почім хлїб куповали і зачим не продають?
Вони так і росказали, що через сякого та такого
Бруса не можно їм було ні зерна продати, а те-
пер жлуть веспи, як ціна ще висче буде...

-- А штоб ви пе дождали християнську
кров пить! сказав еправник, та 0 комор, ї
позапечатовав і приказав голові, шоб  калавур
був, щоб ніхто не розпочатав до якого часу, і по-

в собі дальк.
Батечку мій! як підпяли ся на Тихона єї

його вороги! »Він,» кажуть, »оббрехав нас справ-
о никові, він йому

   

 

 

   

  
   

    

   

що-небудь підніс, щоб нашим
хлїбом орудовати!« (та там такого товорпли па
нього, що і крий Боже! Так щоєк бо зробилн У
Нічогісїнько. Як вітер у полі віяв, так і їх брехни!

 

Ніхто їм не вірпв і не слухав.
Аж ось незабаром набіг овпять у село справ-

ник, та не до волости, а прямісінько до старого
Тихона, а за ним у колясї тенерал, з золотими
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китицями шна плечах, на грулях золота зьБвіздя, ||
на шиї усе хрести, та сіє. Старий Тихоп

ик побачив таких геє ей; лояж затрусив єя з

не злякавшись, а дивуючись, шо такий великий

пан до нього приїхав і зачим би т
От. увішедиш у хату, справних зараз і

ізав, що се генерал приїхав від самого царя;
що цар, таки пославши усюди гроші на хаїб і поз
велівши уєїм порядком роздавати, ще таки послав
і тенералів, і кожному дав по великій сумі, щоб.
тав. якого вздрять бідного, старого, немотного,

каліку, щоб по рукам на їх бідність роздавали,
щоб швидче. кому пужда, поміч подати. Так отее
тенерал сей заїхав у наш уїзд і прочувши про
"Тихона, хоче йому скільки тисячів віддати, щоб
він, як почав бідних обліаяти, так щоб тимеже
порядком і царські гроші на мплоєтину роздавав
або, хліб купуючи, хлібом обділяв.

Тихон ще тільки почув, що се тенерал
присланий від самісінького царя, та тако і впав
перед ним в ноги, а  Тенерал аж крикнув на
нього, та звелів устати та слухати. (то Тихоусб
й стояв перед ним, похпливши голову. пчайно.
як перед великим паном. Далі ж, як росказав усе
справник, генерал ще знова (казав. тоб Тихон
від справника приньмав по єкільки йому треба
буде грошей і щоб робив. як лучше (зна, аби-б
бідним по: агати, і щоб вони знали, що сяя поміч

від царя і царпиї де. тако щоб вони за них

молили ся Богу
Тихон і в-лруге впав було до його ніг, як

тислухав усе, і каже: п я-ж  доєтоїн такої
чести, щоб марську казну

А Генерал і перебив Лому і вдарив його
рукою по плечам і став казати, що він чув, що
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Тихон чоловік розсуданвий і знає, кому як у
пужаї помагати, Повелівав, шоб узяв у еправника

льки там сумпота й прошукував яких бідній-
ших, та зараз би їм і поміч подавав. Далі питавсь
у нього, як він дума лучше: чи хаїбом роздавати,
чи грошами по рукам роздавати, і екільки йому

на перший случай суми відлічити 2
От Тихон, не рябіючи нічого, тако прямо

і став казати: зПозвольте мен, ваше благоро-
лиє.. епятельство... звиніть. ми мужики проєті, не
вміємо як такого панаі величати, нетільки з ними
говорити, так нехай буде по нашому, не во гнів
вам: добродію" та п уклонивсь перед мим.

Генерал, звієно, но второпав. що йому Ти-
хон опо нашому ав, Та спитав еправни йк же
той йому розтолковав. що, каже, добродію означа,
що добро лїє або робить добро, тако генерал аж
засьміяв ся. та й говорить Харашо, харашо.
мужичок! Взивай меня добредїю. ето палучшє
спятельства.

Тихон впяті, уклонивсь і став своє казати:
зМой думка, добродію, така, що усякі просятьпо-
мочи: інший від нужди, інший щоб безцільни-
чати. Коли ж хто просить від нужди, тої радиїйни
буде хлібові сьвятему, бо гроші щелому треба
їйти щоб куповати, а він може віке третій день
як хаїб бачив. Коли ж якпії мошеншик, так" тої
хлібові і нерад буде: йому давай грошей. щоб
лянствовати або шо друго такеє-ж лихеєробити. Так
лучше усього будемо а через те

уєї, хто біду терпить, усі до нас зберуть си, аті,
що плутують, почувши, що в нас грошей не роз-
Лаюті, шарахнуть від нас геть.

-- Правда, правда твон, сказав генерал:
Дїлай, как сам знаєш. А єколько-и: тобі суми од-

2 твори КВІТКИ 1. и
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пустить? Й дал справнику пять тисич. Хоч уєї
бери, я тобі вірю.

Покорно благодаримо. добродію! сказав
уклонившись Тихон. "Як ока повинен берегти
царську і копійку, не то що: та стільки отещо:
тепер по царській милости увесь народ з гамазіїв

б бере, ї голодного нема нікого: а которі пій-
лили на заробітки по уєїм усюдам і через таку
велику милость царську -- полерж його, Господи,
на сьвіті -- усяк через зиму пропитаєть-ся: так
через зиму довольно буле і одної тисячі, удово-
лимо, коли хте явИть ся голодний: а от вже во-
єною та поки до нового хліба, тут ще більш
нужда постигне: поїдять уоє, попродають усе,
заробіток вже не той, стануть вертати ся до дому.
по дорозі не дуже де випросять. так оттут-то біда
чака прийде, що і криїї Боже! так оттут ті чо-
тири тисячі у великій пригоді стануть.

-- Правда, правда ствой, старпчок, правда.
Так і дєлай! сказав генерал, та і
справнику, шоб у тих людей, що У

восени та мали дорогою ціною продавати, так
увесь той хаїб узяти і віддати Тихонові на роз-
дачу бідним за царське здоровя, й їм сплатити
з казни гроші, по-чім вони його покупили, і росту
що положити за сїї місяці, та їм приказати. щоб
услруге не квапились через людську біду бариші
брати а з людей шкуру драти. Далі генерал, від-
їзжавши, уєвміхнувшись каже Тихонові: 2Прошай,
лобролію

"Тихон. зоставшись. сам себе не знав, чи се
йому на яву, чи так у-ві сні, що він такої чести
ді

 

   

   

 

  
  

   

   

дав ся, що йому генерал від самісїнького царя
суму повіря казенну і чималеньку таки. і ще З
ним і жартує і добродієм його у шутку узива:
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 от як задумав сії об сім, а тут
жав його до 7

справник і покли-
. Пійшли до тих людей, б ви-

роги Тихонові: справник розщитав ї платив
їм усе до чиста, а якоже прибавив їі росту, за
екільки місяців приходилось, так вони і зрадо-
вали єя, бо вже і самі ехаменули ся, що недобре
було видумали. Ог справник їх з Тихоном поми-
рив і стали приятелі; і хліб Тихон від них при-
няв і став по своєму порядковати.

Що ж таки сей хліб, та куплений за цареккі
гроші, а то Тихон позбував і воли і вози і усс,
як у-в осени прийшло, що вже нічим було годо-
вати, усе позбував, усього рішив ся та нахліб
попереводив, та пропитовав народ.
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Аж ось -- єпаси-бі милосордному Богу! --
перебули сяк-так голодну зиму, діждали ся весни...
Зимою були великі єніги, так де-інде кидало,
що аршинів у три було, а усюди на рівному і не
було меншаршина. Йк вкрив сніг землю, тоглії
вларили морози, та й цупкі ж були! Вже доста-
вало сн лисим та паїшивим! Не одно дванадцять
їх налічовали, щоб мороз лопнув, так нічого і не
подасть си. Тільки таки що повернуло сонце на
весну, як-раз пієля сорок єввятих, зараз і стало
розтавати. А люде своє і загули: 2От великонна
повідь буде! От зальлє уєїх! пропали греблі: ие
вдеряшть ні одна, як насуне вода. А Тихон по-
крутне головою, та й е: зПобачимо, чи так
то воно буде!

Повіє теплий вітрець, пригріє сонечко... «От-
ют на ніч вода в ставку прибуде! кажуть люде:
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ложидають ся -- нема води! Увесь єніг узяв ся
водою, а вода нігде не біжить і усе шо лень воли
менш і єиїгу менш. Через неділю і єнігу  пома,
і води нема, і у полі не кално, й сухісїнько усю-
ди. Де се вода  подівала ся 2 дивують ся люде:
мабуть у землю уси війшааУс Не що. каз

їм Брує: ітесь стільки Богу, відо Нгеого
одного у )

 

  

 

   
  й милоєть!

Як же припече сонечко, як і торік! як хва-
тила суша! Поле у журбу: »Не буде і сей год
хліба! аж плачуть де-які. «Нічого більш робити,
покопаємо ями, та й полягаємо за-здалегідь: ні-
чого більш робити!

оту нема, сонечко припіка, по дорозі аж
пил від засухи, бець росте, знай росте, і
трава у полі, як там кажуть. аж шумить, лізучи
з землі. юде дивують ся і бачачи. що хліби день
від дня усе лучше, усе красче, вже не журять єї
та знай з яриною поєпішають. Вже й ту Бог поз
голпв: як щітка!

Тихон, і сам дивуючись ля та!
же людям: »Ніколи не тре
ного Господа переєудами зачим отте, зачим отсе?
чому те не так, а се не сякУ Чи ми можемознати,
шоб і коли треба? Чи можемо розуміти, що
і длячого робить си Чи чоловіково діло  роз-
сужлати про спап божі? Він старий хазяїн, Він
олин усе зна, що, коли і єкільки чого послати.
Намтільки треба молити ся Мому, щоб нас ми-
ловав, щоб посплав благодать євою не по гріхам
нашим. а по євоєму милосердию, та дяковати пи
усик чає і за те, що жпвемо і що сьвіт божий
бачимо, що пропитуємо ся, що Бог лав кому
жінку. діточок, кому шприх приятелів. Так усе
тверлив Тихон, а сам робив своє.

   
 

  
  

  

   

весну, ка-
а  гнівити милосерд-

 

    
  

    

  

  

 

  



Що у конці зими віддав йому еправник
усю суму царську і понаписовав по уєїм містам,
де Бог благословив хлібом, щоб  Тихону усяку
поміч давали і чого йому треба буде щоб до
чали, як такому, що за пильним казенним ділом
мослано, і тиї бумаги віддав "Тихону і по-
слав його.

Шатнувею, мотнувеь наш Брус так, шо ну!
І молодий так не справить ся, а Пому і старости
нема, бо Бог його підкріпляв, що за добре ліло
узяв ся. Де хліба приторгує, ле підводи наньме,
та усе недорого і дешевш против уєїх, що тогаї
зо уєїх голодних місць понабігали закупати: ти
хоч вони були й пани і охвицери, та усе не дало
ся їм так справити єя, як простому мужикові Ти-
хону Брусу. з сїдою бородою та з превеликонною
ашенн

  

  

 

 

  

  

Збіглись раз на містку і такі пани, як їх
тоглї звали, комисари, і Тихон, і постановили ся,
бо через місток хура ійніла, так що возів двадцять
з одного боку, та з другого тріч мабути
було з дванадцять. Се ж вже звісно, що наші
хоч скільки шляхом буде ійти. то й нічого: тіль-
ки ж ввійдуть у тієне місце, чи на греблі де чи
на містку чи у проулку, то зараз передній і гукне:

Жарко, кабаки: твой

 

    

       
зА тривайте, хлопиї! АХ кі
міцна. Або треба вогию вкресати на люльку, або
шостоли підвязати або що-небудь. а  вке не-
олмінно тут стануть та й патякають, а там що

  

проїзжаюті стоять та дожилають. поки вони З
пісного місця вийдуть, так те їм і дарма. хиба
який догадливий скочить від копей та почне їм
по спині та через спипу рушники плітьтю давати,
лак тогді схаменуть ся та озамахають  батіжками
їі вийдуть на простір. та тут вже почнуть коре-

    



зно

нити і батька і матір ї увесь рід того, що їх бив.
А себе б більш треба лаяти. що не роздумавшиі
не розглядівши постановили ся і застановили
людям дорогу

Так так-то Й ту о. Їде хура, а на-зуєтріч
лруга. Цьбе та цобе. а сам знай (маха батіжком
і не дивить ся. щоб є у-переді, та й  доцобкали
ся ло містка. Одни кай Верни цобе і я озьму
цобе, то й роз'їдемо ся. А зустрічний каже: 2Як
же ми розідемо ся. коли місточок узенький У вер-
тай ти назад. -- зАле!'є перший впять каже:
як я поверну, коли, бач. крутобережно? хиба на

піч подерусь?: -- Так і щб-ж тут на світі
робити » Фіть, «ріть!« А той собі: зфіть, фіть є
Та так собі і фіть-фітькають, а ї за ріжки, та
тохвалюють один одного кабаку: а далі розпиту-
ють, кто з чим, і відкіля, і куди ійде, і де зорйо-
вали, і де вода краєча. Патя та патя, та і роз-
шатякались, неначе цілий вік їм у-купі на єїм
мієці жити: а щодзвоник лящить, 1 вже і недалеко,
і що Тихонів погонич гукав на них, гукав, а то
вже став і лаяти, так вони того і не чують. Та
вже підбіг компсар. та з своїм козаком перш по-
перехрищовали свого та того нагайками, йо далі
покайкали усїх хурщиків, повідкидали вози, та й
попереїзжали. а хури й покинули, нехай собі, як
знають. так і єправляють єя.

От при єїм-то перевозі компсар і розпитовав:
Тихона. щоб він за чоловік і куди їде. Як же йому
Тихон росказав усе, і де і у кого і поччім хліб
жупив. так компсар аж здивовав ся, що й він у
лого-ж у єймого купця хаїб купив. що й Тихон,
так двома рублями дороге.

-- Від чого се воно так Є питавсь Ко-
мисар.
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зА від того, пане, казав Тихон: зви пани,
і усе хочете по-панськи робити. Не прогиївайтесь
за сеє слово. Ви, як торгуєтесь, то мов приказуєте,
щоб усї знали, що ви суть пан: а ми просимота
просимо. та молимо, і за тим рублем або за ко-
шою та мп й день лишній живемо, і лишнючарку
ємо, і усе робимо, як би підлеєтити ся та хоч
що-небудь впторговати, бо нам царської суми
жалко. Хоч і ми знаємо, що у царя грощей ба-
гато, та так собі з простоти  розсуждаємо, що і
багато є де йому і дівати: так я тутви
якого рубля. а він у другім місиї пійде до діла:
от я і велужив, і царській казні усе таки легш.
Я ж, по-чім купив, так і щот веду і у книгу
приказую так записати, а не прищитую ні одної
копійки; бо гріх смертельний казну красти і по
книгам брешучи озаписовати.. Прощайте, пане
комисарю! може вам ніколи Паняй, хлопчеЇх
кахикнув собі Тихон, та й поїхав дальш. Ї коми-
сар же поїхав, та усе щось ворчав та спльовував,
аж поки геть-геть заїхав.

Дома ж то не надасть Тихон ніякхліба. На-
роду, народу! один за одним як  плав пливуть.
Уєї рушили з заробітків до дому; пропитуючи си
ж так стягли ся, що вже не тільки, що дома 30-
стало ся, та й на плечах одежа туй ж держить
ся; продати і заєтановити овеї нічого: так усі
до Тихона, там своєю рукою беруть і борошном
ї печеним. А як пройшла слава усюди, що у
такім-то селі є царська сума і що з неї роздають
уєїм хліб, так зо веїх місць народ так і хлинув.

Вже туж-туж хліба стає, вже так, що по
закрамах міркою і дно черкаєть-ся, та вже Ти-
хон і не тужить, хоч і царську суму усю рішив
ї у самого не тільки коли-б яка копійчина, та й

   

   
   

 

  
    

  

 

   

  

 

 

 

    
 

 



 

пів й

одежа старенька. тільки та. що на нім та на
жінці ії на дітях. І нігде вже цічого і узяти: така
бідноєть. така бідность, що крий Мати Божа! А

ін нічим і не вважа і не слу як його
а і костить і коренить: йому усе дарма, бо

бачить. як Гоєподь милосердний, отець наш  не-
беєний, послав благодать у новому хлібові. Та й

їб же Бог уродив! Старі люде, щоб а
лесять живуть на сьвіті, не затямлять1
же приспів, як кинуло ей усе, хто тільки здужа:
і чоловіки. і жіноцтво, і хлопячетво, та й дітвора
лудиежі хто жне, хто перевесла крутить. хто зви-

пть єнопи, та такі, що здоровому
чоловікові більш двох не можно і підняти. а одного
і погонець не донесе. Як же по токам вдарили
у ціпи, так що копа. то й четверть! От вже хва-
айли Господа милосердного!

А якоже привів милосердний создатель наш
розговітись новим хлібом!.. От вже радість була!
Таки іменно, як' на великдень -- хто живий

ле! розгевлялись паскою єьвиченою. так
усяк приньмав новий хлїб у перший раз, і вже
першого куска не з'їв його сухого: обільлє його
слізьми, дякує від щирого серця (Господа мпло-
сердного, та тогді і з'їсть.

Щожсамі поїли, а щостали неймущих та про-
ходящих обліляти. В іншого ж повна торба. а тут ще
йому тикають хаїб: зозьми,є кажуть, пої
озьми. злілай милость, будь ласкав. озьми!« Та
усякий, як пізна нужду. так по-неволі добрим стане.

Щоуочк нашим ТихономУ Може люде у ща-
сті його зовеїм і забули Ну. ну: не знаю, щоб
такого старателя забули! Чи була у селі така
душа, хоч старе, хоч мале, щоб йому не дяковала!
І якоже можно? Усяк бачив. що він рішив ся

 

   

  

  

  

   

 

  

   

    

  

     

 

 

    

 

  
    

 

 



  

ії грошей і скотини і усїсї худоби, обібраві
і дітей, сам звів си ні на що. і усе за-тим. щоб
пропитати людей, не то вже що бідших, неїмущих,
та таки і уєїх: бо голод усім рівний був. А що
найпуще, що він дуже мудро зробив. роздавши
людям зерна на сїйбу. Що б тепер робили і як
би піднили ся впять з біди? Через нього м
щарський генерал зоставив тут царську кі
і нею пропитали ся у ме злеє уремя! Так як
би то вже його забути" Отже-ж то, як тільки

ї так зараз від усякого двора вийшло
енцю і у-в один день увесь лано Тихонів

і зжали і повязали і у копи поклали. А як пекли
новий хліб, так жоден хазяїн приніс або прислав
йому по новому хлібові.

Се було на самого Прокіпя. Як тільки на-
став день божий, так і повалив народ до Тихона...
Чоловік увійде, помолить ся, хліб сьвитий  поло-
жить, та Тихонові і припаде до ніг і скрізь
сльози говорить: Прийми, дидьі хлїбець сьвя-
лий, що через тебе Бог послав мені семєю мо-
єю. що ти їх пропитав таку нещасливу годину.
"Там дитина вбіжить, та теж хлібець несе та ле-
мече: зОтее, дідусю, мама тобі прислала вже
нашого, за-те, що ти. спасй-бі тобі. нас через
уєю зиму прогодував. Я, як і великий буду. те

диковати і тобі хлібець носити, що
через тебе мой бабуся не вмерла ї й з голоду не
пропав. Там увійде дівча, та усе хлібом та
з дикою, що їх. спріт без батька і без матери.
він прокормлював ї не дав їм у нужлі загинути.
"Там сей, там тої, і усе дякують. усе хліб несуть
йому, як поперед свого від нього хліб брали.

Приньмав він, приньмав тиї хліби. екладав
їх оуєв на єтіл, а сам знай тільки оєльози втира.

пБу

  

  
 

 

    

 

 

 

    

  

  

 

 

   

  

  

  

 

  

   

  

  

 

  

 



- ВІВ

поки наклав їх повнієїнький стіл; став над тим
хаїбом, зложив на-хрест руки, підняв очи до Бога,
та як заплаче, як кинеть-ся на-вколішки, і став
тихесенько молити ся: а далі устав, єтав  дяко-
вати людям, що принесли кожен йому вже свого
нового хліба, а далі і каже: зНі за-що мені дя-
ковати за пропитаниє ваше. Господь нас усіх по
милосердию своєму не оставив і послав нам та-
кого милосердного царя, що й  мірп нема. Без
його любови, хлопіт і стараньня об нас, щб б
з нас було? Пропали б ми усі. Гамазії, ті що по
його повелінию нам давно треба було поповнити.
а ми об тім і не думали та увесь хліб поїдали,
чи могли б нас удовольнити, хоч-бп і зовсїм повні

пу Ні, не на-довго б стало і того хліба. Так
він нам приєлав свою казну, повелів по З
усюдам куповати хліб і нас пропитати: повед
щоб, хто хоче. розіходились у лучші міста на За-
робітки, і за билети не повелів з  нає грошей
брати і про подушне не звелів дуже пурбовати ;
так от хто нає від біли відвів! Ая що» щб я
міг сам зробити 2 Нічогієїнько. Та й опісля, я
сполняв тільки волю царську і начальників: ко-
го б з вас ві пристановили, усяк би те-ж зробив.
Так не мені треба дяковати: вже ви мені і так
багато помочи дали, убираючихлібець.«

Аж тут де узяв ся дзвоник, і прибіг еправ-
ник та прямо до Тихона у хату, та й крикну
зараз: »Ступайте увесь народ до волости: губер-
натор приїхав, збирайтесь у! ь діло. Тихон!
пайдьом са мной, і з жінкою, і з ліТьми.є

От народ і рушив увесь до волости, й по
дворам десятські бігають та збирають, щоб і старе
і мале, усї щоб ійшли туди, бо діло є. Зібрала ся
громада, а тут і єправник прийшов і за ним Ти-
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хон і Стеха і діти їх. Стеха б то ійшла, та на-
двоє думала: зачим її з дітьми ведуть до губер-
натора7 »Абозік мене випарять, зачім я усе лаяла
си з Тихоном, або більш того, що його попібють,
зачим обібрав у мене усю одежу. і коли-б таки
дюбре та добре!

Тільки що стали до волости (доходити. ту
вийшов до громади сам губернатор і шитаєть-ся,
де Тихон Брус? От справникі підвів його. Гу-
бернатор узяв його за руку і постановив край
себе ії каже: зСтань здесь, поштенной етаричок
та й дав справнику бумагу і звелів голосно чи-
тати.. Господи милостивий! що-ж то там написано
було!

До самісінького цари дійшла чутка, щоу сей
толодний год Тихон робив, як старав ся, як лю-
дей пропитовав і як за царську (казну куповав
еправно хліб і на порядках його уєїм роздавав;
а що найбільш, що сам усієї своєї худоби ріншшв
ся і усе положив на пропитаниє людей у своєму
селі; так за усе сеє цар прислав йому медалю
ерібну, велику, а на ній саме таки  настояще
царське лице, і повелівав тую медалю надіти на
Тихона на ленті. пгпрої та червоній, як зви-
чайно бува кавалєрія. Та ще зверх того повелівав.
їз євоєї царської казни повикуповувати усю ху-
добу, що позакладовав Тихон. і свою і жіноцьку
і дітевку. і поповнити йому дусі гроші, оскільки
він потратив на пропитаниє людськ

Як се прочитали, так народ і овжахнув ся
від радощів, а Тихон стоїть уклонивиш голову
ії не тямить себе, чи вій в раю, чи де? "и ма-
лоі-ж чести він дожив ся?

Зараз гу!бернатор достав з ящика тую цар-
(ську медалю і повісив на лентї на ню Тихонові,

 

 

  

 

  

  

 

   

  
 

 

 

 



 

астой так і припав на-вколішки, та плаче Ти
так з радощів, як мала дитина! А тут і Стеха
з дочками теж прішала 10 ніг губернатора, та
цілують їх, тільки вже не звісно, чи вона рада
була медалі, що мужику її наділи, чи Тому, що
вернули ся її очіпки і плахти і намисто і уєе.

От губернатор. надівши медалю, підняв Ти-
хона і поціловав його у голову, і сказав: »По-
заравляю тебя, поштенної старпчок, з щаревкою
милостю.: Далі звелів справникові усе добро Ти»
хоново, що тут було вже привезено і з-під за-
кладу викуплено, і гроші. скільки ловелівало си.
віддати уєе Тихонові. а обществу приказати, щоб
уєї Тихона і шановали і  почитовали. А жінці
приказовав. щоб не єпорила і не лаяла ся з му
жом, а слухала б його у веїм і дітей вчила єлу
хати батька. бо він що ні здума, то усе на добро.
Далі впять до Тихона і каже: »Видиш, старик!
Ти не обтиб ся. Добре робпал, вого і тобі добро!
Далі поклонивсь народові, сідаючи у євою коляє
та й сказав: (Прощайте. люде добрі! молітесь за
пари о та й Ю в скоро собі.
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КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА.
(Приєьвячує ся Михайлу Якимовичу Бедеазії.)

Є

 

(Смутний і ноевеєолий сидів собі па лавиї у
новій сьвітапці, що відгородив від  противної
хати, конотопський пан сотник Микита Уласович
абрйоха. Хоч парень собі і чепурний був, а тут

і у неділеньку сьвяту пе брав білої сорочки, та
й -- прощайте у єсїм слові китаєвих, сияїх
штанів на ніч не знимав. так сердека у (них і
ночував. рад-рад що за північ допхав сй до до-
му; а там чи заснув чи ні. вже його, ще сонце
че еходпло, збудили. Зараз  єхопивеь, випозїхав

нюхнув разів

    

  
  

 

 

 

 

ся, вичухав ся, помоливсь Бог)
тричи кріпкої роменської кабаки, прослухав що
йому читали, дав порядок і. тавшись сам у
сквітлиці. сїв на лавці. Голова (йому нечесаї
чуб не підголений. пика  невмита. очи
руси розкудовчані. сорочка розхрістана; краї його
на столі люлька і гаманець, каламар, гребінешь
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і повна карватка ще тоерішньої лулівви, що ще
з вечера наточила йому Пазька у пляшку, а він,
хоч і насипав у карватку, щоб то, знаєте, журби
випити, та як зажуривсь знова. й забув, так
і аїгота й заснув: та й тепер. уставши. не дуже
на тую дулівку квапив ся, бо ще нове лихо
зовеїм його скрутило і він і само себе з рбл
не тямив.

Яке-ж то там йому лихо зіклало ся і від
чого така журба його узяла» Але! тривайте
лишень, я вам усе роскажу: і відкіля він так
пізно приїхав. і зачим не дали йому добре й ви-
спатись. Ось кете лпшень кабаки, в кого міцнійша,
та й слухайте.

Пан єотник Уласович був чесного і важного
роду. Таки хто скільки ні то  сотенною
старшиною усе були Забрйохи: а діди і прадіди
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Микитові усе були у єлавному єотенному містеч-
кові Конотопі сотниками, так від отця до сина
лак сотенство і переходило. От як і старий Улас
абрійоха, таки сотник конотопевкий, як помер --

і щоб то жалковало за ним козацтво! та таки
і усї люде, і старе ї мале, усі плакали. А як хо-
вали, так труну його несли через усе село на
руках, мов дітського батька, та биля церкви її
поховали, і добре на усїх обідах помянули. Як
же відпили єорочини і громала зібрала ся на
поралу, кого начинити сотником, То усї у-в один
голос так і гукнулп: »А комузж бутьУ Уласовичу,
Забрйошенку: якого нам лучшого ськати 2є Ото
лакото і настановили його сотишком і став він із
Забрйошенка вже й сам Забріоха.

От він, поховавши батька, сюди-туди огля-
дївег, аж вже йому годів двадцять ять: нігде
лїтись, треба женити ся. треба дівки  ськати.

   

 

  

  

  

     



повне

  Батько бо його, старий Улас, був собі скупенький,
ї коли було Микита, як озьме його за серно,

и, щоб його оженив, то
риї насупить брови, зирне на нього (сторч, та
й скаже: оНехай лишень вияєнить ся, бачо на-
марило. Який тепер сякий-такий син оженить ся?

Бач, хліб дорогий, по пять алтино мішок. та й
ліено нам буде, як тобі жінку озьмемо: тільки і є,
що хата з кімнатою, та через сіни противна хата,

та й годі: де мені вас містити зо дїтворою, що
вже знаю, що так і обепиле. їі лишені,
опісля подумаємо. "То було Микі аєть-ся
та з тим облизнем і шійде. Тепер же, як старий
вмер, йому євоя воля. Зараз узявши  противну
хату перегородив, ого йому є й ервітлиця, Є Й
прастор. Далі став дівки євкати, і їв думати.
Вже на яку-то віп пе думав? Перш би то так,
що й де! зараз на чернігівську протопопівну
закинув, та Й сам злякавсь від нерівні: одної
одежі на два вози не вбереш, я намиста, кажуті
мірками батько відеипле: та таки і нічого, там
і богослови їли печені гарбузи, так нашому
братчику нічого туди квапитись. От він і єпу-
етивсь низче; перебправ, перебирав, думав, ду-
мав... далії як сплесне у долошки, як загомонить
сам собі у ха »ютсе пак, отсе моя! хлопче,
сідлай мерщій коня! Чизібравсь чи ні, мерщій
чаш Уласович сїв на коня, і як затупотів, так
тільки що оком його заздриш.

Кудпож То він так потяг прудко? Еге! ко-
яйсьото, десь-то на ярмарку бачив він хорунжівну
Олену, ог щоб на сухій балиї хутір, прозиваєть-ей
Безверхий. Він дпвлячись тогді дуже дивовав ся,
що дівчинка й молоденька, а купує борошна ба-
тацько: а як став розпитовати людей, так йому

  
єтане батька проха   
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   й ресказали, що у неї нема ні батька пі
я тільки самий брат, що во! хазийїка  певеппу
ша, сама і коло коров, сама і у полі при косарях
і при жениях, й зимою у винниці сама догляда
і се борошно скупує на вииницю. Брат її хорун-
зенко, хоч царень і молодий, та не хоче ожено-
тись. дума у ченці, бо як був не так обі-
щавсь: коли. ужаю, то пійду у ченні,
віддавши сестру за-мі От і видужав, і дожила
доброго человіка, щоб йому і господарство ї сво
стру відлати, 1 вже ні де чего йому діла нема,
усе тільки книжки чита. а Олена за нього усюди
по гоєполаретву поворочуєть-ся.

Оттуди-то потиг наш нан сотник Забрйоха.
Не взяв же його й чорт на вигадки! Чує кітка,
це сало лежить: бдно те, що дївка здорова,
дода, огрядна, чорпобрива, повновиий

жи -- так батечки! свій хутір. лїсок, вин-
ничка, млицої, вітричок, й скотиий та овечок так
нічого й казати! Ї усе то їй лостаєть-ся, Затим-то
так паш Уласович і поспіша, що й коневі не
лаєть здихнути і сам. не обідавши, тридцять се-
мисотних верет. іше тоном, не  єпочиваючи
переїхав і як лебіг до того ШБезверхого хутора
ї устав з коня били хорунженкової хати, так так
і хитаєть-си мов пяний, я я-ж кажу, шо він їі не
обілав нігде.

Позлоровкавштсь з паном хорунженком і по»
еїдавиш у хаті, от наші і розговорились промей:
себе ії признались, що ще й батьки їх  промеж
себе дружили, то і їм треба не щуратись оди
другого, Дзлі хорунженко питав пана сотника, що

и його Бог несе і зачи Зараз наш Уласо-
вичі став брехати, бостарі люде кажуть: тільки що
ще залумаєш евататись, й станенг зараз брехати,

  матери,
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 і що без брехні закон чоловік не єватав ся.
» єотник і каже, що буцім-то йому треба

брагу для волів наняги на зиму (а ще де та й
зима? іще тільки петрівка ійле), так він почув,
що у пана хорунженка у винниці барда добра
ї добре екотини доглядають, приїхав наняти
і сторжитисі

-- Не знаю я сього діла і нії в ві-що не
мішаюсь, про те сестра зна, сказав йому на одвіт
лан хорунженко., ї

»А дезж ШПосиповна Олена? Може б бува
її покликали, то ми з нею і екінчаємо діло,є ка-
зав Забрійоха.

-- Але! сеєтра у полі, поїхали там трошки
просця посіяти, так вона догляда, бо вже без неї
ніхто нічого не тямить зробити. А ви, Уласович,
не скучайте, вона над вечір і буде. Поки вона
вернеть-ся -- дівко! а вточи лиш сливянки! --
то ми по кухличку, по другому випємо. Та вже
ви у нас, пане сотнику, і заночуєте, бо вже не-
рано, сказав хорунженко.

»Панська воля!є одвіт дав Микита -- і ра-
десенький собі.

От як вицідили вони самотужки глек сли-
вянки, а далі і тернівки покоштовали чи-трохи,
прибігаа і наша Олена з поля. Бачить, що чужий
чоловік, зараз моли: а із ставка потягти
карасів, і загадала вечерю варити; сюдп-туди
шатнулась і увесь порядок дала, щб й на-завтре
робити і кому, куди і за-чим їхати, й далі одяг-
лась таки любенько. як звичайно панночці. та
ще й хорунжівні: до старенької плахти та поче-
пила люєтринову запаєку, одягла Тож повкову
ютку, та на шию дукат на бархатці, та червоні
черевички узяла, а на голову хорошу стрічку по-

твори КВІТКИ, І. 15

   

 

 

 

  

  

  

 



 

а бе

клала, та й вийшла і покленплась пану Уласо-
вичу низенько.

аш Забрійоха ик побачив таку панпочку.
що не тільки шо з роду не бачив такої, та вона

йому і не енилась така, та аж задрижав і не тя-
мить вже, що Йому і ти. та вже хорунженко
нагадав, та й каже: з()гже, пане сотнику, вам
і хазяйка: радьтесь із нею, вона усьому голова."

Так щі-ж бо наш Уласович? Ні нари з уст.
Далі приняв ся, мнявкав, мнявкав. та Й начне
про воли а кінча про голуби. Дума об бардії а
скаже 0б тернівиі, та як замовк, та й замовк. та
знай слинку ковта. дивлячись на таку кралю.

Олена собі дівка бойка була. Хоч пан сотник
і сюди і туди загинав. а вона його зараз розчу-
хала, щі він таке є і за чим приїхав. так же й
кає йому і говорить: зЛобре ж, паниченьку: доз
тивайте ж на здоровя тернівочку, та повечеряєте,
та ляжете спати, а завтра -- даєть Богсьвіт. даєть
і совіт, то й порадимось, що треба робити.є

Забрпоха, почувши сеє, та аж сам не єтямив
ся від радошів: дума: от діло і зовсїм. завтра
тільки рушники брати! та за кухлик, та давай
знов смоктати з паном хорунженком, що у ченці
абпраєть-ся, а таки сього Діла не кидаєть-ся і ще
й дуже полюбля.

Олена таки частенько до паничів увіходила,
чак буцім за яким ділом, а тільки щоб більш
розглядіти Микиту Уласовича, щі воно єї то як
увійде та поведе очипями, що як терен-ягідки,
на пана сотяпка, то в нього язик стане мов пов-
стяний і не поверне його, а сам аж пала. ШПола-
годивши вечерю, вона вже більш і не входила:
самі паничі повечеряли і докінчавши глек з тере
нівкою, пан хорунженко хотів вже їйти єпати, аж

   
   

 

 

  

  

 

  

  

 

  



  

ось наш Забріоха мкав, викашляв єн, по-

цмокав. потер усп. ав оту рацею казати, що
йому дяк екомпоновав вже давненько для такого
случаю; от і каже

зОсь послухайте, паничу Посиовичу, шоб ї
вам скажу: Несоразмірносуть чоловічеству єдино-
пребиваниє і в дому і у господарстві. Всякоє ди-
ханиє шануєть-сй у двойстві: єдино чоловікові
на потребу пояти жону і іміти чада. 1 аз нижай-
ший возиміх єпю миєль і неукротимоє желаниє.
Пламень мя раждижаєт і не отіду. дондеже не
совокуплю ся з ліпообразною. превелебнійшою
Кат... Та й замовк. Се то йому дяк таке списав,
як він було думав залицять ся до протопопівни
з Чернігова, і Забрйоха дочитав до самого кінця
так. як було тогді на память витвердив; та як
згадав, що хорунжівна не Катерина а Олена, і не
превелебна а так панночка. от того-то й замовк,
та ні туди ні сюди.

Хорунженко зовсім було дрімав, а на єю
рацію прислухавсь, прислухавсь. та Й каже: » Що
бо ви, пане сотнику, отее говорите У Щоср я ні-
чого не второпаю. Чи не після тернівки отее ви
такі стали Ує

Здихнув Уласович та й каже: зБодай його
писала морока! Се мені таке написав наш вос-
кресенський дяк.«

-- Та щ воно таке є? спитав Йосипович.
Чи се вірша, чи що?

зАле! я й сам не знаю, що воноі длячого,«
каже Забрійоха.

-- Так нащо ж ви мені против ночи таке
товорите? Мене вже з-за плечей бере.

2Та я б і ке говорив, так лихо припало!
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 яке там лихо 0Кажіть швидче,

  чу спати, й кому й ні, сказав

Уласович, та здихнувши вайко. поклонивсь хо-
рунженку низесенько, та й каже: віддайте за
мене Олену. сестрицю вашу

1 сказав хорунженко. задумавсь. став
чухати потилицю і плечі і спину, а далі каже:
Побачу, шб сестра скаже, нехай ло завтрйого:
лягайте лишень спати. Та й пішов від нього.

"г наш Забрйоха спати, так йому і не
епить ся: жде сьвіта. не діжле, щоб півиаче йому
почути, що екаже Олена. Ну, сяк-так дождались

    

 

  

 

  

  

сьвіта, поветавали паничі і позіходились. Зараз
пан Уласович і пита: »А щочж ви мені, паничу,
скажете? Чи наша річ до діла, то я б побіг
мерщій, та з старостами і явивсь єюди закон
еполнити. Кажіть бо!»

Сопить наш хорунженко і нічого йому не
сказав, тільки гукнув у кімнату: »А ну. сестро!
лай нам поснідати, щоб ти там придбала.

м Впйшла з кімнати наньмичка, пеклонилась,
та й постановила на столі перед паном Уласо-
вичем на ековороді.. печений гарбуз! Як розгля-
лїв наш Забріоха таку пинхву. як єкочить ізеза
єтола, як вибіжить з хати! аж тут батрак вже Й
держить його коня, і вже оєїдланого: він мерщій
на коня, та навтікача по-биля хат, тільки й чує,
що люде з нього регочуть ся: йому ще й більш
стидно, ще й більш коня поганя, та як вибіг
з хутора, резглядів: що за недобра мати? щось
тиліпаєть-ся на шиї у коня! Коли ж дивить ся --
верйовка: потягнув тую верйовку -- аж і тут
тарбуз сирий причеплений! Кинув його аж геть,

    

  

    

а сам за нагайку, знай коня поганя, знай поганя...
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що сором, а тут і такої дівки алко, та
івши ні нивши! (т вже наш Уласович

і до дому з гарбузом так біжить, як біг до дівки,
думаючи рушники брати. І самому лихо, і кінь
морений, так на-сплу, на-силу допхавеь до дому
аж о півночи і -- ко я росказував мерщій

» спати.

  

  

 

Пп.

Смутний і невеселий сидів у сьвітлиці на
аавиї копотопський пан сотник, Микита Уласович
Забрйоха, а об чім він сумовав, ми вже знаємо.

с, та не зовоїм: хиба чи не дасть нам товку
отеей, що лізе у сьвітлицю до пана сотника? А
хтоєж то лізе» Шб-ж се він так там мордуєть-ся 7
"То піткнеть-ся у двері. та й назад наші. Отта
хворостина, що несе у руках, та його спина: коли
держить її поперед себе, то тільки ще ніс у двері
ткне, а вже хворостина і обіперлась об угол:
коли ж її волоче за собою, то зовсїм увійде у
сьвітлицю, а вона за ним волочить ся і чіпля
його, як та сварлива жінва за пяницею мужиком ;
у поперек же і не кажи її всупути у сьвітлицю.
бо кріпко довга була. Лізе то не хто. як Прокіп
ФРигорович Пістряк, сотенний конотопський писар
і щирий приятель пана сотника конотопського,
Микити Уласовича Забрйохи, бо він без нього ні
чарки горілки ні ложки борщу до рота не під-
месе: а вже на пораді, як Пістряк Ригорович
єказав, так воно так і є, так і буде, і вже і до
сто баб не ходи, так ніхто не переможе. Що
то він хворостину пре у сьвітлицю до пана
сотника У Але! лучше усього послухаймо, як і об
чім вони собі будуть розмовляти, то тогді усе

   

  

  

    

  

    
    

 



  

знати-мемо. Та ще-ж і те знайте, що пан Пістряк
суть писар. дванадцять годовчив ся у дяка у
школі: у год вчистив граматку. два годи вчив
часловець, півчварта года спдів над псалтирем і з мо-
литвами зовсім вивчив, та півпята года вчив ся
писати, а цілісїнький год вчив ся на щетах; а
промеж тим, ходячи на крилос, поняв гласи,
і єрмолойні догматики. і Сковородині херувпмські,
уди-ж за дяком і піддячим окселентує, і Павла

чтениє, коли ке багацько закладок. утне на усюцер-
кву голосно. А вже на річах так бойкий, що як роз-
говорить ся. розговерить ся, та усе не шо-просту.
уєе з шисания, так і наш отець Костянтин, даром
що до епитактису ходив, слуха Його, слуха, та
здвигне плечима, та й відійде від нього, кажучи:

то тебе, чоловіче, зна. що ти там говориш!
Оттакий-то був у нас у Конотопі писар. отеей
Прокіп Ригорович Пістряк: так "як стане він
з паном сотником Забріїохою розмовляти. таквії
лільки слухайте, а вже чи второпаєте що, не
знаю, бо він у нас чоловік з ученою головою,
говорить так, що і з десятьма простими головами
не розжуєш.

Отже-то як пан сотник бачить, що пан пи-
сар не влізе у його сьвітлицю за тою довгою
хворостиною, та й пита: »Та що то ви, пане
писарю, якого чорта до мене у сьвітлицю прете?є

- Та се, добродію, лепорт об сотеннім на-
родоєчислениї, в наличности предетоящих По ма-
новению вашому, та -- бодай він сокрушїв єй
в прах і пепел! -- не вмістим єсть в чертог ваш.
Подобаєт або єтіну протяти, або стелю підняти.
бо по влїзу ло вашої «вельможности! сказав
Пістряк, та й почав знова возитись з тою хВво-
реєтиною,
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«Шочж то за лепорт такий довгий У Хво-
ростина ж йому мабуть замісць хвоста, чи що?

Хворостина сия, хоча єсть і хвороєтина,
но оная не суть уже хворостина, понеже убо суть
на ній вмістилище душ козацьких нпрехваброї
сютиї конотопської, за ненахожлениєм писаи
наго существа і трепетаниєм десниці і кунно
шуїці. Оттак відсипав наш Пістряк.

»Та кажіте мені по-просту, пане писарю! 0),
вже мені те письмо остило та опоганіло, шо ні-
чого і не второпаю, що ви кажете-говорите. Тут
і без вас нудьга узяла, і печінки до серця так
і чую, як підступають,: сказав пан сотник, та й
схиливсь на руку, та троха таки чи й не пустив
слізочок пари. другої.

-- Горе мені, пане сотнику! казав Пістряк:
мимошедшую селмицю глумлях єй з молодицями
по шиночкам здешної палестини і, вечеру сущу
минувшаго дне, бих неподвижен аки клада, і нім
аки риба морекая. Ї се внезайная вієть потрисе
мою унутренную утробу, а паче і паче, єгла
прочтох і уразуміх повеліниє милоєтивого начал-
ства, збирати ся у поход аж до Чернігова. Сиє,
пане сотнику, пишуть щадя душі наша, да не
когда єтрах і трепет обуяєт намп і ми екорбні
мадем на ложа наша і успем в смерть: і того
ради екритность умислиша, аки-би у Чернігов, я

го вість? чи не дальш іще. () горе, горе! і паки
реку: горе!

20" горе, горе, Ригорович їх
-- 0 горе, горе, Уласович!

  

 

  

    

  
 

 

  

Оттак-то горйовали пан сотник з паном пи-
сарем, що прислано їм предписаниє ійти у Чер-
нїгов зо всею сотнею і зібратись зо веїм пирбо-

 



 

ром і узяти провянту для себе і коней на дві
неділі.

От як горюють пан сотник уєьвіташці, а нан
писар за порогом, далі сей і вигадав -- бо вже
на вигадки завзятий був -- та й каже: Собла-
говоліте. пане єотнику, дати мені повелїниє, о
сокрушителном преломлениї сі рикратно поз
ганівшої хвороєтини, яже нині суть у ранзі ле-
порта. бо самі созерцаєте ясними. хоча і невми-
тими вашими очесамп, що неумістим єєвм з нею
у чертог вані.

Почухав голову пан Уласович, довго думав,
лалі й каже: зСе-б то. по нашому, переломити
хворостину : так ти бо кажеш, що се вже не хво-
ростина а лепорт об нашій сотні, так щоб часом
не було натруєки від старших: бо і сам здоров
знаєш, що пан полковий писар шось до нас до-
бпраєть-ся і так і підгляда. щоб мокрим рядном
на нас напасти."

-- Неубоїмся, не устрашимся супостата зо
усею його враждебною силою. (его ради довлієт
нам против нього бути мудрим і спє послідне-
реченноє предписаниє неупуєтително  сполипти,
і того-для повели, вельможний пане, да сокрушу
спю палицю. -- Так, покручувавши уєи і очи у
стелю утопиривши, казав пан Пістряк, а далі
бачить, що пан Микита йому ні париз уст, бої
доси ще не второпав, що той йому каже, та Й
єкрикнув: »Так ламати У

»Та ламай, пане писарю!:

Хрусь! Пан писарі переломив хворостину.
Переломиша ся,» каже, гі єе нині можу вмістити

ся в чертог твій.с Та сеє кажучи, і уліз у сьвіт-
лицю, і кланяєть-єн пану єотнику, і подає йому
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пеиоруте

з двох рук по цурпалку, і каже: зПодозвольте,
приньміте!

»Та щб ти мені оїсо, пане писарю, тикаєш
у вічи? чи їх виштрикати хочеш, чи що?с пи-
таєть-ся його пан сотник. притулюючисьдо стіни,
а боячись дума: чи не погнав Ригорович виять
химер, як було після перепою на великодних
сьвятах. «ЩО воно таке є? кажи мені по-иросту,
без письма. є

-- биє суть, пане сотнику, замісць єпиека
нашої сотні, каже писар. єгоже не возмогох спи-
сати за дрижаниєм десниці моя, від глумления
миянетвенного з више із'ясненними молодицями,
і того ради узих хворостинуі на нії назнаменах
коєгождо козака, і се суть вірноє число: у кож-
ному десятці по десять козаків, а у такових

десятків суть такожде десять, слідовательно уся
сотня як скло. Соблаговоліте. пане сотнику, щет
їй учинить ло єїй хвороєтині і лицем ко лицю
самую єстественную сотню, зібравшуюся биля па-
лестини Кузьмихи, кривої шинкарки, очесами
обозріти.

зЮго, пане писарю!« каже йому пан Уласо-
вич. »Я б, пожалуй, соблаговолив. так аїків більш
тридцяти не знаю. Лічи сам і роби, як знаєш. ти
на те цисар: а я усе опісля підпишу, бо я на те
сотник, щоб не лічити, а тільки підписовати.

От і став пан Пістряк лічити лічит чить,
а у пятому десятку одного козака не долічить ся.
Що за причта !« аж скрикнув: збощитах і були
уєї, і се єдпн но обрітаєть-ся. Ізиду і паки учяню
перепис, хто з оглашенних, пе дав мені і пред
очи ваші стати, біжа і скри ся. Не хто, як упо-
вателяо Ілько Налюшня,

 

 

    

  

  

    
 

  
   

  



  

От і пійшов ша двір до Козаків лічити, а
нан сотник зараз кинув ся до карватки з й
кою. та не відлихаючи., журбиради, та й висмоктав
її дозчиста, Аж ось і пан Рогорович з своїми
цурпалками лізе у двері. і веселенький, і швидче,
щоб втішити пана сотника, і каже: »Не журітесь,
добродію! Усе козацтво наше у-купі, нізжоден не
пошванляв нікуди, ось-де вони є. І принявеь

ити, -- впить у пятім десятку нема, та й нема
козака!

Як затупотить Ригорович ногами, як ухва-
тить себе за чуб. як почав коренити і батькаі
матір і увесь рід того пресучого сина козака,
яки ховаєть-ся, поки він лепорт унесе у хату
до пана сотника. Як на дворі лічить, так усї до
єдиного, а у хаті аїчить, то один, та усе у пятому
десятку. так і счезне, неначе його злидень зли-
же! Вернувсь пан Пістряк до сотні, перелічив
козаків -- уєї: вернувсь ло пана сотника, лічить
по хворостині, шо кожного позарублював, -» кат
ма одного, хтось утік. Впять вернеть-ся до сотні.
щоб тому, Хто Ховаєть-ся, голову побити, так бо
уєї як-раз: а У сьвітанці по зарубкам нема
одного. Та разів десйть таке йому було приведе-
ниє. Вже засапавсь. сердешний, бігаючиз хати

» в хату, то до сотні, то від сєтні, що вже й пан
Улаєович оубравсь і зовсїм вирядивсь. і вже»
шапку узяв. щоб ійти до сотні. так у пана пи-
сари оди козак усе утіка і хто такий, не звісно,
бо уєї на зборі ї один одного держить за пояс,
щоб не утік ніхто, поки їх по хворостині пере-

ують.
Та годі тобі, Ригоровичу, шаєтатись! Ходім

а у двох зо мною перелічимо. Коли там усі
хворостині нема одного, так кат його бери
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  лой і прупада, аби живі усі були. Так сказав
ман сотник, та й приглидаєть-ся пильно на ши-
сари, чи до діла-то він віщо, чи не гримне
вій на нього за нісенітииц, як воно й часто
бува.

Довго слухав Прокіп Ригорович і паль-
цем поводив, а далі як цмокне, Ж підекочить, як
жрикне: »От сни річ до діла! Утробою сожалію,
що таковоє мештганиє ізиде із глави моєйі уклони
ся у дебри пустининя. Та вам, пане єотнику,
довлієть і полковим судьєю бути, за таковоє нео-
граниченноє і мудроє рішениє, єгоже і аз не воз-
міх. Ходімо же, батьку! Нині возвесели си
утроба моя от цілости сотні і, екончавши діло,
уремя і подкріплениє вчинити.є

От і пійшли. Агу! і наш пан еотник пове-
селійшав трохи, що якось-то ні думано ні ано,
та придумав до лалу, та ще й так, що й сам
Прокіп Ригоровоч Пістряк, конотопський сотен-
ний писар, та й той його за вигадку з роду
вперше похваляє. А Ригорович ійде за сотником,
та своє гада, та дума: Се на біду віке ійде, ко-
ли пансотникта буде розумнійший мене; на-що ж
йому і писар, коли сам буде і видумувати і
підписувати 2 (тсе тільки не видно, що сам буде
й писати, та може й на щетах викидати. "Та не
дам ся бо! Я йому хука усучу

Підійшли до самого шинку Кузьмишиного,
аж тут і сотня стоїть, і поекидаючи шашки. ноз
клонились пану сотнику.

зЗдорові були, діти! Чи веї ви чутрує епи-
тав їх пай сотипк, і узявшись у боки, обглядан
їх оком, неначе юблічовав, абю розглидовав ко
ного у нику; я вій т ажу о- більш тридо
щити ліку не знав, а козака пї однїсїнького у
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твар не знав і не тямив, хто з них Демко, хо
Процько. -

-- »Вдоров. батьку! торохнула йому гро-
мада. »Усї ми тутечка-здесь до єдиного.є

А перелічи. писарю: чи не сховавсь який),с
ловелівав пан сотник, надувшись як той сич

От писарю Ригоровичу впять біда. Усі ко-
кп, і як стулив хворостину докупи. так і по

зарубкам у
-- Та який-же там чорт мандровав. як я

увіходив до пана сотника? крикнув Пістряк з
серци. та аж ногою тупнув.

»Та тривай лишень, Ригорович!х сказав
йому усьміхаючись пан Уласович. зАдже і козаки
уєї, і з хворостини нізжоден не віїкав. Се ти,
як переломив хворостину, так вона як-раз на ко-
закові хруснула. От ти. лержачи її на дві поло-
вини, тим одного і не долічувавсь.х

А козацтво, сеє слухаючи, як підниме регіт:
Так таки, вельможний батьку, так!« знай кри-

чать і кажуть: обттакий, бачу. наш писар! 0),
бодай його!

- А бодай ви показились і з козаками,і з
хворости ною, і з ліками, і з начальством! кричав
на усювулицю Ригорович. а сам як не лопне з
серця! Ухопив тую хворостину, поламав, потрощив
її на шматочки, та й кинув козакам у вічи, при-
говорюючи: » Цур вам, пек вам, осина вам! нехай
вам єгонадцять лихорадок їі півтора стількиз-ж
чирячок і болячок. коли знайшовсь вже розум-
нійший мене. На-що я вам?. Та й почав впять
з письма: »Ізийду у пустиню і уселю ся у горах
Араратських, у послідніх моря. Цур ваміє

От пан сотник його і спинив. і узявши за
руку і каже: зГелізк. Ригоровичу, не сердь ся,
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У ряди-годи довело ся мені з тебе покепковати.
доти вже і сердиш си. А тимиш, як мені під
сунув лепорт, а я, нічого не вміючи шисати,
та на цьому сторч і підпиєав? А пан полковник
ї відписав, що, каже, конотопський сотнику, пане
Микито, ти єси дурень! Та я за те на тебе і не
сердив с оч ти і довго мені об докладки
докладав і в вічи насьміхав си. Годі годі! Хо-
дімо обідати.«

-- Нехай вам сей та тої із вашим обідом,
окроме хліба сьвитого! Бодай той подавивсь, хто
таку мулрацію мені втяв!. Замотав руками наш
Пістряк, усе сердячись, та Й потяг не оглядаю-
чись до дому, та й бормоче сам собі: »Подавиш
ся, як я тобі галушку піднесу.. Підвелу тебе під
манастир.. Буде у Конотопі сотиик, та не За-
бриох кланяти-муть ся і Шістряку.

-- ЗА нам же яка порада буде?е загули
козаки, дивличись, що усе їх начальство чи не-

реказплось. чи кат їх зна: писар, мов після ду|
ману, повіявсь собі до дому, а пан сотник понурив
голову, та теж потяг до своєї хати. От вертають
тана сотника і питають ся, що їм робити і для-
чого їх зібрали?

зА лисий лідько ває зна! крикнув на них
Микита Уласович, лаючи і в батька і в матір.
зЦур вам! відчепітесь від мене. Війтесь собі, куди
хочете, хоч на шибеницю. Який я порядок дам,
коли писар сказив ся? У нього лепортгє (се пан
Уласович усяку бумагу узивав лепортом, не вмі-
ючи вимовити, чи там предписаниє, чи що бу-

р вало). »Нехай,є каже, зчи не проспить ся, бо він
часто химери гонить; так тогдї і розтолкуємось.
а тепер ніколи. (Та й пійшов тихою ступою

одо дому. 3
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На те дивлячись і козацтва рушило: хто у
шик. хто у солому, після такої муштри епочи-
вати: а пиші мотнулись на вгороди дівчат по-
лохати.

  

ти.

Смутний і невеселий сидів собі на лавці, та
вже не в сьвітлицї. а у великій хаті, конотоп-
ський пан сотник Микита Уласович Забрійоха.
вернувшись після огляду козацької сотні. До того
лиха, що йому учора ШПосиповна Олена, панна
хорунжівна, піднесла, мов тертої під ніс кабаки,
печеного гарбузця. шо він після учорашнього дня
ще ні пив ні їв. а тут ще не виспав ся. що
треба йому збирати ся з своєю сотнею у поход

у самісїнький Чернігов, я-ж кажу, після
такої біди. ще й нове лихо зіклало ся йому, що
розсердив свого сотенного пана писаря, Прокопа
ФРигоровича Пістряка, а розсердившись вже він
не буде ніякої поради давати, як начальство
пришле об чім лепорт, чи як-там його: тоглї що
чинити У Отз такою-то бідою як йому і не бути
емутному і невеселому У Еге, сидитьсобі, сердека,
у великій хаті на лаві, кінці стола, голову пону:
рив аж трохи чи не до колін! Сплить же він вже
не час і не два, аж ось із кімнати і обізвалась
до нього наньмичка: »Чого бо ви, паниченьку.
сумуєте і сидите мовчки Чи не пора вже лаго-
дити обідати 72 й

ЗНе хочу!є ав Уласович, та й здихнув
тяжко та важко на всю хату. і підпер голову
рукою.

От наньмичка, поголивши, і вийшла з кім-
нати та дивлячись на нього веселенько як тая
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ясочка, і каже: зАбо може ви вже пообілали, так
мое або ськатись хочете, або що?

зНе хочу!
дивить сей па неї.

Посупивишись вернулась наньмичка у кім-
ла у куток ворчачи: »Отто вже ма-

буть був у попа, та мабути там і обідав: бо вже
ті попівни хоч до кого так підібють ся. І усе,
еплючи собі. знай коренила попівен.

А Микита Уласович знай собі спдить і ду-
ма про своє. Аж бе -- рип! хтось увійшов у
хату. Пан сотник зпрк! аж то війшов не хто, як
наші Ригорович. Мабути відсердив ст? Ні, він не
відсердив ся, а прийшов з хитрощами до пана
Микити; ось слухайте, що тут буде. От увій-
шовши, та мовчки і став биля дверей.

Не зрадовав ся ж і пан оУласович, як вздрів
ппрого свого приятеля, а пуще тим. що думав
собі: от теперички вже він не сердить ся і даєть
моні пораду у моїй біді. Так Ригорович бо не
пуди гне: як став биля дверей, та і став. і мов-
чить собі, і ні пари з уст не пустить.

ЗЩєкажеш, Ригоровичу є питав писаря
пан сотни! а той Пому одвіт дає, не сходячи
а місця: »А що повелите, пане сотнику?х

2Та ну собі у болото з своїм сотничеством!
Хиба не знаєш моєї натури? Перед козаками так
я сотник а ти писар; а коли ми у двох у хаті,
так ми собі брати. Сідай же, будемо обідати.» Так

ав Уласович.
-- Дякую! я вже обідав. Та й кивнув го-

ловою Ригорович, сеє кажучи.
зОтто вже і брешеїс каже єотник. Так

єїдай таки, я обідати-му, ти пий дулівку. Що

  

 

юдии одвіт дає Уласович і пе
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за мудра. торішня, ще тільки на сїм тижні по-
чали, так там така, що і пєш і хочеть-ся.

-- Іеших тр бую чашу бідствій, еказав
здихнувши писар: і вже не могу вмістити боліє

ливої лулівки, да не когла обрящеть-ся во
устах моїх яко пелинь.

"Та щб бо ви, пане писарю,є став до нього
сотник любязно говорити: зякого чорта і доси на
мене адом дишете? За ві-що і про ві-що? і сам
старий циган не розбере.

-- Не яїно єсть, пане сотнику, совокупляти
Фараоницкоє всевоїнетво з нами правовірними.
Тут і без цигана можно возгребіє сотворити. Єгла
поднесоща мені тресугубо треклятую пинхву, убо
чтб єсьм після сього Аки конь і меск! "Тфу!
паче і обаче!

УТа яка-ж там, пане писарю, пинхва? От
тільки що ти не второпав тієї проклятої хво-
ростини.

   

  

   
  

     

Да погибнет она з шумом в пещи огне-
палящей! А вам було, пане сотнику, дивлячись
на моє глумлениє, мовчаниє учинити і не при
громаді, аки лев рикающе, вознепщевати на мя, но
особ мене появше, повідати було ме:
не возсьміють ся надо мною наші козаки і рекуть
нині: зписар нашсуть дурень, не вмів розібрати,
що хврастина суть удобосокрушаємая.« Адже я
вам добре ще у сьвітлиці повідав: пян бих і не
ізтрезвих ся єще во оноє уремя: і аще руші мої
дрожаша, аки древесноє листвиє, то якова биєть
глава 30 веїми помишлениї Бисть яко тревол-

ненноє море. "Того-для подобало було вам, е
еотнику. вспять зря, покрити прегрішення брата
вашого, спріч устами ко уху повідати йому, а не
во все козацькоє услишанниє.
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«Отже твоя правда. ШФРигоровичу: тепер я
1 сам бачу, що воно є,є казав нашо Уласович.
А се було завсегда що що Пістряк ні зду-
ма, щі нії скаже, то вже пан сотник мерщій і ка-
же: так, так воно є. От як і тепер підтакнув і
дивлячись йому у вічи побачив, що се Ригоро-
вичу як по губам вареником з маслом, от і став
сьмілійш оз ним  розговорювати і зашучоватл,
і каже: »Сідай же, приятелю: якого бо тип чорт»
там биля порога маячиш,. ик той цуцик на ве-
рйовці? Підпож, йди, сідай биля мене; я буду
обідати, а ти тягни дуаївку. Пазько! а внесп ли-
шень повну носатку дуліївки!«

Вийшла Пазька з кімнати, і переходячиче-
рез вели , вже веселенько глянула на
свого панича. А Прюкій Фигорович думав, думав,

лі став по хаті ходити і єпіва собі під ніс
пеальм Склонітеся віки со человіки,є а далі як
бризне шапку об землю, як здихне, та й підійшов
до пана Уласовича, і закручуючи уси, став йому
казати: »Єй, істинно, не лгу! і да пожрет мене
обіщая матер наша земля на воньмищі, аще збре-
шу хоч півслова! Не довлієг ні єдиному начал-
нику угобзениятворити своїй десній руці, спріч
писарю:  понеже і поєлику усяк чоловік імать
главу, глава імать розум. розум їмать волю, а сія
рекомая воля повеліваєт і деєнпцею і шуйцею
і усяким членом. Но сіє суть приклад і сицевоє
розуміниє: чоловік -- конотопська сотня, глава
-- паносотник, розум во главі -- аз мизерний

     

 

 

   

  

 

 

     

писар: аз імію волю. сиріч дарованиє написати
бумагу, так що негли і сам полковий писар утне
шодобную. Ашще ли убо чоловік не повпнуєть-ся
тлаві. уне їй єсть, такожде і глава розуму: во
юноє уремя імать бити ємятениє і содроганиє;

ТВОРИ КВІТКИ 1. 16



ЗМО

такоі здї: аще сотня не імать повинути ся пану
сотнику, а сей вопреки імать творити менї хужд-
шому і, що паче усього. не прикривати, його:
незнаний, но єще ії глумпити ся У Оле! почщб я й
на сьвіті пребпвак а наговоривши такого, сїв
на лавку і рукою підпер ся, та й журить си.

А Микиті асовичу його і жалко стал
і каже йому: Коли правду. братіку, сказати, то
я не второпав нічогісїнько, щоб отсе ти мені рос-
казовав: бо се, бач, з письма, а ти знаєш. що я
його не втну і що воно мені зараз завадить, як
хто ним до мене підвернеть-ся. Злілай же

з не єердь єя на мене, та з серця не го-
вори мені з письма, а кажи просто. Тут і так, не
тобі кажучи. лихо та ще з лихом, а тут ще у
поход ійти.. Ось давай про се толковатись, ще
нам по тому лепорту робити.

Чорт зна бо, щб ви говорите! загомонів
писар на пана сотника. Чи подобаєт же от она-
чалетва до подчиненности писати лепорту ШПове-
лїниє! Неєметноє множество разів казах вам, і сб
усе всує.

Та усе-я то лепорт. не що більш. Я рад,
що й лепорт витвердив. а другого, що ти кажеш.
так я не вимовлю. Та кат бери і з лепортами,
а от лавай товковатись. як у поход збиратись.
Адже сотня уся, то Й добре: ну, дальш кажи, щоб
робити У

- Гм, гм! єтав кашляти Ригорович, як
згадав, як він лічив єотню. От і став під нього
підкопуватись, шоб пана естника втопити. а са-
мому.» Ну. та не будемо поперед роеказовати, а
елухати-мемо, як там було. Отже він і каже: з Що
повелить пан сотник, маю невпуєтително еполняти.
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з"Та зділай мплость. ФРигоровичу,

» докладати ! зав пан сотник,
бо  Пазька внесла обідати і повну носатку

дулївки. зСідай,є ка зо мною; й коли не хоч
обідати, так тягни дулівку, та об ділах мені не
локучай.

От сотник мовчки обідає, а пис
сидів, мовчав, мовчав: далі за ложку, та

миску, та й почав, як він , сокрушати перш
ілкою рибкою, там пшо-

няну кашу до олії, далі захоложуваний борш з
линами, а там юшку з миньками та з пшенти-
ними галушечками, та печені карасі, та більші
і нічого. Хоч наш Ригорович і обілав дома не
менш того, що гепер їв 1 в пана сотника, так
йому се нічого: він у дяка у школі вчив ся, так
за голос, що було як на обідах підниме, так як
той дзвоник на усю вулицю чути, що аж у-в
У лящить, так його пан дяк було по обідам
і водить; то з ними привчивсь і наш Ригорович
і пому неєтрашно було, хоч шістьобідів обідати:
так тим-то і з Уласовичем, як побачив добру
страву, ла ще з сьвіжою рибою, так і принявег
молотити, неначе ще нічого з ранку і не їв.

Як їв, їв добре, що аж за ухами лящало,
далі схопив носатку, та не наливаючи у карватку,
так з неї усю дулівку і вицідив. Ддлї, устави
зеза стола, подяковав Богу і хазяїну, єїв на лаві,
викашлявсь, усп розгладив і каже: зДобрия ради
трапези і преотмінния дуаївки, предаю вічному
забвению прискорбиє моє. Да не помянеть-сії
кстому треклятая хворостина, преломлениєм своїм
похитившия було єдиного козака. Цур їй! Да
пребудет вона тресугубо анахтема проклята і да
згорит в опещи халдейской. а ше хучше як в ги-

тоді мені
а й єїда за
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боршгарячий з усякою
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єнні огненній. Давай же ло говорити іло
творити. Да будет вам, пане дебродію, відомо, що
нам не возможно у поход виступити! 0! і по-
чав карлючки гнути.

»По'є аж єкрикнув пан Уласович з радощів
ії нідбіг до нього, щоб випитовати, і каже: зок
же се можно У А лепорту: |

- Але! ви таки усе своє! каже Ригорович:
вам хоч на голові тешп, то в вас усе лепорт. |
Ну. дарма! Хоч-би вонияк ні розписовали, а нам |
не можно ійти, нам не суть удобно, нам ніколи!

Х чому-ж нам ніколи У Злілай любов, роз- |
жуй мені сеє слово: чому нам ніколи Ує

-- Гм, гм! випкашлявицісь і нодумавин, ка-
в Ригорович: Яковая нам соприкосновенность |

ле Чернігова і до самої полкової стариитит, аще |
мпр весь погибаєт У

Як се то?є злякавшись питав пан Микита:
від чого мир погиба У  Шоб-к се таке" Я, коно-

топський сотник. та й не знаю, що мир погиба?
Та кажп бо, будь лаєкав. від-чого він погиба і чи
не можемо його як-небудь оборонити або піл-
терти7:

-- Погибаєт! здихнувии каже Пістря
веїм зрящим і дивующим ся, нїкто же 0 помо-
щи не радить. Зріте, пане нику Уласовичу,
і ужасайте ся! Три седмици і поло дождь не
спаде, і земля пе одожди ся, і пебо заключисії:
вен претвориша ся в прах і попел, вей прозябе-
ния ізехоша і єдиная пиль носить ся у нашій
вселенній і -- о горе миї грішипку! -- пиль
спя водворяєть-ся в непорочнім доселі ноєї моєм
і дійствуєт чиханиєм. подобно аки-би от нюхно- |
венпя нестерпимия і треокаянния -- тфу! оо
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кабаки, от неяже чист бих і непорочен от утроби
матери моєя до зді. 0 гере!

зТак від-чого тут миру ногибати,є казав
пан Забрйоха, "коли ти, пане писарю, чхаєш

ле, чхаєші! покрутивши головою, казав
Ригорович. Чхнеті не тільки я. та хоч-би й сам
полковий писар, та щоб то й казати: чхне і наш
найяснійший 1 найвельможнійший пан гетьман.
як оная зломерзкая кабака возгніздить ся у но:
його ясневельможности : а її, окаянної, подобиє
єуть єнцевая пиль, вітром возметаємая. І аще не
сотворим внезапного одожденія, усе ізехнет і по-
гибнет! зелиє і злак ізвяднет і не будет хаїбен-
наго проізрастіния, тоглї і ми не точию возчи-
хаєм, но і умрем от глада і жажди внезацною
смертию. Розумно вам реку: подобаєт одождити
бідствующую землю нашу!«

зОтже я тільки через десяте-пяте уторопав,
шо ти, пане писарю, мені говориш. Адже ти
еш, шо дощу в нас нема? "Так шіб будемо роз

бити? Чи ми можемо сили небесні знати і моз
жемо зробити, щоб дощі ійшли о

-- Можемо! закричав на усю хату наш
тряк, а далі як стукне кулаком по столу, і ще
кче крикнув: І пакл реку, можемо!

ЗА кажи, кажи, пане писарю: як» Я і ко-
НОТОПСькиЙ сотник, а ост і лоси сього це знаю,є
питав пан Забрійоха

-- Внимайте, пане сотнику! Та будьте ав
каві, Микито Уласович, уторопайте, що я вам
казати-му. щоб мені по десять разів не товкіи
вам одного. Є на сьвіті нечестивиї баби, чаятелно

рот племене ханаанського, по толкованию канал-
ского, ке вдаша ся Веєльговулу і його бісов-
ському мудрованию. ії імуть упражднение у ві-
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дьомстві, їже ночним уременем. нам возаежащим
і епляшим, сії нечестивиї ізходюті ломов євоїх
і воздівше на єя білую єорочку, розпуєкають
влаєй свої яко вельблюжії: і пришедше до єб-
еїдеких і других жителей пребиваний, увходють
у кравницю. просто рещи хаїв, і імають тамо
крав і доять, і їх, і кротких овечат, і бистроногих
кобилиць, і єук злаго собачого ізчадия, і -- что
реку 7 воздояють дряпливих кішок, вредоносних
мишей, разтаїнних жаб і усякоє диханиє ползу-
щеє і скачущеє, імущеє млековмістимия устроєння,
доять, їм токмо нечестивим ізвісним художеєтвом:
і собравше уєсї сії млека. дияволеким обаяниєм
претворяють оноє у чари і абиє проізводять усе
по своєму намірению, яко-то: викрадають ссущих
младенців з утроб матерних і влагають у-В онбя
або жабу, або мишу, або єще і щеня: поселяють
вражду і раздор проміж супружнього пребивання,
возбужлають любовноє преклонениє у юношік діві
і отооння к оному. і прочеє зло неудоборекомоє :
а паче усього, затворяють хляби небесниї і возо |
прещають лождеві орошати землю.. да погибнет
род чоловіческий. "Чи понятно вам теперички,
добродію, відкіль сія напаєть постиже нашу пале-
стину, яко не імамп ні краплі дощу, даже і до
днесь Нуте бо, не позїхайте, та кажіть: чи ура-
зуміли глаголаниє моє?

А якоже? (Хоч і по.зі..хаю. а усе урозу-
мів. Тип отсе мені росказував, шо в нас чи дошу
нема, чи що?

-- Так. так. Но через кого спє биєть
Чи через.. жаб. чи.. через кого... я шось

не розслухав. 3
- Та яких там жаб? Через відьом. через

відьом, реку вам.
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УТа цур їм. не споминай їх мені. пане пи-
сарю: хоч ще до вечера і далеко, а як налякаєш
мене, то я усю ніч буду жахатись і не єпати-му,
усе відьом буду бояти ся.«

-- Та нам не подобаєт їх устрашати си. а
ваїєт ізкореняти до третього роду.

зЙкоже ти їх, Ригоровичу. екореннш? "Ти
за меї, а вона перекинеть-ся клубком. кинеть-ся
тобі під ноки, зібє тебе, та й счезне. Хиба-ж не
бува сього? Чимало старі люде такого росказу-
ють, так що наслухавшись цілу ніч дрижаки
спати не дадуть.є

-- Не точию стариї люде, но і аз можу вам

повідати протаковоє глумлениє. Єлиножди, вечеру
сущу, парубоцтво яша ми і повелоша на вечер-
ниці, ідїже ядохом, гуляхом доволно, а пихом без
міри. єлико можаху : і єще мені у твердости су-
шу, ійдох у своє містопребиваниє і не доходящу

ми хижини старої Цимбалихи, внезапу под нозі
мої верже ся нічтось: глава моя закружи си і аз
шатах ся і мотах си сїмо і овамо, і ще могущ;
ми удержати ся, палох аки клада і уєпох, і спах
ламо недвижим аки мертв, дондеже возеня утро.
Сиє же бисть не іноє, яко навождениє преокаянної
відьми. Подобаєт убо їх добре привтюййити, да із-
аиють дождь із своїх секровенностей і да оросять
землю.

зЯкоже нам, пане Ригоровичу, за них у
тись, щоб вони вернули дощі і щоб нам не на
робили опісля якої капостиУ

Не устрашим ся і не убоїм си! сказав
лан Пістряк. Блаженнияі вічния слави достойния
мамяти, прієнопоминаємий родитель ваш і отець,
Улає Панасович, велеліпний пан сотник прехва-
брої конотопської соти, єгоже мудрому управте-

   

 

 

  

   

     

   

 



 

48

нию уся вселенная дивова ся, і да почиєг над
ним земля пером, - той з сими бабами єгипет-
ськими, просто рещи вільмами, управляв ся бла-
гочестивомудренно. Довлієт і вам. добродію, шо
приміруоному. невпуєтително сотворениє учинити.

А щбож покійний пан-отець з ними робив?
Кажи лишень, може і я те-ж з'умію зробити є

Часто поминаємий отець ваш їх возхи-
щаше і у річці топляше, Аще кая єуть відьма,
та не погрязнеть на дно річноє, аще і камень
жерновний на виї єя причеплють: аще же не-
причаєна єсть злу сему, абиє погризнеть у воді.
Повеліть, пане сотипку, чи топить їх

Та топить їх! На-що ледащо жаловатьс
рішив Уласович.

- Благо

  

каже писар: утру єущу по-
ся уєтрі ико-же обичай при такому

казузі буваєт. і усе будеть благоліпно: а у Чер-
нігов вже не пійдемо 7

, пане писарю. не пійдемо. Тільк
як би відкрутитись від них 7є

"Та вілкрутимо ся, пане сотнику: і сего
ради абпе. немедлінно пошлемо гінця, пішки,
кривого Ілька Хверлушенка, да шкандибаєт до
впешого начальства з лепортом, що нам не можно
у поход ійти. занеже ми обаче погружаємо відьом
у бездну нашого ставка, їже тщать ся погубити
увесь мпр. єокривше лождь у сокровенностях
своїх.

     

  

 

 

 

Добре, лобре, пане писарю: отсе ми дуже

мудро придумали. Ідіть же та. пишіть лепорт. й я
щось, розговорюючи з вами, крішко епати захотів.
Мав було росказати і про свою біду, так не зду
жаю. так і куняю,.х Так казав пан зсотиик,
кріпко позіхаючи.
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От Прокіп Ригорович пійшов порядок
вати, як завтра відьом топити, а Микита
сович ліг спочивать. та наперед троха чи й не
ськавсь.

На-руку ковінька нашому шану ШПістрику.
Зробив з паном сотником. що йому треба було
і чого йому давно хотілось. Пошив у дурні.
підвів. щоб не слухав предписайня начальства,
не йшов у Чернігов, може від Татар або від «Ія-
хів відбиватись, а поки кривий Хверлущенко з
одною ногою лошкандиба і начальство прочита
лепорт, що пан конотопськийсотник, замісць діла,
принивсь відьом топити, шподума. що він то був
нерозумний, а то вже й зовеїм одурів. Певно
його змінять. й єотником  настановлять... ви
нікого більш як мене.» Так дума собі Ригорович:
та кахикнувии, як пан дяк збираючись читати
полунотщницю, лума: -Ї ураговим бабам і моло-
дицям. хто мені яку капость робив, або... теє-то.
не сотвориша  нослушання.. знаю  таківських...
усім віддячу, позаполіскую їх добре! Спаси-бі, що
мій дурень гне шию і лізе у біду, як віл у ярмо!
Тепер, Прокопе, тільки паняй!- Далі здихнув, та
сам еобі аж голосно сказав: »Зіло для нашого
братчика, хитрого та розумного писаря, любезноє
діло єсть, єгда начальствующий такий дурешь, як
ан прієнопоминаємийпан Забріоха! Не оєкудіє
і десниця і шшуїця. і восполняєть-ся кишеня і
єкриня. Не вменши Боже таківських 1.
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  "мутно і невесело було раз у-ранці у слав-
ному єотенному містечкові Конотопі. Хоч до сход
сонця, поки ще й місяць не гаразд сховавсь.
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і піднявсь було по уєїм вулицямгомін. біганьня, і
крик, галає -- та й єтихло і увесь народ єче:
так що ні по хатам ні по вулицям нема іноз
гісїнько, мов у шинку на великдень перед утре-
нею. Тільки і чути. що корови, скільки є духу,
ревуть, затим шо хазяйки не ійлуть їх доїти і не
думають виганяти до череди: телята по хлїв-
цям, чуючи, шо їх матки ревуть, мекають і пода-
ють голос, ніби просячись, щоб і їх швидче ви-
пускали. Овечки мекекекають: кози собі теж я
ними, та тупотять та бігають по загороді, шука-
ють, кудп б то вискочити і за собою овечат по-
вести: коні ржуть на усе село, аж луна шо зорі
ійде, По хлівцям гуси Тегекають, качки кахкають,
квочки кудкудакають, бо усякоє дпханиє без чис
ловічої помощи стражда, а чуючи такий гвал
собаки то брехали, й то вже стали вити. Малі
литинята, такі шо ще не здужають ходити. лазють
круг своєї запертої хати, та учепившись рученя-
чамп за приєпу. єплкуючись підниметь-ся на но-
женята, та знайде на приєпі екипочку, та узявши
у рот і ємокче замість кістки. та як стане у ру-
ах її поворочувати, не вдержить ся. та -- паюєв!

впять на долівку. та й заплаче: а тут цуценя
ходячи близька, знаєш. і собі голодне, підійде та
й облизує йому слізоньки і край носа. і во роті
язиком вилиже, то тут дитина, не вміючи оборо-
нитись від пуценяти, ще й лужче заголосить.
думаючи. що хто-небудь прибіжить його оборонити
і обітерти. Так що-ж бо! хати по усьому містеч-
кові позаппрані: вози. плуги, борони, рала, де"
були з вечера шоналагожовані. так собі і стоять:
воли, поївий евою соломку і бачачи, що ніхто їх
не напова і не запряга. позринали і пійшли собі
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по вулицям і де не вздрять калачики або ромен
усякий буринець, то там і пасуть ся.

нля дякової школи хочеби тобі один шіко-
ляр! І пан Симеон, дожидаючи їх, ходить биля
школи, загодячись на похорони і єпомпнаючи про
кутию з медом. та пильненько призпраєть-ся на
двір старого Кирика, що вчора вже і маслосьвятиє
над ним правиди, так чи не курить ся В ного
з труби, що може вже і обід варють. коли вже
він вмер: так ба! і труба не курить ся. і у дворі
ніхто не шастаєть-ся.

зБкхе, екхе! негли возетанеть отоодра бо-
аїзни ?« долума пан Симеон і роз а, ходячи по
надвірю, які то люде тепер тугі на здоровий та
довговічні стали: спомине про хальору, як то їм
логаї було мудро жити, та здихне важко. увійде
у хату, та й стане різки вязати на школярів,
щоб над ким-небудь серце своє зігнати.

По огородам буринець і величенький, та
ніхто-ж то Його і не дума полоти, хоч сапки і ле-
жать бплля нього: а промеж гридок з розсадою та
буриками та прочою овощою добре справляються,
хрюкаючи, євині поросйтами, і байдуже, щоб
що-небудь хазяйкам зоставити: усе повиїдаютьі
носом копають такі нові грядки. що лиха матері
опісля них хазяйка і у два дні у лад доведе: а
тепер нікому їх вигнати, бо нема нікого.. Та
іщо то! ії самих шинках пуєтієїнько: шинкар
дріма собі на лаві. бо  нікогосїнько, пе то щоб
горілку пити, та й жінки з невістками нема, так
тимото ніхто йому не боронить і дрімати.  Посу-
дина. в нього, як ще з вечора попереполісковав
та порозставляв, так вона і стої і ніхто не

чавернеть-ся у шинок ї ногою.

 

  

   

     

 

  
    

 

     

 



  

Га очогоєж се так у єлавному єотенному
містечкові, у Конотопі, чого так стало тихо Ї
емутно, що не чути ні якого ні від когогласу7
і ні на одній вулиці не зострінеш ні одного чо-

, неначе -- нехай Бог милує! -- уєї люде
у уєїм містечкові повимпрали, або -- і то не
лучще смерти -- кримські Татари похапали? Де
се вони полівались. шо повідбігали і хазяйства
свого і діточок манеєеньких» "Та нехай би вже
жінки -- їм хоч цілий день. зібравшись у-купу,
теревені правоти. а що мужики їх та діти без
обіда, так То їм і ларма; а то-ж і ні одного чо-
ловіка у селі нема, та щоб ту. і такої дитини, що
вжебіга, і такої не зострінеш !.. Де-ж то вони є?
Еге! аж ген-ген усі зібрали ся круг ставка, та
й дивлять-сЯ.. А на ві-що дивлять ся, так гай,
гай! Такого приведенля навряд чи є хі на-
шому селі самий старий, шоб тямив, яке тепе-
ричка буде у Конотопі... Та що-ж там таке

Посеред ставу убито чотпри палі товстень-
ких, а у горі позвязовано верйовками, та впять
якось-то та мудро попереплутовано: та у
кожній палі у горі дірка продовбана і туди  ве-
рійювка просунута. А по єтавку їздять люде у чов-
нах: а вони не рибалки, бо в них на човнах не
сїти і не вятері. а теж верйовки. А що на березі,
так там-то отто увесь народ із славного сотенного
містечка Конотопа іще зібравеь. як і єонце не
еходило і місяць не гаразд зайшов...

Оттамето і матери. щоб покидали і хати і ма-
меньких діточок, і пореєнтек і птицю і коровок,
і по печам не топили: юттам-то і чоловіки, що
покидали лома недужих жінок і скотину, і нозає
бували, що треба у поле їхати усі, у
рали ся дивити ся, яка тут буде проява.
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чи мало-ж їх тут і було? І по усьому
берегу, і кругом по горбпкам, от як зерна у мі-
шок набрати, так їх там тісно було. А хлопці та
підпарубочі. котрим із-за людей нічого не видко,
так аж на верби позлазили і вкрили їх, мов ті
галки. А крик, а гомін від того народу, батечки!
Неначе вода шумить, як у повідь греблю прірве:
ус, усі разом говорють і ніхто нікого не слуха,
а вже ніхто, як наші жіночки-покотухи! Оттамето
і шинкарка з невісткамп своїми, що без них
тільки шинкареві і виспатись: говорють. щебе-
уть, росказують, хто вчора був в них у пійнк
на скільки вилив за гроші, на скільки хто на-бор
зяв, хто що заставив, хто з ким і як полаяв ся.

кого прийшла жінка та заняла з шинку, Хто
жінку у потилицю погнав і очіпок з неї збив,
що волосом на всю вулицю засьвітила: як ліве
чата, обманюючи, замієць буцім-то батькові, для
себе купують горілку, та по вгородам нищечком
з парубками пють, та понапивавии ся переки-
далп ся та бороди ся, та.. »Годі бо! не усе рос-

уй!« загомоніла пшнкарка на невістку, так та
й замовкла, а щось мабуть добре хотіла казати.

А там з лругого кінця, край верб, школярі.
замісць того, щоб у школу ійти та кому з час-
ловия, кому з псалтиря стихи твердити, а кому
мно, тло складати, вони, зібравишст, у купку, та
скомпоновали віршу на свого дяка, та нищечком
на шестий глас і виспівують:

    

  

 

  

  
   

  

  
   

   

Прийдіте усі прихожан,
Подивітесь: наші уєї дяки няні,
А найбільше Симеон обаче,
Од горілки нічого не баче,
ТПна крилосї не вміє співати,

 



 

Т пеалтиря забув читати,
"Тільки і вміє школярам еубітки давати.
Десь дичиха раз йому голову мила,
А їзмивиш єввітло погаспла...

 

Як же вріже їх на єїм слові пан Симеон
різкою. що з дому приніс. та як пожене їх нею
хо коли, а є тоганяючи їх, божить ся. що за
сюю прикладку. опріч субітки. б по закону по-
доба, буде їх шкварити що в Бога день, цілий

 

 

місяць.
А там, побиля млинка, оттам що дієть-ся !

Гай, гай! Аж тридцять ко
б

аків, хто з пікою, хто
айкою, хто з добрим києм, хто з верйовкою,

хто з колякою, та усі-ж то держуть ся міцно
верйовки, а тими верйовками звязано аж єїм

баб. А що то за баби, так я вам роекажу.
Перша, збудь-вік Пріська Чирячка. земолоду

нераз єпділа у куні, позводила на тої сьвіт а:
триох мужиків і усю худобу попереводила на зільля:
та па корінці та на усякі ліки, та й літить лю-
дей, чи від лихоманки, чи від гризі, і від зауш-
ниць. бо вона земолоду давила зінське щеня;
знима остулу, переполох вилива, злизує від уро-
ків. соняшниці заварює. і чого-то вона не зна-
л ії до неї з усїх місць, аж верстов за двад-
чять, наїзжалиі болящі: то іншому, кому жити, то
л поко її

  

 

    
   

 

  

  

  

 

   

 

об йому животітп !: Раз пан Пістряк та просив
її. щоб дала йому любощів, щоб ого усяка чи
дївка чи молодиця. на яку оком накине. щоб
його полюбила: отже-ж то випив він тих любощів,
та й пішов на вечерниці. та тільки було шо
розходивсь, як же йому завадить! 1

 

  
  

   



  

не добіг. От з того часу і єтав на неї го-
нитель !

Друга була Химка Рибокобилиха, (стар чо-
ловік. замирала на євоїм віку: і вже коли в
кого що пропаде, то й не думай ійти до ворожки:
вона самій умілій брехню задасть, а оскаже на
того, на кого. хоче та на кого єордита. А їй як
не вірити, коли вон: миравши бачила. яке на
тім сьвіті є мучениє і злодіякам. і табашникам,
і брехунам, і манлрйохам: так було кого і до раз
туші приведуть, піймавши на бакші з огірками
або у коморі з салом, то коли Химка скаже, шо
не він вкрав. то було зараз і пустять, та принь-
мають ся за того, на кого Химка скаже, хоч його
логії і у селі не будо. Оттак було сказала раз
і на пана Пістряка(що то, і старшини не минула !
шо буцім-то він у чоловіка бджоли пілрізав. Воно
лому так і минуло си, звієно як писарю, тільки
вже він на неї з тії пори націлив,

Третя -- Явдоха Зубиха, стара, стара та пре-
старенна! Але старі діди, ід вже на-силу ноги
волочуть, та ресказують. що ще як були вони
підпарубочими. так вона вже і тогді така стара
була, як і теперички, так що, коли-б не збрехати,
було їй аїт сто з роду. І кажуть про неї люде,
що вона як у день, то і стара, а як сонце захо-
дить, так вона і молодіє, а у саму глупу північ
стане молоденькою дівчинкою, а там і стане ста-

ріти ся, і доз сход сонця впять стане така стара
була учора, Так вона як помолодіє, то й надіне

і коси розпустить як дівка, та й
пійде доїти по селу коров, овечат, кіз, кобил,
собак, кішок, а по болотам жаб, ящерпць. галю
Уже пак така не здоїть, кого задума! хоч і ні за
що і пїчого пома » вона таки ольме своє. Раз

  
 

 

 

 

   

  

  

  

  

   

      

  

   



щоб чи ГРИ

пан шсар Ригоровиччитав перед громадою якесь-
то предписаниє від начальства і хоч передотим
днів з нять кріпко курив. а туг складав добре і
вже було по верхам узявсь. як ось іійде Зубиха,
та й глянула на нього -- і тільки і всього, що
вевміхнулась: так ще-жУ він зараз бумагу 0б
землю, підтикав ся, та й давай вегері скакати
перед громадою. Сьміху було такого. що не то що!
Та з того часу і став пан Пістряк. тільки хоч
трошки погуля, то зараз і пижене химери. ()ттака-
то була ся Явдоха.

Четверта Пазька Пеючиха, не з-так стара.
Так та усе нишком не хвалячись чаклує. Тільки
і бачутьїї, що як усі полягають спати, а вона Й
вийде на двір. та й махне рукою: то куди мах-
нула, туди і хмари пійдуть. А хто б то до неї ні
прийшов, щоб або поворожила або дала яких
ків, або хоч що-небудь таке, так хоч що б їй

поклону ні приніс, нічого і не озьме і каже: Я
нічого не з їдіть собі геті
й ке зна!

Пята була Домаха Карлючківна. Як ще
земолоду дівовала, так така була хороша. що Й
росказати не можно. Зростом собі невеличка: хоч
у яку хату віпде, то головою стелі достане: сух
та цибата, на голові волосься як на к

 

   

   

  

  

  

  

   

  

 

елі вовна,
а коли роззявить рот, так і лопата улізе: нісочок
як у рябця, а як дпвить ся з Конотопа очицями,
такоодним у Київ, а другим у Білогород, та й ті
мов сметаною заліплені. а личком біленька, як
умацька сорочка, та ще к тому мов граблями

уся твар їй полрялана. От з такою-то красою лі:
вовала вона. дівовала: пери жадала  поповичів,

її спуєтила на пиєарів з ратуші, забажала
опісля вже і хлібороба, так ба! і личман не ди-
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вить ся! Нічого робить! повязала єїду голову,
перейшла жити у пусгку, що на леваді над бо-
лотом, та й стала чакловати та людям капости
робити. Вже і не думай її ніхто заняти: ось
тільки не поклонлсь їй звичайненько, або пхни
не бачучи, або що-небудь, то зараз і залящить:
зБудеш мене, песький сину, тямити, тривай ли-
шень! То так і є: або ходючи спіткнепе ся, або
за обідом подавишся, або пяний що-небудь за-
губли, а вже не минеть-сї так тобі, хоп як
там кажуть -- не тепер. а в четвер, хоч через
год, Тільки вже не пройде тобі даром. Аж страшно
більш про неї і росказовати. ЦПур їй! ще щоб не
приєнилась!

Шоста була Векла, старого НіІтирі невістка,
а свома Устя "Колобиха. Так нехай ви о інший
росказує, а мені ніколи: чогось конотопський народ
загомонів і закопошивсь, і комусь розступають ся
і дають до ставка дорогу, так вже пак не до по-
росямт, коли євиню смалють.

У

  

 

 

  

    

Смутний і невеселий, надувшись як той
індик перед індичками, хваброї конотопської сотні
лан сотипк, Микита Уласович Забрійоха, ійле до
жонотоПського ставка. Хоч на ньому і черкеска
синя, з позакидуваними назад вильотамиі татар-
ським поясом підперезана, і ножик на ланцюжку
за нього застромлений, і пика вмпта, і борода
виголена, і на голові шапка: та як Яому були
очи заспані і надуті, то Й видно було, що він
цілу ніч гуляв. Та й правда ж була: з журби
цщілісіньку ніч омоктав носатку, а Пазька, нань-
мичка його, знай доливала. Такпіслятакої роботи
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коли не впепиш ся, То й будеш довго чмелів
слухати: я вже се знаю. Так куди-ж йому не
бути ємутному і невеселому У Хоч і підійшов до
людей, що перед ним усі шапки познималиі по-
кланяють ся йому, а він іде собі надувшись Її ні
на кого і не дпвить ся, тілько щоки роздува. щоб
уєї знали, що він тут-здесь є старший.

От підійшов до ставка, кинув оком еюди-туди,
та й крикнув грізно: »А що?

-- Совершениє уготова ся, вілізвавсь до
нього конотопської сотиї писар, Прокіп Ригорович
Пістряк, стоячи биля калавурних, що стерегли
низку відьом ї придивляючись пильно. шоб котра
з них. перекпнувшись або сорокою або евинею,
та не дала б дьору: а як почув гомін свого на-
чальника. так зараз. знявши шапочку, і підійшов
до нього, і поклонивсь йому низенько і каже:
2 Вожделіннаго умоізступлентя. з дневним місти-
пребиваниєм, вам, пане єотнику, утресугубляємо!

Спаєр-бі!« сказав голосно Уласович. не
розчухавши, щоб йому наговорив пан Пістряк. тейх
не вмівший до ладу єлова сказати, а так, шб на
ум збреде: та при тім єлові тільки трохи підняв
матку з голови. та мершій її ї наплюєнув впять
на голову. та й сказав повагом, усіх озправчи
і ні на кого не дивлячись: Здорові! А се вже
звісно. і усюди так поводить ся, що чим началь-
ник дурнійншій, тим він гордійтий, і знай дметь-
ся, мов шкураток на вогні.

-- зВдоров був, батьку, вельможний пане
єотнику з заклекотіла громала, ули чоловіки,
залящало жіноцтво. запишала дітвора, та Й по-
клонились йому нипзесеньке
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От Ригорович і шепче пану Микитові на
умо: -Сотворяйте ж лілопачинаниє, угобаїте у на-
шій палеєтині порядок.

Цур лурни, та масла грудка Їє шепнув йш
ча відвіт пан Уласович. "Як мені у
як там, коли нічого і не второпаю, б се
ке ї Є

-- Так не творіте ж мені воз
у єдином дії! -- с
свого діла.

ге! та хоч наш пан сотник. Микита Ула-
сович, і не мав девятої клепки, та ще таки
стільки глузду стало, щоб розібрати, що кі
каже, не піп, то й не микай ся в ризи. Зовеїм
не тямив діла, так і не вередував же нічого, не
так. як наш тенеральний єудля. нехай царствує!
Той було -- і не думай його зупинити: чи де
діла, чи не до діла, знай підписує, що попала.
Писар було зоппняє, так де! »Не хоч б
зщоб діло валяло ся: підпишу, от йому ї кінець.
"То було писар, коли тільки побачить, що суддя
у коллегию ійде, зараз і хова уєї буманіки, а то
він їх усі зараз і попідчищує. Раз -- о, сьміху
було! я ще кив тогаї у коллегиї і вчивеь
склади писати, бо був ще хлопя по девятьнадия-
тому году -- писарчата узяли та й еписали таку
бумагу, щоб суддеві у ченці постригтись, а його

інку віддати 2 пана обозного, що з нею
було частенько у лїсок за губами ходить. Ну, та
й положили той лист перед суддею. Тільки таки
що війшов, єїв. побачив той лист, потяг до себе,
перехрестивсь, та й каже: 2Щоб не довго мо
рити! Нехай мені дикують, що швидко діло рі-
шив: а виноватий нехай жалкує на себе. Та
чирк! і підписав зрукою власною». А хлопиї --
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в писар, та й пійшов до
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ких. ких, ких, ких! На-силу писар їх у потилицю
попроганяв і розтолковавши єудлеві той лист,
морвав його на німатки.. Та дарма: будемо евоє
логоворювати.

От пан Уласович стоїть собі, узявишсь
боки, як той (ферт. що у київській граматці, ай:
ось і підійшов до нього Хома Калиберда, стар
чоловік, та знявши шапку, поклонивсь йому разів
з пять. а далі осьміливсь і каже: «Спаєн-бі вам,
пане Уласовичу, що кохаєтесь у старовині. Ще
покійний ваш дідусь, пан ()панас, таки Забрлоха,
-- нехай над ним земля пером! -- і той не да-
вав нає зобиждати. Хоч трохи було засуха ухва-
тить, то він зараз за поганських відьом: та як
чрпох-чотирйох втопить. то де Той і дощ озьметь-
ся! Ї усе було гаразд! Що то старовийа! лю-
безне діло!

Буде й новина непогана,» єказав повагом
пан Забріоха. та Й відетупивеь від Калиберди,
щоб той не дуже налазив на нього і щоб часом
не позапанібратавсь з ним: та щоб твидче від
нього відчепитись, гукнув на Рягоровича і каже:
зА щбу

А тої, упоравшись зовеїм, ійде до нього і
кахикає, і уси закручує (се вже така звістка, що
з письма стане говорити) та й каже: »Приспі
уремя совокуплениє сотворити і погрузпти не-
чистоту во істочники водния. -- А нуте, братіє,
дерзайте!

Калавурне козацтво, як почули писарсько
поеліниє, зараз і відчепили з відьомської низки
Веклу Штириху : ухопили її мерщій за руки іза
ноги цупко, щоб не викрутилась, та регочучи і
помчали до чевнів. Вена кричить: пробі! діточки
біжать за нею та голосють, неначе вже вона і не-

 

 

  

  

    

 

  

 

 

  



  

жива: старий ШГгири и а ними шкандиба,
та плаче та лає і козаків і сотника. а найпуще
писаря. Так ніхто їх і не вва: а ще де-які
з кучі кричать: оДержи бо, Посипе, дужче! бач,
пручаєть-ся.. А інший каже: »Попалась? А щб»
Се тобі не коров у північ доїти! "Та й багато
дезчого прикладовали, аж поки її до човна до-
несли, утеребили човен. і тут'ще пущ держали.

 

  
 

 

 

  

     

Як же довезли до паль, тут оскрутили їй верйов-
ками руки і ноги гарненько, та верйовки і по-
продівали у петлі. що на палях. та підсунувши
її верйсвкамиу гору. як плюснули ралом у воду!
так як камінюка пійшла на дно, аж тільки буль-

башки забулькотіли.
-- зягніть назад, тягніть! Не відьма вона,

не відьма !« загула громада у-в один голос, а хто
молодший та близче стояв, так ажкинуапев поміч
дати тим, що биля верйовок.

-- Погружайте, погружайте паче і паче тре-
сугубо окаянную дщцер хананейскую! як віл ревів
Трокіп Ригорович і спиняв людей. щоб не вита-
екували назад Векли.

ухайте мене!є на уєї заводи кричав Ула-
сович:: задже я сотник. Я повеліваю: тягніть назад!
Адже не знирнула, так вона і не відьма.

»Не відьма, не відьма: не знири

 

 

  

 

 

 

  

  

не
відьма: тягніть назад кричав увесь народ і вже

 

писаря ніхто не послухав і витягап Веклу зовеїм
мертву, відчепили від верйовок і не кладовивши
на землю, стали на руках відкачовати.

Покп сеє діяло си. пан сотник, відпочивши.
після крику та турбацлї, підкликав до себе Рпго-
ровича та й спитавсь: »Скажи мені на милость:
за-що її повелів топити У УКінка ще нестара і ба-
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гатого і чесного роду, не чути було за нею ні-
якої примхи.

- Сужду по правоті і без усякого возБло-
нения дійствую. сказав Ригорович. ФОная суть
хоча іще і без старости жона, но імать пінязей
о біса. Просих -- і не дала. позичах -- і не по-
вірпла: стражі предах -- і не відкупала єй, Яко-
зе другиї прочиї. Єего ради розмислих ю погру-
зити і не ізторгнути оттолі, дондеже не даєть
мені, чего і колико прошу. Живуша, матері її
ля, тресугубо живуща! Зрю. щовжеїї відтрусили.
Нехай благоденствуєть до якого часу. А воздайте
сюди Уєтю Яолобиху! гукнув Ригорович на ка-

  

  

  

   

  
завурних.

Притаєкали Уєтю, і те-ж уєє було, що й з
Веклою. тільки Устя, як плюєнули її у воду, так

   тут і амінь! Хоч і трусили, та і не відкачали,
так і зоєталась.

Питавсь пан єстник у нисаря і про єю, так
нищечком йому признавсь. що, каже, »
вокупити ся з її дщерію Одарією, дуже лій
ною, і вона, тресугубо нечестивая. зау
аємої лівиці возклонила у кишеню мою тисяще-
клятий гарбуз. і покри предняя і задняя моя
срамотою, яко рубищем. Так се їй за оноє діло
таковая пинхва.

жо ось і перемішав їм Талемін «Тевурда,
кланяючись низесенько. і просить: зБудьте лає-
каві, пане сотнику Уласовичу, може б еполосо
кали і мою жінку трохи. бо троха вона чи не
відьмує

Давай її сюди непаче проспівав, так
говорив пан Забрійо: У нас не попадайсь,
зараз провчимо, а найбільш тих, що добрих лю-
деп, замісць рушників, та годують гарбузами!х
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Та здумав своє лихо, здихнув важко, та голову
понурив і стоїть.

А Прокіп Ригорович ще ьки почув,
чім Левурда став прохати, та так і затрусиві
неначе циган на морозі: очи йому з
блискали, пика почервоніла, губи задрижали і ле-
две. ледве може слово промовити: 24 як ти... а
зані твою жінку потопляти 3... хиба-ж вона
волшебствує? «

-- зА яюже не волшебствує? казав Та-
лемін Левурда Уласовичу. зОсь слухайте сюди.
добродію! Разів з десяток таке мені приведениє
було, що у саму глупу північ хтось і стука у
вікно: сту стука, аж поки моя Стеха, знаєте
жінка, шрокинеть-ся : прокинеть-ся, та й вийде
з хати, а я Й засну; та вже перед сьвітом вернеть-
ся, то я й питаю: де ти, кажу, була? То вона
й каже: »ходила ло коров. та отее змерзла, та Й
ляжу. А я кажу: лягай: й вона і ляже. та ка-
же: змерзла, а сама як вогонь. Так се, бачите
добродію, вона не до коров уставала. а чакловати.
певне чакловати. А то на тій неділі так я вже
іменно бачив чорта живісінького. от як я ває бачу
пане сотнику. бодай ви здорові були. Ось бачите
як: Поїхав я на ярмарок. та мавсь там пробути
три дні, та як мені завадило, так я у той-же день
і вернувсь пізно у ночі. Стук-єтук у хату - жінка
не відчиня і з кимеь-то розмовля та регочеть-ся.
і сьвітло є в них. Я як рвонув двері, так защіпка
і відекочила, я Й війшов: диБЛЮСЬ: аж в неї у го-
етях чорт. та от як бачите. словнісїнько як пан
писар Прокіп Ригорович. нехай здоров будо: така
йому ії шика і одежа і усе таке. Я до чорта. а він
від мене: я за ним, а проклятий чортяка та
у їни, а сінешні дверізасунув я таки. Він бачить,
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що не переливки, та у трубу: я як злякаюсь. як
вернусь у хату, та напі пі то: Й кожухом
ввкривсь. а сам дрижу з переляку, що бачив чорта
і що моя жінка з ним дружить. От я вам і кажу:
непевна моя жінка, зовсім непевна. Сполощіть
хоч трохп, може тогаї дощ пійде,є

зА щі-жу так і сполоснути. Пане ппеарю!
а ну! Так-то сказав пан сотник Ригоровиї

Як же той крикне на нього, так що ну! зЧи
зви обуялиУє закричав на нього: »чи ви таки по-
просту одуріли? Вам не довліє ніякого рішення
ізпускати без потребноєти моєї. за-тим що треба
якоє діло угобзпти і законноє присовокуплениє

соєдинити. А ти, гаєпидська Левурда! от-що ка-
сателно тебе закон повеліва: »()ного неключимого
Талимона Тевурлу. наваждениєм євоїм приведшого.
сожитиє своє, спріч жінку, ло лружелюбія з сата-
ною,є -- дух сьвят при ває, пане Уласович! --
зубо подобаєт забити сякому-такому слну нозі
у кладу.« А гов. хлопці! Пойміте його і водворіте
у ратушу і присовокупіте нозі його до клади. бо
сам сознаниє учини, шо видів і осязав живого
чорта: убо він є калдун, чаклун. во утриє ізбню
жпями сього грішника.

Поки се Пістряк росказував, а вердешного
Левурлу вже й помчали до ратуші. а Ригорович
повів оком. та з якоюсь молодицею чорнявенькою
ззпрнувсь, усьміхнувсь. покрутив ус та й гукнув
на калавурнихкозаків: зА нуте, водворяйте у пре-
ісподнії води Домаху КараючківнуІс

І після Карлючківни тільки забулькотіло.
А громала, бачачи, що вона не вирина, загомоніла:
Ні. вона не була відьма, не була!є

1 Прієьку Чирячку. ії Химку Рябокобилиху,
і Пазьку Псючиху топили, і котру втопицли а ко-

  
  

 

  

  

      

 

  

  

  

 



 

   тру відволодали, що народ аж об поли руками
бє та дивуєть-ся, що, каже, зде-ж тая відьма

от усіх топили і усяка порина, а відьма не зна-
ходить ся.« Микита Уласович вжей лрімати став:
по його так вже б пора і до дому: чи будуть
дощі їйти чи ні, йому нужди мало: не стане
свого хліба, йому принесуть -- Конотоп не мале
село, без єварки і лайки і без позиваньня не
обійдеть-ся. Усе знай позїха та погляда на свого
Пістряка, щоб задумавсь та пальцем знай штрика
то у ліб то у ніс: думав, думав, та й крикнув:
зДавай останки во язицях. Водвори ке сюди Яв-
доху Зубиху 1

Приперли й ту, відопхали човном до паль,
підвязали верйовками, підняли до гори.. плюсь!
Як об дошку, так наша Явдоха об воду, і не по-
рина. а як рибонька, поверх води так і лежить,
ібовтаєть-ся звизаними руками та ногами, вихиля
черевом і попереком і приговорює
купуєї, купочки-купольки1с

Увесь народ так і жахнувсь! зОт відьма,
так, так!. закричали усі. А Микита Уласович як
позіхав та побачив сеє диво. та так йому рот
роззивлений і зоставсь. А Прокіп Ригоровий так
аж танцює по-над берегом, та знай на трудящих
кричить: зВозтягніте ще! Верзіте во тьму водо
ную!« Так що-ж бо? як ні пащикує, а Явдоє
нічого не зробить. Підтягнуть, гепнуть її скільки

- Єпли у воду, так не порина та й не порпна, та
ще і глузує над усіма, та усе знай товче: »к
почки-купоньки с

-- А вознесїть Сїмо камения і плинхводіла-
ния! здумав пан Пістряк, і так і народила ся

- цілїсїнька куча  цегапо і камінюк усяких, що

     

 

   

 

  
  

 

  

 

 



 

хлопці, почувши приказ, з-раз
несли.

-- Возложіте камения на нечестивую вию
її, і на руці і на нозі її, і паки потопляйте її!
"Так командував Рпгорович, аж підскокуючи круг
ставка, та з серця аж зубами єкрегоче.

Навязали моторнійші цілієїньку низку камя-
нюк на верйовку і підвізши на човнах, аж на-силу
три чоловіки підняли тую низку, та й накинули
Явлосі Зубисї на шию і думають: от пірне! А вона,
урагова баба. і не дума: плава поверх води. та
що облобонили їй руку із верйовки. так вона нею
полощіть ся, та й жартує: »А шо-жУ нампетечко
мені на шию почепили, а перстнів і нема? Нге!
бач які добрі! кете і перестиїв на руки і замісць
черевичків чого на ноги.

окрушайте тресугубо окаянную кощунку
ханаанекую, дщер халдейскую! кричав як опечений
Прокіп Ригорович. а аж запінивсь як скажений,
бачачи, що нічого відьмі не зробить і що вона
над ним кепкує.

Навязали їй на руки і на ноги камінючча.
Боживсь той чоловік. щоб мені про єе роеказовав,
-- а хто й казав: коли знаєте. Йохим Хвайда.
шоб позаторік вмер -- так боживсь. що пудів
двадцять навязали їй на шию. на руки і на ноги.
та відчепивши від верйовок, так її й пустили
у воду. Так шщі-ж бо будеш з сучою. пресучою
бабою робити Так і плава поверх я, і руками
і ногами бовтаєть-ся. та знай приговорює: зку-
почки-купуєї!" А далї урагова баба обізвала ся
і до писаря. та Й жапкати: зА ходи,
ТПрокіпочку. сюди! Нумо у-купиї купатпеь! Ходи
бо, не соромсь! Ось надіну на тебе нампстечко
і перстнів тобі дам. А Ригорович аж увесь чуб

 

у мотнулись і на-

  

  

   

  
 

  

  

 

  

 

  

   

   

  

  



  

собі обірвав з серця, що і поганенька б 10 баба
та над ним глузує: далі кинувсь до Уласовича,
та й каже: зНесумнително сия баба суть от баб
єгипетських. (Вона. єхидна предютая, похитила
дождевия каплі іскри у себе у чванці або у іному
місцеві. Повели, піне сотнику, возмутити її роза-
нами, да претерпить до нестерпимостиі да розпу-
етить хляби ведниї, і да оросить ся земли."

зНе второпаю. пане писарю, що ви говорите,
а кажу вам: робіть, що знаєте, тільки швидче, бо
вже обідня пора. Я б вже давно лав дрору. так
хочетреся дивитись на сюю кумедию, що на бабі
щілієїнький віз каміньня, я вона не тоне, а плава
поверх води. Робіть собі, що знаєте, а я буду на
тотове дивитись: я на те у Конотопі сотник.

Повелів Ригорович піймати у воді відьму

Йвдоху, так де! Хлопиї човнами її і це здоже-
нуть, і верйовками накидають, так усе нічого:

так прудко плава, як тая щука. тільки попереду
і позаду хвиля устає, бо звісно ик відьма плава:
вже пак не по нашому! Плавала, плавала, шни-
ряла, шниряла, та як бачить, що усіх їх потомпла,
так і піддалась.

Що-ж то зраловав си народ, як зланали
відьму Явдоху Зубиху! Усі кричать, гомонять,
біжать до неї. против неї, усяк хоче тусана або
запотилишника їй дати. Та й є за що: нехай не
краде з неба хма не хова дощу у себе на мис-
нику! Ось як усі біжать круг неї, то за нею. а
аж на руках несуть. боячись щоб не вирвалась
та не втекла, а вона й байду вона єпіва ве-
єїльної пісеньки, як молода з дружками ходить.
А наш Ригорович перед веде, та аж біжить з ра-
дощів, що таки напав на відьму і щовін тепер

    

  

 

  

 

  

 

 

   
      

 

 

  

  



скрутить і вимучить з ної, щоб віддала дощі на-
зад, щб покрала. та з радошів такі баляси то-
чить, що не Тілько хто, та Й себе не розбере,
зиб він і говорить. Далі закричав: »А дадіте сімо
вербових і удвойте лозових і возглуміте її, єлпко
спап вашої буде!є

Де взялись і різки. Скрутили Зубиху Яв-
доху. Тільки що класти вона як-то руку ВИ-
пру та й повела нею кругом по народу.
Отже-ж слухайте, що з того буде. От і положили її :
по два парубки єїло на руки і на ноги. а два
узяло здоровенні пучки різок. та й почали чи-
єтити : дже-дже, дже-дже! аж засапались бючи:
бють, бють, і вже пурпалки летять. А що-ж Яв-
доха? Лежачи під різками. казку каже: зБув собі
чоловік Сажка. на ньому еїра єїрмяжка, повстяна
шапочка. на єплиї латочка; чи хороша моя ка»
зочка?є

Пістряк.
Хаопці деруть, що мога. а Явдоха своє: 2Ї ви

кете: та бийте окаянную Ханаанку, і я кажу
та бийте окаянную Ханаанку. Був собі чоловік
Сажка, на ньому єїра есїрмяжка, поветяна шапочка.
на спині латочка: чи хороша моя казочка Ує

»Та деріть дужче! крикнув, шоб є мочи,
сам пан сотник конотопський, Микита Уласович
Забрйоха, що вже його дуже брало за живіт.
і печінки під серце підступали, бо не обідав
і доси.

Хлопиї неремінились, узяли нові пучки і
стали пороти, А Зубиха знай євоє товче: зЇ ви
кажете: та деріть дужче, і я кажу: та деріть
дужче. Був собі чоловік Єажка, на ньому єїра

 

   
  

  

  

 

 

 

 

 

а бийте окаянную Ханаанку! аж заревів

   

 

 

  

 

  



  

«ірмяжка, повегяна шапочка. на спині чка:
чи хороша моя казочка»

-- Сопалєтіте розонацію з терний і удвойте
їй поругания на лядвії! окомандовав пан Пістряк,
довго думавши, що б то їй ще придумати.

Хаюпці чешуть Явдоху терновими, Явдоха
своє товче: -Ї ви кажете: соплетіте розонацію
з терния і удвойте поругания на лядвії, і я кажу:
соплетіте розонацію з тернля і удвойте поругантя
на лядвії. Був собі чоловік Сажка, на ньому єїра

 

 

   

      

 

сїрмяжка, повстяна шапочка, на спині латочка чи
хороша моя казочка ?х
й Та й до вечера не переговоришусього, щоб
там було! Вже не тільки Ригорович Шістрик, та
й сам сотник Забрйоха почав сердитись, що нема

кінця ділу: бють, бють бісовську бабу, єкільки
хлопців шеремінило ся, скільки різок перебрали,
і вербових і березових і тернових, а їй і не по-
значилось нічого, неначе Тільки що лягла і ні
трішечки і не бита, а вона собі знай товче чоло-
віка Сажку.

Отже-ж то як сеє дієтьч
толапкову Явдоху бють, пролії:
так і обступили Явдох

   

 

   я і гаспидську ка-
скрізь народ. шоб

та й не надивують ся,

 

 

 

  
Демко Швандюра, стар чоловік і непевний. Поди-
вивеь, ПОДИВИСЬ, помотав головою та Й каже:
зА що се вам за іграшки дали ся? Чи то пану
сотникові зпать скучно стало, так ви його заба-
вляєте як малудитину, що різками порете, неначе
кого путнього, вербову колоду2х

-- зНк колоду? ЩО се він каже? Де там
колоду бють?« озагула /огромада і дивуючи:
розпитує.

»Де колода? не бачите? Дивіть ся ж!
сказав ПІвандюра. та й повів рукою по народу
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навпаки єонтя.. Так шо-к? Удивлениє та й годі!
Тоглї уєї побачили, що лежить товста вербова

да. ноперепутована верйовками, і сидять на |
ній чотири хлопці здоровенних і держуть її яко
мога, тоб не пручалась, а чотири бють тую ко-
лоду зо всеї спли добрими різками, неначе кого
путнього. А бпля тієї колоди лежить сама по собі
Явдоха Зубиха, і незвязана і регочеть-ся дивля-
чись, як працюють ся люде замісць її та над ко-
лолою. Так. єкажете, се і не удивленлє? Се вона.

покладали парити, так вона рукою повела.
а й напустила на уєїх, хто тут був, мару, а

Демко з єввіжими очима прийшов і бачив, що
творить ей. і як де-що знав і вмів против чого
що-небудьзробити, то він і відвів мару від людей.
Оттогаї тільки побачили, що бпапо не Явдох
а вербову колоду.

их, ких, ких, ких.» зареготав ся народ.
Вже на-що пан писар. що єердивсь кріпко, а тут
і сам розреготавсь, як уздрів таку кумедию. Ї шб-ж
будеш робити У Звісно, що против насилки
не зробиш, коли не вмієш як її відвести. Ну.
посьміявшись, принялись радитись, щоб з Явдохою
робити. Той те, другий лруге каже, а Демко
Швандюра тей гаразд навчив. 2Таки,є (каже,
нічого не думайте, а положивши дайте добру

хлосту, поки верне дощі та роси. що, знаю,в ної
ча мисниках па полиці. Та не бійтесь нічого.
При мені не здужа навести. Коли ж і наведе, то
я відвелу. Хоч вона і відьма, Та Й мл, хоч оно
усе, а шознебуль таки знаємо. Нехай вона і при-
рожденна а я тільки вчений, та дарма. ЛПо-
бачимо!

 

     
 

 

 

 

   

   

   

 

       

   

  

 

 

  ак возклоніть же її паки! закричав Ри-
горович,і сотворіть їй школярську сїкуцію, якосжо:



 

о -

і пам во оноє уремя субітки твориша.. Ще добре
ї не вимовив, а хлопці вже і мотнулись: розпе-
розали, положили, сїчуть. ТІ вже нашій Явдосї пе
до казки. вже і в неї у самої на спині. латок
а сїмдесять, як у чоловіка Сажки.. Мовчала, мов-
чала, хотіла відтерпітись: так ще не родивсь Той
чоловік, що б утерпів під різками! Далі як
скавучить, якзаскиглить, а ладі як стане кричати :
Не буду до суду, до віку! батечки, голубчики!

ть. пустіть Верну п дощі, верну й роси!
буду тобі, пане сотнику.. і тобі, Ригоровичу...
у великій пригоді... тільки пустіть!

зГоді! повів Микита Уласович голосом поз
важно. А Пістряк знай своє: 2Усугубляйте паче
і паче! Хлопцї не знають, кого й слухати: полоз
вина бе, а друга же.

- А бодай ває, пане соти:

  

  
 

 

     

  

 

  
     

  

  

  так заворчав
на нього пан Ригорович: іще було упятерить
подобало за таковоє злодіяниє.. Се вона мені зро

 

била, що я після перепою химерп погнав. 0)
змодіяниє".

Але, злодіяниє! казав пан Забріїоха. зТо-
бі б усе тільки злодіяниє і робити. Тут тільки
трихи та мнихи, а вже обідати пора. Ще чи буде
після такого парла дощ чи ні, хто його зна, а Що
ми голодуємо, так се певно. А що нам суча баба
з серця утне який бешкет, так і того треба бояти
ся. Звели лишень покинути Явлоху, нехай віцпо-
чине після такої бані. Нехай тепер ханьки мне,
ми ще доберемо ся до неї. Ходімо, Прокопе Ри-
торовичу, ло мене.Пазька наварила мудрого борщу.
А після обід не буду ськатись. та роскажу тобі,
який мені бешкет зробили позавчора у Безверхім
хуторі. Ти ще сього не знаєш. (Сказавши єєє.
шотяг пан Уласович ло дому.

ако  
 

  

  

 

  

 



 

Прокіп Ригорович наш зоєставсь і стоїть мов
обпечений. Узяли його думки та гадки, який-то
чам бешкет зробпли пану єотнику у Безверхім
хуторі? Думав. лумав, а Явдоху за-тим знай че-
шуть, аж цурпалки летять! Далі підняв палець
до горп і каже: зДогадавсь! є, е, е, е! Сього мені
і треба було! А покиньте, хлопці, бідну бабу по-
занапраєно мучити. Пан сотник звелів було її
парпти до вечера, а я її помплую.

Повели Явдоху і ледве, ледве живу пово-
локли її до дому. Народ так і заклекотів за нею,
У
дощі! А Ригорович ійде собі та щось дума. й
далі і кай «Такої мені і треба!.. Піддобрюсь до
неї: вона поможе Його втопити, а мені винирнути
з писарства та на панство. Та Й потяг до пана
Микити Уласовичаобідати.

   

 

 

ге кричачи: відьма. відьма! покрала з неба

 

 

  

МІ.

Смутна і невесела ходила по своїй хаті,
проводяивши когось від себе і зачинившти двері.
конотопська відьма Явдоха Зубпха, після прочу-

інкП. що їй дали край ставка при усій громаді
за чаклованьня. Хто-ж то був у пеї тоглі, як

сякїї цурав си, бачивши, щовона є прирожденна
відьма, що і у воді з каменюками не тоне, і дощі
неба краде, і мару на людей наспла? Але, хто!

не хто, як наш Прокіп Ригорович Пістряк, коно-
топський пан писар. Він то, почувши від пана
сотника Уласовича, шщб йому було у Безверхім
хуторі від панночки Юлени, він зараз узяв на
думку, як би то йому свого сотника зовеїм з'їсти.
От від обід прийшов до Явдохи. приніс їй усяких
тостинців і помпривсь з нею, шо буцім се не сам

 

      



 

ІРР ре

- вій звелів її і топити і парити, а що сє сам пан
о обогник вигадав і що буцім-то хотів він її до ве-

чера парити, а він вже взяв на свою голову;
і став її пильно прохати, що як бп того пана
Микиту зовсїм у дурні пошити: що він отсе у ве-
чері прийде прохати, щоб Явдоха так зробила,
щоб Йосиповна його полюбила і за нього за-між
лійшла: а він як підлаєть ся у чаклованьня, так
тут його і начинити дурнем, щоб і сотенства від-
щурався, а намісць його та настановити сотником
його, Пістряка, і обіщавсь, що тогдї Явдосї євоя
воля буде чакловати, як і скільки хоче.

Хитра Явдоха неначе і піддала ся. Пода-
рунки забрала і обіцяла усе зробити, чого Риго-
рович бажав, і проводила Його отсе з хати. Довго
вона пієля нього ходила по хаті та щось думала.
Віже б то їй і сісти хочеть-ся, так не зможе при-
тулитись: так-то щиро її повчили! Вона лежала
іна печі і на лаві; так не влежить довго,бо тільки
ії можно животом лежати, а горі черева або боком
ії не думай: так її усюди списали.

Ходить по хаті, ходить, та й погляда на
свої глечики, горщики, кухлики, де з усякого
зьвіря і з усякої гадини є молоко, щб вона з них
понадоювала, перевертаючись до кожної матки усе
різно, щоб не жахались і давались доїти ся. А уєі
тії глечики, горщики, водянчики, кухлики стояли

і де-яке на полиці, інше на мпенику, було Й на
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припічку, було й на самій печі; яке вже поста-
влене на сметану, а яке ще стояло під лавкою
та край помийниці. Під полом лежалиусякі трави
ї коріньня: мята, любисток. терлич, папороть, с0-
баче мило, дурман, усякі репяхи, куряча сліпота
та й багато де-чого. На полу на подушках лежав
кіт муруговатий та усатий, і тільки йому й діла,

СТВОРІ КВІТКИ І. 18
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   що їв та спав, та коли що було надума, То зараз.
до своєї хазяйкп і озоветь-ся: няв. няв! а вона
усьміхнеть-ся, та й скаже: отак таки. котусю. так!є
А коли вона що налума. то й питаєть-ся йог
зчи так, котусюУ« То він до неї: няв, няв! Еге!
і знали один одного, щоб говорють. Більш у неї
не було ніякого хазяйства, та й на-що їй? Чого

ажала. то у ночі перекинулась чи собакою чи
мишою. чи жабоючи рибою. і чого треба. усього
дюстала і є у неї.

Так вона-то сумуючи ходила по своїй хаті
і поглядаючи на своє зібраньня, казала собі на
думиї: »б усяке, не пійду до людей позичати.є
Далі зирнула на двері, ща -- яз кажу -- тільки
то зачинила проволивіши когоєь-то з хати. і ка-
же: зПриводь тільки швидче проклятого єотника,
я йому віддячу! Я 6 і тобі, Ригоровичу, хука
усучила, та нехай липень опісля: тепер ти мені
прислуговуй, а як зїм гаєшидеького Забріїох
тогді приймусь і за тебе, сучий Пістряче! Хоро-
ше, що отее ти мені росказав про Забрйоху та
тро Олену, ось я його сженю.. Достанеть-ся і тобі.
лцо мене так занапаєтили, що і єїсти не можу,
і згнущались надо мною, що при парубках по-
рвали на мені і плахту і сорочку, і пазуху розі-
рвали і очіпок збпли, що я волосомосьвітила, та
бпап мене... 0, та й бпли-ж мене! ох, били-жмене,
били, били, били! що ні сїсти ні лягти не можно.
А усе оттой ПІГвандюра, шщб зняв з них мару!є

Оттак вона і довго сама собі розмовляла,
аж поки у хаті зовсїм стало темно, шо хоч око
виколи. Аж ось на вулиці загавкали собаки, вона
й каже: зА ну, котусю, відкрий євої очиці і по-
сьвіти, чи не вони се ійдуть?« Кіт як розпаю-
зцить ся, як гляне своїми очима, так так як жар
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засьнли, а Явдоха і бачить. що ійде Микита Ула-
сович Забріїоха, конотопський пан сотник, а за
ним писар його, Прокіп Ригорович пан Пістряк,
їщось у руках і під плечем щось несуть. От вона
зараз шатнулась, достала каганець, піднесла ло
кота. тернула його против шерсти, так іскри з
нього і посипали, вона заєввітила каганець,
поставила на стіл, а сама полізла під стіл чогось-
то доставати.

Аж ось -- рип! у двері, і ввійшли пан
сотник з писарем, шапки з паличками постано-
вили биля двері, а сами і стали озпратись, і пан
Забрйоха і каже: »Сьвітло горить. а її. бачу,
і лома нема.є

-- зДе-то вже нема! обізвала ся Зубиха,
лїзучи з-під покутя і таскаючи превеличенний
торщок, ганчіркою завязаний. "Ось де я була:
отсе доставала горщок з хмарами, шіб було захо-
вала їх на тридевять рік, так отже пан конотоп-
ський сотник присплував мене повипуєкати хмари
і дощі пустити. х

зта вже, тітусю, годі об сїм,є ПОКЛОНИВСЬ
пан Забрійоха і став гостинець доєтавати. 2Обь
тобі хусточка, щоб мені попівна вишивала та по-
ларовала, так отсе покланяюсь нею вам, та от ще
аж цілісїнька копа грошей, Тільки будь ласкава,
тітко, не сердь ся на мене і вибачай, що так з
тобою прийшло ся.. Се так.. теб-то.. якось-То
не хотячи...є

-- »Нконе хотячи Ує аж запищала крикнув-
ши Явдоха: зяк не хотячи? Коли-б тобі так хто
лику списав, то ти б не те сказав! Не хочутвоїх
подарунків; цур тобі! пек тобі! вій ся з ними!
не мішай! ійду дощі випуєкати, а то впять пеня

буде і завтра так мене знов випарють, що Ссього-
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 ни не зможу сидіти, а завтра ва
Пуєтіть мене, пійду дощо випу! |. б

Тіточко, матіночко!- аж ов ноги впав сере
лешний Микита Уласович, та кістляві руки ві-
двомські цілує та просить: »Не булу вже тебе
турбовати, та й що мені за діло, що нема дощу ?
Оттак пак! Я тут є сотник, голодовати не буду
той прийде а хлібом, той з паляницею, тої з бу-
ханцем, а інший і мішечок борошна привезе:
аби-б тільки позпвались, то нам, старшині, і дощі
не під час. Хоч-би ти їх, тітусю, і по вік дере
жала у себе під побутем. От моїй біді поможи!
Нате лишень, пожалуйте: от пляшка дулівки, от
півсотні тарані. ще сьвіжа була по весні; осьде-ж

і серпаночок.. тільки зділайте милоєть, пособіть
моїй «біді, ось щоб я вам роскажу.є

-- "Знаю. знаю про твою біду, якого тобі
мудрого допеченого гарбуза піднесла Йоспловна
Олена, що з Безверхого хутора, і як ти після
нього ва-сплу на другий день очуняв! Знаю,
знаю усе.

Аж і здивовавсь пан Забріоха, що відкіля
се, каже, вона усе зна, неначе тут була, та й став
її пуще прохати, щоб вона вже не сердилась і за-
ступилась за нього.

-- зА щоб я тобі робпти-му ?є пита Явдоха.
»Не ійде за тебе хорунжівна. так мені яке тут
діло? Не ійде, так ськай другої.

»Та де її у гаспида ськати!« здихнувши
каже Уласович: збдно те, що не придумаю, де
другу ськати, а друге те, що дале-бі не хочу, бо
смертельно улюбив Шоспповну Олену, так хочеби
мені і суддївна або хоч і полковниківна, так я і
не подивлюсь на них. бо улюбив Олену усім ті-
і лом душею і серцем і усім животом, і бачу сам,

 

ії не стояти-му.
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що коли її не достану, То або утоплюсь або уді
зваюсь або сьвіт за очима пійду.. Поможи. пань-
матіночко! та беркиць їй у ноги, та ай плаче
та просить. щоб не дала йому не євоєю смертю
пропасти, та щоб як-небудь приворожила, шоб

  

   
   

    

вона за нього захотіла ійТИ.
| -- зТа як за тебе і йти такій дївчині?
й виять каже Явдоха. «Вона дівка-козир, чи одежою
ми на виду бобі. так зовеїм ; . я худоби і гроз

шей до ката; а ти що? Куди ти голоїся?
4 зТа дарма, тіточко. матінко, дарма! Нехай
- я і стидкий і бридкий і усякий, а ти таки так

 

зроби, щоб вона мене полюбила та щоб за мене
за-між пішла. ШІ копа. то копа отсе на столі
лежить, а то от сорок алтин, та ще.

» 3 же Явлоха. та й віді
себе гроші: змені сих креймахів не треба, на-що
вони мені? У мене усе є, і чого забажаю, усього
доєтану: а коли так пильно проейш. то нехаї

і змилосердюєь над тобою, тільки зроби мені

  

    

  
і Що звели, пань-м:

 

сю. усе зроблю. Чи
о звелишо Конотоп спалити. так разом з чотирйох

 

- кінців і запалю:; чи звелиш усю конотопську
дітвору - що ви. відьми, пе любите так за
один день усіх до єдиного і потрощу.

-- з сто гаразд, та менї тепер от-що треба.

 

 

Озьми ти оттого сучого та пресучого єпна Шван-
- дюру, що зняв мару з людей, що я було наслала,
б ук мені їкуцію давали, так озьми його підарешт.
| буцім віт ябо прокравею, або тебе лаяв, аби що

 

 

хоч на цього набрети і звели пеню, та оббери
у цого усю худобу -- бо він собі заможненькой
осот щоб
  

родичі його не тримали,



певие

 

так ти віддай теє усеє шану шшсарю Риго-
ровичу.

-- Благоє діло і мудроє рішениє пані Зу-
бихи, єй! істинно! так обізвавсь пан Пістряк,
сплючи собі на лавці краї вікна.

А Явдоха Й каже: »Бо йому, сироті, нігде
узяти, тільки що спадкамп жпвитись, а Швандюру
озьми і вижени села, їщоб його і дух не пах.

коли се мені зробипі, то і я тобі...є
Мурлу, няв, муралу! обізвавсь відьомський

кіт. Зубиха схаменулась. та й кі з, ні ще,
ще, ось слухай ще. Домашина ятрівка Хвенна
Зозулиха.. не можно мені биля її хати ійти, так
і доклада менї про те полотно. що в неї з огорода
пропало та якось-то опинилось у мене у екрині,
так вона мене злодійкою узива і усякі докладки
доклада: так чпоне можно її, підрізавши, теж
з села вигнати ?є

»Та даячого не можно? Тільки кі
зроблю...« Так казав пан Уласович повеселійшавши,
що вже відьма стала до нього лобрійтва.

-- зОтсе усе коли зробиш, то і я..
Мурау, мурлу! замурапкав впять кіт, і Зу-

биха знов стала договорюватись, і каже: »Та ще
ут у чім пожаліюсь. Демко Сіроштан просьвітку
мені не дає: позавчора хваливсь, що мого кота
вбє: як його ні берегти-му, а він таки вбє. Так
його то. пане согнику, провчи та провчи.є

«Та провчу-ж, провчу, тітусю. так що до
нових віників буде тямати: тільки зроби і моб
дїло,є пильно пристаючи прохав її нан Забрйоха.
і чого б то він не обіщав ся їй зробити, аби-б
вона так починила, шоб хорунжівна за нього
мійшла!

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

   

 

  

  



 

   ; гак, тоїї так.
Буде за тобою бігати хорунжівна Олена і ночи
не спати, як і ти за нею. Кицю, кицю, кицю,
кицю !є

Мурлу. няв, мурлу, няв!
ЗДобресжує казала Явдоха. »А ійди, пане

Уласович, зо мною з хати, та й уступи з порога
аївою ногою на пісок, щоб твій слід обізначивсь
на піск

ОТ і вивела його з хати і слід його зібрала
усточку і завязала ; а далі, вернувшись у хату,

  

  

  
посадила на лаві край стола, а Ригоровичу зв!

 

   айла каганщем світити, а сама, узявши пана -
бріоху за лівий ус, і стала волосься відділяти.
аколупне ногтем волос, та й лічить: раз, два,

три.. та як відбере левять волосів, та девятий
і рвоне зовсїм. Пан сотник кричить, пан писар
регочеть-ся. Явлоха Зубиха щось шепче та спльо-
вує, а кіт мурниче на усю хату.. Оттакото у бід-
ного Микити Уласовича відьма виривала девяте
волосься з лївого уса і нарвала їх усіх аж во-
сьмеро, достала шматок паперу і завернула туди
теє волосься. А пан Забрйоха, повитиравии ельози,
що так йому і текли від скубіньня, став питати
відьму, що коли, каже, вже зовсім поворожила, то
вже я й пійду?

-- зЇди, синку, здоров до дому, та лягай

спати, та й жди від хорунжівни присилу, шоб

     

 
ласович, сеє почувнін, Та за шапку,

та з хати, та не оглядаючись -- до дому, щоб
відьма но здумала ще де в нього виривати Во-
лосься. Побіг сердешний, не дожлавсьі свого ли-
саря, бо той зоставсь ще у вільмп і щось довго
з нею гомонів, і кіт з ними мурникав: а як ви-

 



 

 п "ЗИ
ходив пан Пістряк з Явдошиної хати, так чути
було, що казав: »Ї се усе благонаміренно устро-.
ївше, гряду у євою палестину. Прощавайте Їє

-- зЇдіть здорові!є сказала Явдоха, зачи-
няючи за ним двері у хату, та й олізвалась 0
кота: зКицю, кицю. кицю, кицю!

Мурлу, няв, мурррау!
Тут зараз узявши, зняла з голови очіпок,

сїду як молоко косу розпустила, узяла білу своє
рочку та й наліла на себе, та ні пояса, ні плахти
че підвязала. так і стала по хаті ходпти та шеп-
тати усяке калдовство, та у всякім угаї тричи
епльовувала: далі узяла жлукто. та Й положила
його серед хати і стала знов щоєь по-ві,
бормотати: далі узяла з куха та
усе бормочучи, побризкала тою водою і себе і
жлукто у середині. А кіт щоб є луху нявчить. а
далі аж на ногп устав. та потягнувсь і засьвітив
очима ще дужче, чим каганець у хаті палав. Тут
Явдоха мерщій у жлукто і полізла.. а як вилізла,
так стала дівкою! Та й дівка ж немудра? І мо-
лода і хороша і чорнява, і ще мабуть краспвійша

овської протопопівни!
як переродилась наша відьма, узяла
сметанки, та кобилячого спру. головок

від тарані, і поекладавши на тарілочку
перед свого котуся і каже: "Коли, котусю, захо-
чеш без мене їсти, так от тобі ласощів: не ску-
чай без мене, поки я вернусь.» А сама, доставіши

аж пять дійничок, погасила каганець і пійшла
з хати. доїти кого їй треба було.

 

 

 

  

  

  

  

 

   
поставила

  

  
"Тільки таки що другий півень крикнув, тут

Явлоха, що є духу. уєкочила у хату і впала мов
нежива. А як віддихнула ї устала.. так впять стала

старою бабою. як і була. Зараз кинулась до свого

  дні



 
Перо

кота і росказує, мов чоловікові: зКотусю. ки-
ценьку! Чи не ск же ти без мене? Я трошки   
забарилась, поки обдоїла усіх коров, овечок: а се

 

ще мені треба було щучого молока на одно діло,
кинулась до єтавка, та поки вражу щуку зопи-
шила, поки її замовила. щоб дала си здоїти, аж
і крикнув перший півень: та хоч він нам не
страшний, та усе таки треба було поспішати,
щоб не заспівав другий: тогді б так на вулиці
простяглась, як тепер тутечка."

А кіт знай хвостом помахує, та усами по-
моргує, та що є духу нявчить: так-то рад був
своїй хазяйці, що вернулась...

От вона йому постановила ще усякого мо-
лока і сметани, і стала поратись та дещо мішати
ла варити на чаклованьня, ажось і сьвіт! А тут
трохи поголя і прийшла до пеї жінка, уся голова
обвязана, і ійде і оха, і прийшла, оха. і єїла
і усе оха.

зА відкиля ти, молодице х пита її Явдоха.
-- Та я здалека! каже молодиця охаючи:

коли знаєте хутір, щоб на сухій балці, а зоветь-ся
Безверхий... ох!

Явдоха моргонула на кота, та й каже: зН
не чула і з роду не була, і не знаю, хто там
ї живе. Ти ж чого до мене прийшла 7

-- Та, не вам кажучи, прикинулась бешиха,
та усю пику мепі роздуло. ох!.. Так отее мене
люде нараяли, щоб до вас ійти.. Злілайте милость,
літусєю. робіть, що знаєте, тільки поможіть, щоб я
сьогодня ще впеспіла до панянки нашої, хорун-
ївип, Носпповни ЮОлони.. Та сеє кажучи, і по-

ложила па стіл буханець, пятірко яєць і шага
трошей,
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убиха зараз і клнулась. положила долі ніж
і звеліла молодиці єтати на ньому босою ногою
против тієї щоки, де сампії дужчий опух: а сама
доєтала у покришку жару, і положила туди кусок
етрашної сьвічки та ладану та клаптиктієї хустки,
на чім становлять паєку під сьвяченьнє, а моло-
дицю закутала. закутала. щоб увеєв дим нікуди
більш не ійшов, тільки на неї, а сама знай шепче
та спльовує, та дме на жар, а Біт нявчить на вею
хату. От курить та курить, як тут молодиця
теп! і впала на долівку, мов нежива. Зубиха
ввідволодала і посадила на лавку, та й каже: зНе
жури ся ж тепер, мпнеть-ся, як на собаці присохне.

з очей: який-то чорнявий парубок та на тебе
дививсь, та завидовав.г

-- Так і є! Се-ж наш панич, казала моло-
лиця. Таки як мене ні вздрить. так у вічи і за-
гляда: а на тій неділі узяв, та рукою погладив

мене пи щоці, та й сказав: "Що за з чорта гарна
молодичка!« Я так і згоріла, та від того часу так
мене і узяло.

Тут Явдоха і стала її розпитовати, об чім
їй треба було: а далі і проводила з хати, та Й
каж От тепер добре! Тепер усе знаю, щоб мені

   

 

 

  

   

     

Мп.

 

на і невесела сиділа на приспі биля
своєї хати панночка Поспловна Олена, хоруніківна,
на своєму Безверхому хуторі. щоб на сухій бал
а білими рученятами опереала у голові братіку
свому, пану У Він, "еердешний, той
лень з пан-огцем, щб заїзжав ло нього поховав
жогось на другім хуторі. та за обідом поївши

  

 



  

  

мова

добре вареників та карасїв у єметані жарених, та
запивши єколотинами (бо се вже діялось після
Петра), витягли єамотужки по носатці тернівки,
а вишнівкою на дорогу запили; а підвечіркуючи,
панич убрав аж пять мандрик та горщечок ма-
сляків у масличку та у еметанці пряжених, що
дуже їх любив, так його, хто його зна і від чого,
і завадило. От віні прилії до сестриці на коліна,
та як та йому ськала, а він і заснув. Тут прий-
ша з поля і корови і овечата; огоїх т
панночки і доють, і молоко у глечики зливають,
а вона й байду: їй неначе ні до чого і
нема! Забула дивитись і на дійво, забу.
тіку і у головці ськати, Тільки у неї
думці, що...

"Тільки, що хотів було росказати. об чім наша
хорунжівна думала і чого була ємутна і неве-
села, аж ось і прийшла до неї бабуся. така ста-
ренька, така старенька, що на превелику силу
дибле; от підійшла до неї, та й каже: зДай
Боже вам, панночко, вечір тобрий! Нехай вам
Бог помагає

Аж здригнула ШНосішовна, щій не бачи.
відкіля вона і узялась і як перед нею стала; а
далі, трохи ехаменувітись, і каже: Здорова, ба-
бусю! а відкіля тебе Бог приніс ?х

а я так собі.. Я і здалеку, і не зда-
леку, я і тутешня, я й зовеїм невідеїль: я і ні-

чого не знаю, і усе знаю: і хто і по чому журить

 

    

  

   
  

   

 

  

  

  

 

 

 

 

 

си, я і знаю і не знаю: і що подіяти, і вмію
і не вмію..«

зОх, бабусю, та ти не проста?х питаєть-ся
Олена.

-- Та простієїцька, бач! Не вашого пан-
ського роду. а проста собі стара баба, не знаю

  

 



со

нічиєї журби. не знаю, хто сидячи на приспі жу-
рить єн об Демянові. що пійшов у поход з коза-
кампі я таки і того не знаю. хто били колодязя усю
шіченьку з ним просиділа і на прошаньня зняла
з руки срібний перстінь і віддала з хусточкою,
ші сама уєякими шовками вишивала.

зОх мені лихо, бабусю! Та ти усе знаєш...
Не гомони. будь ласкава. братік прокинеть-ся та
почує, та мені сьміяти меть-ся. Нехай після вечері
я тебе покличу, то ти в мене ночувати-меш, Та
п поговоримо з тобою є

-- зПід пови місяць. тепер-то і робити, що
треба. Нехай братік ійде до себе у хату, збуди
його, а я тобі скажу, що треба робити, та лілом
спішити. Я знарошне ло тебе сьогодня після ве-
черні з Клєва пійшла.

Як се можно" З самісінького Києва? після
вечерні? Та сьому не можно статись! шита Олена
ливуючно». »Як таки мойно від Києва так екоро
дійти У Ї близенький сьвітУ

оо ПО й, дійти не можно, так ми-то
знаємо, як воно робить ся. Збуди лишень братіка
швидче, нехай ійде до евого діла. мені треба
швидч поспішати.

Та бра щось завадило, троха не з очей.
І був здоровий, та як глянула на нього отта чор-
ява молодиця, щобколокоровиходить. та глянула
та й усьміхнулась, я сама бачила, та після того
так його за живіт і узяло, чи соняшниці, нехай
Бог боронить! чи що?

-- Се все очи, усе очи наробили: та не
журись, я відведу. Ось збуди братіка, а я навчу
молодицю, що йому треба робити. Від неї стало
ся. вона нехай і знима,
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Олена стала браїїка будити. що хріїо на
вом двір, й бабуся підійшла до молодиці. а та

зеразу і крикнула: (Ох, тітуєю! І ви до нас
о прийшли 2...«

-- зАле! не кричи лищені,? каже бабуся
за отещо зроби: озьми..? шупу-шупу-шупу.» Ні-
чого не можно було розслухати, що їй там бабуся
ппептала, тільки опісля молодиця і каже: »Та
добре, добре: забавте тільки панночк; і

-то»А віке,є
Ходи я
Ло панночки, та й каже: «Ось я навчила моло-
дицю, як з панича еоняшнипї зняти; ійди ж, па-

у, швидч з нею, вона зробить тобі, що
я звеліла. Та швидч робіть, а то тебе так розбере,

сїну полізен
зх лишечко!« зала злякавинсь хорун-

жівна, »Їди ж. братіку, ійди швидче. Роби йому,
Мотре, як бабуся казала. Та роби гаразд, не
епішачи.

От пан хорунженко пійшов з молодпцею
у хату, а бабуся, плюсь! биля панночки єїла та
й каже: »Тужиш, моя зозуленько, за своїм сизим
толубоньком, та ба! нема його тутечка, пійшов
далеко, далеко, аж до Чернігов:

"Та по чому ти, бабусе, ус
тобі росказовав, що я там.. чи ж!
там таке.
Поспповна.

-- »Вже-то я не знаю Їє каже бабуся. » Нащо ж
нам і зорі, коли нам на них не дивитись? Гляну
з вечера, гляну і о півночи, подивлюсь і перед
срвітом, та й знаю, де що дієть-ся. г

зКолпож ти знаєш усюди, де що дієть-о
тоїскажи мені, бабусю, що робить тепер..« ска-

 

  

 

  
аже бабуся: »се вже моє діло.

сюди за мною. Та й привела молодицю

    

 

   

 

 

 

 

 

знаєш? Хто се
рю ся, чи.. шо

  

я й не знаю!« питала соромлячись 
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зала Олена, та й почервоніла як зварназині і язик

став мов поветяний.
А бабуся перехолила та й каже: оДемянУє
»Бге, ге, ге!

»Судленко Халявський, Омелянович 72
зА тожіє

Ось слухай, доню. що він робить: отее
ув з козаками на муштрі перед паном полков-

ником.,та втомившись, прийшов до дому, роздягсь,
розперезавсь, та й ліг, сумуючи об тобі, та й жу-
рить ся. що, дума, не швидко тебе побачить.є

зЇ к ь таки, що не швидко їх спустять!є
зНе журись: може ти його і сього вечера

побачит.є
зДе то вже, бабусю, мені його побачити, та

ще і сього вечера! Він не птиця, щоб йому до
мене прилетіти 1

Хоч і не птиця, а прилетить і уродить
си оттут перед тобою, як отсе я, Чи хоч. щоб
прилеті

»Де то вже, моя голубочко, не хочу! Аж
ки трусять єя, щоб хоч-би його побачити...

лілай милость. нехай прилетить до мене... Та чи

не буде йому якої від того надсади є
"Таки аж нічогієїнько, він на те козак.є

Приклпч же його. пань-маточко, хоть на
часиночку, хоч на годпночку; хоч-би я на нього
подивила ся! Що знаєш, те і робл. а я нічого

(се тут моє. дам тобі усього, Чого

  

  

     

  

  

зДобре-ж, доню, добре. (Ходім своє
робити. «

От і ввійшли у велику хату, позащіпали
і двері і вікна, а вже і сонечко стало заходити.
Панночка затопила в печі, сама еходила по вОЛу,
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а ійшла ло воду, як бабуся її навчила: не прямо
до криниці, а вулицями обходила навпаки сонця:
прийшла до криниці, пабрата відро води, та й
вилила на єход сонця: друге набрала і вилила
на заход сонця, а третє набравши, що є духу, не
оглядаючись, і впять не прямо, а вулицею за
сонцем. От як принесла, й настановила кашник
з водою: а бабуся достала з-за пазухи зільля:
любистку, материнки. чорнобривцю, цщьвіту папо-
роти, терличу, та усього по пучечці всйпала в
жашник, та й пристановила до вогню; а сама
узяла муки пшеничної, замісила водою, та й ви-
няла з калитки у папірці кошачого мозку, відко-
лупала пальцем, та й положпла у те тісто; да

достала у себе з хустки, щоб був завязаний слід
пана Забріїохи, та й розділила по-полам, і одну
часточку всипала у те-ж таки тісто, замісила
і скачала коржик, посадила в піч пектись і усе
з приговорками та спльовуваньням. а хорунжівні
звеліла сидіти на полу, підібравши ноги під себе,
не жахатись і що вздрить. не боятись нічогоі усе
думати про свого милодана.

От як коржик спік ся, вона й дала його
зіїсти Олені за три рази, запиваючу з водянчика
водою, щб нашептала бабуся; а за-тим і горщок
ззїльлям став закипати. Бабуся, гукнувши на
Йоспловну, шоб нічого не жахалась, узяла другу
частку сліда Уласовичового, та й всппала у ки-
лячий горщик і стала мішати, а сама аж у піч
мов улізла, та щоб є духу і кричить: »Терлич,
терлич! десятьох приклич, а з десятьох девятьох,
аз девятьох весьмиріїох, а з восьмиріох семирйох,
а з семиріїох шестиріїох, а з шестирйох пятирійох,
а з пятирйох чотирйох, а з чотирйох тріох, а З
трйох двох, а з двох одного та доброго. Та й
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примовила нищечком, щоб хорупжівна не ч
пана сотника конотопського Забріїо уаавовича

Микиту: а хто жде та дожида, так нехай собі
лріма.« Та й дмухнула на Олену, а та ні з сього
ні з того і стала собі дрімати.

Вплять вража баба стала горщик мішати
і впять кричить у комін тиїзжк речи: зТерлич,
теранч! десятьох приклич,» та й звела на одного.
усе таки пана Уласовича, лалі й примовила ни-
лцечком: за хто сидить та ждеть, Той нехай собі
заснеть Та впять дмухнула на хорунжівну, й
вона, сердешна, так і заснула.

Стала бабуся у-третє мішати зільля і вже
що є духу У кричить на терлич; і як довела
до одного. так аж запищала від натуги, кричачи
зо всеї спли та зовучи пана Уласовича, а На хо-
рунжівну дмухнула говорить: за хто епить та
сопе, так нехай і захропе.« А від сього панна
Поєпповна бебех у подушки. та й захропла на
вею хату. А туг щосьіз сіней у хатні двері --
геп! та й стогне, і щось мурниче і охка.. Шоба-
чим опісля, що то там було.
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Смутний і невеселий стояв. руки зложивши,
хваброї коногопської еотнї пан сотник, Уласович
Микиту ібрйоха, у славному єотенному містеч-
кові Конотопі, на вулиці блля шинку, де усегда
збирала ся сотня чи на муштру чи на перелічку,
що чи не втік коториї козак часом бува. Стоїть
він, сердека, руки зложивши, голову понуривши,
мов віл перед ярмом; а козаки на-чисто, уся
сотня як скло перед ним єтіною стоїть, шапки
поскладавши на приспі у ійпнку, щоб як буде
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яка мушу так щоб не поспадали з голов, а
дітвора, що тут так і біга круг козацтва, щоб
ме підібрали та не запроторили куди геть. Так
ютго стоять козаки і жлуть, що з ними будуть
робити і який прика де. та промей) себе де-шо
і базікають, мов вода на лотоках шумиті. аж лупа
ійде; та доставши з халяв. хто ріжок з кабакою.
ла шохають та чхають, а хте люльку, та тут її
розпаливши і смокче.

Пан Забріоха сього нічого не вважа, і не
бачить і не чує, що край його дієть-ся, ому
Здається, що він і доси слуха. що читав йому
пан писар конотопської сотні, Прокіп Ригорович
Шістрик. А сей давно вже прочитав, що треба, та
зложивши бумагу, кладе у кишеню... Аж ось пан
Уласович здихнув тяжко та важко, мов коваль-
ский міх, та й пита писаря: зЗділай милость.
приятелю Ригоровичу росканаї мені словами, що
ти там у лепорті читав? Ти знаєш, що я нічого
письменного ше розжую, хоч і у школі вчив ся
і »Вірую- почав було вчити, та на »же за ни
як затявсь, та й покинув пиевмо. Так ти мені не
читай, а роскажи, що отсе за лепорт приніє ко-
зак з Чернігова У Адже ми послали лепорт, що у
поход не пійдемо, хоч нехай на голові тешуть
нам ніколи, друге діло зайшло: так чого ще вони
пащикують 7

-- Уся епирра черніговська безумию удаде
ся! став казати, прокашлявшись, пан Пістряк:
возписують предиисаниє і лають ває, пане сот-
нику, і мене -- гм, гм! -- возеозивають -- про-
щайте у сім єлові -- дурнями., занеже ми воз-
гнущали ся їх повеліваниєм і не направихом
стопи наша до Чернігова.

 

   
   

  

  

 

   

 

 

  
 

  

 

     
 

 

 

 

  
 

  

ТВОРИ КВІТКП І. 1)



  

огалавсь, хоч через десяте-пяте уторопав,
що ти. пане плеарю, говориш; так еє-б то нам
усе таки збиратись до ЧерніговаУх

-- Не іначе, як обаче, сказав Ригорович.
моргнувши усом.

зТак трясця ж їх матері! От їм дуля під
ні Та зложивти дулі. і став крутити. Крутив.
крутив, та на Чернігов і поспла, та усе прицмо-
кує. А далі як крикне: Не пійлу! я їм послав
через кривого лепорт, що нам ніколи.

А пан Пістряк і каже: Та наш кривий іше
же єотворив дошканлибания і до половини пути.
Не возмущайтесь. пане сотни: мине ізидемо,
дондеже не получимое отвітетвования на наше
сомнителетво.

Так таки. Ригоровичу, не пійдемо. Бач, як
я мудро екомпоновав? Не пійдемо, та й не пій-
демо. Ну, хлопці! Сонечко заходить. розходетесь
вечеряти, а завтра чим сьвіт 3 косами коєпти
мені. А холім. пане писарю, до мене вечеряти:
Пазька наліпила мудрих варенлків та епрягла
яєшню.. Ой, лпшечко! ой, ратуйте! ой, бідає
став пан Уласович не своїм голосом про-бі криз
чати та за боки хвататись.. Пан Пістрик і ко-
зацтво кинулось до нього, що б йому там
сталось У Аж він.. шелесть піднявсь до горії
і полетів як птиця, усе таки кричачи, шо є
голос

Що-ж то ужахнули ся усі люде у славному
сотенному »ві Конотопі, як побачили, що
їх прехваброї сотні пан сотник, Микита Уласович
Забрйоха, та піднявсь під самісїнькі небеса і без
крил, та летить як тая птиця! І жінко і мужики
і мала дітвора, та щі то! і старі повиповзали
я хат дивитись на таку прояв ло поза-

 

   

 

 

 

   

  

  

 

 

  

  

 

 

   

 



и
Ві о

дирали голови і дивлють єя. як пан Забріоха,
мов птах який заморський, летить по-під небе-
сами: руками бовта мов крилами, черкеска йому
роздуваєть-ся, ногами дрига. шаравари напужи-
дис», сам употів ніби у гаричій бані, і лєтить
і кричить, і де заздрить на землі чоловіка, то
екільки є голосу пити просить. Сеє бачачи, старі
люде плюють, жахають ся. жінки голосять з пе-
реляку, а малим дітям не одному довело ся пе-
реполох виливати. А то-їж і не страшно?

Прокіп Ригорович, бачачи такеє диво, став
задравши до гори голову, рот роззявив, аж горе

 

   

    

  
лянку видно, очи вилупив та руками знай розма-

 

хує, щоб-то піньмати та вдержати пана сотипка,
що полетів як гусак. Та й козацтво усе, таки
усе до одного, ливовали ся на сюю комедию... Та
як і не дивоватись, бачачи, що чоловік 0 своїм
умі, ні з того ні з сього, полетів як птах. І коли-б
єе о півночі, як усяка нечисть товчеть-ся, а то
ще й сонечко тільки-тільки що зайша!

Стара Льозниха ледне від старости та від
недуги вийшла навдвіря і дивлячись на козаків,
як вони збирались, як промежсебе жартовали, як
лагодились муштру викидати, здихнула, Та й ка-
же: Слава тобі Господи, що я не козак! Не
злужаю і через хату перейти, а то б треба бігати
та боротись та муштроватись! Не хочу, не хочу
козаком бути !« та її задивилаєсть на них, а далі.
зирк ! летить по-над нею щось таке страшне.
Розглялівши, потюпала до козаків і стала їм рос-
казовати, щоб вже не дожидали пана сотника, бо

вже він у вирій полетів. "Я,є к: а бачила:
летить мов ворона, тільки то не крака, а знай
пити просить.
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Пан писар і козаки -- нічого робить --
порозіходились ї поросказовали. хто не бачив. як
конотопський пай єотник, Микита Уласович За-
брйоха. полетів мов ворона. І усі-ж То, хто про
єе ні почує, здвигне плечима та й дивуєть-ся
і каже: з7Кди ж добра, коли і начальство наше
обвідьмилось!« А ТРрокіп Ригорович зна, де раки
зимують! Він хоч і перелякавсь, та не забув иї
про вареники ні про яєщню, ні "про Пазьку:
гульк до неї на вечерю.. та про пана сотника
вже і не згадовали.

А наш пан єотник летів. сердешний, летів
від самого Конотопу і не зна, де він опинить ся
ії що з ним буде, аж гульк! хутір. і він чує,
що став спускатись усе низче, низче.. Розгляда-
ється, придпвляєть аж се хутір Безверхий,
шо на Сухій балці... От летить та летить познад
хатами, та в хорунжевнин двір. де вже він раз
був. От як улетів у лвір. та до хорунжевниної

ги, та у сїни, та прямієїнько у хатні двері, шо
ачинені і із середини защепнуті були, геп! мов

дловбнею, та тут і простягнувсь як колода, і не
лише і не ворушить ся.

Огее-то гепнуло у хатні двері, де чакловала
над охорунжівною конотопеька відьма, Явдоха
Зубиха.

От Явдоха зараз і обізвалаєь до нього: Не
стогни луже і не охай, шоб хто не почув, та ійди
швидч у хату. Відщепнула йому двері, кличе
його, кличе: нема галасу ні поєлушання. ле-
жить наш пан сотник, мов одубів! Нічого Явдосії
робити. поволокла ого самотужки у хату і як
переволокла на друге місце, він ї заєтогнав, і
очима луп! і не пізнає, де він се опинивсь?
Розглядаючи усюди,пізнав Зубиху : зараз. стогнучи,
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  і почав коренити батька і матір її, що зробила
над ним таку капость. А Явдоха тільки знай
своє товче: »Не знаєшсвого щастя! Та некричи
бо, розбудиш усю двірню. Пози: будеш діяти :
злякавсь. злякавсь, нігде дітись. Ніколи тепер
тобі переполоху виливати. Ні лишень. понюхай
сього.» Та й піднесла йому під ніс тертого хріну.
Він як нюхнув, та й чхнув аж тричі, а далі став
просити пити. Явдоха узяла води, пошептала над
нею, збризнула його тою водою. дасії злизала
язиком хрест она хрест через вид, щоб з очей
чого не сталось. та Й дала йому тії води на
питись. Він за один ковток чималий водянчик так
і висушив, та й каже: Дай, тітусю, ще. -- зАле!
каже Зубиха: зя тебе не пити сюди прикликала.
Покинь трихи та мнихи. та приньмайсь за діло.
Бач, яка краля лежить!

Пан Забрйоха озирнув очима, диг і вздрів,
що на полу спить панна Олена... Та так і
дрижав, мов опарений. Та й еправди-ж бо краля
була! То хороша а. а то як розіспала: і
розчервонілась. що твій кармазпн або рожа у
ду, корсет розщетнув ся, сорочка рюзхрісталась,
жоси тільки. як порозпуєкались. так ті вже при-
жрили пазуху. та й то не зовсім...

Уласович наш як варів так) мно. та так
ї заходивсь круг сонної, мов павич: стільки на
веинячки танцює биля неї. та розгляда та плимк:
ла сапнку ковта: забув і працю свою, що стільки
перелетів, і забув, що й пити просив. Не йде на
умопї їда пі вода, що перед очима біда!

| Він оби то-чнебудь і придумав. гм! так
його за полу сіп! і притигнула до печи

чени ся лишень, блазну! Треба діло
. а нехацьки мняти. На лишеньотею жабу.
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та й скрути їй головку на бік. і ще живу, не-

здохшу. укинь мерщіп піч за жар. От пан
сотник і зробив усе, як веліла йому Явдоха, і ще
жаба ппщала, а він її і вкинув у піч, відкиля

ха увесь огонь вигромадила на припічок.
Як епеклась і зсушилась тая жаба, Явлоха
а її, обірвала усе мясо, а кісточки позби-

рала і стала з них вибирати: от і знайшла одну,
точнісїнько як виделочка, і навчила Уласовича,
що з нею робитп.

Пан Забріоха притулив тую виделочку до
серци панни хорунжівни: вона зараз з просоньня.
і заговорила і каже: (1 вже мені пан Халяво
ський... плюю на нього.. Микиточку, мій голуб-
чику ! де ти? прибудь до мене: хоч би я на тебе
лодивилась"

Уласович з радощів як зарегочеть-ся на усю
хату і як-би не спинила його Явдоха, то так би
і кинувсь на хорунжівну: так та його за руку
дьорг! -- відвела. та й навчила, що ще треба
робити.

От пан єотник і стоїть биля неї, та знай з
одної ишені виньме каменючки. То каміньці,
креймашки, еклиночки, жарнівки -- се все надає
ала йому Зубиха -- ото виньме жменю свого до-

бра, подержить на руці. побрязчить та й пере-
спиле у другу жменю. і так довго робив, а нанна
хорунжівня знай з шросоньня приговорює: зМи-
киточку. душко Уласовичу! чає від часу дужче
тебе люблю!

Далі Нвдоха подала йому жабячу кісточку,
шо неначе карлючка, і по її наущению тільки
пан Забрйоха заколупнув хорунжівну легесенько
під серцем, так вона так і розпалала ся і стала
казати: "Не хочу. за Халивського.. не еплуйте
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мене... віддайте мене за Забрйоху.. Коли шевід-
асте, утечу.-є

"Тут Явдоха відвела Уласовича від панночки
і каже: зБач, як я зробила, шо вона тепер на
Халявського пльовати-ме а за тобою вбивати
меть-ся. Тепер зо всїм, пора до дому:

зНк до дому Тільки усього і буде« питав
пан Микита.

-- зБуде з

  
  

тебе і сього; чого тобі більш ос

 

   каже убиха. »Тепер не жури ся ні об чім і жди,
як вони по тебе
коло тебе. Тепер п  

дуть посилати і панькатись
їдьмо до дому.

е ми, тітко, поїдемо? Коли впять ле-
ї«

 

Мк
літи, то цур Йому! єй, не можу

-- 2Ї ні вже, спнку, і мені тебе жаль. Те-
пер поїдемо, та хоч ти дорогою дрімай, хоч і спи,
то не бійсь нічого. Перед сьвітом будем дома. Я
завтра впять тут буду і дам панні Олені отеії
жабячії кісточки, щоб носила при собі; поки буде
носити, поти буде тебе любити. Ходімо ж з хати,
та й поїдемо: а то вже єкоро панночка про-
кинеться.

От Зубиха позбирала усе євоє, пооклад;
як їй треба було, узяла днище і веретено, і вий-
шла з Уласовичем з хати. Вийшовши, каже пану
Забриоєї: зЄСідай на днище по козацьки, мов на
коня, а я де-небудь причеплюсь, мені не первпна. с

Тільки таки що Уласович заніс ногу, Яв-
доха як свиєне, як цмокне!.. днище підняло ся
у гору, на ньому пан сотник верхи, а зезаду під-
«їла Явдоха та знай веретеном поганя, та цмока
ча приговорює, мов на кобилу, і підняла ся під
самиї небеса. Е

Сидить наш коногопський єотилв Микиті
аєович Забрйоха на дишці, мов на копї: ногу

    

  

 

 

 

    
 

   



 

звпасти, руками лержить ся за теє днище, а воно
чкурить. воно чкурить ще прудче, чим Яцькова
приблуда: а на-заді Уласовича причелила си Зу-

від холоду. бо вітерець про-
дував і їй кріпко єкубенти де алт.

Не вепіли вони добре оглядітись, аж вже
і Конотоп пе далеко. Йвдоха щось забормотала,
зок ось днище уєе нпаче, усе низче.. та плюсь!
биля Забрйошиних веріт і впало. Пан Уласович
як гепнув. та аж не стямив ся і не вздрів. як
Явдоха з днищем єчезла. і не вглядів, хто з ЙОГО
хвіртки шморгнув, тільки і бачить. що Пазька
когось проважала.

Чи єе вл. наниченьку У пита вона євого
Ж я оте

 

  
   

 

  

 

  
  

  

 

Уласовича: Де се ви пропадали і десп
усе за вами журпла ся.

зЧого-ж тп вийшла за ворота У. розпитовав
її пан сотник.

-- Ів журби! каже Пазька.
коти провожала з двора 7

-- Та там.. чужий бичок забравсь було ду
вашої екотини, так я.

зБичок! до єкотинп! Гм! ворчав собі під
ніє пан Микита, уходячи у хату, та й звелів за-
сьвітити сьвітло, бо у хаті було по-ночі.

Унесла Пазька сьвітло.. Дивить си пан За-
. що на столі нелоїдені вареники, і дві

п. і дві тарілки, і носатка вже порожня, а
луаївки кат-ма Поморщлвсь, законплив губу,
та поворчавши (бичок... до екотани!: та й пій-
шов у сьвітлицо, погаспв сьвітло, та й бебехнув
ча ліжко, зи: ок берп! в мене є
ченерохорум
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По

Смутна ії невесела, прокинувшись, сиділа па
ліжку панна хорунжівна Олена Поспповна у своїй
жалі, у Безверхомухуторі. що на Сухій балиї. Сп-
лить, позїха, очиці прогира і сама себе не роз-
бере. де вона. що вона, що з нею робилось. що

ке сиплось і від чого їй тако тижко ла

 

   
  

  

  

 

де не узялаєь конотопська
Увішедии у хату й каже:

брий-день лобі, панночко! Чого ти така ємутна
ла невеєелаУс

зОх, бабусю! лепер й усе згадала! ЩО се
ти зо мною наробила 23 тако охаючи казала панна
хорунжівна,

-- Але

 

  

  

мовчи та диш!. каже Явдоха
лишень отеей капшучок, та на шнурочку почени
на шию, то усе гаразд буде.с Та єеє кажучиі по-
чепила їй на шию каншучок. й в Тім капшучці

- зНа  

      

   жабяча задня права та з неї-к пересушене
серце та лобова та Микитового сліду
трохи.

Тільки шо єс їй почепила, так панна Олена
ії повеселійшала. як з води вийшла. Очиці так і
палають, щоки зачервонїли, а сама і на ліжку не
всидить, кинулась до Зубихи, та аж "плаче та

проспть: СТітусю. голубичко, пать-маточко! Що
хоч роби, тільки віддай мене Конотопського
пана согника Забрйоху: й таки гаразд і не знаю,
яко його зовуз Віддай, віддай нівидче мене
за нрого,х

 

    

  

  

«Адже він ли
места печеного тарбу
   еоєватар, та ти йому піде

за?
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»Та то я була дурна та бо:
гляділа його добре, ме розпитала
послухала братіка
без нього

-- зАджезж ти любишпанича Халявського
Омелянови денка У

Та то я була дурна та божевільна! Від
учорашнього дня ії цур йому і пек йомувід мене!
і не єпомпнай про нього. Одно в мене на думці,
що хоч аби побачити пана Забриоху та надиви-
тись на нього та приголубити його, та щоб він
мене взяв.» Та сеє кажучи, беркиць з ліжка до
ніг Зубшшиних, та Й лежить і плаче і просить:
Зреби. тїтусю. шоб він мене узяв! я тебе три

годи буду рідною матірю звати, буду тебе і по-
важати і шановати. Коли ж він від мене відцу-
раєть-ся, пійлу сьвіт за очима, сама собі смерть

евільна, не роз-
ся людей, не

- Тепер менї сьвіто немпл

 

 

   

 

  

-- »Та годізж, годі, угамуй ся!« казала їй
Нвдоха і підняла її з долу та й посадила на

вці, зОсь увійде твій братік. ти йому. не со-
ромлячись, усе роскажи; нехай їде мерщій у Ко-
нотоп до пана Забрйохи та й скаже, щоб при-
сплав людей за рушниками. Онді ії братік ійде
ло тебе, а я пійду у Конотоп та з Забріїохою
зроблю, що треба: пе журись, та ділом поспішай.с
"Та сеє кажучи і пійшла з хати, а панна хорун-
жівна їй у єлід кричить: зі хустку, і весільну
шишку тобі дам!

Аж ось і ввійшов до неї хату братік її,
пан хорунженко., на личку вже Веселенький, не-
наче і ме був недуж. так добре помогло йЙомі
вару соняшниць.

Що, братіку, чи ти здоров? питала його
сестріщя, панна хорунжівий

     
    
   

   

 

    

  

    



-жо-

-- Тільки перед сьвітом спочив після за-

 

   

 

вару соняшниць та й заєнув ма веї заставкі
ла Тепері нічого. Пакказав пан хорунженко.

зНу, братіку, не журип ся: скоро вихо тобі
буде воля їйти у ченці,є ла по панна
Олена, носупивиш очиці у землю. "Я вже. ви-
брала». собі жених; сказала та й засоромилась
ї почервоніла як рак.

чо А кою
зПана сотника конотопеького, Забрйоху.«
Що печеним гарбузом попоштувала2

сгеє
-- Адже ти, бачить ся, щось пильненько

прилипала до папа Халявського2
»Цур Йому! і не згадуй про нього. А злї-

лай милость, поїдь до нього у Конотоп, та й єка-
жи і попросп, щоб сьогодня, або хоч завтра, не-
хай присила людей за рушниками, а у неділю
1 весїльля.«

-- Та щоб се тобі так ніколи припало У пи-
тав її пан хорунженко, а самого дж за живіт
узнло. шо ви і йому недовго бришкати у мпру.
Ще б може хоч трохи огляділась, а То шити-бі-
лити, завтра великдень

зУмру, коли через тиждень не пійду за пана
сотника ! Я його сьогодня бачила у-ві епі. ШІб
за хороший! яко намальований. А богатий 7 так
і міри нема. Так і переєпла з кишені у кошеню
і гроші усякі, і срібні і золоті, і жемчуг і усике
дороге камішьня.Зділай милоеть, братіку, соколику
лебедику ! Поспішай яко мога. Привези і його 2
собою, привези і людей. щоб кому швидч рупі-
ники подавати... або людей ше треба, і тут пазби-
раємо. тільки його мершій, його ло мене вези!
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Так урагова конотопи відьма нароблла.
мо бідна дівка аж на єтіну дереть-ся та пробі
бажа пана сотника Уласовича Забріоху.

Нічого пану хорунженку робити! Звелїв
снідати подати, їсть і дума. Не удоволов ся і не
надумав ся, забажав обідати : обіда і дума. Далі
як пообідав, та й надумавсь і каже сам собі: Пан

лявський ї у рот нічого не бере, а лан Зарйоха,
не узяв його чорт, не пролива; ще щоб і мене
не перелив. Ну. дарма! віддам сестру за нього
та з год місця молодими поживу. Так пора-
явшись сам з собою. сів на візок та й чкурнув
у Конотоп, прямісінько до пана сотника, Микити
Уласовича Забрйохи.

Тут наша панночка і заходила ся поратись
ї к сватаньню прибпратись: миє, єголи,

 

   

      

 

   

  

  
завки, миеники змива, птицю латра, локшину

 

кришить, горшки наставля, рушники палагожує,
тако що веї наньмички ай позасаповались від та-
кого пораньня.

 

Смутний і невеєелий еслдїв пан єудденко,
Демян Омелянович Халявський. у своїм хуторі
у пуєтій хаті. відкіль ловиганяв усіх із серця.
Ї знай то сердивсь, то сумовав. то лаяв усякого.
хто тільки на думку йому приходив. то сьвітом
нудив, і з журби аж захляв. Як же йому було
і не журитисьУ Панна хорунжівна, шб з Безвере
хого хутора па Сухій балці, Олена Посиповна,
китра побожилась і закляла си, що пі за кого
зазміж ме пійде опріч його, щоб не одип вечір вій
з нею до півночи просидів під вербою, биля
криниці, з котрою він і перетеними обмінивев,

    
  

  

 

 

   



  

   котра йому еввятою Пятінкою забожила що
чільки він вернеть-сї з походу від Чернігова та
пришле людей, то вона зараз і подає рушники,
а він она сеє понадіявшись то у Чериїгорі аї
пять кіп протряс, щоб його пе держали та відо
пустили оженитись, -- що він, вирвавшись з Чер-
нігова. біг як скажений до свого хутора, біг і ніч
і день, і коня занапастив і сам аж засапавиись
ускочив у хату та мерщій і гукнув на Хіврю.
таки євою наньмичку. щоб бігла, дядьків та тро-
юродних братів до нього прикликала. щоб мерщій
брали хліб сьвятий та палички, та їхали б до
панни хорунжівни за рушниками : аж тут йому
Хівря і піднесла пинхву, що, каже, панну хорун-

у (вже просватали за пана сотника конотоп-
ського, Микиту Уласовича Забрйоху, що вже й
рушники подавали, і єватаньня запили. так що
чу! що тільки той, хго не був на еватанімї, той пе
був пяний, а То усї лоском ле подж до другого
півдня; що завтра буде і весїльля, що вже пан-

пущеною (косою. звісно як спрота, по
улицям у Конотопі з пієеньками ходить 1 др
чок збира: що його дядпни понаряжовались і
шійшай у Безверхий хутір короваю бгати ; шо сам
пан Забрйоха приїзцив і поєднав їх сліпого скрип-
ника на весільлі грати. Єеє усе яко повислухо-
вував пан Халявський, та як роззявив рот слу-
хаючи, то він так йому і зоставсь, аж патьоки
потекли. А далі як затрусить ся, неначе у лихо-
манці, очи аж на ліб повилазпли та мов горять, та як
зложив кулаки, як хряпио себе по голові, що на-
вилу устояв і довго чмелів слухав, далі вже як
лочав, мов розперезаннії. лаяти і панну Посп-
ловнуі пана хорунженка і пана Забріоху, і дядьків
і дядин і братів і невісток, і дружок і коровайнить
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і єліпого єкрипника і наньмичку Хіврю! Вже кое
ренив, коретив. вичитував, вичитував, аж піна
йому з рота бє мов у еного.. п далі як ки-
неті-ся до Хіврі! так би її і розтерзав, як-би не
догалала ся та не втекла.

Отто він зоставсь сам собі у хаті та Й су-
мовав і журивсь, і з серпя понарпвав собі з ти
лови волосся повні жмені. Та як здума. що вже
не можно нічим діла поправити, То так і заголо-

   

     

    

сить, аж завиє, мов пан-отцевський хірт, та й по-
дереть-єй на єтіну.

Вже в де ловкмачив себе то по голові
то по грудям кулаччамі тільки що налумав було
головою об є товктись. аж рі! і увійшла у
хату бабуся стара та престаренна, згорбилаєр.
через сплу ноги волоче і паличкою підпираєть-ся.
Вій. поклонилась та й каже: зДобрий-день
тобі. паниченьку !

М панич мовчить, витріщив очи та сопе.
-- зЧему таки в тебе нема ніякого по-

раньня о каже баба. не потураючи, що він дивить
ся на неї мов скажений. 2Ні птиці не патрають,
ні баранця не зарізано і мукп на локшину ніхто
не кришить! Оттак приберись! Завтра в нього
весїльля, а він собі і овва!

Не знаю, де б та оппнилась сля ба!
бпозахруєтіли її кісточки, і хто б то їх ї
цпком опозбирав. як-би Демян Омелянович по
розсердивсь за єїї бабуєйні речи так, що вже не
можно більш! Піни йому повний рот, аж через
край тече, і изика не поверне, тільки труєпть єя,

тв. та екігллть, мов кривпії цуциї
Думка така, що якби ще трохи, то він би з серця
лопнув. Та як таки і стерпіти 7 Тут чоловікові
зовеїм біла, тільки було налагодивсь женити ся і
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людей посилати з а отут йому дівка і під-
несла печеного гарбуза! Та ще-ко яка й дівка У
"Та, що аюбила ся з ним трохи чи не більш году,
щі не одну ніч проспділа з ним під вербою биля
криниці і тут божила ся і заприсягла ся, що ні
за кого не пійде опріч його; а тут, одно то, що
їйде за другого, а друге те, що ійде за пана Жо-
мотопського сотника, Забріоху, над котрим вона
ії за очи і в вічи насьміхала ся. Так як
папу  судденку стерпіти, що після такої
прийшла бабуся, ще й така, Шо гидко ЄКИПУ

У а й та над ним кепкує. Він би, ка-
жу, потрощив би на шматки, як старий деркач,

заперло і він не здужа і повор
шитись, а вона тим часомі каже:

-- зЧого бо ти так лютуєш Мовчи та
диш, та слухай мене. Буду я суча донька, Коли
панна хорунжівна Олена. що з Безверхого хутора.
не буде за тобою ще завтра Чим сьвіт.«

Як сказала йому се бабуся. так він з ра-
дощів аж залрижав. та щось хотів сказати, Та її
не зміг. а тільки вивалив очи та силкуючись
ледве-ледве промовив: зо є

-- зТа буді я шельмовська, анахтемеьі
дочка! щоб мені очи повилазпап. шоб мені ру
і ноги покорчило, щоб мені трясця, щоб на моїй
тварі сїло сімсот пістрячок та болячок,є та і уся-
Жими відьомськими проклинаньними стала про-
жЖапнатись. »коли,: каже, »не зроблю так, що ти

з Оленою завтра у-в утрепі обвінчаєнт си: тільки
слухай мене. Адже ти мене добре зна

Як таки сьому паничеві і не знати Коно-
топської відьми, Явлохи Зубихи (бо се вона була).
жоли вона йому раз язичок піднимала, у-друге
юстуду знимала; так вже дала єя вона йому
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знатись. (гто як почув він се від неї, так на
душі стало йому легше, зараз і орозумів, шо
йому треба робити, та мерщій їй беркиць в ноги
та й просить: зТіточко. голубочко! Зробіть, як
знаєте, зробіть. щоб моя була Олена: цілїсінький
год буду вас рідною матірю звати, куплю плахту,
очіпок. серпанок, чого забажа душа ваша і ва-
шого кота. Тільки дивітесь лишень: вже Олена
дружечок збира, коровайниці вже доси діжу по

поносллн, я пан сотник конотопоький, Ми-
жита Уласович. наняв єліпого скрипника на ве-
єїльлі грати, так ле вже.

Хпбазж й не Явдох: Я йому зроблю
весільля! Нехай аштень укоштуєть-ся, нехай про
труситьбатькові карбованчики для тебе, а/я і його
оженю. Нехай і Олена збира лружечок. нехай по-
чинають приспівовати Микитові, й я знаю, що
зведуть на Демянка. Приньмай ся ж хутко: кажи,
зоб у господі і пекли і варили і чого треба на-
точили, а ти біжи збпрай бояр, свашку, свві-
тику. сгаростів. та якого-небудь батька знайди,
щоб порядок давав.

Агу, пан єудденко повеселійшав:  Хватив
пояс і став підперізоватись та за шапку братись.
щоб ійти за поїздом: а Явдоха, виходючи з хати,
стала весільної співати, та ще й прискакує

 

 

    

  

  

   
    

 

   

У Демянка та батьків много.
А рідного та ші одного.
Та все такі. що напитю ся.
А нікому й пожурити ся.
Усе такі, що пити, гуляти,
Агнікому та порадоньки дати.
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Смутна і невесела убирала си у своїй хаті
панна хорунжівна, Мосиповна (Олена, на євоєму
Безверхому хуторі, що на Сухій балці. І вбира-
Єті»ся і не вбираєть-ся : треїба б то поспішити,
бо вже у селі передзвонили ло утрені у-в один
дзвін і стали у-во веї дзвони дзвонити; треба їй
поспішати до церкви, бо учора на домобвинах так
порадились, щоб їй тут у-в утренї і звінчатись
з КонотопеБким сотником, паном Забріїохою, Ми-
китою Уласовичем, а від хутора до села буде
верстов з пять; так от треба їй поспішати, щоб
звиспіти, -- так шось руки не піднимаються. Уже
вона і розчесала си, вже і коси у дПіОУ шки по-
плела, стала лети покладати. зпрк! щоб ні най-
лучиа скіпдячка, що їй подаровав пан еудденки
її так і узяло із-за плечей: згалавши його, засу-
мовала і трешкп сплаки: Зубиха ж тут так
ії розсипаєть-си. Т єюди шатнеть-ся, і тудимотнеть-
си, і намисто Олепї навязує па шию, і голову
квітча: а онко наридила - то й вибігла мер-
щій на двір. повернулась, на одній нозі против
сонця тричі, пошепоті. щось отаке особі  ни-
шщечком, обвела рукою с. де соло, та Й єказала:

Хто має поспішати,
Нехай пе вийде з
І щоб до сходосонця
Не знайшов нї дверої ні віконця

Увішедши впять у хату, стала знаряй
танночку Олену до вінця: звеліла
жклонитисБ
кого
Стари
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тричі по-

ноги батькові і матері, щщб для та-
учаю знайшли, а далі і братікові рідному.

ій дружці дала пару сьвічечок пятакових
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зали

20 віния, у руки звязати. рушник під ноги
і шага під рушник паламареві за ставник, й далі
тихесенько, щоб ніхте не бачив, дала теж дружиі
якусь кісточку та якийсь-то репяшок, і навчила
її, що і коли з нимп робити. От і пійшла наша
молода з старшою дружкою у село, поспішаючи
ло утрені. щоб там шлюб приньмати з паном
Забриохою, конотопським сотипком, Микиптою Ула-
совичи

Щочк робпаа Явдоха, зоставшись на Без
верхім хуторі? Там дівовала годів сорок дівка,
а звали її Солоха. Бідна та перебідна: ні одежі
у неї не було і нічого. Та пе на одно око сліпі
від паршів волосьєя повилазнло їі голова голі:
сінька зів долоня, уся шля у чиряка і
стряках, аж тече, на щоці огник, зубів недолік,
горбатенька, курноса, Тільки ямка замісць нокі
на одну ногу крива, і правої скарлюченої руки до
рота не піднесе. Оттаку-то кралю Зубиха узявипі,
та й убрала ленти і замієць кіс порозпуєкала
кінці, удягла у чужу євиту, вппрохала намиста
з хрестамп і повязала їй на шию, та як вже
зовеїм убрала, Явдоха посадила її верхи на па-
личку, а сама сіла на другу, пмокнула, ньокнула.
палички і чкурнули скільки духу, аж пил за

    

    

 

  

  

 

   

 

 

 

   

   
 

  
ними хмарою. Прибіги у село до церкви. Яв-

 

 й каже Солосї: "Стій же ти. дівко, на рун-
биля куни, та держи у руці отею маківку.

Який козак прийде та озьме тебе за руку та
уведе віпчатись, не дрочись, не царамонь ся,
вінчайсь сьміливо. Гляди и. дожидай до єход
сонця. тала і дожила, й Явдоха мотну
лась до свого діла.

Олена жо з старшою дружкою знай ійдуть
та поспішають у село, щоб поспіти ло утрені.
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Олена що їйде, то усе вихваля пана Забріоху,
який-то він гарний, чорнявий, повновилий, які
вонього уси штепні і який само увесь лепський
та моторний. Йкожо ійдучи де тільки зійдуть
на перехрестя, то старша дружечка кісточкою, що
дала Явдоха, тричі панну Олену у спину ти-
хонько: єтук, стук. стук! та і промовить: зд
геть, нелюбо!-: то (лена її і пита: зщоб ти, со-
стричко, мено в спину товчеш7 Та то я.
панночко. пірячко зняла, на куптуші було при-
апнло. То Олена і стане виять про пана Ула-
совича казати, та вже не з-гак його похваляє: то
в нього нема таких очиць. як у пана єудденка:
на другім перехрестьті і уси поганійші, чим у пана
Халявського ї вже він і сякий і такий, і стид-
кий і бридкий, і поганий і мерзений. А як дійшли
до церкви, то старша дружечка тихенько з-залу
ії розвизала шнурочок, на чім  повішений був
кашиучок, й у тім капішучці була жабяча задня
права лапкі з неї-ж пересушене серце та л0-
бова кісточка, та Микитового сліду трохи. От як
розвязала, а тої капшучок і спав, так що Олена
ї не счула ся: от вона зараз і крикнула: 2Цур
же йому, пек йому, тому Забріїосї! пе хочу

ста й не хочу за нього за-між! Верпімо си, сестро.
до дому!

-- ЗТа чого-ж вертать сих ка

 

    

 

  

   

  

   

 

   

     

  
  

   

 

  же аружечка :
зпостіймо хоч трохи у церкві: коли жо пан сотник
до тебе підійде, щоб шлюб приньмати, то ти тут
і відкинь ся. Се ще йому егиднійш буде, що при

 людях такий бешкот йому зробиш.
Фтее справди що так! каже Олена: зтаки

тут йому межи очи і нлюну. може У
черкву.

  

  



 

Увійшли у церкву. Панна Йоепповна зирк-
зпрк по церкві -- нема пана Уласовича. Вже
швидко і вийдуть, а його нема. (т вона то по-
червоніє як мак, то побіліє як полотно: усе,
сердешна, боїть ся. щоб він не ввійшов та щоб
не потягнув до пілюбу. Аж ось, тільки що до»

читали ся до во утриє ізбивах», аж шаєсть у
двері: евашки, ебвітлоїки, бояре, друй ідару-
жий. старости, та не прості. усе з панства,
у кунтушах, у черкесках. у сукних таких, що
їльки поцмокай! Ще важнійш були, чим у на-
шого  поповича, що до хвплозохвиї ходив та.

енившись на нашій дяківні, у нас у селі попом
став. А за таким-то поїздом увійшов і молодий...
Хто-жто такий У Олена так і затрусплася. як вздрі-
ла. що се не пан сотник конотопський Уласович,

ь пан судденко Халявський Омелянович, кого
вона так щиро любила. А старша дружечка мер-
щій тим репяхом, щоб відьма дала, та її у епину
човк! та й примовила тихенько: причепись
влять!« Олена після сього так і згоріла, та прос
меж народу пропхала ся до пана Халявського, та
його за руку єїп! і каже: »Бери мене! як хоч. а
бери. Коли жо в тебе є друга. То покажи, де вона,
а я їй, суці. тутоже очи видряпаю. То я було
обожеволіла, тепер вмру, колл мене покинеш є

»Та я-ж за-тим, панночко, і прийшов, щоб
з тобюю закон приняти! еказав пан судденко, та
й потяг її за руку до стільця: а вже піп був
поєднаний. Не забарились, проспівали лозу Пло-
довиту», окрутили круг стільця, звеліли молодим
поціаоватись, вчистили молодого пів копи, та Й
відпустили ло дому. а сами зостали си то сьвічки
тасити, то що.

   

 

  

  

   

  

 

  

 

  

  

  



    

ХП.

Смутний і невеселий ходить по хаті пай
конотопський сотник, Микита Уласович Забріоха,
урядивішись як можно гарнійни і впголившись
чистесенько, і чуб підетригши любесени Ходить
він по хаті. куди ще з вечера приїхав з Коно-
топа у село, шоб у-в утрені вінчати ся з панною
хорунжівною Шосиповною, як учора домовилися.
Тільки що вдариап в давін до утрені, вже він
і скочив, і розбудив пана писаря, Пістряка Ри-
торовича, що покликав його у старші бояре.

Поки дзвонили, наше козацтво голило ся,
обувало ся, одягало ся, і як вже була пора, То
одягнувши нові кримських емушків кожухи, стали
виходити.

-- Та отверзайте, пане Уласович, без
преткновения. Приспі бо час. Нуте-ж, нуте! По-
што над защішкою глумляєтесь? Сокрушайте її
отверзайте врата у сїни. Так комендовав пай Ри-
торович на пана сотника, що знай маца по дво-
рям, та не відчиня.

зАле!є каже Микита Улаєович: зотверзай
ти, коли знайдеш. Бач, нема дверей Їє

-- Чесо радио сиє биєть? каже пан писар:

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  двері суть на празі, а праг на дверях. Возтягніть
лишень плямку.

Та нка тут у чорта плямка 7 Стіна гола,   
    

  
а дверей кат От сам подивись.

Кинувеь пан Пістряк.. хап, хай! мац, ман!
нема дверей, та й плямки не налапа, єама є
стала перед ними. Шука один, шука (о дж у
іє; сварить ся другий і перемінить його, стане
екрізь обмацовати, -- нема та й нема!

 

   



мо 10

Шо за недобра мати У Де у гаєпида поз
дівали ся двері Ух аж екіглить пан Забрійоха. та
з серця ай зубами клаца, бо вже лавно у у
дзвони перелзвонпли.

-- Видіх двері отверзаютції ся сїмо і овамо,
і се не бі! так гарчав Рипгорович, аж патли на

є собі рвучи. Далі каж А що сотворимо, пане
сотнику У Разверзїм обятля і приступім на при-
коеновениє. дондеже сотворимо совокуплениє.

Та кажп мені просто. пане писарю! тепер
не до письма 1« казав йому аж плачучи пан Ула-
сович. «Я й так себе не тямлю, а він ще письмом
очи ковири! Кажи бо просто!

-- Прикосновениє, осязаниє, спріч мацаниє.
адіте вашу деєницю у мою шуїпю, та й будемо

разом мацаниє возпроїзводити круг усїї хати. чи
ше єокриша ся ле двері во онім місці. або чи не
який враг, ненавидяй добра. похити їх.

На-енлу розчухав пан Микита. що писар
хоче робити. От і приняли ся мацати по єтіні.
Один ійде у-в один бік, а аругий у другий: мац,
мац! хап, х зЧи є. Ригорович Ус -- Ність
ї Ходім дальш.е Влять пійшли.

ласовичу 2 "Тфу! бодай вони
остойнох дзвонять. А! морока,

  
  

       

    
ізчезоша яко ДИМ! --
-- Чи обріли, пане

 

  

зелизап! А вжеї »
та й годі!

Облапають уєю хату. зійдуть ся впять до
купи.. нема дверей та й нема! Впять розійдуть
си. той шо сонцю. а другий навпаки сонця, ла-
паю зійдуть ся -- нема! Вже б раді хоч-би
віконце намацать, так і те кат його зна де ліло
ся. Аж плачуть обидва.

Пан Уласович Микита єїв на долівці, та
вай у голос: Вже досп і утреня відійшла, й

 

  

 

    

 



 

  мене панна хору! дожидалась,
та може віке і до дому пійтшла. ОПО лелечко,
лелечко 1.

А пан Пістряк знать щось своє надумав, як
став серед хати, розводить пальцями і тільки що
хотів щось сказати, аж ось брязь плямка! рий
двері!.. шаєть у хату -- Нвдоха Зубиха, їх при-
ятелька, конотопська відьма, щоб сама таку мару
ла них напустила і двері від них сховала!

От і загомопїла на них: »Чи ви подуріли,
чи показпли ся? Якого гаспида ви тут робите
Чомуне ійдете вінчатись? Але за-того вийдуть
з утрені, і молода з дружками давно жде, а вони
тоханьки мнуть!

зх, тітуєю!« на-енлу промовив пай За-
брійоха: отут зовоїм біда.

-- Смущениє велиє учини си, казав Риго-
рович, з підлібя приглядаючись на Зубиху. Єпя
двер, в ню-же произведениє сотворяєт увесь род
человіческий. бисть погибшая, і се паки обріте
ся, но како У не вім!

-- зФоєкажи ти, пане Микито, мені по
людсько, а його ніхто не второпа. Що тут вам
за приведениє було ?є так питала Явдоха, буцім-
лу і ве знала нічого.

2Та тут таке було, казав пан Забрійоха,
зщо як його і росказати! Хтось було двері в пає
вкрав! Вже ми їх лапали, лапали, обмацовали ;
прийшлось бу.ло  про-бі кричати, а ти тут і
війшла. є

-- зТе, те, те! знаю, знаю! каже відьма.
"Бач, суча донька що була наробила! Та яїї
переспорю. Вона ще й не таке хоче з тобою
зробити, та ти це потурай. Іди лишень з бояри-
ном швидче до церкви, та й берп свою дівку.

 

 

 

 

 

    

 

   
   

    

 

  



пеоотаа

Не розглядай, чи вона блен
тільки бери ту. шоб стоїть на рунду
та у руках червону маківку держить. Гляди ж,
не дуже вередуй, і на Олену. хоч і побачиш
де, не кван ся: то буде не вона, а з маківкою
лвоя. Бач. прибігла з Києва дядина пана судденка
Халявського. ще злійша мене, та не а-так зна,
як я. Вона перш в тебе двері вкрала, а тепер
на панночку Олену на а мару. буцімото вона
і сліпа і крива і чиряковата і коростява, і буцім-
то вона зов не вона. Отже ти не парамонь ся,

щоб пеяюха не посьміяла ся над нами. Бінчай ся
сьміливо: а як прийдете від вінця, так я усе
леє відверну і її, стару суку. прожену. Біжіть
же швидшіє Та сеє кажучи, глянула на Ригоро-
вича, тасй мергнула Йому той кахпкнув по
ляківськи, та й єказав сам собі: зДогадавсь Їх

От наші хлопці. пеляковавіти Явлосї усяк
за своє. мерщій пійніли собі. Поки дійшап до
церкви, ай вже усі повиходили, тільки самі попи
зостали ся, де-шщо прибираючт, та з люлей де-хто,
ло еьвічечки міняючи, то зно. А пана Халявського
з молодою та з поїздом і духу не зостало ся. А
Солоха стоїть собі на рундуку, биля купи, маківку
у руках мне і жениха жде.

Пан Микита на неї зирк! так у нього у жи-
воті і похолонуло. Хороша краля! Дививсь, сере
дешний, на неї. та злохнувши важко і каже:
з Щоб то за проява стоїть є

-- Мию, каже писар, яко сий єсть єдиная
їз еедмидесяти дщщерей царя Ірода, їхже він оказ |||
янний породи пагуби ради реда християнського.
блина суть лихорадка. друга лихоманка, третя
тряєця. четверта напрасниця, пята поганка і про-
чиї і прочиї, імже нієть числа. Аз же мию...

      

   

  

 

 

    

     

  
   

  



-- ВІЗ -

зТа не мини бо, пане писарю, а кажи діло.
Чи ее перевертень, чи се вона єправди така є

- 6й, господине! єгда возарю на неї ум-
из очима, то зорю панну Олену, хорунжівну.
Посиповну, превелеліпную дівищю: єгда же раз-
омотряю тріховними, плотекими очима, то обрі
таю її із'їдомою .париками паче мер
усего лиця земли. Аз же мню, яко єпє єсть оба
званиє Явдохи велемудрої. рекше Зубихи,
уєтрої посьміячия ради стресугубо анахтемськи
проклятої відьми київської. Є

з"
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ж, пане писарю, брати є

"а беріть, добродію. Аще совість не за-
зрить, беріть. Сотворіте совокуплениє, а по сово-
куплениї усякоє обаваниє ізчезаєт яко дим їі раз-
лочаєть-ся яко прах перетний.

От пан Уласович підтуг живіт та підійшов
до Солохи. та й каже: зЧи не соізволяєте, пан-
почкі мною пклоб принити У

  

  

А Солоха і загугнивіла : зСвізволю.:
Мерщій побравшись за рученьки, як голуб

з голубкою, і війшли у поркву, та до стільця.

Не забарились, і їх обкрутили. Пан-отець
ік поцілуйтесь'« Пан Забрйоха не дуже
розглядав, обтер уси, та свою гарну молоду мок!
на усю церкву, та з радощів і викинув попові
аж лять алтин. та усе денежками, і пійшов з єво-
сю молодою у Безверхий хутір. А старший
бойрий, пай Пістрик, кишки рве зо є мі та
біга по селу, та збира свій поїзд, щоб шиидче
на посад молодих садовити.

    

  
 



 

з Зо

хи.

Смутний та невеселий стояв, понуривии го- |
лову аж до грудей, пан конотолський сотник Ми-
кита Уласович Забріоха у ШБезверхому хуторі |
биля панських хат. дивлячнеь, шо панна хорун-
зжівна Олена Поспиовна сидить на посаді з паном
судденком Демяном ()меляновичем Халявським,а
били нього стоїть. Солоха! Дівка гарна, чепурна,
одягна.. бо щоб було на ній до вінця позичено, ЧИЇ
плахта чо свита чи нампоточи скіндячки,то усе лю-
де своє познимали, а вона й зосталась голомоза, боз
са, сорочка чорна, дтрява. розхрієтана, і тільки що
шматком етарої плах пялась, та й годі. От
усе убраньня на ній. Оттак-то йому удружила
Йвлоха Зубпха. конотопська відьма, За тої бені-
кет, що він їй і на річиі і над річкою при усій
громаді зробив! А й не віноже то, коли по правді

ти: то поравсь над нею пан Пістряк, він і
пана сотника на се навів: ну, та знаєте, що на
сьвіті усе так їйде: що писар збездільнича, так
йому ї нічого, а суддя з дуру, не знаючи діла.
підпише, так він і у відвіті, на ньому усе лихо
і екладеть-ся.

Стояв, стояв пан Уласович довгенько і ро-
зуму не приложить, що йому теперички на світі
робити! Забіг бпона край сьвіта. так усе шлюбу
не розірве: казав бо при вінчаньні. що зне по-
кину її аж ло смерти». А як гляне у вікно, його
панна Олена єпдить край пана Халявського: як
поелуха, що дружечки прислівують вже не так

ко учора, замісць Микитки та вже Демянка, а
еаїпий екрипник. епдючи у єїнях. що є дух
екрипить Дербенеький мар, йо бісова відьма,

 

   

  

 

  
   

     

   
 

  

 



со ВІД

Явдоха Зубиха, замісць матери сидить у червоних
юхтових чоботах з підковами у пидь, й на голові
кибалка. що усо-то зить, пан Халявський, на;
ровав, та ще вона визпрне ло нього у віконце
ла й глузує над ним: так ажо об поли бєть-єй
руками і зубами клаца.

Пан Ригорович манв було покинути і своє
бояринство і притулити ся до чужого весільли,
бо бачив, що туті страва усяка мудра і горілки
багацько і поштуютьна подряд уєїх, не розбираючи,
хто першу пє а хто вже і пяту

 

  

  

   

  
  

 

так йому і чарки понюхати не ламиЇ у хату ходу
не дали. зЇди, кажуть, собі на евоє весїльля.х От
він подумав. що, каже, зишве покину а мертвого

 

пійду ськати:, плюнув їм через поріг, та й пій-
шов до свого поїзл

От їх лружко зібрав уєїх і каже; зА що
папе сотнику! якого пива наварили, таке будемо
й пити, Чого тутечка будемо розглидати 2 "Треба
своє діло справляти. Поїдемо лишень у Конотоп
треба, як почали. так по законуі екінчати: в:
її не рано.

Поїх:
достали де-чого у пана Ула
прикрили грішне Солошине тіло, стала хоч трохи
че з-так бридка, посадили молодих за стіл, страви
ж було усякої наварено, була ж і горілка. була
й варена. Таки, нічого сказати, було діло з по-
рядком.

Чи співали дружечки чи не співали. чи
танцьовали парубки з дівчатами чи не танцьо-

звали, а мерщій поділили коровай. та й положили
молодих єпати., Здихнув не раз тяжко та важко
лан Уласович. згадуючи, на яких би то мяке-
ееньких подушечках єпав би він з панною

 

 

   

  

   

   ко дали порядок,
овича з материзни,
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   рунжівною і у і теє.. а тут довелось лягати
на своїй паничевській перпні. та ще з коростя-
вою Солохою.. Та ще на ту біду. збираючись на
панні Посиповні женшти ея, Пазьку, таки нань-
мичку свою, щоб йому усегда пієля обід у головці
ськала, відпуєтив до пана писаря до тоги діла. |

 

   
 А еплячи на посаді з євоєю Солохою. як вздрів

Пазьку, що прийшла на весїльля ливити ся, так...
аж оскома його узяла...

Ну, сяк-так переночовали. Яка ні була Со-
лоха, а прийшлось тій, шо замісць матери, по
закону хомут надівати, як водить ся часом по
весільлям у городі. Ще ж лужче пана Уласовича
узяв жаль, як пан Халявський своєю молодою |
прибіг тарадайкою у город покривати ся. Попе-
релу везу на превисоченному дрючці запає!
шовкову та червону-червону, як є
калина. і коням чуби, і музиці ї руки і скрипку |
і чуб і усп червоними лентами  поперевязовали, |
і покривали молодих у церкві. А в нана Микити
Уласовича Забрйохи, хоч є і єтьожки, є й хустки, |
та ба! не вивезло! ШПовів Солоху покривати |
дружко.. на сьмітьтя, по закону. Тихо нашому
планові Забрйосї, та й годі!

Зібрали єй люде, лаголять єя калач розді-
ляти, змовляють ся, чим пана Забріоху даровати.
Сякий-такий. а він є сотипк над сотнею, єтар-
шина, жменею прядива не відбудеш: а коли не
так. то він таки своє коли-небудь віддячить. От
радють ся промеж себе: той хоче баранця, той
порося. той телушку дати, і вже пан Пістряк,
вичайно як шисар, узявши вуголь у руки, хоче
зайпсовати на стіні, хто б подарує, а лружко
збирається викрикати такими голосами, яку хто
скотину подарує, -- аж ось і вбіг козак із Чер-
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нігова і за подав письмо до пана сотника від
самісінького пана полковника чернігівєркого.

Надувсь нашо нано Забрійоха мов індпк.
- став шикати, щоб усі замовчали. і каже: «Цитьте

лшшень, мовчіть! Пане писарю! а прочитай ке
сей лепорт. Бач, мені ніколи: я теперички на

посаді сижу, я молодий. А читай, читай : чи нема
якої новини, або якої милости. Та голоснійш
читай 1:

Поки нан Пістряк читав по складам та зі
тиняв єї над слово-титла, тако ще нічого якоже
став по верхам читати, так ну! -- фігь, фіть, та
й тільки! Там було таке писано, що пана За-
брйоху, таки нашого Микиту Уласовича, за-чим
не послухав пана полковника чернігівського та
не прийшов з хваброю конотопською сотнею у
Чернігов, як йому було писано, а замісць того
заполієковав у єтавку конотопських молодиць та
старих баб. мов платьтя. та з півдеєнтка їх на
смерть утопив: а ладі як вишукав промеж них
відьму, та їй і піддав єя. і чортяці лушу закре-
лостив, та й літав у вирій. мов той птах замор-
ський, що усі аюде бачили і дивовались і поля-
жались, а деяким малим дітим і переполох вили-
вали, так-то добре командовав пан сотник над
своєю сотнею: так те його з сотничества
і змінити...

Якосе почув народ, так і вжахнулись, і сто-
ять роти  порозаявльовавши. а нашо сердешний
Забрйоха сидить. мов гарячим борщем похайнув
ся, і казати б то, і у гораї застряло: і поблід,
і поєйнів, і запінив ся, і сльози пустив. А Ри-
торович йомуі :ж0т е пане сот... чи 7
лак вже пане Микито! так тобі і треба. Ти вже
було луже розібрав ся і вже й писаря не слухав
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і мав умнійший його бути, та бач, у вирій літав.
ча єотничество і пролітав! Се ж ще на першому
листку так шисано, а ось переверпемо на другий,
шоб то там прочитаємо! Може й наш верх буде.
Цитьте ж уєї. слухайте: кого начитаю над вами
сотником, так зараз покланяйтесь йому і на раз
лець з гостинцями їйдіте.

й перевернув папір, уєп розгладив, озире
нув усїх, щоб дивили єя на нього, і кахпенув
тричі по школярськи, і став читати. Як же на-
читав, що кОНОТОПСЬКИМ СОТИНКОМ настаповили не
пого. як він бажав і щиро надіяв ся і з тим і
Забрйоху єкрутив з сотипчества, а з другої сотиї
узяли шсудденка, Демяна ()меляновича пана Ха-
лявськоги а й письмо упуєтив і голову

і довго думав, думав: далі підняв голову
е собі: «Дарма! пілібюсь під нового, та

й булу їм орудовати. Не ловго буде пановати!
ТПошиюі сього у лурні, Його і змінять, тогдї вже
повно я буду. Оєтавай ся ж, пане сот... чи То пак
пане Микито, з євоєю Солохою, а я пійду до не-
вого пана ника, Демяна Омеляновича, ї тей
подарунок. що лагодив тобі на весїльля, понесу
йому на ралець. А хто. хлопиї, зо мною ?є

Я! я аревла громада і потяга
з хати, не вважаючи, що й чарки поналивані і

покраяв. ІТ що то еказати: усі, і
піддружий і бойре і усі розійшлись,

лвеь сам Микита з Солохою; нікому б
трави їсти. (щоб она обід  понаварйовали.

Оттаке-то було веєїльля у Микити  Уласовича
Забрйохи. шо був колись у славному сотенному
містечкобі паном сотником !
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Смутний і певеселий увійшов на другий
день у хату до Микити Уласовича Забрйохи пан
копотонський писар, Прокіп Ригорович Пістряк.
Та увішедіи, так і поточив ся на лаву. схиливе
на стіл ота й заголосиі

Не  задавай жалю, ШРигоровичіх каже
йому Уласович: отут і тако нудно на сьвіт ди-
витись. Чого бо ти виєш, неначе Хиба
чи не напала і на твою Пазьку короста, як па
ю Солоху

-- Бодай усі на сьвіті і Солохи і Пазьки
і Явдохи, усі, усі покоростявіли, то мені і бай-
дуже. Горе. Уласовичу! горе постижо мою утробу
до раздраження!

зА мені що за нуждає казав Мики:
давши, як відійшов від нього Пістряк, почувши,
що його змінили, і не дав йому ніякої порадоньки.
ча ще у вічи і пасьміяв ся.

-- Не возпомяни омоїх первих безла-
жоний, др Нині і аз грішний простоті
содержу ся.

зЯкотакУє епитав Уласович, а Пістряк по
евойому, по письменськи, і росказав, як він прий-
шов до нового сотника прехваброї конотопської
сютиї, Демяна Омеляновича допана Халявського,
і як той, каже, звоозрів на ного гордим окомі
нечистим серцем, аки на пса смердяща», і звелів
йому писати до вельмойного пана полковника
лопорт об такім і об такім ділі. Ригоровичзахотів
помудровати і щоб з поршої пори зануздати пана
сотника по свойому, щоб но дуже бришкав против
писаря. написав по свойому. Пан сотник розчухав,
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шо не так, бо й сам був письменний. каже пи-
сареві; зне так, а писар Йому у-в одвіт: зтак!
я вже знаю, що по мойому лучше буде. Пан
сотник крикнув: ошиши по мойому!є ппсар
каже: -я на те писар, я знаю, як і шо треба є
Йкоже пан сотник розлютуєть-ся. як крикне: зтак
ти вже не писар, сякий-гакий сину! і почав
коренити і батька і матір, поперед Забрйотшиних.
а далї і Пістрякових, і увесь рід їх, а далі саз
мого Пістряка лаяв. лаяв на усі боки, та у по-
тилицю, і вигнав його З ги і змінив його
з писарства. а намість його наєтановив підтшо-
чого, хлопця, блазна.  Єгиже," так закінчив
Пістряк. (не єдпножди за возлобиє чухрах і по
лядвінм поруганоє чиних.

Скажи менї на милость. Ригорович,о питав
Микита Уласович: охте се нам таку капоєть
укрутпву-

-- Оле мені! здихнувши казав ШПістряк:
враг рода человіческаго, Увлоха Зубиха, велико-
їменитая відьма преславної єлободи Конотопа.
Спя-то увозмездила, що й полетів єси, аки птиця
тернатая: вона обуяла і панну хорупжівну, нині
паню Халявську, та ще -- є -- Р еотинчку,
во єже бп іміти непреткновенноє намірениє соїги
ся з тобою у брак: вона і до убптку тебе пре-
проведе: вона і глумленлє над нами вчинила.
похитивши в нає двері: вона преврати гнуєно-
образную твою паню Солоху -- нехай здорова
буде! -- замісць ліпообразної панни (лено і
олружи тебе з нею: вона. вона усьому злу суть
ї випа і причина і предмет. А усе єпє учини у
отмщениє за перуганиє над лядвіями ся. Вотщо
ми її. друже, замісць прочуханки. не сожгохом,
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яко язичницю, хварисейку, садукейку і митарку,
у пещи халдейстій !

зТак подаймо на неї лепорт!« (казав За-
брійоха: знехай вона нам занлатить за безчестя,
що нас позміняли та ще мене на Сожосї оженили.
Нехай її посадють у колоду

-- Овва! здихпув Ригорович і каже: Не
їмать нині власти нал нею ніхто. Пані ничка
учинила їй парчеве возглавиє. опріч очіпок, і
нову намітку і плахту ; а пан сотник Халявський
пристави к ній раба і даде коня і местиика і ді-
лателя, щоб і лрова рубав і воду возив і кота
тодовав. І дана їй власть на усьому лиці зем-
ному і чакловати і обаяти, і глумити ся цілоє
уремя і пол времени.

»Так знаєш, щоб зробимо? Закличемїї, мов
добрі, до себе у гості. Перш почастуєм, а далі
надаєм тусанів ї щоки їй попібєм і зуби останьні
повибиваєм.«

Паюнь, друже, на єпю Явдоху! А паче
усвого повели, господине, унести носатку чого-
небудь. Ось виниймо журби ради. то лучше буде
паче і обаче.

зТа й випиймо-ж!є
От Уласович і гукнув на Солоху, а вопа їм

уточила їі унесла, чого треба було. Стали кру-
жати.  Повиціжовавши гарненько (скільки там,
носаток, з журби ледве розійшлись по хатам.
Т після того що день, то і сходили ся журпти ся,
та знай куликалі, бо нічого їм було більш ро-
бити. Минуло ся панство!
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Закінчаниє.

А сюю повість, або казку, та росказовав мені
покійний Панає Меєюра, коли знаєте, і вона ду-
же довга. Там є таке, що й пан Халявський. Де-
мантаки Омелянович,от що настаповили сотником
у елавному єотенному містечкові Бонотопі намісць

Микити Уласовича ана Забрйохи, дуже швидко
перед начальством щось процвиндрив і його З со-
тенства (змінили. А його жінка, єе-б то Олена
Посиповна. що а панна хорунжівна і попереду
жила у Безверхому хуторі. щоб на Сухій балці,
так щось там... якось-то... Гм! проброїла. не знаю,
зб і як, тільки мужик їй і очіпок збив,

  

  

 

   
 

 

патли пообривав і очи попідбивав, а далі підрі-
зану водив по усьому Конотопу. по вулицям, а
писарю. що намісць Прокопа ФРигоровича Шіс-
тряка єтав. молодий пареть. собою чорнявий та
краспвий, та узяв, та пів голори йому у нодовж
обрив, ча й прогнав від себе. -

Усїм же їм се стало си ось за-щб:
ну Забрлоєї, щоб не здававсь на поєаря,
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а робив сам. як він є начальних, та щоб робив
по правді: щоб слухав. що приказано відо на-
чальства (а то йому начальство предшисує у поход
ійти, може боронити народ від неприятеля, а він
уанвер заполієковати , жінок. бач топити відьом,
щоб вернули дощ на "землю : буцім-то відьми мо-
жуть против небесної сили яку капость на сьбіті
зробити 7Р усо ійде пе божому порелінню) : та щоб

топив народу (бо поки до відьми добрав ся.
екільки дупі згубив позанапрасно): щоб не уда-
вав си у чакловяньня, покплувиш Бога милосерд-
ного (бо чортяка зараз через євою наньмичку
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Зубиху попорав ся над ним добре, що і у вирій
полетів, мов гусак, людям на сьміх

Пістряку Ригоровичу, щоб не обдурйовав
свого начальника, не пошивав його у дурні, а
щоб робив і казав передоним усю правду, щоб
розсердившись па людей не робив їмбіди, як тут
в жінками: на кого сердив ся. й екі,
занапаєтив, у воді потопив і сиріг зоставив; а
що найпуще, щоб не пив так цупко горілки.

1 пану Халявському з його жінкою не ми-
нуло ся: не пожили у ладу. чим зараз ки-
мули ся до відьми? зачим через чаклованьня та
ворожіньня, покинувши закон святий, єобі по-
брали ся? Бге! Хоч і проняли шлюб, та як не
через божу волю, а через Явдоху тачерез її ре-
ляхи та Кісточки сушеної жаби, так воно Усі
і пало прахом.

А що Зубпєї достало ся, так нехай Бог
боронить! Поки пан Халявський був конотопським
сотипком, так пожила у розкоші. Був їй і батрак,
була Й наньмичка від сотника панщиною при-
ставлена, і на ралець ходили до неї люде зараз
після сотнички, і ніхто не сьмів її не тільки відь-
мою або чим взпвати, та ще й величалиїї по
меньню: Семеновна або пані Зубиха. Отдо чого
було прийшло. Як же пана Халявського змінили,
так і на неї увесь мир плюнув. Та вона такп
швидко зачахла, зачавліла і скоро дуба дала. Та
ще не зараз і вмерла. Що вже сграждала! Умира
і не вмпра. і руками і ногами не двига, а єтогне
на усю хату, так що і на вулиці чути було. А тут
ще кіт її розходив ся та нявчить за нею, скільки
є духу!. Оттам то не страшно було!.. Далізі-
рвали стелю, тут де узяв ся ворон, та чорний,
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  чорний : улетячи ту, надлетів над неї. криз
лами махнув -- тут їй амінь. тільки зуби ви-
екалила!.. А кіт так і лопнув як пузир, а ворон.
хто його зна, де і дівсь Нікуди її по людськи
ховати: виволокли я село, Зарили ниць у яму,

прибили оспковим ком та зверху і заплішили,
щоб ще не скочила. Собаці собача смерть!

От вам і конотопська відьма !
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ОТ ТОБІ І СКАРБ!
(Пемсьнячує си дювошу внукови Анденю Алюколндуовичу

Щернані.)

и

 

Чому се по нашому селу, Джигунівці, але
ме видно, щоб хто по вулиці шляв ся "Таки і
малої дитини не побачиш, У-ранці схопило ся
сонечко таке веселеньке і зараз обогріло усюди.
Де була яка калюжка після учорашнього дощику,
не забарила ся висохнути, а де ще дуже у хо-
лодку зоставав ся спіжочок, так і той усе поз
троху пропадав. бо весїньнє сонечко, ле його
тільки забачувало, так його і злизовало. На небі
хочби тобі хмариночка, пташечки співають весе-
ленько, травонька допо вгородам спів яко оте
сукно, дерево, а вже не яке як та верба, розпу-
вуєть-ся. (Угго десята була масна, і Юрія приз
падало (на великодних (сьвитах, так і весна
прийшла у пору, і ло великодня зійшла повідь,
і у полі усе як-раз ійде добре, і ото об Юрії во-
рона у житі сховаєть-ся, і тим-то на сей день
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так на дворі тепленько 1 усюди мов рі так

весело!
Чому-ж се, коли на вулиці так гарно і ве-

село, чому нікого не побачиш, щоб хто вийшов
на вдвіря, або огород копав, або за яким ділом
куди ійшов? Бге! бо то великодна була пятинця,
так уєїм таке ніколи припало, що п сказати не

можно! У кожнім дворі хазяйство робить своє
дйлої старий, обпатравши кабана, розділя його
па шматки і розопла меншими хлопцями, що у
хату до жінки на ковбаєй та на капусту па
празник, а що треба на дальш, на сьвятки, так
посила до молодої невістки у комору, щоб ховала,
поки ще до чого дійдеть-ся. А єю невістку узяли

  

   

  

  

тільки що на пущальній, так ще не дуже що
тямила по господарству. та ще собі з бідности.
узята, так і не знала, що і як за віщо узяти ся,
так тим її і послали у комору, щоб усе попри-

 бирала: яке нужнійш, так щоб клала близче, де
на версї, а чого празниками не потребуєть-ея.
так щоб дальш застановпла.

к у неї бо діло зовсїм не поспіша. Чи
пересуне що, чи переложить, а сама зирк з ко-
мори на дривітню, бо там її Василь на у!
празники нарублює дрівець. Визирне вона з ко-
мори, та і пита мужика.. а об чім? пійдіте ж!
т аби-б що-небудь з ним поговорити, або хоч
подивитись на нього, бо, бачите, не можно нії
зі йому діла покинути Та зійтись, щоб пого-
ворити. Коли ж ні об чім мужика спитати, так
хоч глянути на нього. бо, бачите, давно бачились.
0. щоб ває з молодожонами! Як я і себе згадаю,
так.. ну! усього бувало: і празників не тимпв,
не тепер епоминки! Єх, усе то минуло ся!
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1 Василь же не хитрий! коле колоду, та чи
вларив обухом раз або два, та й зирю на комо-
рячі двері. Так як-раз і є: там Хвенна визирнула!
Диваять ся один ма одиого, як ТИЇ яєочки: Бона
пита об відрі, а він їй про мотовило: що то, як-
би спустити їх до-купи! Так бо старий, упоравии
кабана. приньмаєть-си різати баранця, так знай
покрикує на Васпля, шоб мерщій рубав дрова,
бо наньмичка вийшла з хати за дровами та й
сгоїть порожняком, бо нічого узяти. не нарубав
Василь: виє вона Йому і каже, вже вона і гово-
рить, та знай просить, та ніколи бо йому: ди-
вить ся на свою Хвенну голубку і слухаючи,. що
вона йому ще скаже, нічого пе чує, хоч йому що
над ухом говорить. А що в нього на думці, так
нічого й росказовати, бо і самі здорові дога-
даєтесь!

А хаті тієї наньмички кріпко бажають
і ось нехай лишень війде, то зараз на неї і на-
пустять ся: чому забарилась, зачим трохи дров
унесла 2 бо тільки що вчинили тісто на паску,
так піч треба дуже натоплювати, щоб у ха
дуже тепло та душно, а то тісто перекисне і
паска не вдаєть ся. Тогді лихо старшій невістці,
що хоч і тре год як узята, та ще у-перше
сама пече паску, бо стара мати, будучи її еве-
круха, вже собі стала немошненька і сей годоне
триньмаєть-ся нії за віщо, й тільки, сидячи па
полу, порядок дає та знай гримає, звісно, на не-
звістку Того переложила, того мало положила, то
се не туди, то те не так, звичайно як свекруха,
що вже знайде, за-що моркву скромадити. А у
бідної невієтки і руки і ноги трусять ся. Оборони
Боже, як паска не вдаєть ся! Тогді їй просьвітку
не буде: свекруха єварити мете-ся та попрікати-

    

  

  

  

 

  
     

  
 

 

  

  

 

 

  
  

 

 

  

  
 

  



ме, що за три годи нічого не навчилась і що,
уч і єама ійшла з багатої семі, та мабуть дома

байдики била а господаретва не вчила ся -- так
єї їй попрйоки пуще найусього! Се ж свекружа.
а то і свекор: він хоч і не лаяти-ме, та мовчачи
сердити меть-ся, шо паска невдаха і що йому

її нести меж люде до перкви на посьвя-
щениє. А ятрівка, що така собі шутлива та жар-
ловлива та на прикладки бийка, так та такого
поприклада, таку квітку пришіплить, що і через
тиждень сорому не збудеш. А щоб найпуще, так
оттії зовиці! ті вже по усім уєюдам пійдуть
славити, що невістка не зуміла хороше паски
вчинити і не пригляділа. як вона неклась, Та і
друге прочеє на неї почнуть вигадовати ; а через
них і печи раки!

А нехитрізж і вони! Покинулисамуневістку
з наньмичвою поратись: вона й муки насіяла,
вона й калган. вона і бібки. вона і перець і сіль,
вона усе перетовкла, вона й опару постановила.
вона й пропідпла, вона і діжу з тістом на піч
поставила, вона і яєць набпла: теперички зби-
раєть-ся тієто місити і паску аїнити, та поки ще
до чого, а вона вже так втомила ся. що і рук і
ніг не чує: а тут свекруха знай моркву екрома-
дить: треба ж і до малої дитини кинутись, підло-
жити суху пелюшку, хоч трохи погодовати, бо
бідне вже давно просить та крячить не евоїм
голосом. А старший хлопчих лазить по хаті та
не тимлячи, ЯКИЙ сьогодня день, що нікому не
можно у рот ої рієки узити, знай голосить та до-
жуча матері, просячи цап. А тій бідній матері
така халепа прийшла, що не зна, куди і метну-
тись. Та ше на біду і мужика її нема дома: з її
длїверями, стало бить з євоїми братами, вже під-
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парубочими, та погнали у єлободу на красний
торг яку залишию скотипку продати, та купити,
бач, треба до питої пари борозенного, та дійпу
корову з телям, бо дітвори прибува: у єтаршої
невістки двоє діточок, та і менша вжевід середо
хрестя почула єя.

с наші зовиці
жить, так вони й байдуже! ШПокинули невістку,
а сампої за холодну воду не приньмуться.
брали ся собі противну хату ста пи
оправляють, щб цілий піст писали. Та й мудрі-и
і писанки! Зелені гвоздички з блакитним листям :
а кохвейна рожа на усе яйце і не уписала ся,
так вже і листячко дрібнесеньке вже па самому
кінці ледве притулили. Були з жовтими хвіял-
ками, були і безконечі. А що найкрасча була,
так там о старша, Оршшка, що умудрила ся,
лак, так! Тільки поцмокаєш, дивлячись! Написала
вишневих пташечок. що цілують ся, а кругом
сього яйця та й підписала слова, таки пастоящі

слова, що пан Симейон, дяк таки, їх екомпоновав
і єписав на бумажці

Христоє воскресе вельце!
Понілуймо ся, моє серце!

так Оришка з тії по сама єписовала, та
тількл, не вміючи письма, на лихо собі почала
не з тієї руки, як треба, так хто письменний, той
шічого не розбере і не скаже, щоб воно й є, чи
по слова, чи так що налрипано: як хто непись-
менний, то скажи йому, що то слова, то він і
внати-ме, що то слова написані, і буде дивоватись,
що дівка, та ще й неписьменна, з'уміла слова
списати

Кому-ж се вона таку писанку хорошу та
гарну придбала? Кге! вже пак не кому. як Ти-
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моєї, писаревому епну, що отсе після Провід
подає за нього рушники. а після Ушестя, на
Жлечальній, і веєїльля буде. Так отее-то вона і
збпраєті-си на празник після обід вийти до ко-
апсок і там з Тимохою гарненько похристосовати
ся і дати йому тую писанку. Нехай чи: коли
зуміє: а вже вона не дурно аж чотири шаги
заплатила пану Спмейону за тую рихтму, як він
її вапва.

Сяя ж писанка Тимосї, а у
вона сестрами завтра, у великоди У
місто, у город, та попродавши. накупамть скине
дячок, стрічок, шпалєрів на голуби, шумихи і
усього, чого їм треба: а чого не попродають, так
празниками під колиєками наміниють на горіхи.
ча мочені києлички, на горохвяники і на усякі
ласощі.
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Оттак-то скрізь по усім хатам тогді будо,
та ніколи виє було нїкому і носа на вулицю
виткнути, і хоч усе село обійди, так не зострі-
неш нікого. Аж онде, онде тільки хтось спує
у-подови вулиці. То затюпа, то впять зашкандиба.
то прислухаєть-ся, то озпраєть-ся, то пійде. То
стапе, то назад вернеть-ся..  Хто-й то такий 7
Може захожий відкіля. що не второпа, куди йому
повернути У (Або може то.. Та нічого тут довго
розпитовати, і нігде правди діти: то -- таки без
сорома казка -- то Хома Масляк, ходить собі по
селу та когось вижила.

що то за чоловік той Хома Масля!
Еге! ось бачите: батько його був кріпко за-
можненький усе чумаковав: холив сам по до
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рогам і свого хлопя, Хому, привчав. То ог як
де стануть зорйовати або попасєовати, то поки
жаша укипить, ог чумацтво і росказує, усик, де
хто ходив, що чував і щоб видав; а Хома тут
і слуха; і найбільш усього, як стануть про
екарби росказовати: як один чоловік з дідусем
горбатеньким та на одну ногу кривим і на одно
око сліпим та слипявим зострівсь меж горбами,

лякавшись той чоловік як учистить того ді-
уси по уху, так вій так і розпав сл на єрібні

гроші, аж тільки забрязкотіли, і той чоловік так
розбагатів, що пе можно й подумати, та вискочив
у папи і усе на подушках лежав. Другий роска-
зоваві ик пяниця пізно у-вечері ійшов з шику,

т йому з березинка назуєтріч шкандпба рижа
кобила. коростява та сапата; нечувственний пя-
ниця піткнувсь на неї та й попхнув, а вона так
і розсипалась у золоті копієчки, що цілісїнький
тиждень переносив у озаполі; перестав шити

левадку, постановив вітряк і до ві
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когонап рипоячатно як наєлухав
удову копійку

 

зайобіятт, а усе думав От як
один і другий, тогдї вже разом розбагатію і па-
купаю усього, чого треба.

Як же поховав батбка, так тогді зовеїм
покинув господаретво: усе знай водить ея то
з Донцями, то з старими Запорожцями, що як про-
чуап про
Один роека
якісь-то печери, довгі та глибокі. позавальовані
бочками з грошами золотими, діжки з срібними
рублями, казани з мідними нитаками, і що він
против того єв знає замову і зариа усе

  

  

 

акого. так до нього як плав пливуть.
ує, що ген лам у Маяцькій Засїці

 

 

   

 

    



  

меже узяти, тільки нема чим довезти того дебра.
От Хома і лає пару. другу волів, і посила і жде:
оср-ось хура з усякими грішми прийде, ось прий-
де: не треба буде тогаї робити, тогді усього по-
накупає і розбагатіє. Фіть-Ріть! нема хури. не
вернули ся воли, і Запорожця хво зна де його
ськати, та й як його звати не зна, бо Хома було
пїколи не розпитує, що за чоловікі відкіля? а
так, без у у віддасть, та і
І вже було ніколи не скаже, що його обмануто,
а тільки каже: зчоловічок добрий був, мабуть йому
яка причина стала ся.«

Оттакі-то добрі чоловічки. як разів десять
понавідовали ся до нашого Масляка, так і зостав
ся він, сердека. піший! Жінка було гризе йому
толову і у-ранці і у-вечері, так нічого, він усе
своє: усе з добрими чоловічками водить ся! Сі ж
як побачили, що вже нічим йому за тими боч-
ами посилати, тах стали Йому казати, що у та-

кім і такім місті є екарб-жінка. і не дуже гли-
бокий, тільки на викуп требує намиста, очінків,
грианків, плахот і усього жіночого: тільки єе

положи, то він так зараз і даєть ся, а добра,
добра озьмеш, так видимо-невидимо!

Сеє слухаючи, наш Масляк аж танцює! По-
віднимав У жінки усю обу. віддав доброму
чоловікові і сподіваєть-ся : оєьось приїде, осрось

привезе! Пійшов і сей добрий чоловічок за тими,
котрих тільки і бачили! Дальш так роблячи,
звівсь нашо Масляк ні на-віщо і жінку мов у
старці пустив. Нема ні на ньому, ні на жінці,
ні на діточках і одежі доброї, а їсти. коли жінка
не заробить. так і ложки гуляють.

Те просючи то плачучи, протурила його
жінка об Середохресті на заробітки, чи не добув
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би чого ік сьвяту, шоб було чим розговітиєв.
Потяг Хома до слободи верстов за сїм, і ійде і усо
евоб лума, як би то на скарб наскочити, забрати
його, та тогді б і гадки не мати. Аж ось, ДивИТЬ

ся -- на-зустріч ійде лідусь старенький, малень-
кий, горбатенький, та ще зігнувсь від старости,

так мов при самій землі. Пика йому невмити,
волосься розкудовчене, ніс  невтертий, слина
з рота так і бє, аж запінив ся по усій бороді.

Хома з радощів сам себе не тямить! Чув.
що і як треба у такім робити: зараз підбіг
до лідуся, втер йому ніс, обітер йому ріт -- ні-
чого! дідусь не розсипавсь, а тільки мугиче шось
таке, та веселенько усьміхаючись, знай Пому ни-
зеселько кланяєть-ся.

Хома дума собі: чому сей скарб та не роз-
сипаєть-ся? Еге, знаю! Та з сим словом хряп
дідуся по щоці! а той бебех об землю! Еге, та й
лежить цілісїнький, і скіглить і плаче і стогне,
ї нічого не говорить. Хома подумав, що ще
трохи пого товкмачив, принявсь лежачого піква-
рити. Дідусь не розсшпаєть-си, а Хома знаййого
бебехами годує...

зА щб то ти, чоловіче, робиш? За-що ти
нашого німого старця бєш?є обізвавсь ло нього
чоловік із налуліїсься, та й гукнув на товариство:
а ті так і вискочили з лісу, оборонили старця,
а Хому, шб хоч було і кинув ся на-втікача,
одначеж піймали, руки йому екрутили їі відпро-
вадили до волости. А той дідусь та був собі
зовеїм каліка, та ще й німий, і ійшов по с
прохати милостини ; огтутото його наш Ма
заапав і почав товкмачити, думаючи. щовіп Є
екарб, так нехай, ке, розеиплеть-ся. 0, шоб

| тебе! І сьміх і лихо з ним!

мо ВАЗ

 

   

  

    

     

     

 

   

      



Як же погягап і нашого Хому. так буде
знати! Перш приперли до волорти: обіськали,
розпиталп, тмема і дома нічого, і у кишенї
гуде: ну, так Його у холодну, а сами приняли ся
допроспо та лепорти писати, та було і забули, а
далі ехаменули ся та й відпроваднли у суд. А
там, звіспо, як-би Хома мав що, так один перед
одним де-що б надряпали та й відпустили б його
любенько: а то. як прочитали допроси та поди-
вили ся на карлючки, шо писар підписуючи у-
низ позагинав. що. стало бить. хоч наплюй на
нього, а узяти нічого, так його і у-в острог, а
туї і почали писати -- не против ночи роска-
зуючи -- еправки та очниї єгавки. та евиді-
тельскі побазанпя відбпрато. та.. куди! усього
і не згадаю і не вимовлю. як там у суді зоветь-
ся: а тільки звело си на те, що таки Хомі дали
лобру прочуханку та ще узяли і підписку, шо,

се, здоволен і жаловати ся нігде не будує, та
па сампій чистий четвер і відпуєтили.

Отсе-ж вже над вечір, як православні люде
збирали єя на страсти з сьвічечками ійти та усю
ніч молити ся Богу, а наш Хома Масляк після
тарлації ченчикує до дому, а прю -- циганка
сидить па степку. Ще не провчений, Хома, шоб-
то швидче добреєти ло дому та провідати жінку
та дїточок. -- ні, він ще до тиєї циганки: »По-
зворожи.: каже, змені, чи швидко я розбагатію Ус
А та йому і почала: 2Ї щасливий, і таланливий,
ї у шаєті, у багатстві поживеш: а коли збрешу,
то щоб на мені єорочка пополетиїла, щоб я мерт-
вої зозулі не побачила. щоб и на своїх похоро-
мах поросятпною подавилась! отощо! А тп, дядьку;
ложидай: завтра ло ває у село приїде нашо стар-
шип, так ти пого не прогуляй і усе дожидай ;
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він селом у вас їхати-ме, та і навчить Тебе, Де
твій талан і де твоє щастя. Тепер ійди здоров.с

т Хома і потяг до дому. Прийшов, аж хата
інька, і духа нікого не: і кілочкомза:

бо його зінка, чувншши, що мужиком
ала єї біда, я тут їк празпику нігле було ні-

чого узити. забравши діточок пійшла на усї
празники до своєї братової.

Постукавши екрізь і побачивши, що прить-
мом нема нікого у хаті, Хома постойв, посумовав,

ії і придліг она прислі та тут заночовав, до-
жидаючи, хто то завтра прийде і який йому товк
дасть, що як би то той єкарб знайти.
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ОЮттоєж то наш Хома Масляк, у велпкодну
пятницю, ходить по Джигунівої та розгляда, чі
не ійде якийсь-то старший, що про нього циганка
казала. Ходить собі уподовж вулиці та знов вер-
таєть-ся, та вигляда, й до жінки і до діток йому
і діла нема! ШПому байдуже, що вони у
сїмі празник приньматизмуть і
розговляти-муть ся. Аж зпрк!
міст.. Хома так ї кинув си Вата

Їде то жидівська бричка, пара коней у шлей-
, позжилівськи у дпигель погонич

епдить у еуконних штанях і у скрізь по-
вимережуваній і китицями, мов у Венгерця. що
з лїкамії ходить, й на голові превисоченна шапка
з углами на уєї бі Мати тої знай своїх
патик поганя, та не батіяо а на кнутовищі
у нього удка з здоровенним крюком; і він знай
цмока та тою удкою усюди помахує, та ньока, та
приговорює химерно, не зак, як усі люде коней
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мисьс або тб,поганяють, що -- ньо, паді. шев
а вій усе мов приєпівує: »Передиї з нами, задиї
за нами, а усїх просим вас, ійдіте до нас, до нас;
усіх приньмаємо, усїх екликає

Роззявивши рот. стоїть Масляк і слухаючи
дивуєть-ся, щб се таке Є? Аж ось і мідіхала
бричк: неї виліз. та так проворно, вже стар
чоловік, чи купець-москаль. чи жид-шинкар, не
вгадаєш. Борода б то йому і є, так цапина та ще
лорижа, очи сїрі. та так і бігають, брови густі
та довгі та піирокі, так і напужились як щетина.

  

 

    

 

 

 

 

   

 

Ніс довгий та карлючковатий ї на кінці заго-
   

 
стрений ніби шпилька. Губи тоненькі, я ріт так
від уха та до уха. й як заговорить та роззявить
його, так здоровенна голова з шапкою зовеїм
улізе: а у роті зуби притьмом свинячі. Каптан
на ньому китаєвий, шпрокий та довгий, й пуще
полотнище ззаду так і водочить ся, мов у тиєї
жінки нашого повіренного, що як була міщанкою,
так ходила у спідницях, а як мужик її шморгнув
у дворяне, так почепила таке платьтя. як на
спражніх паньнях, що хвіст так і волочить ся.
Закавраші у каптана теж довгі, що усі пальці
закривали: коса з мишачий хвостик тиліпалаєь
з-під високої дуже шапки з углами та 3 кити-
цями. Ноги у жовтих чоботях з пальцями мов
рукавиці, а на пяті теж був палець, як у собаки:

скрізь тії пальці пролазиликігті, мов у кота
заморського.

Оттакий-то козак як скочив з брички, так
бл усяк злякав ся, а Хомі і нужди мало: так
тильненько та веселенько на нього дивить ся, Ї
зараз полюбив його, мов дядька рідного, та зняв
шапочку і уклопіивсь йому. А той... ось слухайте.
люде добрі, щі тут буде! Замісць того, щоб ї са-
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мому зняти шапку і сказати або добрий-деньабо
помагай-бі тобі, -- ну, ну! він ії шашки не знима
і не покланяєть-ся йому, а сказав: » Наш єси, при-
ятелю!« та й узяв за руку Хому і пійшов з ним
дорогою і розговорює; а машталір з-залу коней
поганя, та євистить та знай своє приговорює:
зПопавсь, попавсь: нашо буде, нає не збуде!»
А Масляк і байдуже, у яку кумпанию ускочив.

Отяк ійдуть, той, шо з Хомою, і каже: Ти
мене, чоловіче, не знаєш

»Ні, дядюшка,є каже Хома.
-- Будеш опісля знати і дяковати; а тепер

не зови мене дядюшкою, бо я швидко тобі стану
за рідного батька, а зови мене пан ІОдун.

»Добре, пане ТЮОдуне!є сказав Хома: а далі
ійшли, ійшли, от Хома і питаєть-ся: Чи ви,
бува, не з Жидів, пане Юдуне?«

-- А по чім ти відгадуєш7
зТа так щось, що ви на речах збпваєтесь

на жидівство (Бо й правда; що сей Юдун дзп-
дзикав, мов справжній кид,)

-- Ні, каже, я не "Кид, я тільки щирий їм
приятель. Чи не знаєш, чоловіче, де тут посто-
яльний ? Треба коней погодовати і за діло принь-
матної

 

  

    

    
 

  

От Хома і привів їх до постояльного.
Ось тут-то ші було, послухайте!
Війшли у велику х: Юдун не пере-

хрестивсь і шапки не зняв, так і сів: а на нього
гаялючи і Хома не хреєтивсь, а тільки шапку
зпявши, єїв биля нього. ПІпнкар не виходить, а
Юдуну і нужди нема; зараз ляп себе по кишені,
щось і забрязкотіло, він ї виняв з кишені повну
пляшку з сивухою і чарку, налив її повнісіньку.
та разом і ковтнув не хрестячись і збудьте ядо-
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е Хомі:
  

ровіс не сказав. Далі налив ще. та Й
зШий, чоловіче, коли хочеш з нами у товаристві
бути. Не дуже на те дивись. що росказують: як

слухати, так і екарбу не ськати. Пий. кажу
тобі, У мою голову.» (Хома вже давно позабував,
який тогдї день був і який гріх пити найбільші
тоглі горілку: аж стрепенув ся, як побачив
чарку. і аж обпдві руки протяг до неї: а Юдун
йому подає та й каже: "Пий же, елнку, мовчачи,
та не мотай рукоює (се-б то, не хрестись.. бач).
7 Хомпо аж жижки трусять ся. куди вже тут
хреститись! мерщій за чарку, та, не обмокуючи
губ. так і влив прокляту чортової роботи епвуху
прямо у пельку. Як проковтнув, і став не сві!
І дивить ся, і нічого не бачить: повитріщав
баньки і не тямить нічого. А Юдун ляп себе по
другій кишені, та й впняв ковбасу, та тільки не
наську. а німецьку, от що і свининою і кошати-
ною і конятиною начинена, от -- Коли знаєте --
лцб пани, цураючись нашої, у Німців купують,
та у смак їдять. Відрізав гарненько скибочку
собі ї Маслякові. А він -- тю-тю дурний! --
тлита, мов попів мурло!

Закусивши алюбенько, от Юдун підніс упять
по чарці та й ляснув себе по щоці. Аж так і
вродплась пряжена яєшня. От Юдун з Хомою і
принялись її уписовати. "Трощить її Масляк на
усї заставки, аж за ухами лящить От до нього
можно примінити: чи зна пес пятницю? Хоч
же він і догаядів ся. що у Юлуна пальці довгі,
чорні. мохнаті та криві. та з предовженними, за-
карлюченими кохтями, та йому і байдуй він
після горілки та пієля ковбаси щедужче полюбив
Юдунаі йому нужди мало. хоч-би він був з пятьма
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Беседуючи, випили і по третій. Юдун п
крутив євої пальці, аж так і вмило си ма столі
печене порося, та аж шшкварчить, таке гаряче.
Соврушили й те. Хома аж кісточки пересмоктав.

А як поїли усе. от Юдун устав | каже Хо-
мі: Давно вже я на тебе націлив, приятелю,
за те, що ти не робині так. як у вас дурні ро-
блять. Не дуже хапаєш ся того хліба робити, не
луже об господарстві убиваєшся, а усе водися
з аюбязними мені людьми. Не дуже дбаєш тую
худобу, а розсилаєнт по скарбам; горілочку
ває, з людьми заїдаємі ся, жінку товчени, п

   

   

 

   

   
за усе сеє ти милійш мені і брата рідного. От
я тебе і знайшов, і тепер ще дужче полюбив тебо
і за твоє послухнянетво, що ти не дуже де-чого
споминав а потрапезовав зо мною, так за те я
тобі стану у великій пригоді. Я усе знаю: знаю,

   що ти хочеш знайти екарі
зХочу, таточку, батечку Ї« перехопив Масляк,

та аж до ніг припав та проспть, щоб навчив, де
його знайти і як узяти.

-- Але, спику! Юдун: без мене піїхто
ме знайде і коли хто не мій, То й не озьме. Завтра
з вечера у ває заходить празник (та, сеє кал
так скривив ся, що ще гидий став), так ти пе
ходи з людьми. куди там вони ійти-м;
чите, йому тяжко було сказати, що ійти-муть до
церкви), а над вечір прийди на узлїсься та й
дожидай. |Як побачиш, що неначе ервічечка
пала, так тиі пійди за нею, куди вона тебе за-
веде. А там -- вже моє діло, будеш дяковати.
Прощай, мій милий синку!

Дивить ся Хома, що Юдун пійшов та. не
відчинтючи дверей, вже його і нема... счез! Хома
Подививсі у вікно: нема машталіра з бричкою,
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і коней чорт-ма, і ворота зачинені і
сунуті. От і дума: що се таке У

Аж ось шинкар вийшов з кімнати і каже:
зЧого ти. Хомо, прийшов і чого у хаті сам собі
гомонів? Підп до дому. тепер не такі дні; я й
проїзжих не приньмаю, хиба доброго чоловіка
против ночи, та й продажі на горілку тепер нема:
ми, благодарю Бога, не жиди, знаємо христи-
янетво. є

Почухав ся Хома, став озиратись, дивить
ся: на столі поросичих кісток нема, а у роті чує
смак від яєшні і меж зубами завязла поросятина.

ї його чести! сюди-туди переминаєть-ся, далі
ліморг з хати мовчки!

Чудний мені наш Хома Масляк! Як таки
він нічого не второпав»  Коли-б сказати пяний
був, а то-ж, визволившись з-під калавуру, ні
ївши ні пивши поспішав до дому, не вечерявиш
та на-тошака ж і по селу блукав. поки з Юдуном
пострічав ся. Так як він не розглядів і не роз-
чумав нічого 7 А тут усе видно, як скло! Чому
у Юдунового каптана заднє полотнище таке
довге, неначе у панеї? Еге! хвіє кривало.
Чому на ньому така висока шапка та ще з угла-
ми? роги бо надіта. Чи чоловіча ж на ньому
твар? Т у річах віп дзпдзикав, мов жид. Аж ось
і стало, що то був чорт, єпражній, настоящий
чорт! Адже усяк, хто бачив чорта, усяк роеказує,
та й патрет його бачимо, що він з хвостом, з ро-
гами, з цапиною бородою, з карлючковатим носом,

з предовженними пальцями та з карлючковатими
кохтями: а тут так усе і було. Та й у речах
лізнати можно було: адже чорти ні по якому
більш не говорють, як по жидівськи. ге, отещб!
А як єказав. що зовуть його Юдуном, так тут
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вже хиба дурень не догадав ся б. Адже звісно,
хто Ода: а то ще сгарше його, Юдуп. Сетак
приміром будучи сказать: кого величають "ваше
благородиєх, а того вже ваше високоблагородиєє
то Юда, а то Юдун. Справка чистая! Н|
увійшли у хату, Юдун не хрестив ся: се ще
дарма, бо є й пани, як жиди, щоб не хрестять ся,
увішедши куди у хату: так їв же ковбасу! Еге!
оттутето і причина! що було Маслякові не дога-
датись, що який се жлд, щі їсть ковбасу і по-
росятину? коли ж сеє усе їсть, так він вже пе
жил, а певно чорт: та чорт і через роги, і через
хвіст, і через руки, і через ноги, і через іменьни,
і через ковбасу, і через порося, і через усе, через
усе, чорт та й чорт. Хоч до ста баб не ходи, а
видно було, що то ср жній чорт. А Масляк не
пізнав. А як-бл було пізнав, то певно від нього,
а може б і від скарбу відцурав ся. Тут же як
увесь глузд загубив і приняв чортяку за доброго
чоловіка та ще й батьком його назвав і аж до
шіг його припадав. так тут вже не жди доброго!
Ще б і тепер можно б діло поправити, так йому
усе байдуже і він вернувсь у село, і ійдучи
більш нї об чім не дума, коли-б то шівидче до
завтріїого, щоб пійти на узслієься та побачити, як
сьвічечка палати-ме.. "Та з єею думкою прийшов
до сьвістп і не заходючи у хату, нужди мало ні
про жінку ні про діточок і чим вони розговіють
ся (гаразд, що сам розговівсь у  великодну
лятницю ковбасою та яєшнею.. 0, бодай тебе!),
лійшов на тік, заліз солому, тепленько, лю-
бенько, там і захріп після чортячого бенкету.
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Отже і великодна субота. От і сонечко за-
ходить. Смерка. Ударпли у великий дзвін до
церков на діяниє  Хазяйки мотнули ся лагодити
усе на завтре, горшки постановили по печам
у-в однім борщ з яловичиною, у другім капуста
з євининою, іще юшка з локшиною та з молодою
бараниною, печений гусак годований з підлевою,
та на закуску молошна кана. От постановивши
тю печам, затушковали, нехай стоїть, щоб завтра
вже ради празника не поратись коло нього. Далії
стара звеліла невісткам послати на стіл скатерть
та й становити усе, що треба завтра на посьва-
щениє. Постановили зараз паску. Та й мудра-ж
придалась! височенька, легесенька, чепурна, не
репнула; а як її помазали зверху шапраном, так
аж полиекуєть-ся, жовта та прежовта! хочеби і у
якого пана така була!.. Затим-то старша невістка,
уноєючи її у хату. ійде і земаї від радощів під

«собою не чує, бо бачить. що як уздріла її све-
круха, так і видно, що радесенька і не грима на
неї, і хоче б то всьміхнутись, та здержуєть-ся,
щоб невістка не закоплапла губи, що вже вона

зна. От свекруха, оглядівши усю кругом, ба-
чить, що нічого притьмом сказати, та усе таки,
звісно як свекруха, зирнула на старого, щоб л6-
жав на полу, спочивав після трудів, та й каже:
зНкоя ще була дівкою та жила у дядини, то було
як спеч! так оттака!: та й приміря ру-
кою у аршин за-ввишки.

Отие-ж невістка таки сього їй не епустила
та зараз і відрізала: »Адже-ж ви, мамо, і тутечка
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  усе порядковали : і чого сі
запарйовати і місити...х

Нічого евекруєсї робити, перехопила зараз
і каже: зА баранець де?

От постановили невістки і баранця,і порося,
ї крашанки, і сало, і соли грудку, і хріну корі-
нець, і усе, та й покрили хустками, у чому завтра
нести усе на посьвяшениє.

Се жпораються невістки, а дочки, дівкиде?
Еге! Звісно, що мати їми не так орудує, як не-
вістками. На невістку скаже »А внеєй, доню,
дрівець! а затопи, доню, піч! а перестав єюди.
доню, жлуктоїє« та усе доню, та усе з ласкою.
АХ на дочку так усе гримаючи: ззЧидовготобі ка-
зати, щобти достала оттам борщ та пополудно-
вала? чи ти, дурна, знаєш, що як ти обідала, та
й доси нічого не їла?« Або: Чи логоворюсь я
тобі, щоб ти покинула прясти та ляговилась
швидче єпати У Бач, яка шнеслухняна! (Лихо
з нею!

Оттак-то усі матери нападають н:
Так і тут: мати застановила ЛЇвч;
чечку засьвітити та перед образами приліпити,
голуби, шо наробилиза піст з нпалерів, попри-
чіпляти до єтелі; далі й гримнула на них: »Та
доки вам там возитись?  Шдіте швидче та вби-
райтесь гарненько! Хиба не чуєте, що до церков
дзвонюті Але усе кричи та ворчи на ни
А далі ке невісткам: А ви, мої невісточки,
голубочки, змийте з мпеника, попереполосчіте мп-
сочки, талірочки, ложечки поперемивайте, батьків
ніж вигостріть -- печене краяти, лавочки позми-
вайте, хату виметіть. та вже хоч не дуже при-
бпрайтесь, а поспішайте до церкви.є

ьки положити, як
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озприулась до старого, аж у нього
елізоньки на очицях! Чого бо ти. Уласе, мов
журиш еяУ От празник заходить, хвали Бога, та
повеселійшай. Уставай же, уставай, та ійди на
оліяниє. От бач, яка пає ороша прида-

сь! От і печений баранчик і поросятко дуже
ро епечене. Та таки і усього удоволь, як і у

людей: нічого гнівити Бога мплосердного с
-- зТа язк отсе, Домахо, лежу, дивлюсь,

що тут напорано, та й згадав, як ми з тобою
побрали ся: не було в нає ні кола ні двора, як
лам кажу без чарки горілки і без жодної
хусточки відбули весільля своє: не було в нас
ні батьків, людей, ні музики, нікому і ні під
б було танцьовати звієно, хто до єпріт, та ще
й до бідних пійде? Не вепіли одружити ся, ти
по наньмам. а я в батраки.. усього випили! Те-
пер же, гляди, Домаєю! є й хата, є й господар-
ство, діточками Бог благословив, і усїм нас на-
градив. що й самі довольні і є бідному за Христа-
ради подати. Спаси-бі тобі!«

Та як єкочить з полу, як пригорне до
серця своюстару, як заплаче гірко, і каже: »Спа-
сц-бі тобі. моя старенька! через тебе, через твою
добрієть, через твої труди нас Бог благословив
уєїм, усїм. Ходімо ж до церкви, подякуймо за
Пого милости! Я усе оліяниє простою у церкві
чи дасть Бог діжлати на той год! Та й ви, мо-
долі, не барітесь, ійдіте півпдче до церкви, та пе
сидіте на цвинтарі: там тільки пуєтота та гріхо-
водетво, Стійте у церкві та с) ухайте: ніч недовга,
не забарять єя Христа дочитатись;  виепитесь
опісля. Сказав, та й пійшов тихою ступою, під-
пираючись паличкою.

   

  

  

  

 

  

  
 

 

  
  

     



  

 

Стара стала Богу молити ся, поки молоді
поубирають си, а ті собі і мотнулись: от дівчата
кинули ся у противну хату: а там на єтіні край
віконця дзеркало в них було, так шматочог як
з пятак, десто чи вупили чи випрохали у пан-
ськім дворі та й придінили тістом до сіїни. От
і кинули ся до того дзеркала  скиндячки на
толову собі покладати, косі квітчати, намисто на
шию чіплят плахти, запаски, червоні баєві
нки, суконні панчішки, червоні черевички;
шовдягали нові білі свитки, шитими рушничками
лідперезались і пійшли собі мовчки, як тиї
лавочки. -

Поки ж вони одягали си, невістки знай у
противну хату рий та рип "То буцім-го вогню
достати, то чаллїю узяти, а тут аби-б уздріти, як
вийдуть відтіли дівчата, бо й їм, молодицям,
треба було кинутись до дзеркала, так при дівча-
тах бо не можно: зараз сьміяти-муть ся, що Й
замужні, а чепурять єй: хиба без дзеркала вже
і не вберуть си? Як вийшли дівчата, то й
кинулись молодиці до того дзеркала: бачите, у
старшої невістки два очіпки, єдино блакитний,
другий вишневий, та третій караблик; так вона
хотіла приміряти, що їй буде краєче до лиця, чи
який очіпок, чи караблик? Так як ти його без
дзеркала вгадає? А молодша невістка дурна ще,
недавно пійшла за-між, не зна, щоб до чого: Хо-
тіла пак голову повязати платком, так старша

- не звеліла, бо для такого празника звичайнійш
| узяти на голову очіпок. От як  впрядились,

нійшай і єї.
А там і парубоцтво з старшими, жонатими

братами, попідголювавши чуби, повдягаціши нові
евити з  уразівського сукна,  підперезавшись
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штепненько, повбували нові шкапові чоботи
з підковами, що ще з пятниці мо
звісно, діти заможного батька, так їм-то у розкоші
ї жити! побравши нові шапки козацькі, повалили
лавою до церкви: та не до церкви: вже щоб
парубок та так прямо і дійшов? БЕ. ні! ще їм
треба побиля цвинтаря засідати, та як ійти-ме
купка дівчат, так треба кинутись на них, розпу
дитиїх, ту вщипнути, ту помняти,тій тусана дати...
З Там ще й на цвинтарі, і там не без іграшої
де побачуть. що на рундуках полягали дівчата,
так їх і поперекидають: або де купка єпдить. То
підкрадуть ся та по ведмежому і ревнуть, -- аті
ехоплють ся, біжать, регочуть ся. лають. Що то
молодиі літа! Було се колись і за нами! Ех. та
минуло єя! що вже і споминати !

 

  

  

   

  

   

А батьки і матери і усяк старий народ, уєї

 

у церкві, повнісінька набралась. Стоять з поза-
сьвічуваними сьвічками, хто єлуха, а хТо і окунів
ловить, елухаючи, як славно чита діяниє попович
хвильозог, шб відпросив ся з буреп на празники
до нас у село. Та що за голос! чита, а сам як
кармазин червоний від натуги, піт з нього так
і котить ся, а він викрикує та голос виводить не
ма точках, а де строфа кінчаєть-ся : хоч на подо-
вині слова. То так і викрикне, аж луна по ліс
мійде у одчинені двері. Так гарно. так гарно, що
усе б його і слухав. Ну, та й звісно пак: вже він
не даром в буреї вчить си. він на те хвильозог!

УЧ

Дезжонат Маєля: Може він биля попо-
вича стоїть та прислухаєть-ся, як тої гарно чита 2
Або може притулившись до стіни промеж старих

 

  

 

  
    

  

   



зай
, - З

людей та туди-ж з ними дріма? Або чи не у тій
купці, щб тен у куточку зібрали ся круг і
Симейона, пашого таки дяка, та слухають, як вій
там шепчучи росказує, яке-то лихо людям буде,
як народить ся анцихриєт та буде православних
людей мучити а за жидів заступатись і їх жало-
вати: як набіжать Гоги та Магоги, мов кримеьі
"Татарва, та у тих людей, що не шановали ду-
ховного чину та не становили часто обідів, та
будуть усю худобу одбирати, та нею жидів та
циганів наділяти. Так, кажу, чи не промеж тими
слухателями і нанг Хома? Не знаю! Якби пак
там був, то може сплакнув би, слухаючи пана
дяка, як і єтарий Кирик, що слухав-слухав,
тплакав-плакав. та дивлячись на дяка, що ТОЙ ди
употів росказуючи, виняв з кишені гаманець,
розвязав, та Й дав 1 а
молитви дяку. Оттаке 6 добре діло і Масляк
зробив би, як-би там буві не було ж то
його там.. та і по усій церкві Його не видно.
Та дезж він?

Але! де! Він того не забув, що приятель
його Юдун та наказував йому добре, щоб з ве-
чера, як люде зберуть ся у церкву, так щоб він
вийшов на узаїсься; отже то він туди і потяг,
ще тільки сонечко стало єпускатись на за: Ліг,
сердешиий, край їсься ї дожидаєть-ся від свого
приятеля Юдуна звіст

Аж ось -- ще не гаразд і смеркло, й вже
лальш у лісі запалала мов сьвічечка, та не так
торючи, як таки сьвічка, щоб огонь був або чер-
воний або жовтий, а чортячим огнем, як горілка
торпть, синім огнем. От наш Масляк так і здриг-
нув, та не з переляку (бо вже, побратавшшись
з старшим чортом, він вже маненьких зовеїм пе
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бояв ся), а з ралощів. що ог Юдун не збрехав
і що от-от дасть йому скарби! Побачивши тую
сьвічечку, мерщій до неї, а вона від нього дальш

  

   

у лїє: він за нею, а вона від нього, та усе дальш,
усе дальш у2 к засапавсь наш Хома, біжучи
до неї, так не дожене. Вже вона його і далеченько
завела. вже Хома, чіпляючись за голяки то за
леньки, порвав і матню у штанів і рукава у євити,
бо так напроєтець і чеше, по колодьдям спотика»
ється і вже не десять разів лобом ціловав ся
з хамлом, що по-під ногами йому плутало ся,
і вже й шапки кат-ма: та йому і байдуже: хоч
усього рішити ся. бо от вже швидко добіжить ло
сьвічечки, от-от схопить скарб...

"Тривай лишень Хомо, Миколу звалиш, як
там кажуть Біжить. біжить, аж ось Йому на зу-
стріч двоє маненьких чоргяточок: хоч на них
було і платьтячко дівоче, та тільки наскрізь і
сьвітить ся, і руки голі і шиї голі, точнісїнько як
на паньнях, що у городі берлинами роз'їзжають,
а самі ті чортенята чорні мов циганчата. От за»

і кинулись до Масляка та й загирготали не
У а по панськи, як той Хранцуз вчить

паненят, шо таки у нашому селі. Масляк вилупив
на них очи, дивить ся і нічого не второпа, шо
вони йому і говорють. От чортенята зареготались,
та і каже одна одній: зми думали, що він пан
який, та й заговорили до нього по нашому, по
хранцюзьки, аж він, бачу. сього не втне.с Та й
стали кивати на нього та й кажуть по свойому:
»Ало, мусьє. ало, вене ісі.« -- От коли по с0-
бачому,є каже Хома, ото і я розберу, бо чував,
як паневкий Іванька розговорює з тарсоном.х Та
і пійшов за ними. Недалеко відійшов, аж ось
тут Юдун і є, стоїть і дожида Його. УВупан на
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ньому добрий, рукава з вильотами і вже хоч із-
тід жупана і виейть предовженний хвіст, та Ю-
дуп його пе хова, ома його вже пе бі
Протяг йому мохнату руку і карлючковатими
мальцями узяв Хому за руку і повів за собою
ло шатрів, та й к:
прийшов: будеш менедо віку згадувати. А путе!

косе тільки гукнув, так поли у шатра
і впали: а під шатром чого-то там не було? За
довгими столами, скатертями понакриваними, си-
дять чорти з чортихами, попаровавшись. Та що-ж
то за порозряжувані! У яких-го каптанах! у
яких ребропта: 1 льки вже ні під квітками, ні
під пірями і ні під яким брилем і нії під якими
кучерями не можно було поховати рогів, так
і стирчать. Таки усі були, як настояще городське
панство.

А на столах страви, страви, так батечку
мій! Там і усякого мяса, і поченого і вареного,
і в юшках і з підлевою, там і яєшиї, і тертий
хрін з еметаною до пороеятини, і холодцю з ра-
ками і з просільною осятринкою, було там і ва-
харне морожене, що москаль у городі продає,
і фигпої родзники і чорнослив і горіхи самі ми-
шаловкиі павидлла усякі.. Та чого там і не було!
Мпеки і тарілки, і ножики з виделками і ложки,
усе ж то срібряні: чарочки усякої міриі стакани,
усе хрустальне, так і сьяє, мов у тій лавці, що
об ярмарці у городі ташуєть-ся. А пляшок жето,
пляшок з напитками! Було і ренське, було і дон
ське, що по четвертаку бутилка: були усякії
вина, і червоне і жовте: були плянтки і засмо-
лювані і дротом позаплітовані; була і вишнівка
ї тернівка і дулівка; було і пиво кабацьке, так
дешевеньке, для усякого розходу, та був і гру-
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 шевий кває вже єпитий. А усякі горілки окроме
етояли, та і до біса-я: їх там було! Була і пінна
ї полугарнаі запіканка і полинькова і корінькова,
і на калган і на соснові шишки гната, усяка,
усяка була, якої який чорт забажа, так усяка йому
є. Придбали добре: мабуть не боялись ні обізд-
чиків ні вийомки. Пожалуй, так далеко у лїс за-
бравшись, так можно не боятисьі самого главного
повіреного з корчемним засідателем. Нехай би де
у дпетанциї так розташовались, дали б їм зараз
першо, хоч-би і перечорт був: зараз би потаєкали
у полицію та затасовали би у яму, та к допросу
пляшки б і усяка посудпна порозпроладала б і
вже й не шукай, а сам, хоч-бп самий страшенний
чорт, спдів би потп у ямі, аж поки не зніс бл.
трошей за уєяку пляші як і за відро. Вони

 

 

   

 

   

  

 

і чорту не подивлють ся у зуби, знаємо їх!
От як отее усе Хома Маєляк розглядав,

зараз Юдун йому 1 каже: Моєї девитої жінки
пасербиця та у сьоме ійде за-між ще за парубка,
так я отсе справляю веєїльля. Сідай, Хомо, з па-
ми, повечеряй, а діло наше буде опісля. Та й
посадив його биля чортихи. щоб сама собі без
пари сумовала.

Сів наш Масляк і розперезав ся, щоб то
добре і наїстись і напитись на чортячім весіллі.
Піднесли йому горілки, і випив такі повну, та
не віддихаючи зараз і ло другій; от і поставили
Ппому на талірочці капусти з яловичиною, він і
принявсь за неї. Як хлисне, як опечеть-ся!.. айс
сльози йому покотили єя, трохи не крикнув.
З-роду пак не їв єрібною ложкою. і не знав, що
треба студити. От чортиха і стала його вчити, як
тою ложкою треба т і як мясо краяти, Тільки
він з сею чортихою заговоривсь. зпрк! вже та-
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лірки й нема. вже і счистив чортьонок у курти
що талірки переміня. З голоду мабуть, може три
дии не їв. так став гостей обдурювати: який за-
дивить ся, так віп зараз талірку 1 хвата, хочби
зовеїм і не почата. Десь бачив, як у великих панів
лонці роблють. Так Хома лустивсь на хитрощі:

як йому подадуть яку страву, то вій одною |у
кою придержує талірку, а другою мота; як ви-
чистить зовсїм, тогді і ткне її у зуби хлопцеві.
А напитки, тільки якого нальлють, тако мерщій
у пельку. Не дуже і до чортихи озивав ся, що
усе його зальмала і дещо вигадувала і апекотала
Його по-троху.

    

  

  
    

    

 

   

 

ГУТІ

Еге! та хоч нашо М:  як пивусякії напитки,
як сам опісля росказував, що, каже, зпив мадьору.
шатай-моргай, шатай-на-хвіст, ресвес, барбоськ
шальпаньеку і порчене пиво.» 1 чого-то він там
не пив, та зовсїм же то не пяний устав ї:
обід. Бо тільки що поуставали, зараз Ідунігук-
чув: »музика грай!« Де у чорта вона і узялась!
Аж шестеро жидків, хто на екрипку, хто на баса.
хто на дудку, па цимбали, на бубен, так і вчи-
стили метелиці. Як же піднилось усе чортяцтво,
-- батечки! І сам старий Юдун туди-ж за моло-
дими, аж засапав ся. А Масляк же то наш, так
той-то, щоб улру свому названому батькові.
так тоїї-то носить ся, от вже носить ся! Тріїох
чортих перетанцьовав, усі чоботи євої пробив,
вибиваючи гоцака, і щезк було ухопив двох
сьвіжих чортих, що повирижували си ами,
і коси на голови поклали, і екиидичии положил

ти почілляли, огоухопив їх, та й гукнув
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на музпку: зграй дудочки!« Так Юдун прийшов
до нього, узяв за руку, та й каже: »Годі-ж, годі,
угамуй ся! Вже бач розсьвіло, се вже наша
ніч починаєть-ся, треба молодих спати клаєти.
Коли схочеш, побудеш з нами до вечера: то
пійдуть приданки з перезвою гукати, коли-то ще
до того дійдеть-ся, то й ти з ними погуляєш, а
поки я об твоїм ділі поговорю.с

Батечку, голубчику! Що хоч роби зо мною,
тільки дай мені знайти скарб, хоч з півсотні ді-
жок з золотими !є Так казав Масляк, усе низенько
кланяючись Юдуну.

Щоб вже півсотні
Юдун: се і мені стидно та
сам знаю, скільки і чого тобі дам. Буде на увесь
твій ві! пви, пий, гуляй, на щоб хоч трать. усе
в тебе будуть гроші безпереводно. Тільки чим ти
мені відлячиш?

зТа шо потребуєте!« аж крикнув Хома, ду-
маючи. що от-от на нього гроші так і посипають
ся: зщб потребуєте, усе перед вами: хочете ду-
шу узяти, зараз вам її і заручу, тільки дайте
довше погуляти.

-- А на чорта мені таке сьмітьтя! сказав
ЮЮдун. Душу! Та вона вже давнісїнько моя! Та
й прислужив ся добром! Знай. друже, такої ми-
зерної душі, як твоя. в мене й послідній хлопець
за нюх кабаки не озьме. Ми і з краєчими вже
не знаємо куди дітись. Було колись. так давно,
що і за такою парішівою душею, як твоя, так усі
табуром ходим, щоб її заполонити. бо дуже в наб
у пеклі було просторно і ніким було орудовати:

мі чорти усю панщину відбували. А тепер вже
не так: не таке ВУ спасп-бі людям, і пекло
стало, як -- коли чував -- пан Котляревський
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котрохи тобі дати. Я
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списав. Перш було. як який грішний попаде сюди,
лак і то навдивовижу : та Й то бували все то душо-
тубці, те зміпники, то харцизяки : а як колисьраз
привели одного екоромиика, що в середу їв мов
той цуцик екоромне, а жінку, щі від живого му-
жика та. прала другому сорочечку і усеє прочеє.
так таке наведениє було. що ну! Усї чорти по-
жидали роботу, та хто колодки, а хто на плоти,

на хати, єкрізь товпаять єя. що як би то поди-
витись на таких грішників, що ще з роду їх і не
бачили! Таки точиїсїнько як на ведмедів збігли
ся дивити ся, так і на них. А далі, далі, спаси-бі
людям. як резвередовались та розібрались добре.
та пустили на всі заставки, так і дотовпу нема
У п Та й чертам полегінало: перш було
чорти і на дривітні колодьдя колють, чорти і
пічкурами, чорти і за смолою і за вугільлям.
жуди ні умай, усе вони. усе вони, сердешні,
відбували, щоб тільки тих грішників По казанам
уконтентовати : а віддихнути, а пожартовати ме:
собою -- бо і меж ними є і молоді і усякої на-
тури -- хоч поборотись, або у скраклі, та й до
самого зкениханьня ніколи було: і ніч і день.
ії ніч і день на панщині. Чорт їх зна, як вони
ще виздихали від такої надсади. Я й етаришна
над онимип, та й мені лихо було: нікого було і у
двір узяти від панщини ; не було в мене ні ку
харя ні хлопця ні матталіра, сам собі було і обі-
-о варю ї жоня наповаю і чоботи латаю, і ще

екрізб оббігаю та назпрну, де і як хлопці мої

справляють ся. Тільки така і була, що платьтячко
моє перемивала та коли було головку змиє, а
після обід поськає вже без сього мені не можно,
бо я трошки собі панської натури. Як оже надо
дали від вас, не знаю після чого і від чого --

ТВОРИ КВІТКИ 1.
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ькп де-хто росказу!
-- та як посипалидо Н:
де їх у єпна і дівати.
і енилють!

-- Отої векочили якось-то "Кид і Хранцуз,
ЗКид зараз порядивеь парові печі етроїти, щоб
менш кошту тратити а грішників дужче при-
шкварювати : та й перебрав же, вражий спи. до
гаспида грошей і пообманював таки пекельного
і клюшника 1 Токового і деяких прочих приказ-
них, та таки зробив паровики славні, шо навряд
і у Вололальких винокурів так добре, як у нас
у пеклі. Тільки-ж щоб? Узяв та й вивів трубницю
у ту землю, де Хранцуз живе: так як пустили
паровики на роботу. лушиики повідкривали, те
дим з наших паровиків і повалить до Хранцуя
Ті зараз показють ся, збісять ся.. давай різатись
Їм же там і нужди мало, а мені тогдї найгірше
лихо. Як о поводі вода, так душі посилають ся
після того ли. що ніяким побитом і не спра-
виш ся. Той прибіг, пашпорт показує; той пита,
куди, у яку кучу, до якого діда ійти: той свою
біду росказує, що він на тім сьвіті покинув. хто
він там був. що робив. А вже письменні -- Так
ті мені найгірш усїх. Як єтануть мені віршами
читати, а лругі мене зопиняти, що я напротив
граматики яке слово сказав. То я плюну їм межі
очи та й утікаю до дому. (тгака-то мені ха-
лопа була!

шояк люде умнійшті стали,
так батечки! я не зпав.

аки так і єнпають, так
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-- Та епаси-бі, Хранпуз тей, шоб з ЗКидом
о омеце уєкочив, той принявсь порядкевать, За-



  

 

раз к реба вам, мусьє. по панськиї
жити, а то грійшики вас замучуть.є

-- ЗШз отого, що буду по шанськи жи-
ти? УМсезж таки треба коло них поратись, й коло
мене і нікому панькатись.«

зОзьмім, каже, усїх чортів приєлугу.«
-- зА на панщинї хто зостанеть-ся2 Т пічки

погаємуть, казани і єковороди попростиваютьє
зНо, но, мусьє, каже він: зуєє буде фор-

бе. Поки будеш просто яшти, уся робота на тобі
лежати-меть, а як станеш жити пе панськи, тоі
діла тобі ніякого не буде, будеш на подушках
довго спати. і пити і гуляти, а слава буде ійти.
що усе ти сам трудиш ся. «Іягай лишень, муєве,
спати; завтра устанопі, подивиш су і сам ска
жеш: фор-бе.«

-- От я послухав його і дав йому волю ри
бити, ші він хоче. Прокинувсь, ще стало на

аньматись, а  Хранцу: Но, но.
куш, каже, спи. Коли пап, так і роби по

анськи, пани не устають досьвіта я тобі скажу,
коли поря буде уставати.« От я і захріп впять.
"Та вже середу-дня увійшов він до моне та й к:

се: з0ттепер пора. уставай, мусьє!. Зараз і по-
дав мені і чаю і кохве, гарячого та гарячого :
онічого робий хоч погано, й пю, бо пани пють
ої Хранцуз велить. Далі ввійшов я у свою є
ташцю, аж  побиля дверей стоять усе чорти у

ттанах, позументами пообитвованих, стоять і не
поворушуть си і пильненько мені в вічи ди-
влять си. Я їх нічого не питаю, вони мені пічого
не кажуть. Тільки що хотів я у кімнату пійти,
зараї троє кинулись їх мені двері відчиняти.
зБгеє думаю собі: се вже я паном єтав. по

стреба трудити ся самому і дверей відчиняти.

   

  
 

 

  

   

  
  

   

  

     

 

   

  

  

  
    

 



 

  Я зазирнув у прохожу. аж там грішників найшло
нових до пропаєти А одип чорт, у каптанї у Хоє
рошому, круг їх ходить та їм реєбалує: зпашому
пану ніколи, такого діла прийшло, що не то що
приходьте завтра, а кому пильна нужда, пода
вайте бумаги.«  Повіялись мої грішники вон
з хати, а я з Хранцузом зких, ких, ких, ких»,
аж лягаємо та сьміємо ся. що пооблурювали на-
тоді: вони думають, що мені ліла багацько. що
ніколи і носа втерти, а ми тут з Хранцузом ви-
шили на калган гнатої та сокрушили печене по-
рося та пряжену яєшню. І хто б то ні приходив
опісля, через увесь день. зараз мої лакеї і кажуть:
пану ніколи, ліла багацько! А я увеєденички

то подуїнках валяв ся, те сплючи дрімав, то
а Хранцуаом у дурня та в дамки грали. А б
ати подали вже нам на в заход сонця.

щізж ти за обід мудрий був! чого-сто там не
пальці пообсемоктував! Адже ти, Хомо,

білав в мене, То й знаєш У
зОбідав.. каже Хома: зєпасп-бі тобі і вмру

яке то усе емашне було ї які наші»
мудрі!

-- Еге, за сеє всеє дякую своєму Хранцузу
казав Юдун: він із чортів набрав і кухарів і
клюшників. лакеїв і хлопців: до моїх жінок, шоб
їх є в мене тридевять, поприставляв і дївок
і прачок і кухарйок: та й лочок моїх, щоб ще які
є маненькі. так і мамок і няньок і усвого, Чого
де треба, усякого народу як ї у великого пана,
І те-ж таки як і у панськім дворі: вони байдаки
бють. у карти грають, горіаку добре лють, по ве-
чериицям ляються. лівчат облурюють: які дам
гроші на закупку, чого -- часом бува -- треба,
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то опи половину їх украдуть. пропють, йо шої
подадуть на веї, чисто шішли у розход,

-- Бачачи, що усюди-к то у приєлузі
чорти, усюди чорти, подумав собі: який же ги
епид коло казанів на заводі 2 і думав. що уєї почи
мабуть погаса грішники доси  поєнули ради
екуки. От Хранцуз, оповістивши наперед, що пай
пійде завод обглидати, щоб усик був при евоєму
місцю і щоб робили пильно, і щоб до пана ніхто
не підходив нї з чим, ог отогді і повів мене об-
тлядати. Так батечку мій! як то було усе хороше!
Робота таки ійде, як і ійшла. Тільки замісцьтого,
щоб чорти були на панщині, так усегрішники,

лак, які з них поганенькі. таки. що заробили,
чак по нам та на сковородах лежать, на
крюччах виєять і де кому як треба, і їм добре
було, що простор, ме тісно, а завалящі грішники
так оті усї у роботі: живжики, що дівчат і чужих

нок обдурювали та перед ними, буцім-то еправли
любили, щоб усе охали, щоб бач котора б то

їла його і кинулась би йому на шишо.
лак такі спділи краї устя у печей та усе знай
охали. як і в вас, а через теє їх оханьня вогонь

і по печам і він усо більш палав. У ка-
х киПЯЧу смолу ополоникамимішали і котриї

рішник винирне, То він його гарячою смолою
і обільлє, не хто, як ті, що по сулам більш ні-
чого не робили, тільки єправки вигадували та їх
писали і тими еправками мішали усе діло, яку

анї смолу, і допекали тепер грішникам ки-
ошячою смолою, як живим людям справками.

і еє слухаючи нашо Маєляк подумав собі
ззЇх би годило си і у самий казанок утопити.
"Знаю и їх. Се то він згадав. шко попавсь було

  
 

   

 

  

 

 

   

 

  

  

 

   

  

    
  

 

    
  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 



  

- На дривітні колодьдя кололи, у дрова
ап і на айиину трощилиті єйнки, що худобу,

льки позбирали. так вони з великої попе-
реводили не знать на віщо, шючи і гуляючи і
з недобрими проживаючи. Ємолу гнали 3 пись-
менних, що не зна у письмі ніякого Ттовку, поз
паде книжку б то і добреньку, та як вона не по
вашому писана. так він її і перепишепо вашом
а не вміючи не Тільки чужого язику та гаразд
і свого, та так наверняка, що з доброї книжки
зробить. хоч її покинь овеї. Так таких-го -- сюди
що нає коріньня переводити та з них гнати смолу
на лихо людям. Побиля душників у печах, щоб
дим та пар лишній випускати, приставлені ті,
шо буди судящими та діла не робили, тільки що
підписовали. що писар екаже і що положить
меред ним: хоч до гори ногами положи, то він
і підпише. То ик йому там писар командував:
підписуй є, те і нема йому другої роботи,

як слухати. як : звідверни!», то він і
відверне: нетрудне діло, по його розуму і ребота,

    

  

    

   

   

 

 

а мені усе легше, що вже чорта лишнього не
приставляй до такого ледачого діла. Блютшниками
пекельними настановили одкушциків, та не з тих
самих великих, що сам одкупосодержи: і не
главних повіренних: тим не можно ніякого ліла
уручити, ті у самім горячійтім казані, на самім
еподі, і не впринають ніколи на верх а тільки
бульбахи пускають: а настановлені до роздачі.

підвалів смоли такі, що були підвальні, шин-
карі. підтовкачки і усика така дрише. Їм ее діло,
резливати ста розміряти. знакоме: стільки вже
Йому тижко та важко, що не може нікого обмі-
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рити ні підтовкнути: бо що остапотінс розе
дачою від кухви, тако розтоплюють, та кипяток і
зильлють па нього. Так то-то вже йому, сердені-
ному, мучениє, як розплива ! Обмірив би. шідтов-
жнув би, як робив з горілкою, так
вже против своєї натури палива я
міру і тяжко-тяхко здиха.

-- Та опріч роботи на заводі є поганеньким
грішиикам і в мене у дворі робота. 9 вже, знаєш,
як вже єсть пан, так повечеряю на уєї заставки

ло й не мой швидко заснути, так мені казки
кажуть ті, що понапиеовали путечестьия, що У
яких землях вони були і якиї дива видали, та
ме справди, що їздили, а так понаписовали бре-
хеньог, що буцім були у такій землі, де люде
тори ногами ходють і усеє такеє, що книжка б 1
товста, та нема в ній ні ладу ні переладу: так
я його за те казки реєказовать: нехай бреше,
щб хоче, а я буду під неї єпати, не слухаючи
його теревенів. І як я вже пан, то вже в мене
і грошей і усякої худоби багацько, так вже сграш-
но стало і злодіїв; от і треба собак. Де-жо їх
увити? Отже я і вигадав: дуже-дуже
-швандяє сюди гольтіпак. що нічого не вміючи
і нічого не знаючи, туди хочуть за добрими
людьми. Бач, писали люде вірші, та так розумно
написали, що усяк
їменьни усяк зна. Так ке, стану і я вірші пи-
ати г та як завіршує, так батечкумій! і скіглить

і хрюка і пищить і скавучить, і усе б то по шого
думці так жалібно та жалібно!.. Куди мені з ними
дївати сп? Думав. думав, далі -- гайда на двір,
брошіть у ночі замісць шавок. Що От по-
слухати! Той дума, що вже він меделин та й
силкуєть-сй гавкати і щоб то і товсто і страшно,

 

   

  

  

 

  

  
   

 

 

     
    

 

     

   

  

 

на памить повпучуваві їх
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  так тільки сьміху собі наробить. Інший заведе,
заведе так, що ну! та не зведе кінців, та тількії
вже мовчки гарчить на других. Та так усі дурі-
ють, дуріють, а я, знаєш, по панськи, не сплю та
слухаюїх, та кишки зо сьміху порву, а вони --
на уєї заводи. Кге! та тут добро роблють: є
вучать то гарчать. а народ і боїть ся до них і
приєтупити, ют мені і нестрашно. А ще з них
такі є, що до них ні приступу! усе гарчить, то
і завиє, та усе б то по Його думці на віршах --
а воно чорт і його не розбере, що воно таке, --
та кидаєть-ся та мотаєть-ся: так я вже нічого,
їх на цеп, бо на надвірних віршаників часом
находить, так ті ще нічого, нехай у ночі брешуть.
що мало хто і чує: а сії вже і у ніч і у день.
лільки народ знущають та кидають єй усюди, так
нехай-же поєпдять на цепку та віршами гергочуть,
то інший побоїть єй і близько до мого двора пі-
дійти, А мені і на руку ковінька!

Є в мене робота і молодищям і дівчатам
і старим бабам з вашого роду. Оттих кивух.
моргух, що, маючи євоїх мужиків, та на чужи
або на парубків кивали та моргали та сюди та
туди заводили, так ту, до мене яка появить ся,
так так зараз зачепивши за плахту або за єпід-
нипю. та на височенний лрючок і піднимемо, не-
хай з гори розгляда та розелуха, відкіль вітер
повіва, та так і морга і кива. згадуючи євоє ки-
ваньня на людей: ет у усьому пеклі і є звістка,
відкіля вітер віє. Цекогухп та лнскухп, шб по-
кинувши і мужиків і господарство і літочок зій-
дуть єя до купи та уєїх осужлають. та підбріхують,
других та сварки та ємутки заводють, так я тих

сади до ягід. щоб замість трещоток терчали
га горобців відганяли. А ще бувають і такі, що

     

  

 

  
  

  

  

  
 

   



р А
бідний мужик де хоч озьми, хоч душу продай,

дітей останиє забери, купуй їй то плахти
то очішки то стьожки, євогодня (одне, завтра
друге і усеє таке, та як убереть-си, тако щоі

доби на год не стане, що люде сьміють єй

а аж жахають си від неї, а вона дума собі: яка
я собі хороша! Оттака як попадеть-си до мене,
щоб, знаєш. спражінього пекла не заслужила а так
попала єюди тільки на панщину, так я таких ла
мої огороди до єгруків, замісць опудала : нехай
їх ляка, як лякала людей. Та і усяким є у мене

ке добро!
-- Достаєть-ся і писачкам. Наплодило ся до

к у ває таких, що шишуть повісти та романції
і усякі теревені ( добрали си і до нас, от хиба
лихо буде! --); так я їх.. бач. охочі трудити єн...
у мої сади, то на конюшенний двір, то у вівчарніо,
щоб скрізь гнійок до купок змітали та горї на-
еппали, бач, як бува по панським садам. Та як
їх робога і тут така, як і на вашому сьвітові,
що з ледащого ледашим ледащо заїллене, то
воно, як і у ває пікуди не годило ся, так і т

 

     

 
 

 

   
   

        

  
  

 

від вітру розеппаєть-си, а їм знову треба ліпити :
   

 

та і ліплють же хлоті гарно! точні як
колись і книжки зліплювали ! А ті. що а, як
би людей обібрати та і облурити ют ії вигада:
зи, каже, напишу вам півтора деситка книжок :
дайте ке грошики сюди, а книжки опісля пришлю
Гроші екинули си. дали, а книжки де 1
В нього не тільки нема понаписованих книжок,

а у голові і глузду нема на пів книжки. щоб
йому об тім і написати, за щоб узив осн: а
йому і байлуже! Він одурив мир, та цілковими
у кишені пебрязкує. та горілочку похлиєтує, й
макухою з рогозом заїдає, звісно з розкоші. Так
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ті в мене приставлені малих дітей тіший
Гори ногами ходють, то є говбула перекидаютьс
то б ь то у виворочених кожуха
рачки лазять, абл-б діти сьміялиєя, як на вашім
сьвіті люде з них сьміяли ся. А ті, що сами пі-
коли нічого путнього не написали, а тільки
вздарить яку книжку, так її і закепкує: і не туди
писано, і ме так росказано, і те не так, і се не
сяк, та часом такого прибреше, що чого ії у книжці
того нема і чоловік з роду не писав, а він каже,
що там єеє і онеє є пошисано, Та каже: зи
шерялив ся вам впказовати, де щоб не так по
книжкам є, бо я усе знаю і я вже так напишу,
що ніхто против мене не вдерес : як же вчистить,
так хоч утікай! і прочитаючи його роботи книжку,
зараз у хаті кури, а то завадить. Про других же
так на веї заставки лає і кепкує. Так я його і тут
до такого-ж діла: охочий був доглядатись, де не
до шмиги, ле нечисто, негладко, так чиети, го-
лубчику, пекельні пригребиці та по-під тинами,
ло-під плотами. усюди по кутках, по-під приспами,
і де помиї виливають, і по трубах сажу вичищай.
коли такий охочий вичищати, та ще ні віника ні
лопати не даю: які рукп на сьвіті книжки ви»
чишали, тими руками і тут впчищай, підбирай,
винось. викидай.

-- Та ну і зо веїм! Уєїх поганеньких
грішників, таких що не ду У
робили, таких і не перелічиш. та стільки наби-
раєть-си їх, що я вже швидко не придумаю, яку
і кару їм накладати. Бач, люде стали хитрійні
чорта: таке зло екомпонує, що не знаєш. чим
його і карати. Так оттим-то я вже на ваші ле-
лащі душі і не кваплюєсь, твоєю запаїснявою
що мені робити У куди і на-що вона мені при-
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  уй єю до якого часу. А коли хочеш
мені віддяковати за те, що я тебе навчу. що
усикий екарб, нкий тільки де с, уєикий, коли
ехочеш, так і заберені, так ог чим мені віддружи.
та гайди, не полінуй єя і пе збреши!

  
  

 

 

  

ІМ.

  Батечку рідпесенький, таточку, голубчику ї«
аж заспавучан наш Маєляк, почувши від Юзуна
про таке добро: і підпангує і присіда, і за руки
його хвата, 1 усе обіщаєть-си: »не збрешу, от
лобі хреєі ча й перехрестив си... Шарах
ж тільки загуло і мов собака заскіглила утік:

ючи в 2 Озирнув си нашо Масляк: нема пї
ТОдуна, нії матрів, ні чортів, ні чортих, 1 музики
ках-ма! Стоїть він, сердека. на узаїсьсї у терно-
вих кушах! Приглялів ся, аж над є ькою
кручею прекрутенною стоїть, а у шизу річка шу-
мить та гуде, звісно як після повіди, на вели-
кодних сьвятах тільки б ще на ступінь ступив,
тут би і чорту баран. полав ся 6 ТОдуну у лапи.
Побачивши такую білу. так сердешний Хома
зжахнув ся, що й сам себе не стямив! Ухопив ся,
хоч і руки у кров сколов, за тернові кущі і став
про-бі кричати. Кричить і розгляда, де він і у
якім єсть іменно місті, аж ось і розглядів. шо :
річкою його є і
ма пісчаному бер
новлені, і парубки з дівчатами качаютьси, де-які
так ходють та христосують ся. жартують меж со-
бою, хлопці па вбитки бють си червоними ийцями,
їтвора тож біга пром! інками. що винесли на
продаж і крашанки ії горіхи і мочені кислички і
усякі празникові ласощі.
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людей, став ще дужче
гукати і на уеї заводи кричати. Аж ось пару-
боцтво почуло, що чоловік кричить, та пе знають.
хто: Та Бі хто ні є, а треба ратовати. От
меторнійші кинулись до греблі, відченили міроше-
ників човен. налагодили його, справили усе, та
п поїхали визволяти. хто там кричить. Повила-
зивии з човна, поки-то ще на ту кручу зідрали
ся, а Хома усе про-бі реве. Нк вже підійшли до
мього, тогді тільки пізнали, що то є Маєликі а
ідкіля він узяв си, так усї дивовалися, бо чули,
що він сидить у-в острозі. та не знали певно,
чи за корчеметво, чи за яку другу біду, і коли
він овідтиля вислобонив ся, нічого не чули. Стали
дого розпитовати, чого він еюди зайшов. чого

кричить, чого аж прикипів ло кущів У так він
вже нічого і не тямить, тільки Знай кричи

  

    

 

   

 

     

  

    
  

Юдуне, Юдуне! батечку рідненький! давай
гроші, озьми з мене душу с і усе такеє. Возпли
си з ним хлопці, возили ся. морока та і годі!
Далі нічого робити, звизали аюбенько йому руки,
шоб не пручався, та й теребили у човен і при-
їхали на той бік. Тут уєї позбігали ся ливитися,
кого хлопці привезли У Зараз усі і пізнали, шо
то Єсть їменно Хома Масляк. До нього розе
нитками. так він знай своє співа, усе 2Юдун та
ПОдук, дай, таточку, грошей! А що воно є ії до

се він каже, ніхто його і у товко не

 

 

  
   

  

  

  Аж ось прибігла і жінка пого: стала ре
шитовати. і просить і лаєть, вже і голосить нал
ним, а він усе євоє товче, Відвели його до дому,
положили, зараз послали за знахурками : вже
вони його і злизовали, 1 еонлшнип
і як-то вже не шентали, і по зорим і середу-дня

  

  

 



 

   і у саму г. так нічого і пе зробили. Та
три тижні недужав: та що то, як його узяли
з кушів, так і рісочки у рогоне брав: тако то
налопав ся чортячої страви! (Уго як недужав та
подумав. і усе пому що лальш, усе було трудиїйш
лумала жінка аки і знахурки, що отот
помре, і у ночі вже і сбвічку пад ним емвітили,
і сиділи над ним і дожидали.. а він разом --
луп! та й заговорив: зА пошлїть менї етарого
дядька Бирика зКабокрюка та брата у третіх
Пилипа Шикалку. та Телеміна Нечог я щось
їм скажу.

"Жінка зрадовала ся. що от мабуть олу
пильно послала по тих людей, а сама до нього,
та йж припада та пита. чи не хоче чогозєті
може буханця, або печеного яєчка, або мочених

кисличек? -- Ні, каже, онічого не хочу! я
вже добре наїв ся, буде з мене: нехай видне
люде прийдуть.

Як же позіходили ся люде. та прийпли
де-икі ї лишні, прийшов і ланоСимейон, дяк
таки з Того села. так от їм сердешний Масляк
і роси ати про своє приведенис. що
в цього було з проклятим Юдуном, і як він у
мього обідав, яку етр напиточки пив,
як танцьовав. і як йому ресказовав. що

порядки є пеклі, -- та як росказав усе,
протягсь. хропнув тричі. та тут при людях
і вмор.

Кирик Кабокрюка, стар чоловік. довго єтояв
над ним, поки його вбирали, думав. думав щось
довго. далі здихнув та й еказа А що, Хомо!
от тобі і є

   

    

 

 

   

 

  

   

   
   

  

  

  

      

 

  
   

 

   



  

Оттак-то єюю повість росказовав мені пан
Симейон. Джигунівський дяк. Вже не знаю. чи
шравла сьому була, чи пів правди, чи тако Те

казовав Маслякові. чи може

 

   
Юдун про пекло ре
де-чого пан дяк і поприбріховав. я не знаю: й

 

  тільки нігде правди діти, як почув. яка є пан-
шина у пеклі на тих. хто то повієти То усикі

лщі книжки пише, такомене ди: пиганський
піт проняв. Та вже-ж що бабі, то і громаді. Коли
товариство перестане писати, не буду і я: а то
лале-бі, шо не втерплю.

    

  



До

КОВИР-ДІВКА.
чує ся Олаї Яковлевиї Кащинцевій.)

 

«Присі

Па

Нічим ми так не согрішаєм на світі, як
ЯЗИКОМ, осуждаючи один одного. Піде чоловік ву-
лпцею, "ми і зп куди він йде і за чим
задумав си чоловік, вже ми й знаємо, щоб в нього
є она думці. От зараз і судимо: -Нкотаки за та-
ким і таким ділом ходити! якотаки так і так д;

м! Чи се ж гоже? Як таки такому чоловікові
се і те збпрати єя робити Та так осудимо, так
перекоренимо його, що йому і на думку не спа
дало таке робити, а ми у-во веїм його обви-
поватимо.

Чи сечо наше діло? чи нам велено пад
другими доглядати 2 Гай, тай! Знаймо самі себе,
а про другого, хоч певно знати-мемо чи бачити-
момо, нам нужди мало: бо бува й так. шо нам
здаєть си і усї говорють, що такий-то чоловік
юттеі те зробив, егтої чув від такого, а такий-то

 

      

    

 

    
   

  
 

  

    
  



б

й сам бачив. Бте! а як дійдеті-ся до діла, так
се він ребив не на зло кому, а усім на добре:
або коли школу кому зробив. то зовеїм не той,
на кого казали, такий виноват, на кого і не
тумали і не гадали.

Отак було прийшлось одному чоловікові
другого зовсїм пропасти. і як-би не дівка його
виратовала, то досл б і кісточок його не було.
й їївк козир була! Батька її, Трохим М:

луже її поважав і що було Ївга (так її
ли) скаже, то вже й до деєити баб не ходи.

а так буде, як Ївга сказала.
Добре було старому Макуєї. що увірив си

дочці, та ще й розумній, так тим і не взяв його
син: бу там така була бойка, моторна,
ще ти їй тільки стань на-догад закидати, а вона
вже ї розкомпоновала, щоб куди ійде. що за чим
слідує ї дли чого: а вже шоб вигадати і якяке
лїло до кінця звести. то, Макухо, спитай Ївги,
тона тебе па розум наведе і совіт добрий дасть.
Тимето й гоєполаретво його ійшло, лучше чим
у кого іншого. Він. ще оженивиш єя, поєлухав
жінки, від мужицтва відстав, а збпвав ся трошки
на купецький лад: торгує було, знаєто, двогтем,
сільлю, часом хлібом і усячиною, чим задума. Не
турав ся і шинкарства. та не для усякого, а
тільки для проїзжаючих, бо держав постоялний
двір. так тут виє, звісно, усячину треба держати,
бо звозчики хуршлки требують усього. і вже
тільки вмій розпорядковати. то буде копійчина
перепалати.

Як-би сам, Трохим Макуха увесь порядок у
евоїм господарстві давав, то швидко б у нього
і у великій хаті і у кімнаті, б для проїзжающих
облагодив, горобиі б цьвірінькали. а в коморах,

   
    
  

  

   
  

   

  

 

    

 

   
   

  

    
 

  

  

  
  

   

    
 

 



 

шій посеред двора стояли насипані повні вівсом
і усяким боропіом, так би паутинцьним засно-
валось, -- нос кажу. усе б у нього поперево-
дилось і не зібрав би нічого, якби орудував
сам, бо був собі». так. Богоз ним! не дуже вмів,
як, що і коли придбати: як мо кажуть: коли
з топленої хати ійде, то ве і дверей не зачи-
няє, бо, бач. тепло. а того не розсудить, що ви-
студити хату не довго, і в ній холодно буде. Коли
стоїть у-в огороді ок щя, а у коморі є вів-
сеця четвертей з десять, то вже він і дума, що
і через десять год його не вппродаєть, Та й сяде
собі ручки поскладави: так тут Ївга і мотнеть-
ся: і сюди пішле, і туди сама збіга, там купила,
тут наняла, тут підрядила -- і усе у неї справно,
і усе у неї Добре, кажу, Макуєї жити за та-
кою дочкою!

Не знаю, чи звів би кінці
рйовав у-купі з сином своїм Тимохою. От парень
був так-так! За його порядками троха чоо не
процвиндрили б швидко і усїї худоби. "Тимох:
козак штепний був: високо підголював чуб. уси
закручував, не знав, щоб то є на сьвіті свита, а
У жупап. то сукняний, то кптаєвлії : пояси
один від другого красче, шапка одна буденна.
друга празникова, одна від другої висче; чоботи
одні на ногах, а другі вже в дьогтю так і мок-
муть, щоб тільки задумав. надів, і щиголяй:
юодиї з підковами добрими, а другі на гвіздочках.
Хто, ійдучи по вулиці, пісень виспівує? хто у
шинку верховодить? хто шинкареві посуду поє
розбивав? хто за десятьох вип і не пяний У
Ніхто, як Тим! щенко. Від кого дівчата
роабігають ся, від кого шлнкар ховаєть-ся У Ні
від кого більш, як від Тимохи Макущенка. 0, тя

 

   
    

  
 

  

    

  
      

 

як-би господа-

 

  

   

  

  

 

  

ТВОРИ КВІТКИ 1. ра



-- ВТО м

  й парень був на усе зле! пє на уєї заставки.
бєть-ся з ким попав, дівчат підлурює, у три-
сшета як сяде, то у уєїх гропшки єчиетить. та
усе по шинкам та по вечірницим таска. Ще ї
злоліяка був лобрий! Ївга його було єтережеть-
ся, як того Татарпна: що ні вадрів у неї, то усе
утягне: й в батька, щоб тільки захоче, усе випро
єить. бо батько його дуже любив і ніжив, і по-
вважав. чого захоче. лумаючи. шовін Є йому один
син, так нехай. дума, дитина нагуляєть-ся, поки
молода, та згадує, як лобре було батька жити.
Ївга було часом ії поспорить, і не лаєть, і на
батька стане гримати, зачим таку волю йому дає,
що той буцім-гоі роздума дати, а опісля нищечком
і даєть йому грошей, скільки хлопець бажа.

Добре було Тимоєї за таким батьком їі гу-
ляти і верховедити, і хоч усяк бачив, міо Тимоха
велике лелащо, і усяк знав, щовід нього у селі
усе лихо устає. та еге! ніхто йому ні пів-слова,
ніхто не зопиняв його, ніхто не жалів ся на
нього і не позпвав його того батька
єпнобув. Бо й по селам така правда, як є по
городам та меж панами: коли Хто багатий, то
хоч щоб хоч роби, хоч До гори ногами середу-дня
по вулиці пійди, ніхто його не посьміє зопинити,
та ще глядячи на нього і собі робити-муть: хоч
з бідного багатий останьню сорочку зниме, ніхто не
посьміє заєступити ся, а ще знайдуть ся, щоб й
помагати-муть.

Хоч ї був на Тимоху гонитель, щі знав
про уєї його безділничества, так шоб-ж бо? не
було йому волі. Се то був Зевко, приймит ета»
рого Макухп. Що покійна жінка його. Горпина,
прочувши, що від батька, від матери, що повми-
рали, зостало єя єїм епріточок манюєїньких, і як
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їх стали люде розбирати, то Й вона хлопчика
годовика, сього «Левка, узяла у приньми.

Та хоч ї сирота, а Левкові добреб
іобмитий і обпатраниії, що неділі була й соро-
чечка біленька, і буханець кенький, на зиму
були і чобітки і хоч старенький, та був кожунок.
Бо Горпива дуже добра ка була, душа бого-
боязлива і не жаловала на бідность подати було
етарцї. не то що з свого єела, та і з чужих
і з усюди ійлуть до неї як де матери: кому ша-
жок нодаєть, кому паляницю, кому хуєточку, і

ке нікого так не відпустить. А сього сироту,
«Тевка. узявши ша свої руки, крійкой а
ще пуще.тим, що Тимоха його не любив і як
був старший від «Іевка годів два, То й подужовав
його ї товкмачив його чаєтісїнько. Хлопя прибі-
жить, пожалієть-ся. не кому як Горпині, а та по-
пібє Тимох Тимоха нажалієть-ся батькові, а
єтарий попібє виять таки «Гевка: Ї
ступить ся єтара, та трима на мужика, а як
мужик був собі плохенький і несьміливий против
жінки слова сказати, так він хоч і змовчував, а
таки, де попаде Лев чи є за що чи пі за що,
а таки зараз і дасть йому щипки, а іногді таки
і різочкою добре повчить, та й закаже, щоб не
жалів ся Горпині, та такого бідному хлопяті хо-
лоду нагнав. що тільки ще Трохим погляне на
нього грізно, так він вже і трусить ся, як від
лихоманки. Та пе тільки бояв ся старого, бояв ся
не менш і його хлопця, Тимохи, щоб або сам не
тобив, або не підбрехав батькові. Бачачи ж, що
старі сварять ся промеж себе за нього частісїнько,
чак як став підростати. так вже не дуже і До
чав жаліньням Горпинії, а тільки було у
росказує, що він стражда. А Ївга від нього годів
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 пять була молодша, так і та йому ніякої поради
міла давати, а тільки було у-купі з ним

гачеть.
Горпина була у веїм дому хазяйка і усьому

господарству голова. На мужпка не дуже здавала
ся. бо знала його плоху натуру. Поки здужала.
то привчила добре «Тевка. за далі, як і Ївга піде
росла, та побачила, що з неї великий і добрий
путь буде. то і її стала порядку вчити по свейому
промислу, щоб усе знала, де що і відкиля узяти
ї у яку пору шо придбати, як з заїзжими людьми
обіходити ся і як їм усе продавати, щоб і у-друге
їх не цурали ся ідо них злізжали. У них у двох,
Х Ївги і в Левка. і ключі від комори, у них і
хліб і єїно і усякий товар. у нихі гроші ї увесь
рюзчот, а вона було тільки порядкує. Хотіла було
і єина привчити, та як побачила, що він, Бога
не боячи ся, проїзжих обміряє і обважує і облі-
чує, а далі напєть-ся та заведеть-ся з ними лаяти

си, а часом і обікраде, та таку було елаву навів
на свій постоялний, шо стали було люде і цура-
тись і покинули б їх було і зовсім. так Горпина

  

 

  

   

   

 

  

 

 

  

  

 

схаменула ся, перестала Йому волю давати, а вми-

 

раючи усе господарство приказала дочці і усе їй
добре росі а. і наказувала їм усім, щоб Левка
лержали і не зобіждали його. »А коли, каже,
узахоче стати хазяїном сам, то і відпустіть Його,
а сти, доню. наділи його усім на нове господар-
ство: ти знаєш, у якій він пригоді нам був і
скільки через нього мп заробляли, так його і на-
гради. А коли,є ще такп каза. розлумаєте та
не розійдете ся, а поберете ся собі, То що лучче
зробито. Будете обоє госполарйовати лобре і не
дасте пропасти батькові. а Тимоєї не давайте
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волї: той переведе худобу, я
продаєть і батька про

По смерти її Інга узяла усе госполарство
свої руки і не давала братові орудовати, а

тільки які лучать ся гроші, то усе батькові лає
і як знала його натуру, що з ним не можно лає-
кою нічого зробити, отто вона було і гримне на
нього, а він, як привик по усяк чає слухати
кінки, так тепер став слухати і дочки. а більш
тим, що бачив, що вона усе до путя ведеть. Ти-
моха дуже було часто гроші береть з батька. а
той, не вміючи відговорити ся і пестуючи дурня.
дає йому, скільки він забажа. Ївга, бачачи єеє, не
звеліла батькові більш Тимосї давати. як по-чому
там у місяць. а більш того ні за що не давати.
Батько так і робив. На довго жо Тимосї було тих
грошей 7 Зараз їх горізці і проковтне, або як-
пебудь прогуля, а там і бідкуєть-ся поки до но-
вого місяця. А на Їевка гаспидом дише, думаючи,
що се усе через нього, і бачачи, що він, дарма
що приньмит, та має у всїм волю, а він, хоч і
син, так не може нічого узяти. (т і став ще
пуще батькові на нього набріховати, а той ще
пуще почав по усяк чає на нього нападати си
і лаяти, як тільки побачить його. так що бідному
парубку ї просьвітку не бу Їже він би і ві
дійшов від них, так полюбпап си собі з Ївгою,
так що не можно! Т Ївга йому заприсягла
що 2тільки каже, брата оженимо, та віді
його ї батька йому зоетавлю, тогаї собі поберемо
ся і будемо збиватись на своє господарство. є

Тільки для сього Левко терпів усю напа
і хоч як було старий Макуха його лає ї коренить,
то він усе мотчитьта їтакит рюбиті,ероє діло
ї стараєть-ся, як мога, об господарстві. Мк же

 

коозьмо волю, і тебе

  

 

 

  

    
 

 

  

 

   

      

   

 

  
   

 

  
   

 



дійшло ся до того, що Ївга обіщи
іти. то вже став і па євою копійчину збивати
ся. Позичить у людей єкільки там грошей, ла й
положить у товар і заробить, а там виять. й там
вият а вже ії у нього було собетвенних рублі
з питдесять.

Так він-то був гонитель на Тимоху Мак
щенка, і чуючи про ух

 

а за нього
  

 

 

  

  
мо нкотой пе, гуляє, гроші

процвинарює, бєть-єй. позиваєть-ся і щось велику

 

   капоєть зробив, то Левко
куєї і росказав. Так щи 1 той не повірив і
аже, що буцім-то Левко ненависти бреше на

сина. Левко привів людей, що кого той обікрав
або ізобидив. то старий усе таки не повірив і
каже, що се він навчив і напрохав людей. і ека-
зав, щоб він не сьмів на Тимоху говорити, бо він
лому ні в чім не повірить і баки йому забє. Ні-
чого Левкові робити. мовчав. хоч часом і ду
погане діло знав за Тимохою. »Що, думає собі,
зя тим поможу ? Дядько Трохим не вірить, й я
тільки більш його  сері против себе. Мов-
чати-му!є

Тільки було йому трішки на душі полегша,
якосвоє лихо роскаже Ївзі: а дальшедальш, як
вже не вомоготу йому стало нападки тершти від
старого Макухи. вони й порадили ея, щоб вже
аружпти си і відійти від батька на своє госПо-

царство. От Ївга і каже: «Вже я й сама, «Іевку
лу, шо тобі не можно з батьком жити, а уєе

через брата. Добре, екажу Йому, щоб віддавав
мене за тебе. як і мати при! Пожалуй.

 

зявши та старому М:
  

   

    

 

   
  

  

 

    

 

    
  

 

він ще й рад будо. шоб збути пає і щоб тут
 

. Він
т. ії скриню мою віддаєть, і ма-
а грошей пе дасть нам на роз-

 

йому ит воли була з Тимохою поратиє
і веєїльам відбу
терині поелушки,
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5 копійки, дарма що То усе ми йому ноз
назбирали. "Там такий екупий, що крий Боже!

" у сьвітлицю, де єам живе, нікого пе пу-
стить і ключа пїкому не дасть, хиба вже дуже-
луже дасть мені, а від єкринї свосі, до Б цього
гроші лежать. нікому-нікому не дасть. Як віддаю
ному гроші, там назирцем бачу, о чимала таки
кунка Є: так з тих не дасть нам, ка нізтрохи.
АХ без грошей шоб ми будемо робити? З чим
озьмемо ся, чим піднимемо сяУ Воно звієно, що
ми б зараз єправили ея. люде більш знають,
чим його, і усі б до нас повернулл, так ні за
що зачепити ся. тебе, кажеш, Є свої гроші: де
вони в тебе?

-- Шо мої гроші! казав Левко. а в самого
так у душі й тьохнуло, бо він як дав по чаєтці,
щоб вівса чл дьогтю чи ще де-чого покупити, та
як дав недоброму чоловікові, так тільки він і ба-
чив і гроші і чоловіка. Так тим-то й засумовав,
як Ївга про них нагадала, і каже: Шо мої гро-
ші! Чи багацько ж їх? Рублів там з пятдесять
зростом. Чи можно ж на них підняти ся

зТа на перший чає буде і сих. Щек ро-
бити, коли нема більш! Роздобудемо товару. ча-
еточку на гроті купимо, а То на-бор наберемо, та
і цочнемо держати свій поєтоялний. Помаленьку,
Бог поможе, розживати-мемо ся. Ось пійди ли-
шень до людей та озьми гроші, та і будемо
шриньмати ся за діло. й

Не раз та й не два так посилала його Ївга
до людей за грошами, а він тільки і зна. що
відбріхуєть-ся : то казали через тиокдень. там че-
рез другий... Шо-к йому більш було робити, як
ше брохати 7 Бо дуже певно знав, що якоби Ївга
знала, як він їх поспускав, то лаяла б його
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крінко: й він
шетьча

мав, по тут передо нею відбре-
а там може трапить ся такий добрий
  

  

  
   

чоловік, шо і повірить йому суму.

ша
5 , й

Далі раз у день Ївга йому і Кк Батька
нема дома, пійшов аж до вечера. шильно
з тобою треба поговорити об нашому ділі. На
тобі ключ від батькової сьвітлиці. пійди забі
шомене там. Я на часинку збігаю до сусідиі

зараз верну ся. а ти сиди там і дожидай мене.
Порадимо ся як лучче, шоб після завтрйого і
звінчати си. Бач. проїзжлющих багато ії у хаті
і в кімнаті. нігде з тобою й поговорити. "іди Ж
там будь ласкав, ло батькової єкринї і не
підходь: там такий. що усе приміча, де що полоз
жить: усе боїть єй, щоб хто без цього не прий-
шов та не обікрав його,

Левко так і зробив. Уп
ділом ї пійшов у сьвітличку.

Ївго, Їнго! чого бо ти так довго заспділа си
еїди? Що тобі там так ніколи припало У Поки

а дома щоб робить ся, ось прийди

  
  

 

 

    

 

завши ся з евоїм

 

у

 

ти там базік
та подиви ся!

Старий Макуха ста овернувеь від людей

  

 

швидч, чим його ждали, та ще трошки було і у
головиї. Тимоха, ик узлрів такого батька, і я
ючи. що він тут до нього добрійший, вийшов на»
зустріч до нього і став дуже пильно прохати
грошей: запросив було пять нілкових, батько
його відопхнув: етав просити трйх тько його
вилано: пресить одного, батько  ворчий

хоче лати | полтинника, Тимоха усе просто та
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аж до ніг припада. Батько змилосердив си, на-
мірив ся йом и четвергака. От пійшли до
сьвілошці.. сьвітлиця відомкнута. Батько й каже:
Бач, Ївга там. Нехай же вийде, то без пеї дам;
а то буде гримати і не звелить тобі ні-
чого дати. с

Та дарма. тату, каже парубок: коли
буде ворчати, то я і вонеї попрошу. Ходім!

От і відчинили двері, війшли.. Господи ми-
лоєтивий ! щоб се таке?

Скриня Макушина одчинена, розбитий за-
мок лежить биля неї на долівці. а над екринею
стоїть.. «Тевко! Та й не можно сказати, чито він,
чи то смерть його. Блідий, блідий, очи йому аж
під лоб закотили ся, а у руці держить кашшук
з грішми, а у другій повнісїнька жменя усе ціл-
кових. Та мабуть вже не першу жменю потягнув
з капшука, бо кругом його долі усе цілкові ле-
жать: мабуть порозсипав, таскаючи з капшу

Як побачив Макуха таку біду, як вдарить
об поли руками, як крикне: »А що се ти, сякий-
чакий сину. робиш є

А Левко ж то труєить є, як у анхорадиї,
та ледве промовив: Се, дядюшка, не я

зНе ти. розбійнику, а тільки катюжиї руки
твої! Беріть його! Хлопці, сюди!

Тут вже Тимоха і наєкочив з людьми, що
покликав з великої хати

зБеріть його! вижіть харцизику « кричать
уєї у-в один голос. Схопили сердешного Тевка,
зараз рабу божому руки лояєями звязали і ноги
спутали, щоб не побіг поовтїк. Далі й повели
ло олосного правлення. (Шість чоловік держут
його міцію, шоб не викрутив си, чоловіків:
з десяток, або троха чи й не більш, хто з києм,
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 хто з колякою, хто з рогачем, обступили його

1 препровождають мов рештанта.,
Що-ж бідний еві сно, щб вже пому

робити? Ні пари з уст, не пручаєть-ся, й ійде
тихою стуцою, із звязаними ногами, куди його
провалють. На шиї розбитий замок на верйовочий
повішений, а на предевгому дрючку, мов запасна
у перезві. причеплений капшук. з котрого він
гроші крав, щоб усі бачили і дивили ся, що се
злодія ведуть.

Ще не вийшли гаразд і за ворота, як
збігло єя народу видимо-невидимо! А жіночкам
тут як-раз і припало діло. Вже одна одній рос-
казує. як Левко, Макушин годованець, та прий-
шов до старого та до сонного, та мав його зарі-
зати, аж тут де яв ся Тимоха Макущенко,
оборонив батька, і хоч Левко і його ай двічи
шлпрнув ножем у груди. а у третє по горлу різ
зонув, одначе таки Макущенко його поборов і
руки екрутив і гукнув на людей, а тут набігли.
та його і схопили.

Отгак собі плетуть і ійдуть за громалою. а
людей усе більш підбавляєть-ся. так що вже і

нути ся трудно. А дітвора ж То. дітвора, так
лі, без сорома Кк: біжачи краї його, дих
у вічи йому зазпрають та знай кричать: ззлоді-
яка! харцизяка дай цілкового!.. покрав. покрав
у батька (гроші! і усе прочеє вериякають:
звісно, діти.

Що-ж Левко У йде і на світ божий не
сьміє дивити ся! ю зле, щб об нім росказують.
чує: чує, як сьміють ел з нього, чує. як докла-
дають йому: ійде, ійде, та загляне до неба, та
михнувши тихенько й скаже: зГосподи мило-
стивий! чи со я. ЩО отео зо мпою стало си Ус
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    чи не побачить,

 

народоз
кого йому треба

Набтої гвалт вибігла Ївга від сусіди і не
знаючи своєї біди, пита і: що то ст
прояву ведуть Як же росказали їй жіночки по

, Так вона так і не стямилась! Поблілу
затрусила ся, зовеїм було впала, так кума її підо

а і хотіла швилч вести до якоїсь баби,
щоб злизала, думаючи, що се їй з очей стало си
Які вже тут очи, коли її парубок, на кого б вона
ювеї і не думала, та наробив такого лиха! оНІ,
каже. зкумочко-голубочко, нії, моя рідна тітуєю!
вже менї не до знахурки! Ходім до волости, поч
слухаємо, щщб він се наробив. та коли сьому
правда, так я г перед ним ляжу, та й
вмру є

От прийшан до водости, і вже начальники
позбігали ся як тиї мухи до меду, бо вже звісно,
що кому (припаде біда, кому лучить ся лихо, а
судящим то відсіля то відтіля перепадуть хап-
турки, попаде де-що і у кишеню: вони на те
судищі.. Отже голова і єїв на покуть, ик стар-
шина; побиля його старики,ав кінці стола писар
з каламарем і папіром, та знай кахика. виводючи
чорнилом: епробовати пера. Пиєне, та п озпра
людей: коли хто у простенькій дені. то вінона
тих іне дивить ся. а усе погляда, як кіт она сало,
тільки на жупантий

От голова і звелів подавати злодіяку, звелів
мідійти етарому Макусї і почав розпитовати, як
було діло. Макуха усе й рос ві як увійшов
сьвітлицю і як знайшов Левка надо екриною
а грішми,

зА чи є євидітелі гукнув ге
даючи на громаду.

   

   

   

 

  

   

 

 

 

  
   

 

 

  

     

    

    
  

 

лова, погли-



- 380 -

Двадцятеро обізвалось, шо бачили усе теє
і як з грішми злапали Чевка. »

з Ну, і конець у ів голова, устаючи
а сто. Шпсарю ! перепиши,є каже, зевидітелів

га повідбпрай в них руки. та й пиши мерщій
лепорт ло суда: а ми Ходім до Макухи евидітел-
ствовати.є

От ії пійшов, а за ним і судящі; а десяте
ським став приказовати : «Глядіть же мені, зби-
райте зараз по селу курей та яєць:
наїде єюди на слідетвиє. так може днів зо два
зжити-муть -- щоб усього було удоволь, та щоб
і риба була: бач. серела зайде, а справник мяєй
не їєть, він у нає бегобоязливий. Ходім! Веди до
себе, Хвелоровичу Трофиме 1:

Тут і перечепив Пого писар і ЗА
шіб-ж. пане голова. з учинившого проізшеєтвиє
треба - нада зняти длоношениє. чи теє-то...
допрос.

- А она якого сина ще п допроєсу
К(иба не бачив на шиї розбитий замок і капе
шуку

 

   

  

  

   
 

  

  

  

зТа воно так, єказав писар, почухавши єй :
чиєтая. та ще полишне не приобщено

г асви знаєте, єго благородиє зараз соїзво-

литі, возтребоваті
-- зНото про те знаю. Ти мене, голубчику,

не вчи, я тобі не Явдоким, що змінили. Полишне
в мене -- рештанта у холодну. А ти посплай
мершій лепорт.є

А па єкільки, пане голова, потяг Тевко?
Ви і не єпитали си.

- Пиши більш. Наплиг... па двісті руб.
по курсу. Чоте пам жаловати -Іевка? Ти хочеби
ї Макуха: шоб нам ло ньогоу Не наше пропало,
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  Ходімо ж. панове судящі. Я 2 Макухою усе
місті преступлений рознорижу: па екільки і коли
і яки

Надувши си голова і паличкою підпираю-
чись, повів перед, а судяші, що, спдючи за столом,
що голова з писарем скаже. то вони знай під-
такують, лійшли за головою, а за ними Макуха
з сином і свидітелями. А громада. тільки доволи
«Тевка до правлення. рушила на ведмедів диви-
тись. щб цигане навелп у село.

Зоставсь писар у правлениї сам і зараз
підняв голову ло горії і став командовати: »А
гов. десятські! набпйте на орешгтанта заліза та

посадіте у холодну, та щоб калавурні були. Сьо-
тодни лепорта не одправимо, затим що го-
лова на слідствиї і вечеряти-ме: а йому треба-
нада по-переду прочитати, та тоглї одеплати. Не
як було при старому голові, щоб ває з новими
порядкамп!« сказав, почухавиши чуб, і сїв. щоб
писати, що там йому треб:

5 Аж тут Ївга -- беркиць йому в ноги і
стала прохати: »Братіку Кіндратовичу, соколику 1
шб хоч озьми.. от намисто.. от і дукати.. і ше
тобі дяковати-м; подозволь меті 5 «Тевком на
самоті переговорити.. розпитати його! Се не він
зробив, се щось не так.. тільки його розпитаю.г

Кахикав писар, кахикав. покручував уєи,
покручував, далі устав, походив по хаті. узяв ся
у боки і каже: зЄвгениє Трохимовно! чи ти,
серце моє, одуріла, чи обожеволіла У І лівоцтво
своє, і худобу хочеш занапастити з таким проби-
шакою! Він вже ріптивсі. вічная каторга Йому
предпишеть-ся. Не вбивай ся. не трать ся: не
давай мені намиста і дукатів, оддай мепї себе
усю і з худобою. Я чоловік дарованиєм, посред-

 

  

  

  

 

 

 

  

 

  

 

   

 

 

  

  



   ством тво удобл і моєї способности вцекочу у
засідателі: ти господарйовати-меш, я я ма єлід-
«твиях приобрітати-му, такошб собі придбаємо!
Га» Буде ії пам. буде і діточки Покинь сього
харцизику. я його запакуюу Спбір, а сами зоста-
немо си у єпокойствії ї удовальствії веяком. На
всю ніч протурю його до города. а завтра пришлю
людої. і поберемо знаки...

Щоб ти не дождав і з твоїм родом пога-
ним, писарським! так гукнула на нього Ївга.
зЧи можно, щоб я проміняла мого Левка, кого
мені мати покійна веліла шановати., та на тебе
мераеного, пявку людську! Зоплете його у Спбір.
пійду ії я ним. Та не у ває і правда: я дійду
ї у город. і ло судящих: уєїм роскажу, що Левко
ме таківський, се може на нього так наслано. А
особі у головах не покладай, поточуть си з хати

і старости твої...
Та запроторю ж його у Сибір!є єказав

писар чмихаючи, та випхнувши. трохи аж не
в потилицю, Ївгу з правлення, а сам мерщій сів
писати, аж зубами скрегоче та пише, та знай пі-
сочком приеппа, та хоч у нього чуб і добре
спотів, а таки і екомпоновав. шо як «Тевка зла-
пали пад Макушиною скринею з грішми, зкоїх
по обиску у кишенях і за пазухою оказало ся
боліє лвух єот рублів по курсу, о похищениї

 

     

   

  

 

 

  

 

   

 

  

  

 

  
жоїх і намірениї похитить єще 1 боліє оний Левко
учинил єознаниє при таких і таких евидітелях

та й пописав таких, яких тогаї і у правлениї но
було. та глядіте лишень чи були і у єваї: от
іруки за них попідписував, та мерщій до Ма-
кухи, де голова слідствиє проізводить.

Як же там голова з понятими слідотвиє
проїзводють? Звісно, як і у земських бачили.
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али за стіл, а Макуха знай представля
то полинькової. то перчикової,

сгарий Макуха дібрав си і ло настойної
па калгай, що Ївга було придбала для проїзжи
ющих полупанків (настояші усе шють єолодку і
возять з собою, а шинкарської не вживають), ви-

ціднли і ту по-троху, беседуючи то об жнивах,
то об косовиці. а об ділі ще ніхто і не чичирк.
А Макушині наньмички ажзасапали ся пораючи
ся: та локшину кришить та вареники ліпить.
та КУРКУ патра: ВИТИГЛИ з саяка гусаків з пару,
що Ївга було закинула, прийшло і їм лихо! Та-
кий бенкет справляють. що ну! А самої госпо-
дарки, Ївги. ніхто пі в чім ії не пита: вона бо
забрала ся у нову комору, та не то що плаче, п
голосить об своїй лихій годині. що ее Левко так
наробив. тільки сьвіт їй завязав!. А Тимосі тут
ша руку ковінька! Поштує усіх, а себе поперед
уєїх: не пронесе нікого і себе не забува, та знай
«Говка коститі, та прикладки йому прикладаі чего
за ним і з роду не бувало, те йому так і при-
зипилює мов шпилькою.

Ще не поїли гаразд і страви, і тільки що
почали шпичками зитрикати вареники, та обмо-
чуючи у розтоплене масличкоі сметанку, та гли-
тати меріцій. щоб приньмати ся за тернівку, що
повен штор її уніс старий Макуха, аж вже пи-
сар біжить, аж засапав ся.

зЧи тутечка-здесечка голова з понятими 7
чи вже совершили слідствиє?є пита в їх. А го»
лова у одвіт йому грізно: »Ї совершили, і сокру-
шили. Тебе б то, паскудного писаря. ії дожидати?
Я тобі єкільки разів казав і приказовав. що я
зам не Явлоким, прежній голова: в мене щоб
діло кипіло і щоб по усій правді зроблено було!
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Писав. писав до півночи, а тб там приніс? Ще
може тільки начерноУ Та я ось повечерявши, я
роздивлюсь і зараз тебе піньмаю в несправности.
Сідай вже, вечерий, не мішай добрим людям.х

Се ще пан голова тільки казав, а пан пи-
саровже давно випив і простої. випив і калгано-
вої. не забув емоктнути і перчикової, попав пів-
курятини. так її і рішив. а гусакову кобллку з
ногою мерщій у кишеню, бо в школі вчив ся.
так не кидавсь дяківської натурп. і вже мершщіїї
за вареники: от і догнав і їжою і напитками тих,
що поперед його мабуть за чає почали, та про-
меж таким екорохватським ділом ще велів тричі
і кахикнути, як пиєареві звичайно. А про те, що
толова на нього гримав. він не дуже і прислухав
ся, бо знав те, що небій ся тиєї собаки, що
гавка, та примінив ся і ло голов: який більш
хваста та велипчаєть-ся та порядки задає, той іне
тямить нічого і зробить не спорячи по твоєму.
От і тут так буз

Поїли. попили, повечеряли на усі заставки.
Пан голова ледве язик вороча. а опрочі судящі
та поняті схопила мерщій палички та Й хпта-
ють ся над ними. Пан голова ще зміг таки по-
дяковати Макусї, викоренити Левка і обіцяти ся,
шо пошле лепорт об усїм ділі завтра ло суда. А
пай писар. кахпкаючи над останьньою молошною
кашею, що доїдав. та поглядаючи на кухлик тер-
нівки, знай усамп підморгує, лумаючи: зне так
воно буде, як ви кажете. с

Як же рішив усе і на потуху останьню ви»
пив, то зараз до голови: »Куди-ж втікаєте піде
пишіте лепорт. Проїзшествиє важнос, требло на
усю ніч послат

 

  

 

  

  
  

 

    
    

  

   

    зав голова. ,



  
зАле у єуді« казав писар: за Те й забули

єсте, що пай справник повелівав, щоб обо веякім
важнім ділі, де є полишне, прямо до нього пред-
ставляти 7є

Підсупув лепорт до пана голови, достав з ки-
шені каламар і тикнув йому у руку перо і ка
»Підшісуйте ж меріщій.. Та лезо ви пишете? Со
ви єторчака підписуєте!

Голова схаменув ся. випрямив бумагуі г
екладати, по слову підписовати своє іменьня,
усе таки ворчачи на писаря: »Я не люблю не-
порядків.. я вам не Явлоким.. в мене неправдою
не озьмете.

Писар підписаний лепорт схопив та мерщій
з хати.. Пан голова ще таки лобрів досвоєїхаті
бо дуже близенько була; а опрочі судящі зайшли
не знать кули, так шо ранком на-сплу їх нозби-
рали. Учинили слідствиє добре!

   

 

 

  

  

 

є пи

Нудить ся наш Левко у залізах, видячи у
холодній і день і другий, вже й третій. Калавурні
не піді лють Ївги і близько, шоб йому то
їсточки приносить, і більш усього, щоб його ви-
питати, на-що він лі проклятенні гроші крав.
як би то покрити сеє діло, що чи не можно,
як часом бува, викрутити си від такої біди. Так
бо калавурні так і женутьїї від холодної. Пійде
сердешна до лому, за єлізоньками і єввіта не
бачить.

А Тимоха ж то аж танцює, що звів «Тевка,
і вже господарює усім, мов Ївзі вже й діла нема.
А писарем так і водить ся. І о-от штука хиба!

ТВОРИ КВІТКИ, І. 25
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- не Тимоха пому могоричі ставить, йо писар
йому, та усе йому обіща, що пійде Левко у Сибір.
покоштовавимплітей, обо вже,є каже, сятак ді-
лом заправив: пописав, як «Іевка над екринею
застали, як повинні кишені познаходили у нього   
крадених гропеї. як він при таких і при таких
обивателях у допросї признав ся, що й поперед
того нераз до скрині навідовав ся і тяг відтіля

 гроші; усе добре зробив, збавлю,є каже, зтебе од
урага і супостата, а сестру вже за мене хоч при-

а віддай: мені не треба ні худоби і нічого,
ї одну. Усе тобі зоставлю.

Се ж він казав, та й брехав, щоб йомуні-
чого не треба було: йому нужди не було до
Ївги, аби-б худобу згарбати; а як її було до

 

  

     

 

гаспида, так він збирав ся Тимоху за качества.
віддать у салдати, а самому усім орудовати: а з
старим Трохимом Макухою тей: лагодив ся упо-
рати ся: »Підвелу штуку, щоб його, як багатого
на усе село, зробили зборшиком і подушних ії
общественних. та у щетах Його і заплутаю; оттут
і поодбираю в нього усе. налякавши, що на по-
селениє пійде. Як піддаєть ся, то і оправлю Його;
коли ж заєпорить, то не вакрутить ся. Туди йому
і дорога. Ївгу повчу: разів зо два, очіпок з неї
зібю. патлип їй обірву, то й дасть мені волю.
Тогдї я худобою. при моїм ларованиї, певно
лу засідателем.. Хем, хем'!є

Тще деньків з чотпро нічого не чути було...
Аж ось прибіг передовий козак. що біжить за
ним пан справник. Почали курей по хатам від-
нимати. яйця відбпрати:  відомкнули казенний
ящик потягнули чимало, турнули у город за

ренським і за хранцюзькою водкою, а як Завтра
припадала пятицця. а пан еправник був собі бого-

 

    

   

   

 

    

 



  
мільний богобоязний їі вже ні
екверніти-ме екоромийм, так прик
і кавиру і кримеькогоос
ної осятринки і сввійи
жів і палянпць.

Аж ось прибіг і пан еправник з двома
давониками і з плевмоводителем, »А де кватиря?
Повели до Макухи, і попереду усіх людей слови-
гонювали. щоб ні духа прої
посгоялнім: а вже й так без Ївги
стали люде жахати ся того двора і
становилися.

(війшов справник у хату. помо.
(кнув: зА єсть літо абедатьу»

  
що душі не
зано купити

елшо, Ї коорп
нької рибки хорошої. і ра-

  

  

 

 

За
я щ
і
2

    

  

лив си Богу,  
заї

 

і
зб, ваше благор.. ваше високоблагородиє,

  

одвіт дав писар, згалавиги, що се вже не прежній,
капитан, а вже пан майор. Чи не сбіаволите по-
переду слідствиє..»

 

зПашол вон, лурак!« гримнув на ньогойого
високоблагородиє і соїзволив слідствиє, що писар
йому підносив, у ніс йому штрикнути. зМІто ти
меня марпш дєлом? я і так утамилея. Снійми

  е вора дапрос і пак:
давай. «

Потюпав наш пан писар. ходючи перед
єправником на-вепинячки. та у єїни, та за х

і став допроє писати. мов розпитуючи Левка, а
він його і у вічи не бачив ьнІ тижня. А пан
еправник затим обіда цупко!

Тільки таки шо пообідав. уже писар на-
вепинячки ї підбіг Чи не соізволите лопрос
подписать, ваше впсокоблагородиєУс

А його впеокоблагородиє спізволив аж ногою
тупнути, та вплаяв таки впять його, що Йому

мене, а мнє абедать
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ляговати ся спать після обіла, та й прогнав
авелівши юбпек повальний об  рештанті

вчинить.
Пан єправник після доброго, мирського

х ліг спочивати, бо дуже утомив ся, трощив-
курятину та яєшню: а плермоводителя Ти-

моха Макущенко повів купати ся. а там за річ-
кою у-в озерах лівчата коноплі мочили та мняди,
так. молодецьке діло, треба було їм і туди пробі»
тати А стим-часом пан писар збив людей
чимало. поприводив їх до присяги і зібрав до во-
лости і став питати : »А шд, люде добрі! хто зна
за Тевком, Макушиним приньмитом, чи є каче-
ства? Та й замовк, тільки поводить пером по
папіру.

Старикп здвигнули плечима, хто хлка,
хто паличкою копирса, а усі мовчать. От один
з них вийшов і каже: зб е-б то про Левка? про
Макушиного приньмита У чи є в нього качества?

й Бог боронить! Нема за нимнічого. Я при-
давав, я довіжби по правді сказати, що він

дитина добра, хлопя ємприе, роботяще, і як-би не
господарйовав з Ївгою, то доспо б

нічого і ше зоєталосьби..
зЧи так усі кажете: питав писар. а самого

його за живіт узяло, як стали похваляти
«Левка, та ба! нічого робити!

Уєї. усї! у-в одно єлово кажемо. як при-
еягали!: загула громада

»Добре-ж, добре! лавайте руки, та ійдіте
до лому.

От поодбправ від них руки. порозпуєкав
людей і став писати, що сїї люде з-під присяги
показовали, що Левко і злодіяка і воряжка. що
бродяжнича по селам, к домостроїтельству неспо-
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тві, драких і прочих ка-
чествах упражняєть-ся частовременно і що їм
довольно

|

звістно, що хотів обікрасти хазяїна

свого, і затим вони не желають принити його

на жптельство, а просють або у салдати віддати

або у Сибір на поселениє поєлати. Не побонв ся

гріха пан писар такого обиску за усю громаду

підписати, щоб руки йому дава.зи на добре і що

за Левком не знали ніякого качества, а він. ба-
чите, куди нагнув! О писарська душа!

Та такізк пописяв і евидітельскі показаний :

ю виньмав у Левка з кишені гроші, хто їх пе-
їчовав, як Левко їх віднимав. як признававси,

усе списав, і руки за тих людей попідош-

совав, а вони сном і духом того не знають, і став
тюпати коло еправниконої кватирі.

А той, виспавишсьлюбенько, випозіхавино!
потягнувшись разів деситок, устав, та їй велів

себе чаєх поштувати. Чай пє підливаючи хран-
цюзьку, а сам люльку смокче. Ас ось після сьомої

чашки і гукнув: »Писар! пайди сюда є

От і війшов наш писар, тихесенько ступа-

ючи, що і пе чути його, 1 Є! бпая дверей.

пильно дивлячи ся у вічи пану еправнику, а
думка так і біга і сюди і туди, що об чім би то

Його пан еправник ні спшта, щоб йому тут як-

раз одвіт і дати: чи об недоїмці, чи об дорогах,

чи об проходящій команді, чи об наділений оби-
звателей полем в нього все вже підібрано, на

усе брехня готова і хоч ти як хоч його розшитуй,

а він відбренієть-ся, і ме просунені пальця між
його. річи.

А шо елїлетвис У пи

собей, в вороветві, пяш

 

     
  

     

   

 

  

     

   

 

  
  

 

 

в пан справник,



-о З

 Окончено, ваше благоро. чи то ваше
І допрос 1 євидітельскиї пока-

а і оби
ки. Ето письмоводитель писав У
ваше високоблагородиє! Їх благо-

родиє отлучали ся ради тілеєної чистоти у оноє
місто, єпріч у річку, ізмити плоть евою, а я, даби
пеудержанно... і

Панеправник переворочував. переворочував
ашети, і каже: Справно., харашо! Так і наш заз

гель. Марко Побийпіч. не виведе кінці Ха-
рашо! Я дома попідписую. Вели лошадей запри-
гать.. Хто там хниче на крильці

А то наша бідна Ївга, що ж
як янгола божого, думаючи, що він-
її Тевка, і як він приїхав, так вона все нильно-
вала край холодної, що як повелуть її «евка 40
справника, так і вона за ним пійде і буде слу-
хати, що там він на допросі тиме: який
мого нечистої навчив відбивати батькову екриню
і гроші брати

Оттут наш пан писар проковтнув душу і
зібрав (ся брехати. Пригладив чуб. кахикнув,
пояс підтягує, а очи у землю устромив, щоб,
бачите. не видно було, шо у-в очах його чоло-
вічки верх ногами єтали, як у усякого, хто почне

п. та й каже: 2То ваше благор.. чи То
ваше  високоблагоролиє, хазяйська  дочер.

Єсть проелинений рекрутський набор, так ужа-
саєть-ся, шоб  єдиноутробного неї брата не

   

 

  

   

   

   

  

     справника
то защитить

   

   

 

  
  

 
  

  

  і буваєт поведения пе з-так?
б. За ним ка-

ь двудушная

 



 

  
-- Скажи їй, щоб нічого не бонла си. Вели

чошадей палавати. А арештанта огправляй у го-
род сей Покуда я приїду, штоб там булі я
його тотчас рішу. ШПастроже за ним сматрєть,
штоб з дароги не вшол.

з Подозвольте, ваше високоблагородиє, мені
самому його препроводити і квитанцію получить.
Щеозік і діло імієть-ся діє

-- Харашо, веді сам. Пашол! Пашли менс
голову.

Тан писар повернув ся на одній ноз
та дзита, тільки патаи його мотнули ся, і счи

Зараз за ним увійшов ло справника голова,
і двері собі зачинили. Шоєсь довгенько розгово-
рювали собі і чути було, щось брижчало: хто
каже -- полишне, з яким Левка схопили, пере
айїчовали, а хто каже, що То чашки бризчали; а
може і те 1 друге, ми там не були, так і не зна-
смо; та й не наше діло: ми росказуємо про
Левка та про Ївгу, а меж них не мішаємо ся,
щоб часом чого через верх не перебрехати, або
і не добрехати. Покиньмо їх та ходім поки за
писарем: будем дивити ся, що той мудру!

От. вихопивишев від єправиика і ійдучи
шобиля Ївги, щб стоїть на містку та гірко рида,
от він їй і каже: Не плач, голубко. проси
лильнійш їх високоблагородиє пана справиика ;
він помплує, може зоставить «Іевка дома, аби-б У
салдати не узяв. Проси, яко мога« та й побіг
до свого діла. Вже в нього і калавурні і прово-
жаті, так ї вмпло ся: не дали Левковіі здихнути,
ухопили. руки звязали і повели до города, а пан
писар зезалу іде і наглядає, шоб справно було.

Їх виеокоблагоролиє пан справник. покін-
чавши своє діло з головою. вийшов сідати на
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ловозку. аж тут на міс

 

йому Ївга беркіщь у

 

ноги: зБатечку, голубчику! не віддавайте мого
Левка..є та й заголоспай

А єправникові і байдуже, хто Левко й хто
Марко, і думаючи, шо вона об євоєму братові
просить. щоб не віддавали у салдати, пхнув її ||
ногою, та й гримнув на неї: зЧаво ти, дура, боїш ||

я? Не озьмуть, не озьмуть.є
Звеліте ж його відпуєтити, Баше осіятель-

єтвоїє голосила Ївга, біжачи за ним до повозкп,
та аж поди його хвата. А він, смокчучи люльку, |
уекочив у новозку і каже їй: »Велю, велю. Лого
і не озьмуть. Пашол ад неї екорєїча!

Коні помчали, дзвоники задзвеніли, два Ко-
заки по-перелу а третій з-боку рушили, а їх
високоблагородиє пан еправник протяг ся у по-
возі, та і став евоє думати. а письмоводитель,
викупавши єя гарненько і побігавши за річкою
з дівчатами, теж став своє думати, і покрились
швидко.

Чого не докушало їх високоблагородиє, зне-
сеного з мпру на четверг, і щоб куповане на
лятницю. усе зоєтало ся голові. Буди-ж нак
дого діти

А Ївга ж то, почувши таку мплоєть від
пана еправника, з радощів сама себе не тямлючи.
мерщій до холодної: аж вже, бачу (так собі дума),
його відпустили 7 Двері відчинені, сторожів нема...
Вона у правленпо.. який там нечистий буде,
коли вже випроводили пана справника? Тепер
їх ї у три дні не збереші! Хиба впять яка проява
Явить ся, що дожидати-муть знов чи папа еправ-
ника чи якого засі.

От нашій Ївої на душі так повеселійтало,
шо вона вже і нужди мало. Дума собі, що Тевка

  

          



 

 шо приказу справничому як випустили, 19 може
побіг до річки впкупати ся, а там може до евоєї
дядиши побіжить головоньку змити та білу соро-
чечку узяти, бо у великій нужді стільки день
сидів у холодній. От у ій пійшаа
мерщій ло дому і дожидаючи ЗТевка, давай принь-
матись знов за господарство. Те поїли, те попили,
ле розібрали, того не догляділи.. розор та і годі
Сплакпула трішки, нічого робити. принялась
прибира, збира, хова, пораєть-ся і знай Левка
дожида.. »Може зостав ся у дидинш пополудно-
вати? Та і добре: що б я йому тут знайшла?
Неначе після Татарви, нічого і не знайдеш Іс

Оті вечір. »Може він там і заночує, щоб
епочити добре, а завтра прийде й приньметь-
ся за діло.є

От ої ранок. Не ійде «Тевко. Еге! дума
Ївга: ззнаю, знаю! Отсо ж він пійшов до людей
збирати гроші, що лороздавав; мабуть хоче, щоб
лісля такої праці швидче наше діло екінчати,
щоб вийти від батька на нашо вже господаретво.
Коли-б же швидче збирав та приходив! пан-отець
обіщав ся зараз нас обвінчати і небагато, по на-
шій бідности, узяти. «

Т обід ії полудень минув ся, й -Іевка нема.
У-вечері вже Ївга стала тужити: одно те, що
батько (щось дуже сердитий, ходив ло голови,
лаяв си з ним за якіїсь-то гроші, що пе верта-
ють йому, а голова каже, що то полишне, не моя,
каже, воля. А там Тимох хто його зна, де вже
він і грошей бере -- усе людьми,усе з людьми
наводить ся до себе: та колп-б же люде пути,
асто пробишаки, як і сам. Наведе повпу хату :
хом і завернеті-ся який проїзичющий, він усіх
повигонить, пє, гуляє, музика та співи: плишки,
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 вікна бе, ма єєстру мов на наньмичку кричить

ії не дає їй, сердешній, добре ні за віщо узятись.
Верховодить та товчетьсся, мов Марко по пеклу,
Нема їй ні в чім і волі! А ще і Левко не
інде, п з ким їй і поради узяти!

  

   

 

ПІ
Так вона дожидала його день і другші,

Нема, не ійде, не вертаєть-ся «Тевко! Може від
сорому. що уєї-й То його тепер злодіякою звати-
муть. боїть ся очей показати У Пій б вона до
людей, що йому винні, та розпитала б їх, чи не
був він у них, так не зна бо, хто йому іменно є
винний. От вже па третій день здумала пійти до
його дилини: та вже певно зна, де він поводить
си і шоб думає на сьвіті з собою роботи. От
і пійшла.

Як же валріла її Горпина, дядина Левкова,
так і загерготіла на неї: »З'їли, з'їли мого Левка!
Ле ви його заподіли? Хиба затим узяли бідного
спроту, щоб овеї занапастити його? Чи вав там
екільки грошей. чи ще тільки намірив ся, а тут
вже швпдче його і згубити Та хоч-би там що
і узяв. так хиба він вам не заробив того? Принь-
мит живе як син у батька, а він був у вас як
кропак, і ніч і день їсе робив, доглядав, убивав
єя, мов за своїм добром. Добре ж ви Йому мабуть
дяковали, що чоловік у нужаї знав. що ніхто
йому нічого ме дасті, він тихенько і узяв. Ну |
й дарма! піньмали на алодійстві, так було дома
і дати прочуханку : як схотіли. так би і навчили.
М то заперли у холодну на нілий тиждень...є
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«Та вже Його, тіточко, відтили випустили :
сам справник приїзжав. та й випуєтив.

-- А щоб випускала лихагодина та пе-
щаслива і вашого справника і старого, лисого
Макуху зо веїм вашим поганим родом і припло-
дом! так залящала Горпина. Вппустили! Оттак
ли випускай! Руки йому екручені, сторожів та
жалавурних з прездоровениими киями. неначе за
яким душегубцем, настойщим харцизякою... Пруть
сердешного, може до городу ні разу йому і спо-
чити не дадуть...

28 якими киями 7.

  

 

 

до якого го... гро... да Ук
ледве промовила Ївга, а у самої руки і ноги за-
труєпли ся, і сама так і пополотніла.

З якими киямиУ ла її кривити Гор-
шина. Ти, голубочко, нічого і не знаєш? З такими
кими, що ик-би таким хоч одним раз ушкварити
чвого дурного батька, так він би і місця пе
підняв ся, а То бідне хлопя аж за десяткомтаких
ловели.

зТа (куди бо поволи? кі
гусю!.є

-з Куди? Туди, де козам роги правлять,
жуди б запроторити і твого батька і твого бра-
ліка Тимоху пробишаку, і тебе, добру панночку,
шоб тільки уміла хлопця обдурйовати, шо буцім-то
пійдеш за нього, щоб аби робив на ває: як же
побачили, що вже і без нього справитесь, т
тогді і треба їсти чоловіка. Ійди ж тепер
других обдурюй! й стала Горпина плакати за
своїм племінником. й

На неї дивличисі, і Ївга гірко пла
припадати до Горпини, щоб хоч на не

ше сердилась, і росказала уєс, як у неї було
з справником і як він обіщав ся випуєтити,

  
  

  
   

  

   

  

ьо швидче,
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Оттут вже Горпина відеердилаєь трошкиі
стала їй росказовати, як повели Левка у город.
за яким калавуром і за якою єторожею, ї що,
каже. повели прямісїнько у-в острог. ЧУ

Батечки мої! як то кріпко засумовала Ївга!
Нічого Горппні не кажучи, пійшла від неї до.
лому. Плакала. плакала, далі -- шо надумал;
а збирати ся: навизала у торбу. чогоїй треби

було: ще-ж то грошей треба, своїх нема, що заз
робляло ся на господарстві. віддавала батькові, а
в нього проспти не хотіла. щоб не став витито-

вати, на-що їй гроші? Пійшла до є позаєта-
новила і намисто і дукати і хрести і материні
шахти, добула ся грошей, поувязовала усе, як
треба, торбу на себе почейпла, евиту підперезала,
узяла паличку у руки, помелилаєь до церкви
Богу. гірко еплакнула, та й... пійшла..,

Тйдеть. ійдеть дорогою. вже й далеченько
відійшла від євого села, а ні пила-ж то ні їла

самого ранку нічогісінько. Де вже їй і їсти!
нічого і на лумку не ійде! Шишла, йшла, аж ось

 

  

 

  
 

  

 

  

   

 

  
 

  
бачить, і пізнала: ппеареві коні. що чаєтісїнько

ує

 

на них поселу біга, на: річ ійдуть. Вона й д0-
гадала єя. що і він тут є: мерщій у буряни. та
й прилягла: а він і пробіг мимо, не бачачи її
і в увесь голос співаючи пеальму Скалоніте ся

віки!
Вже як зовеїм стало писаря не видно, вона

стала уставати: так щоб-кУ зовеїм не здужа! У
тораї пересохло, не ївши отощала, ноги потомили
ся, а лпхо і біда на думиї усе як тут!.. Підня-
лась, посплковалась. ледве-ледве повзе, та ще на
лихо нікого нема їй па-зуєтріч, щоб хто підріз.
Ріже смеркаючи через превелику силу мово рачки
лоповзла до города, а у городі була у неї прі
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-- ЗО

ятелька, удова. Вона до неї. Там її і приняли
ї нагодовали і дали спочити.

У-раниї, як вона вже росказала, за яким
ділом іменно вона прийшла, порадили ся з при-
ятелькою і пійшали у-купі до острога. За шаг пій-
лиов салдат докладати, що такому і такому
рештанту прийшли подати єорочечку та Ппаля-
ничку. Як же подозволили. так ще гривню дали,
оки їх упустили у-в острог. Тут до них і вийшов
Левко... Мати Божа! чи сезк він? Сорочка на
ньому чорна та пречорна, та уся вже у дірках.
босий, бородою заріс, пів-голови у-подовж Ввиго-
дено, зовсім як на каторгу ійти. Ївга його і не
пізнала б, як-би він не обізвав ся: Ївго! ще ти
мене не забула?... і тут знайш:

Ївга стоїть як деревяна,
очах жовтіє. Тедве промови.
наробив7-

-- Знаю, що я наробив.. Не боюсь Бога
мплосердного, не боюсь і суда. Чому з мене до-

р просу не знимають? Як-би мене суді спитали,
логаї б я усе єказав.

зРоскажи мен
осе ти так зробив.

"Тобі усю правду рос
їі допрос з мене зняти. Ось слухай, та й судятщим
р скажи. Йко я зостав си у сьвітлиці.

-- зА чаво рештант з бабамразговорюєт 7є
кричав побачивши сержант. чи який-ся то коз

омандєр. зВон женіте! Подали милостиню, ну
1 вопіє

| Зараз "Тевка стали заганяти : на-силу вет
йому Ївга подати сорочечку, убраньня, хлібець

їі паляницю. Саллат.їх зараз за плече, та й вивів
з острога.

  

   

 

         

Що се ти

  

 

   

  нехай я буду знати. зачим

   

  

у, та треба
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-- ВО м "

Що тепер на сьвіті Ївзї робити 2 Левка у
суді ше не допрошують. Він щось має росказати,
та й не боїться нічого. »Віке-ж що буде, то буде:
пійду у самісінький суд, попрошу, нехай швидче
його допрошують та й пускають. коли він не
зетак винний."

Не знаю, як-би яка друга па її місці, чиї
вона б осьмілила ся ійти аж у сампй суд? Та
як бп друга і допитала ся до нього" А їй і нужди
мало. Вже б те вона не допитала ся, вона б зря-
біла, щоб це тільки у суд прийти. та і допитати
ся, чого їй треба, ну-ну! Проворна. моторна,
сьмілива, на річах бойка без пащикованьня, а так,
ихесенько, звичайненько: та вже її то ні

обдурить, ні заляка, ні зопинить, ні з думки не
зібє: коли що надумала, так вона вже не подасть

си, доведе до кінця: та і розумненька собі була.
від матери набрала ся. Так така не дійде,
їп треба і куди надумалаУ Зараз озпрнула с
еюли-тудп, перехрестила ся, пійшла.

У пятого. у десятого на-силу допитала ся,
де тей суд. що єправник розсуждає. Війшла. Пи-
сарів чимало, а народузж то, народу, так і не
пролізеші. Тут ї рештантів привели, тутсаддати
об  кватирях, тут чоловік об гречці, що чу
скотина побила, тут стара мати. що літи не хо-
чуть годувати: тут об злодіях, тут о пожежі. тут
о постижно вмершому, та і обо усякій. обо усякій
нужді хлопочуть ся, а судящші уєїм тільки по-
рядок дають.

Огляділа ся трошки наша Ївга, прислухала
си, розливила єй і стала меж народом пропихати
ся. От і доліала до якогось писаря;
вому халатику, поклонила ся і питаєть-ся: »бо-

 

  

 

   

 

   
  

  

  

  

  

 

 

  

 

  



  
ди-б ви, панпченьку, зділали милость, та швилчє
лопросили мого Левка!

-- Якого там Левка? Пійди собі ко нечистій
матері з ним!.. Тут ніколи, а вона носить ей
з своїм, сяким та таким, Левком!

Ївга не зрябіла і зараз на хитрощі. Се,є
дума собі, «невелика птиця, що у халатику: за-
веду ся з пим, то старший і підбіжить.с Ото вона
на нього: зЧого-ж ви зараз лаєтесь? Я ще тільки
ває просю, а ви, не знавши чоловіка, зара:
і посилаєте його сюди та туди! Самі б пішли.

-- Що? ти ще сьмієш на мене кричати У

 

  
 

   

    

 

 

 

   

 

  
Сторож! випхай її!

зТ ні, не випихайте!« ще голоснійш стала
казати Ївга. »Я за ділом прийшла; так ви,

 

коли письменні, так ви мене розпитайте, а пе
виганийте.  що ти туг пащикуєм? вже й він
крикнув на Ївгу. Я тебе тут за патли.. Та Й
прикусив а бо війшов так трошки б то і на
пана похожий. Пика йому червона, боролою заріє,
лпоспії, у забВУ у каптані з гудзиками, у ру-
жах держить бумагу а перо за ухом, і дуже водно
було, що кріпко каб» вживав. Як увійшов,
ії став питати: »Хто сьміє тут так кричати ?х

Писарчук зараз би то з доносом. що оттак
і так дівка якась-то стала тутзаводити ся. А Ївга
бачить, що добила ся до свого, викликала старе
шого, осьмілила ся і кажи Т ні, паниченьку, не
брешіте!- -Т росказала, як було ліло, як вона
стала про Левка питати і як вонизавелися.

От секретар (а се він то і був) покинув їх
розбирати. та мерщій ухопив ся і ка "Про
якого се Левка? Се чи не про того, що вісті

о рубаїв украв у хазяїна є
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2Ї ні, судирю, ще його допросіте. Він у доз
проєї усе вам роскаже, що і зачим вій так робив.
Ось пошаїте за ним, та при мені допросіте, То
ще може він не зовсім і винний.:

-- зОттак пак!« сказав секретар: опо де-
сять разів будемо через тебе водити єя та до-
прошувати. же він повинив ся? Тепер він не
у нашому вже суді.

А дезвін, Та сеє кажучи,
у неї у животі так і похолонуло, що вже буцім
Тевко признав ся. коли б То йому було і при-
знавати ся?

-- 2Там, де треба. Вже ми діло 0б нім ві-
дієлали дальші.» еказав секретар і відвернув ся
від неї, і сам пійшов дальш.

Що тут Ївзі робити? зовсїм біда! Левко
каже, ще його не допротували, улії еказали,
шо він у усім повинив ся і вже він не у сім
суді. Х якім же?

Пійшла Ївга з сула. нудячи сьвітом. 2 Пійду.є
лумає собі. здо Левка. там з ним посумуємо і по
радимо ся, що мені тепер робити Ух

а обідом у приятельки, чи поїла Чого ЧИ
ні, мерщій належила усього, понесла ло «Гевка
у-в оєтрог.

-- Не ходи! обізвав ся донеї салдат, з оруже
жом ходячи круг острога.

Та я. господа жба, до «Тевка прийшла.
Мене і у-ранції пускали. 5

- У-ранці пускали, а тепер! не велено.
Та хто-ж не велів? З

-- З суда принесена заппека, щоб нікого
до нього не пуєкать.

Скажіте, бульте ласкаві. господа служба:
чи водили Левка євогодня у лопрос?

 

  

 

  

   

  
     

  

  
  

 

  

   

 

 

  



РИ,
-- Ні. Сказано, що він такого наробив. що

йому і без допроєу біда. Як привели його сюди,
такої запаковали.

0 Господи милостивий « запаакавии ска-
ла Ївга: зтб він там таке наробив Зовсіу

мамірили ся з'їсти чоловіка! Та вжезж
саїзоньками не бачила, куди і їйти.

Хоч і дуже Ївга сумовала, хоч і кріпко жу
рила ся, а таки допитала ся, у якім суді судить
ся Левко і хто там судящі. і де вони живуть.
Один чоловічок нараяв їй ійти до кожного до доз
му, зта там,» каже, зі проси кожного: а то як
тійдеш у суд, то або тебе не допустять, або не
вислухають гаразд, бо не одно твоє діло.с

Пійшла наша Ївга ранком до одного.
Торнищі хороші. Увійтла, -- сидять паничі

молоденькі круг стола, люльки смокчуть і у карти
грають, ло-панськи, бач: хто дурень, той грошики
і платить.

Ївга, нічого не знаючи, поклонила єї усім
і стала їх жалібно прохати: Пани мої мил
пани мої любезні! кого мені з ває прохати об
моєму «Тевкові7:

Як зирнули на неї ті паничі, як заре-
точуть ся, як стали її на євміх підпимати та
усякії прикладки прикладати, так бідна Ївга пе
знала, куди їй і дивити ся. Далі таки справила
ся трохи, та й каже: »Р не гріх же вам, панове,
нущати ся а бідної дівки, що вже видно пильно

їй припало, що сама пійшла до ває прохати об
своєму ділі, а ви з неї сьмієгесь! Нехай же вам
сей та той! Коли у вас уся спла. то дарма: не
по вашому буде, я дійду усюди. А тільки вам
скажу, що вам стид і сором: ви пани, ви пиєр-
менні, ви читаєте у книжках, як бідному треба
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помагати, а ви замісць того, не розпитавши, чого
і зачим, та стали з мене сьміяти ся! Хиба-ж

на те Бог ває привів судити таких-же людей, як

і самі ви. і товарпство вас наєтановило мов до-
брих, а вп, усе теє позабувавши, граєте в дурпї,

а що бідний пропада, так вам те й дарма?
Грайте собі, грайте! нехай бідні по острогам
страждуть, вам ніколи.-є

Та таки і багато де-чоро відрізала їм Ївга
відхолючи, нехай здорові єлухають. А тож бо ії не
правда. скажете? Коли ти Судьдя, Так покпнь
і карти, і жарти і усякії скоки. Дав Бог день.

їйди до свого діла. та й розглядай пильно, щоб
усе по правді зробити, а опісля вже і гуляй!
Ждже салдат усе повине та ійде на муштр. і поз
ти його пе пустять, поки не докінча усеї муштри :

такіт Ну, та не наше діло панів вчити: з:
чепп їх тільки, то й сам нерад будеш. Будемо
про Ївгу роєказувати.
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От на другий день піпшла вона до другого
еудящого. Бачить: панок плохенький, невеличкий,
сухенький, еіденький ходить собі по горншиї, та
здось дума. Ївга, бачачи, що він дивить ся як і
добрий, поклонила єя йому низенько і кажи
з Подозвольте, добродієчку, попрохати ває об евоїй

нужді!їх
- А об якій нужді? епитав ся пан, та й

став її слухати, понуривши голову.
От Ївга і каже: »У мого батька Та був

приньмит, Левко. Шого батько і брат таки мії
тяжко не любили і підвели його, що він, на лихо
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 собі, потягз батькової екрийї грошей : так пого
узяли сюди, держуть у остроої. а допросу не
знимають. Так будьте ласкаві, звеліть зо пього
зняти допрос, логдї і робіть, що знаєте.

А батько ж твій де» спитав поважно пан.
»Та батько дома, у селі
-- Як оже ми з нього допрос зпимемо, коли

він дома? 2
зТа ні! не з батька, а з «Іерка.
-- Адже Левко батько твій 7
з"Та пі, Іевко приньмит. а батько --

батько. є
-- Адже Мевкові гроші вкрадено, так зачим

з нього допрос знимати 7
»Та пі! Левко батькові гроші чи вкрав чи

що, так сидить у острозї: я Його бачила, і вій
мені казав, що його не допрошували.

-- Ну, а тепер вже випустилитебез острога,
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чи я  
зТа ні! не я сиділа у-в острозі, а Левко

епдить: так допросіге Його, на-що він батькові
гроші брав.с

-- Як оже се? батька
у-в острозі

зТа ні, батько пе у-в острозі. а Левко там.є
-- Та тото-ж, тото-ж, я знаю. Спи замісць

батька пішов  у-в острог. (по євиїй  охоті,
чи що

»Та ні! Отее не розберете ! не спи, а принь-
мит.є

-- Та що-ж ти мені десять разів росказуєт,
і усе не так. Батько з приньмитом тебе обікрав.
чи що?

зТа нї! Ось подозвольте, й усе вам спершу
роскажу-є

та батько і  

  

   
 

 



чно

І почала влять з кінця. і усе йому так
тлалко росказала, як на листу еписала.

А пап судящий тільки усе головою ки;
приговорює: , та знаю. знаю.» Далі вдрав
епитавши: -Ну, тепер так, тепер. як росказала,
тако я і знаю. Так бач. чого ти проєпш: шоб
твого бір випустити, а на Його місце Левка
посадити. Так свого, голубочко, не можно. Хто
заробив, той нехай і вілвіча: я на неправду не
пійду.є

зТа нії. аж прикриннула сердешна Ївга,
употівши товкуючи : («Тевка допросїте! адже Левко
впиний.

-- Впять кажеш! Левко винний. Та тебе
з десятьтю головами не розбереш. Тйди собі ло
дому: оттаку мені голеву натуркала! ФРосказує.
і усе не так. Тйди, ійди собі: ми і самі розберемо,
шо треба робити.

От хиба лиха година з такими судящими Іс
скрізь говорила Ів вертаючись до прля-
тельки: зале ніяк не розбере, щоб йому товкуєні.
«Тихо та й голі!

-- (Пійдп ще до самого еудьлі,х сказала при-
ятелька Їваї: зу ньому, Кажуті, уся сила, він
шб-найстарший над усіма. Та знаєш, що, Ївго?
Понесп йому  шо-небудь. се стакл  звичай-
нійше.

  

       

  

  

  

  
  
  

   

   

    

"Та чого-ж я йому понесу, коли в мене піз
зго нема?

-- »Бубличків, парочку вязичок. Він в нас

   
пе снесивий: я колись пять пасом валу відно
він, спаси-бі йому, не поца і
зробив.

т
нійти з ними до судьдї. Увійшла.

 

 

ві вязанки бубликів і
він високий

  



 

очі

ча товстий, трошки (пикатенький. ніс ло гори
задрав єн. й очи мов баньки, так і повитрінали

веїм у суд ййтп.
поклонилась судо

 

си, -- і вже зібрав си
От Твга помолилась Богу.

деві і положила бублиачки
об євоїм ділі росказовати та прохати.
як уздрів бублики, так мерщій за ших, 7
у нельку пхати. Ріт великий, щоки т так
так бублик і втирить у ріт; не дуже і жує, Так
цілком і ковта, аж давить ся, аж єльози Пому
течуть. бачите поспіша у судо до Лі.

Як же Ївга ресказала Пому все. а він затим
поглитав усі бублики. от Ївга його і пита:
«Що-ж ви мені, ваше благородиє, скажетеУ

-- зА ось щб я тобі єкажу,є казав плим-
каючи судьля, за ось що ти мені скажи: де се
ли таких мудрих бубличків купила Ус

зТа кушайте на здоровля, вашеблагородиє!
Де купила? звісно, на місті. Що-ж ви скажете
об моєму ділі Ух

-- зОт бублики так-так! облизуючись та
обемоктуючись казав судьдя. 206 твопому ділі»
та що я люблю, що маку багато.. (Об ділі 7
й олійки таки багатенько.. смачні. смачні! Об
своєму ділі?.. та піджарювані.. Приходь завтра,
я там усе зроблю, та завгра тобі і скажу.» Та
з сим словом, потрощивши бублики, потяг з хати
усе прихвалюючи: зотг бублики! будь и бестия,
коли такі і дома їві«

Агу, нашій Ївзї полекшало на душі, що
судьдя уподобав бубашки і квогодня усе діло
зробить, аозавтра і випустить «Гевка. Та хоч-би
і попарили, аби-б тут, щоб тільки у єєло пе во-

дили, щоб єтида меж євоїми не було: а тут його

ніхто не зна, то і ларма.
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Веселенько пообідала,
ошила їй дечщо. наприла трохи, і побігла ло
оєтрогу. Так що-ж бо! Не велено пускать!є за-
кричав салдат, і як розшитала ся Ївга. так його
ме водили таки у депроє.

От лихо та й годі! Бєть-ся, сердешна, як
а об лід, і нічого не зробить! Пійшла у-ранції

   

  

   
  

  
ло судьді: кажуть: поїхав на євій хутір, празники
підійшли, суда не буде.

1 сумуючи і плачучи, ліждала Ївга і буднів.

 

Приїхав і сульдя з хутора: пійшла ло нього Ївга
і понесла вже чотири вязки бубликів. на самій
оаїї печених і густо маком обеппаних.

Судьдя тільки взлрів її, зараз за бублики,
давай трощити, а їй зовеїм
забув про твоє діло! потери, різ
шимо.

 

     Та

Не забудьте ж, ваше благородиє, хоч євого-
яня!

 

Забуду, єй Богу забуду! У мене такого
лїла, такого діла, що ніколи 1 висякати ся. Отее
мерщій поспішаю хв 1 став збиратись, й
яких бубапків не поглитав, так став у кишеню
ховати.

От Ївга чи їі кі Отже берете у суд
бублички, то як станете їх кушати, то і згадаєте,
хто їх приніс, та і про мене згадаєте. є

-- зПожалуй!є каже сульля: зкушати буду,
та згадати не згадаю. Бо мені, бач, діла багато:

усе треба підписовати, коя вже ні об чім і не
тямлю, тільки усе підписую. А лучше усього от-
шо: ійди. душко, і ти ло суду. та там дожидай і
майч, а я побачу тебе, та й згадаю. Сеє кажучи
і пійшов.
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Пійшла за ним Ївга, нічого родити ! Ходить,

ходить коло суда, у єїнці війде, не видко їй
судьді, пе ує він про неї, не посилаю а
Левком. »Віе досп пан судьди усі бублики поку-
шав. то як не згадав мене, то тепер і овеї за-
буде. Так думала Ївга, сидючи на рундуку.

Аж ось рушили судящі з судів. По-пер
їде судьди, уздрів Ївгу, зараз і згадав. »Ї піс
каже, збратця, потривайте, потривайте. Є пильне
діло. Дівчино! а підійди єюди та роскажи, яке
твоє діло ?є

От Ївга і стала з еамого першу усе роска-
зовати, а тут секретар, зовсїм пяна пика, під-
скочив та нюхаючи Кабаку і сказав: »Та опоє
дїло ми вже рішили., є

- зКоли?є спитав судьдя.
я єще у мимошедший пяток, і ви соїзво-

дили оподшисати оного вора, мошеника, плїтьми
ла на поселепиє.«

-- зБач,о сказав судьдя ЇВ: »новже підо
писав, так. вже не можно. Коли-б євогодня, а то
ще у пятницю, єкоро тиждень». є

»Се то, паночку, у той день, як я вам
смачних бубликів принесла !« сказала Ївга по-
прікаючи, а у самої слізоньки кап, кап, кап.
Сердешна, щоб пак вона почула!

А судьдя і нічогісїнько, і ще підтакує: зТак.
лак, душко, так; у самий тої дені, у пятницю.є

зЛобре зробили! Бог вам віддаєть! Чому
ви його не допрошували?є

-- зА щб, секретарю, зачим ми його не до
прошували ?х питавсь судьдя.

зОтгак пак, не допрошували! Аді
лопросі підписали ся.«
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- зТа я то підписати підписав, та не
тямлю, щоб пого допрошували, і не тямлю, чи я
і бачив його.

«Так ви і ніколи нічого не тимите!» оттак
відрізав секретар суддеві, та насунув шапку і
лійшов поперед судьді. А судьля тож Потиг до
дому. не дивлячи ся на Івгу.

З Що-ж мені на сьвіті тепер робити є заго-
лосила Ївга. Так отее його випарють, та й
пошлютьУс

"Та ще не туйжн.. сказав один панич, вихо-
дючи з суда: зще діло пійшло у губернию, там
буде з руський місяць. та пришають єюдп. та
тогаї вже пошлють..є і пійщов собі. |

Через превелику сплу лотерла Ївга до при-
ятельки. Плакала. пла цілісїнький день не
пила ні їла, та і добре вичитовала судящим! Та
щб-и У станеть-ся ж їм те» Таки нічогієїнько їх.
Так, тут. А нехай лишеньніє поткнуть от-туди!
Згадають ся їм ії бублички їі сахарець і родзп-
ночки, і усе. усе. Не минеться Ї що не зна-
ючи діла тільки підпиєовали за секретарем: ніщо
не минеть-ся !

У-раниї Ївга розсудила, шо рбою нічого
не зробпш, треба іпо-небудь робити. »Діло по-
слаап у губернию, пійду і я до губерниї. А вже-ж,
що Бог даєть

Не довго їй збирати єн: поскладала у Торо
бин шо було. почепила на спину. паличку у
руки -- шійшла. Де дуже втомить ся, підіде,
коли лучоть ся добрий чоловік. що підвене: а де
вже овеї підібєть-ся. то і пересидить день. То
сяк то так лобралась такп наша Ївга і ло
губерниї.
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УЩб се таке?,. крий Матер Божа! аж
екрикнула Ївга. з гори побачивши вже не евій,
а губерський город: єплеснула руками ії не зна,
куди 1 розглядати. Так дух і заньмаєть-си,і у
зживогі похолонуло. Дивлюсь, каже собі, здив-
шось, і кінця не видно. А церков ме то, цер-
жов. А хором же то. У Ну, ов коли не

« Таї
думалаєь собі, спдячи на возі. що чоловік її під-
возив, бо зовсїм, підходячи ло города, підбила
Коли задумалась, то і не єтрашно за неї, як
вона сама собі, одним одна душею, буде повер-
тать єй у такому великому городі і меж панами.
Бо у городі не ик у селі, що тільки і є мужики:
ні, там усе пани на-голо. Не бійте ся, вона при-

дума, як і до них доступити і об своєму «Іевкові
сь.
На своє ща

   

   

  

 

пропаду, то добра буду. Та вже

  

  

 

   

   

ря попала куди і пристати.
ЗКітка, одна собі з дівчам, принялаїї за поміч у
роботі і за маленьку плату, поки їй тут треба
жити. То віддпхаючи, то полуднуючи. вона роска-
зала хазяйці, відкіля вона і об якій нужді прийо
шаа сей город.

Хазяйка підперлась рукою і дуже покрут-
чула головою. Не знаю,є е, коти тут ови-
вернеш ся « І почала Ївзі росказовати, яко у
суднщих панів поводить ся, бо вона з-маленьку

жила, та як добула дівчинку, так
була мамкою у секретари, так вже добре знала.
як і з чим до них приходють і у які двері вихо-
дють. »Ти,є кі л їй, зпуще усбого не бій ся
манів великих. Чим більший пан. тим вій буде
простійшип і ласкавіпити. Не так, як у мужиків
коли став отаманом, так він вже на тебе і пе
дивить ся, я головою, так, батечки ! і не сьмій до

 

  

  

 

   

   

  
по господам с:
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шого і близько підетупити. А паній не так: го-
вори йому усе єьміливо, не боячись, та говори

 

  правду, вже не збреши нічого: зараз підетереже
ї проженеть. с

з Щоб-ж. тьотюшка, як великому панові дове-

 

деть-ся. що йому на поклон понести Ух
- зБорони Боже!.. Є. правда, старосьвітеькі.

лани, що булочку. аби невеличку, приньме, хліб
сьвитий поцілує, а тебе велить попоштувати і
діло вислуха. Та вже ся старовина виводить ся.
Інший такпі є. що тільки побачить, що у платку
несеш чи бублички чи яблучка, то і діла не
стане слухати і зараз звелить прогнати. От вже
менші панки та полупанки, так там вже тільки
лержи єя! І даєш, і не надаси: сторялий ся, відо

п, ще мало, ще витяга. Нехай тебе Бог боро-
нить від них! Пролічай до етарших Іс

Оттак увесь вечір хазяйка усе росказовала,
як поводить ся у панів, а Ївга усе, ик там
кажуть. на ує мотала. думаючи, як їй узяти ей
за діло.

   

 

   

  

їм

Се ж було в суботоньку у вечері, а у неді-
доньку сьвятуЇвга. уставши, убрала ся гарненько,
піпшлагорода розглядатя. Роеказовала опісля. шо,
каже, знкоу лісі хожу. аж сумно було! Народу
ча базарі -- не протовиш ся, а нема я: тобі ніко-
гісїнького знакомого! Ніхто тобі не кланиєть-ся,
ніхто ні об чім не пита. Сльози мене. каже,
зпроняли! Блукаю як та єпрота. Задзвонили ло
церков -- та й дзвони ж! аж і досп у-в ухах
гуле! я п пійшла до самої великої та до хорошої
церкви. Що-жУ мене салдати і не пустили: вже
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я і тривию давала, не пустили та Й не пустили.
Я таки не пійшла від церкви, усе дожидача ся,
щоб близче на великих панів подивитись, бо. на
біду собі, не бачила з роду нікого старшого, як
пана правника, чи двічи чи тричи на євоїм

з а у євоєму городі хоч і бачила судящих,
так після того, що вони зробили зо мною, я й
ше знаю, чи й пани вони... Аж ось У обідшю
пору руши.8 М церкви. Батечки! що народу, а
щб й панів! А тут одпи ійде, так і поперед його
ї округ його і за ним усе пани, усе пани! А сам
же то: комір увесь і на рукавах і на спині ви-
шито, а на шиї хрестів, хрестів! На грудях
зьвізда, через плече лента широка та червона,
ча плечах золоті китиці як жар горять, а від
самого так і свяє, просто і не диви ся! Перед
ним пани біжать та народ розпихують і позаду
усїх товкають, так що і пилині не дадуть на
ньому єїсти. Як сів у свою колясу, так і коні аж
підплигують, та прискають, та летять як муха, а
він тільки знай головою мота, щоб усім би то
поклонитись. Сподобилась і я йому поклонитись,
та далеченько стояла, так з боку, може він мене
і не бачив. Спитала край себе молодиці : хто се
чан такий Так сказала: сам губернатор. Десь
і нема, думаю, щастливійшого над губернатора!
Хороші пани і нозаду його ійшли, та усе нета!
Буан і старенькі, і молоді, і з кавалернями. Вже
надивила ся!

ЗЩо то,є казала опісля хазяйці, зяк менї
доведеть-ся губернатора об чім прохати, то я не
знати-му, як перед ним і стояти? ЮВпаду, та не
сьміти-му і устати є

- зНПотурай!« казала хазяйка. »То він пе-
ред народом такий, щоб його пгановали та почи-
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товали; а прийди до нього, так простійшого його
Десять разів розпитає, та усе з адекою

та привітайво, і коли можно що зробити. зараз
сам кидаєть-ся усюли. щоб швидче кінчали діло:
коли ож не можно, то роскаже товком, зачим і по-
чому пе можно: розговорить. шоб не журив ей.
совіт дасть, що робити, то бідний, то її
лолаєть на бідность пого. Ти його не бій ся. він
як отець! Не даром сказано, губернатор: усім
защита, усі за нього Бога молють.

Поки ще до вечера, Ївга походила по го-
роду, випитала доброго чоловічка, яких хоро-

мах суди, почула від нього, що їй треба ськати
тогосуда. щобзоветь-ся угомонна палата: обходила
круг тих хором. де бачила, що ійдуть або їдуть
пани, усе на них приглядувала ся, щоб ше бо-
яти ся з ними говорити. У кріпких думах лягла
з вечера єпати. та не луже-ж то і заснула від
лумок та від гадок, що нею завтра буде.

От прийшло і завтра. Уставши раненько,
помолилаєь Богу від самого щирого серця. аж
єплакнула, та й пійшла. Хороми зараз знайшла.
увійшла у них. Господи! що тут робити! Усе

двері. усе двері! Туди поверни, там
двері, східці та виять двері: єюди пійди, східці
та двері, єхідці та двері, більш нічого і нема! А
народ і сюди і туди усе швандя, паничі церебі-
лють, панипід їзжають та ійдуть. здеровкаютьси,

с собою розговорюють. А наша сердейтна
у лієу, не зна, кудиїй ійти, і як

палату взивати, забула. Хоч кого і епптаєть-ся :
де палай »НкаУє питають її, а вона і не зна,
Далі через силу згалала, що зовоть-ся угомонна,
шійшла, куди її направили: разів з пяті, поми-
лялась, лалі увійшла, аж саллат сидить,
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-- Каво табє надомно ? спитав
зЧи се, дидюшка, палата угомонна7

т,
От вона і війшла у горницю. а горниця

довга, та усе столи, усе столи. а за столамт па-
нпчі сплять, та усе пишуть.

От Ївга увішедши помолилаєь. паничам шо
зенько поклонилась і еказала: зБиже вам пома-
тай! з понеділком будьте здорові !

Паничі ззирнулись. веьміхнулись і мовчать.
Мк ось один трошки згодом устав, підійшов ло
неї і спитав. так тихенько та любязно: зЧаво
табє, девушка, тут треба-пада?

зЧи в вас, ваше благородиє, діло об «Тер-
кові 2є

-- 06 какому Левкові 7
зТа об нашому, батьковому приньмиту.є
-- Та ти менє єкажи, з какого уїзда?
»Та хто його зна! я вам не екажу сього.
-- Што он здєлад такоє У
зБачите, кажуть, шовін у мого батька гроші

вкрар.х
(От. той пан і став читати по бумазї і зараз

його і начитав: розпитує Ївгу. такої є, він,
він!

  

    

   

  

 

  
      

    

-- Такошто-
зА отощо, бат.

ї судящі
го б тут про
щоє» хочо росказати.

2 оз Бе, девушка, опізнилась! Діло об нім
рішили, і вже воно не тут, вже во губер-
натора

збх, моя годинонька біді
пошалють у Сибір

 

табє надомно 7
ваше благородиє: шо йог

удили, та допросу не лип. Коє
ії щоб з цвого допроє знли? Він

 

  
  

  

 

  
 

 

  

 

 

  ! Так отее його  



РЕЗННИЕеУ

Панич тільки здвигнув плечима,
дїлайте милеєть, ваше благородиє. навчіте

мене бідну. що мені на єрвіті робити? Я вам
дуже, дуже буду дляковати! його у депрос не
приводили

-- Нічого не можу здєлать і вже йому
ніхто не поможе. Как заробив, такі відвічати-
меть. А ти ійди собі, відкіль прийшла: тут тобі
не можно бути. Сказав. Та й нійшов до свого

і бачачи, що Ївга вже голосити стала,
хв рукою салдату, а салдат її за плече, та Й

вивів легенько аж у сіни.
Тепер нашій Ївзі прийшло хоч крізь землю

ійти!
За гіркими слізьми єьвіту не вздріла, не

бачила куди їй і вийти! Хто поветрічаєть-ся. ди»
вить ся нильно на неї. а Н то і поралоньки
їй не дасть! То еспотикаючись з журби. То поз
мипляючисв, єяк-так вийтла на рундук. та тут

   

 

 

 

    

 

    

  

 

 

Що я тепер бідна робити-му У» думає Ївга
ама слізьми аж підплила. Тепер його

дїло зовеїм докінчали, пропав сердешний «Тевко!...
Послали до губернатора, а той доси послав, щоб
його впларили -- ох лишечко! та іще й плітьми 1...
та ще 1 пошлють у Сибір!.. І зо мною не по-
прошаєть-ся!.. Коли-б хоч ми повінчалії ся, то
і я за ним пійшла б: а то тепер остала єї як

Через Тимоху і батько мене гонитя-
дять зовеїм! Пропаде і він без мене, не

наю. як він мене любив.. занудить
ся!коли-б хоч підождали, поки я прийлу!.. Ох
лишечко! колизж я туди настигну не тану
вже його! І сьвіт мені не милий!.. Приходить ся
самій на себе руки підняти
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оо Што ти тут, лєвушка, лежиш У чого ТИ

плачені? чує вона, що хгось пита її. Підпяла го
лову, зирнула, се пан перед нею стоїть, і на виду
видно, що добра душа.

»Плачу я, батечку, об євоїй нужді! Лихо
моє тяжке

От він і принявсяїї розважати та розговорю-
вати, а вона, то плачучи то віддихаючи, і роска-
зала про свою біз

Довго він її пильно слухав, і як усе поняв,
то і є ві зйіалко менє тебе, лєвушка, та іще
можно що-небудь поправить. Стань здесечка; от
губернатор буде єюда ійти, Ти Його останови

       

  і роскажи усво діло. он за тебя засту-
лить сяє

зБатечку, ваше благородиє! -- не знаю, як
вас і величати -- чи достойна-ж я перед таким
лищем стати і чи осьмілю ся йому яке слово ска-
зати ? Я й дивитись на нього не срмію.є

-- Не бой ся нічаво. Он з виду грозний, а
когда кого бачить у нужлї, так сам розпросить
обо веїм і поможеть, у чім можно: только не

 

і довго її навчав, щоб осьмілила ся
стати перед губернатором: і пожаліти си об своїй
нухжаі, і так її розговорив та розважав, що вона
підняла ся на ноги, пійшла за ним і стала у тім
кутку, де він їй показав, що вже певно мимо
того місця пійде губернатор.

Аж ось незабаром стукотня, біготня : ійде
губернатор, губернатор! Ївга наша і не етямила
ся! шщб і придумала було говорити, так усе і пос
забувала, тільки ще вздріла його, і труєпть і
боїть ся, і скрізь землю провалилась бл!
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Тільки таки що єтав доходити губернатор.
вона так і гепнула йому у ноги, та Як заголо-
сить. і слова пе вимовить, тільки усе хлипа у
весь голос.

щ;

 

Губернатор сам своїми руками під-
ляв її. та з ласкою та пестуючи став її випито-
вати, об якій нужді вона його просить У

А овона йому і не вимовить нічого, тільки
знай усе просить: » Помилуйте, помплуйте є

Довго він її слухав і усе уговорював. щоб
вона росказала евоє діло. і як бачить. шо вона
і себе не тямить, узяв її за руку і сказав: «Па-
слушай же. любезная: ти тепер іспужала єя і не
можеш говорить, а менє нєкогда. у меня не одно
лєло. Піди ка мнє у дом, там отдохни, покуда й
приєду. і роскажешо усьо. Не бой ся. не бой си
меня: я тебє усьо добро зделаю. "Канлар! проведи
єйо тихонько до меня, та не обидь єйо дорогою
і вели єйо пакармить: может, она кушать хочет.х
От отець і начальник

Їваї неначе єввіт підняв ся! Віддихнувиш
трошки після . пішла за жандармом до губер-
патореького дому: там вій посадив її у горниції,
щоб дожплала самого. Принесли їй і хлїба і паля-
мпий, і якої то страви не понаносили! Так нічого
їй і у рот не ійде! Чи пійде ж пак їжа на
думку при такій біді. як у Ївги, і чого їй ще

ати?
Тетьгеть, часів через скільки, прибіг і гу-

бернатор: і тільки що ускочив у двері. зараз і
крикнув: за де лєвушкаУє ПобачивийЇвгу, увів
її у горниию. А у горниці тій хороше та прех
роше, гарно та прегарно! Оєреяк Ївга росказо-
вала: зГорнииї, каже, зпревисоченні, вікна ве-
ликі мов двері. двері як ворота: сьміливо возом,
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  наклавий десить копищь сїна, уїза
си. А стїни-то усі і єтеля і поміст, усе розма-
льовано усикими цьвітами, аж душа ралуєть-ся !
А дзеркала? усюлидзеркала. 9 як море!
Туди глянеш, там тебе видно. сюди подивишся,
і там ти; куди таки оком ні кинеш, усюди тебе
видко. усюди мов жпва: аж сумпо, з роду вперше
таке бачачи!

Губернатор. побачивши що вона сторопіла,
сказав їй: зотдохни здесь. я зараз вийду,» і пій-
шов у другу горницю.

Оглиділась Ївга. і вже їй не так моторошно
стало, аж тут і губернатор увійшов. і з ласкою
та любязно сказав: "Ну, лєвушка, телер роска
мені усво, усьо: откула ти, єсть лї отецьі
і за каким ти ділом прийшла сюда У

Оттут вже Ївга і почала: і усе, щб з нею
і з Левком було, спершу аж до сього дня, усе
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м 0
чисто роска:

Губернатор вислухав усе і говорить: 2Нет,
дєвуш твой Левко па) з нєво у двох суд
допрос знімали і он руку давав. Вот у меня єтоє
дело, (Зараз пійшов і виніс бумаги, перегортав.
перегортав і показав: »Бот он признав ся. што і
нераз крал деньги у твоєго огца. Вот за нево
людписано, і еудьдї слушали. при них оно при-
знавав сяє

атечку, ваше благор.. не знаю, як ває

величати -- паночку, губерпаторчику. голубчику!
сьому неправда, його не лопрошували, я запри-

  
 

 

    

   

 

   

  

  

 

о єягну у тім. Вже б мені Левко сказав, а то аж
о просить, щоб його у допрос узили, і війт щось
- роеказати дуже пильне: так я йому вже лучше

повірю, чим вашому судьлі; хоч він і мідиисав,

ЛВОРИ КВІТКИ 1. ат
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то Тевка дойрошував, так він бреше, він тільки
вміє бублики їсти, що припосють до нього.є

Тубернатор аж засьміяв ся, як згадав про
бублики, а далі і каже: зСмотри, девушка, єто ти
не безлелищо роеказуєш, єто ти на суддей дока-
зуєш, што они допросу не знімали... є

зНе знимали, пе знимали. ваше губерна-
торство з аж скрикнула Ївга. Дайте мені їх сю-
ди, я Їм у вічи те-ж скажу. Вже не даром Левко
каже...

- "Вот же і люде зепод присяги показали,
што твой Левко воряжка і недоброго поведення.«
казав губернатор. перебпраючи та перечитуючи
усе бумаги.

Брехня свому, єй-же те Богу. брехня!
так розпадалась Ївга, вже осрмілившись зовеїм.
Нема за ним ніякого качества, я його більш усїх
знаю. Він з роду ні пилинки не вкрав і на воло-
синку не збрехав. Та і люде -- глядіте лишень
-- може пої шо так. як і Левко допрос під-
писав.

-- Харашо,є сказав губернатор: »я єтоє
дело розберу. Прийди ти завтра у палату, і тде
єтоє дєло, я велю тебя туди довести.

зЗпаю я, добі» чку. на лихо собі, і сама
угомонну палату і, добре, прийду завтра раненько.
Гандіте ж, не забудьте і ви, приїдьте: там уздупі
розберемо діло і побачимо, хто з нас бреше, чия
чи ваті суді.

От губернатор, сьміючись, і відпустив її.
Пійшла Ївга і вже дуже веселенька, аж земалї під.
собою не чує: а постріча старця або сліпця, то й
поласть милоєтину. і вже цілий вечір була ве-
селенька.
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' У-ранці, чим сьвіток, скочила, чи помогла
у чім хазийці чи ні, зібрала ся, пійшла до па-
лати; а ійдучи били церкви, подала батюшці на
часточку, як і учора помяніїть,є каже, зоб «Тев-
жовому ділі є

Сьогодня раньш, чим учора, зібрали ся су-
дящі до угомонної палати: не забарив ся при-
бігти і сам губернатор і побачивши Івг) раз
повів її за собою у ту палату і звелів їй еебе
дожидати, а сам пійшов до судящих і за ним
якийсь-то пан поніс бумаги. мабуть вко-
ве діло.

Погомонівши там з судящими довгенько,
вийшов до Ївги губернатор з судищими, от він
їм і каже: зВот, дєвка увіряст. што орештанту
допросу не було. Говори при ус

Не було, панове судящі!: сьміливо казала
Ївга. »Хоч що мені хочете, робіто, а не було йому
допро Левко передо мпою з роду не брехав:
коли було скаже, на скільки за день уторговав,
то так і є; у яку пору скаже вийде на вулицю,
то якораз і вийде, і вже раньш і не виходь. Вже
в брехиї ні в чім не примітний: так я йомувірю,
що його у допрос не приводили, і я готова за
пього заприсягти, цілієїньку жменю земаї з'їм,
що його правда, я не тих судьдів, що брешучи
попідписовали. 1 той таки брехав. що за людей
пописав, що буцім-то за «Іевком Є качества!
«Поде сього не казали і не с Тут і сперелу
брехня, і ззаду брехня, та ще брехня брехпою
і покрита. Ось-що! не во гиїв сеє слово вам, па-

удящії с

   

 

 

  
    

  

  
   

 

  

  

 

   

 

   

 

   

   
   

  у, што тепер будете делать?» питав
удящих. А ті ааприули ся, адвигнули  
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плечима і ка
шилиї.є

-- ЗЩозж, що ви рішшли! Глядіте лишень,
зоб не согрішили!« сказав їм губернатор. Ви
еєво не знали, што лєвка обявляєт: ви смотріли
на бумаги. а в бумагах усьо гладко. А она там
була і усьо знаєт і заприсягаєть-ся. піто Єво не
допрошували. Озьміте діло і перемініть: тут не
што, потребупте єво сюда. допросіть: по какой
нужді он кра 1

"Та я наперед знаю,» казала Ївга, зщо він
на те брав. щоб було нам на що одружити ся.
Так тут нема нійкої вини: я батькова, він бать»
ків і гроші батькові. Тут просто можно розсудити,
що він не впноват. ні за що його у Сибір сеп-
лати. Призовіть його, допросіть, і він вам скаже,
що на те брав: от ви йогоі відпуєтіть.

(Бодай тебе, Ївго, твоєю правдою! ШНаро-
била бул» сом єловом такого, що троха уся твоя
праця не пропала, бо один з судящих еказав,

 

куть: зяк ви знаєте. а ми вже різ

 

  

 

  

 

  

 

    

 

а за ним і уєї пристали, каже: «На щоб б то ні
брав. та вже все брав: і хоч-би у рідного батька
брав, та без спрося та відбивши сундук, так усе
вор.

 

Губернатор подумав трохи, зімяв собі чуб,
же: оТак. ваша правда. Одиаче поз

ним, щоб його привели. та і допросіть.
за одно єлово можно будет учепить ся, та

його хоч від Спбіри ослобопити. Напишіть же,
лштоб скарєїча його сюда присллали. А ти, девушка,
ступай домої і наведуй ся сюда через неделю. чи
не приведуть тваво жениха.» Та й приказав тут
одному панку Напишіть (кулистось, вже Ївга
не второпала), штоб єйо пе трогал і не обіждал.
ніхто. Я оди єйо знаю. А ти, дєвка, когда тобі |
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лучить ся нужда іли абеда отокаво, смеливо при-
ходи до меня і просп, чево тебе пада.« 1 пійпшов
то євоєму лілу.

От вже но зрадовала ся Ївга! І плаче, і рез
гочеть-ея, і кидаєть-сй губернаторові у ноги, і
руки ловить ціловати йому 1 уєїм судяшим. Не
дійшла, а долетіла до ха: і ту виціловала,
хвалячи "ся, що її «Тевка приведуть еюди і до-
шроюсють і що може не пошлють у Сибір. Цілий
день з радощів себе не тямила.

На другий день вже нічого -- спаєй-бі Богу
-- по городу сновати, приняла ся за діло
так у неї діло і горить! Пісні не втиха,
гад| та прикладках не зопинить ся,
азийка кишки порве зо сміху від її баляшері

а робота за роботою так і настига: не вспіли
одного пошити, вже і нова робота настигла. А
гроші від-усюди так і сиплють ся. А що тижня
збіга такп Ївга і у угомонну палату об «Тевкові
справити ся, так усе нема і нема. Не близенький
же і світ, півтораста верстов пішки його до-
вести!

  

     
    

 

  

   
  

 

 

 

     

 

  
   

ТУШ.

Раз якось-то понесла Ївга віддавати роботу
і їйдучи вулицею бачить -- якась-го проява. Ба-
гацько народу зібрало си, біржаншки єтоять і му-
зпка гра, так що ну! Вона думала, що веєїльля,
та й підійшла, щоб і самій подивити ся, як то
у городі єправляють весільля. Бачить се не
весільля: на передиїй збіржі троїста музика, та
ще і з бубнами: па другій сидять двоє хороших
людей і держуть пляшки: а на третій збірікі сис
дить чоловік у хорошому жупані, і шапка на
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ньому козацька, гарна, щалевим червоним платком.
підперезаний, другий на шиї намотаний. а третій
у руках і усе їм угпраєті-ся і пресмертельно пя-
ний і командує, щоб ті. що на середній збіржі,

поштували горілкою і старого і малого і хто
туг стоїть і хто на-зустріч ійде і таки усякого,
усякого: а хто не хоче пити, того лає на усю
вулицю і на музику знай покрик щоб дужче
грала: дітей, що за ним так як сарана біжать,

авля танцьовати. а їм за те жменями медя-
нишші і усякі горішки єйплеть, що у шовковому
паатку, повнісїнький, на красній ленті на шиї
почеплений.

От Ївга дивить ся на таку Б

 

 

  

   

  

  

 

 

 

умедию і усе
бализче просуваєть-ся, шоб лучче надивити ся. бо

  у селі такої мудрації не пебачиш: на те і город,
шоб дурням де було вередовати. От, тий чоловік,
потіщивши дітей, скомандував: марні музика

ьш!: Музика рушила, а народ і Ївга за ними.
Путь побиля хорошої хати, вікно таке гарне, весе-
леньхе, зараз той пяний чоловік і кричить: »єтой!
Хазяїн євого вікна, що озьмеш, як я тобі його
розібю?

Та я і цілкового не хочу
дальш їх еказав хазяїн.

Брешеш, сякий-такий сину! та хряп по
вікну, а воно брязь! і до одної шибки так і роз-

зяїн у крик, а чоловік виняв красну
і каже: Знай,

оловік гуля!

 

  

  

пур тобі, паняй

    

     

 

енеПИ-Такий сипу, що вельний
1 що він там робив. так і здумати того не

межно! Піде збитеньщик; він устав та до нього,
та за боклагу. а уптеньшик і дає, бо вже зна,
що буде. Отже він узяв, збитень вилив, музиці
звелів грати, а сам пійшов по тому збитневі го-

 

  

  

 

 

 



цака вибивати.  Порозхлюповав, позабризковав:
усїх, дав збитеньщикові лять цілкових, поїхав
дальш, кумелиї етроїтп.

Ївга, ійдучш промей народом, стала у людей
розпитовати : щоб се таке воно є?

»Та се найоміщик,: їй єказали: знаняв ся
у некрути, тк свогодня гуля і що задумав, усе
робить і за усе платить, бо узяв грошей багацько,
втра ж йому лоб забриють, так поспіша сьо

тодня нагуляти ся. щоб було чим волю спо-
мянути.«

От, найоміщик став звелів євоєму еватові
поїти дітей горілкою. Малі діти шоть, їм і по»
луй! Далі звів їх н ачки і сам їх прицьковує,
От Ївга усе до нього близче, усе близче, усе
пригаядаєть-ся, усе опридивляєть-ся : лалі як
жрикне: озТимохо!.. се мій брат!.. що се ти
робит

 

  

       

  

 

  
  

 

    

    

-- Га? хто там такий 2. Та се Ївга, сестра
моя! Де ти у гаєпида узяла ся. Якого чорта
тут робиш 7

зТи щб се з собою робиш У чи ти тямиш ?х
-- Свогодня тільки і тямлю, сьогодня мені

воля на у аєвой, правої, аєвой, пра-
вой! і єї маршировати, а сам хи
таєть-ся.

зЧи правда-ж, Тимохо, що ти наняв ся у
некрути е питала його Ївга, усе пристаючи і не
відходючи від нього.

-- Правда! йду слу
у православне воїпетво.. виєлу
і прийду до ває.

зНа кого
ти умі о

  

  жить Богу і государю
си ахвицером...

 

  ти батька покинув? Чи у своєму

Е



орг

 

лепер можно покинути2 гроші...
його -- поминай як звали: пійщаи по шиночкам.
та по молодичкам. З'їв ЧІевка.. євой воля! Вичи-
стив батькову скриню, (ріть-фіть! аж гуде! тепер
у саддати. З'їв би і тебе.. Ось вийди лучче за
нашого писаря...

Як то ти з'їв ЛевкаУ що се ти кажеш Ух
-- Роєказати 7 не можно бо. Підцюкнув.

підвів... Єполать, Макущенко, бравий козак
Тимоха!

зЯкоже ти його підвів ФРоєкажи  мені.є
Сердешна думала у пяного випитати, що і як
лам він підвів «Їевка, тако бо сват Його, бойчи ей,
щоб сестра не відмовила його відо  найометва
і щоб гроші його не пропали, екочив, повів його
лю дрожок, сїли і закричали: зетупай на вольну є
От музика заграла Дербенського маршу, влариам
в бубни. поїхали, тільки пил їх покрив!

Народ посунув єя у друге місце, а Ївга
зистала єя як опечена! Тяжкоїй та важко ста
шо одним один і який би то ні був. та усе брат.
покпнув старого батькаі іїйде у салдати! з Щоєьсто
казав. шо 1 батькову скриню вичистив.. мабуть
овеїм обікрав, та і втік від нього? Та що се він

каже, що підвів «Гевка і що з'їв його» Тут би
треба його випптати, так люде не дали з ним і
слова сказати! Як-би його зоплнити та до батька
вілієлати? Так що-ж бо, як і батька обібрав. а
без мене йому своя воля, і у хазяїна багато гро-
шей за найом забрав, бо бач. як гуляє, то чим
ми будемо віддавати Що на сьвіті робити, не
знаю! А щобУ пійлу до губернатора : він мені
пораду даєть: він же подозволив, яка буде їй
нужда, прямо прийти і йому сказати.є
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Шатнула ся, мот ел, справила євоє діло
і шійшла ло губернатори і вже не бойчи си пі-
чого, сьміливо усе росказала. яко бачила Тимоху
і що він їй казав.

Зараз губернатор послав жандарів ськати
у, а Ївзі звелів тугочка дожидати.
Часів через два, везуть раба бо наріз

заного так, що ледве тямить себе. Губернатор
постановив Ївгу за полотняну отіну і ка й:
зєлушай, што си будет говоритьх: а його у
увести до себе.

Тимоха як пі пяний був, а розчухав, що він
меред великим лищем, став бодрити ся, випря-
маляти ся, мов і спражній еалдат, та як витигиеть-
ся, голову захилить, вона йому закрутить си, То
він отак і точить ся.

Губернатор грізно на нього закричав: зЗає
чим ти такой пиной 7

-- З волеюпрошщав си, ваше прево.

  

   

Тимо:    

 

  
  

 

    

 

    пе
жуть: лоб! срміливо такий одвіт лав Макущенко.

зЗа скольки ти нанил ся?
Тимоха ду хитав си. хитав си,

засопів, далі кал а пяптдесять рублів.
зА єкольки пропил ?х
-- Ще тільки півтора-ста, вашо.. ваше...
зУє пропив али осталось?є

рішил до-чиста, справнокозак. ва-
ше ходительство ! Хазяїн больші ше дає,
камюо-говорить: нехай на дорогу. ШПрикаміть, ба-
юшка, відтать усі, я завтра рішу і сдвісті ру-
баїв. У службі мені не нужні: буде і жалованьня,
будо і провянт.

зВачим ти оотоогца ушолує

  

  

   

 

  

 

   

     



 

оте

-- Я не ушол, а так пашол. Грошей, ба-
тюка. ме стало. уеї вичистив.

зХто? ти їли Тевко Ук
-- НІ, ні. «Тевко луша сьвята! Я. ба-

тютка, ваше... ваші ну. нужди нема! Я витяг
у батька усьо.

зА «Тевко крал когла
- Ні... ні. ніколи, ніколи.
Как же єво застали над одбитим сун-

луком У
- Ні. нії... я увійшов. сьвітлицябула одімк-

нута, сундук.. а там у сундуку.. у, трошей бас
гато!.. Я... нікого небуло. я і відбив набрав
багато, багато!.. Да як набрав, та пійшов... і став
батька наводити на скриню. що будьто не я одо
бив.. хотів на «евка звести.. і привів батька.

«Тевко вже і бере і собі гроші. Та воно б ї
нічого: в нає грошей багато. я б мовчав, так

писар наш каже: зїмо Левка, а Ївга за мене.
От вже Левка швидко і у Сибір...

Тубернатор звелів тут усе єписати, що Ти-
моха пяний росказовав, його під калавур відлати,
поки Левка приведуть, з хазаїна зіськати останьні
гроші двісті рублів. що винен Тимосї, а Ївгу
відпуєтив, єказавши: "Ну, когда єто усьо так і
ма ділі буде так, то моли ся Богу, но тужи, моз
жет твой (Тевко і не з-так впноват.с

Дякуючи його дуже, пійшла Ївга до
зяйки.

Після сього незабаром, ще Ївга тільки раз
і була в угомонній палаті на провідках, чи не
привели «Тевка, а про брата ще й не дошитала
ся. де він і содержить ся. як раз прибіг ло неї
верхи жандар і звелів як можно швидче ійти до
тубернатора.

 

 

 

  
  

 

   

 

    

 

  

 

    
  

  

 

  

 

  



нео

 охнуло у Ївги у животі, зібрала є,
шійшла.

Губернатор тільки вздрів її, і каже: 2Ну.
привели ж твово Левка, я єво буду допрошувать,
а сти стань тут (впять таки постановив її за по-
лютняну є їну) і слушай, што он будет росказо-
вать, как то виплутаєть-ся.«

Ївга заступила за тую стіну і вигляда у
урочну, як вести-муть Левка. ШКрий Матер Бо-
жая!.. Трохи не крикнула вона, як побачила його"
Чо він, чи не він, не можноі пізнати! Сухий, блідий,
бородою заріс, голова у-подовж половина виго-
лена, вже не можно того і назвати сорочкою. що
на нім було, та ще ї руки у залізах! Плаче,
сердешна, тихенько: тяжко їй на такого дивИТи
ся! Якои воля, кинулась би вона До нього,
поперед уєвого впціловала б його убюди, ларма

що він увесь у пилу і може більш місиця як
умивав ся; руки 6 йому переціловала, а більш
де пошморгані залізом. Так от бо губернатор став
його допротшувати і повелівав усю правду, як
перед Богом, казати. зКоли,є каже, зменє усю
правду скажеш, та хоч і вина твон яка буде, то
я за правду збавлю тобі пені.

От Левко перехреєтив ся і став признавати
ся, а Ївга ж то так і не дихне, щоб їй якого
слова не втеряти.

- От Левко і росказав, як вони любиш ся
з Ївгою, який у неї батько недобрий був до нього,
а Тимоха як гуляв собі, який злодіяка був, як
гонив його і як через нього старий ще й/більш
сердив си на Левка, далі і каже: зНковже нам
стало не в моготу терпітп від нападків, ми
з Ївгою и порадити ся, як би нам вже
швидче звінчати ся. А в мене які були гроші,

 

  

 

  

 

  

     



рови

рублів там з нятдеєить, та й ті попроп:
аюдихі ют я і журив си, і не признавав ся Їві
та як вона стала приставати. щоб швидче звін-
чати си, і змовили ся зійти єй у батькову сьвіт-
ліщю поговорити і ключ від неї мені дала,
а сама куди-ся пійшла. Я увійшов у сьвітапцю і
єилю єобі та лумаю. аж ось чую, що Тимоха го-
мошить у сінях і ійде до сьвітлиці.. ШО менї тут
ребити У Застане мене одного, причепить ся, приз
вижеть-ся, щоб не завів ся битись. ШВтекти вже
нікудпс той вже в сінях, побачить, як виходити»
му, теж привяжеть-ся, зачим я тут був. де ключ
узяву Нічого менї робити, я й підліз під стіл:
ливаюсь з-під стола, увійшов Тимоха, озприувет»
що нема нікого, у вікно заглянув -- нема нікого.
зараз, узявши у-в угаї сокпру, хряп по замкові.
Замок розенпав ей. відчинив єкриню, не довго
шарив, тягне мішок з грішми! хотів увесь по-
нести, розлумав ся, мерщій розвязав.. і єтав
жменями тягти гроші, та у кошеню, та як то
поспішав, та й порозейпав їх чи-трохо. "Тут зає
гомонїв старий Макуха, та щось і близенько:
Тимоха мабуть зликав ся, шаєть мерщій з хати,
а мішок розвязаний, гроші розсопані і єкриню
відчинену так і покинув. Тільки він утік. Я як
опечений вискочив з-під стола, лихорадка так мес

і Господії мплостивий! тб тут мені на
сьвіті робито (Сам себе не тимлю! Вийти так
усе покинувши. хто побачить. скажуть на мене,

1 Ївга подума. бу мені вона ключ відлал:
лумав собі, пійти зараз старому єка
вести єюди. Тимеха відбрешеть-ся. старий мені
не повірить і на мене паде велика пеня. зовсім
буду злодій. (Гучче поприбпраю. поекладаю усе,
сьвітлицю замкну. ї і порадимо ся, як
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ним батькові сказати. (ттак полумавши, тільки
таки що підійшов, боячи ся Бог озна як, та роз-
еплані по скрині цілкові позбирав у жменю і
хотів у мішок есилати і опісля з долівки зі-
брати, як тут і набігли!.. ї кричать і Гвадтують:
залодій, Левко злодій!« Я так і змертвів! І що
вже ьш зб мною було, що вони робили зо
мною, я нічогісіцько не знаю і не тямлю.«

»Чи не боїш ся ж ти, «Іевко, Бога?з
крикнула Ївга, вибігши з євого кутка: Чом ти
тогаї ще сього мені не сказав? я б не раждала

так, думаючи, що ти справди злодій! Та з єпм
словом прямо йому на шлю, так і повисла, і
пааче і виціловує його, і регочеть- мов не у
євоємуумі.

- Де сести узйла си? мом кришечко! моя
рибочко! не стямившись і забувши, де він і пе-
ред ким він, та тільки і зна, що приголублює
свою Ївгу, радесенький. що узрів її там і тогді,
як ні думав ні гадав...

Губернатор -- спаси-бі йому -- нічого ж
то ії не розсердив си, а дивлячи ся на них, що
як голуби голублять ся, аж єплакнув, та відвер-
пув ся від них і єтав платочком сльози втирати.

Перша схаменула ся Ївга, та до губерна-
тора: Не подложіть,: к: зваше превозходи-
дительство (бо ве розпитала, яшвучи у городі.
як його величати). не полоййтьгніву, шо мп при
вашому лиці так освмілили є: Єй-же то Богу
я така рада. така раза! одно те, що побачила
його, а друге, що він зовеїм не злодій, що забула
ії вас, і себе не почуствовала. «

-- зНічево, пічево, галубушка!« казав гу-
бернатор втираючи ся: зя й сам рад, што опоне
випават.. Тольки правду ли ти гаворішУє
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збй Богу правда, єй Богу правда!
перебила його Ївга, уєтупаючи си за
зєе таки так усе й було, вже Левко не буде бре-
хати.

-- Правла, еулирю, добродію! сказав Левко.
низенько поклонивши ся: Чи можно, щоб я пе-
ред вашим лицем, що ви є у нас від самого паря
постановлені. щоб вас у-в абеду нікому не да-
вата, та шоб я осьмілив ся і подумати яку
брехню. або неправду сказати! Правда, іменно
правла!

-- »Харашо!з еказав губернатор. зЗачим же
ти перед справником признав ся, што ти краї
деньги, і перед судом так сказала

- Набрехано, ваше високо... губернаторетво,
усе набрехано! Я яї еправника і нікого з судя-
цях, що то є, і у вічи не бачив і які вони є на
твар і не знаю, овеї не знаю. І у єуду нога
моя не була. Я ж кажу: не тямлю собі і не знаю,
як я опинив ся у холодній, у нашій таки вос
лости, і там троха не пропав, ні ївши ні пивиш.
Мене ніхто не питав і я нікого не бачив. так
мене схватили і звязаного повели у город, та
прямісінько у-в острог. Там я безвиходно і спдів.
і у суду ні разу не був. Адже писар мене і
препровождав ло города, він усе зна, нехай і він
екажеть. б

«Ну, вже той скаже!« перехопила Ївга: звін
наговорить на вербі груші! Та він, ваше пре-
возходительство. рад Левка живого з'їсти, бо хоче,
щоб я замієсця Тевка та лійшла за нього! Нехай
собі ї у голові сього не поклада! Дуля йому піл
ніс. оте!

»Харашо, мужичок
кет ти так і у є

  

 

 

 

 

  

 

 

  

     

сказав губернатор:
ії у глаза еправнику
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і судьдям, што они тебя не допротували і што
ли їх не видал?-

-- Скажу,
Ївго, величаєш

»Та превозходительство кажи!
ку так, ваше... огояк Ївга каже:

і не бою ся нічого, бо їмепно правда моя!
-- зНу,є сказав опіслй губернатор: збту-

упшка, ломої. а єво разкуйте і
ло завтрйого у полицю. Завтра

; лопрос знимуть,і когда ти правду
гавориш, так ти, девушка, там єваво жениха по-
лучиш на свої руки. с

Так і бризнула сї вона губернаторові до
ніг, а за нею ії Левко. Хоч той їх і піднимав, хоч
і грізно приказував устати, так таки
та ноги цілують, та слізьми обливають, та вже
дякують, дякують, та Бога молять, що неначеїх
на сьвіт знов породив.

Вже Ївга по дала нікому ровкову ти Тевка,
сама зняла заліза і опровалила Левка і до поли-
ції, та таки і напросила ся і сама тут спліти
Левком. 1 вже не кажи, щоб вони спали: усе
один одно: росказовали, як страждали, Левко
без людей, а Ївга від людей: він, що пікому було
за нього заступити ся і пораду дати, а вона, що
як на неї нападали і про усяку свою біду роз-
зо

У-ранці привели Левка у палату, прийшла
і Ївіаза нимі аж там вже Ї Тимоха, та вепід
калавуром і за ним салдати з оружоками. (Тевко
на допросї усе як учора говорив (бо так воноі
було), так і тут сказав: а Тимоха вже протвере-
зи ся, хогів було поверпути у Брехунівку. так
увізвали Ївгу, так та йому зараз і забила

 

 

вічи кажу, вашо.. як бо ти  
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  і змінала його, що повинив ся у усім, як губер-
наторові казав. От його почали ще пуще впли»
товати, так він їм усе і росказав. що він крійко
полружив з їх таки писарем, що той хоче узяти
за себе Ївгу, так тим і топив уєюди Левка: під-
вів справпика. щоб не лопрошував Чевка: чи
звеліли ще, чи нії. а писар і відпровадив Тевка
у-в острог: а у судах підеипав добре, щоб шопп-
сали такі лопроси, які посареві хотіло ся, і хоч

дяші його і у вічи не бачили, а попідписовали,
що їм підложили: бо вони на те судящі, щоб
підписовати, а на те секретарі. щоб писати, як
їм. хочеть-ся. Оттакото Тимохаі позабризковав уєїх,
хто тб робив. хто й не робив чого! Поеписо-
валпож усе тутечка, що тільки Тимоха казав, і
відослали його у-в острог. а Севка відпуєтили,
щоб о охотів, ійшов собі.

  

 

  

   

 

   

     

 

  
  

  

гуша

Тільки що Ївга Левком радились, як би то
їм до дому дійти і як підняти ся на нове госпо-

дарство, аж і прибіг жандар і покапкав їх до
ора. ШПійшай вони, нічого не боячись,

і увійшли прямісінько ло нього. От губернатор і
каже Ївзі: зНу. ти настояща козпредївка: вихло-
потала такп своєво жениха. ослобонила єво з Спо
біри. Вот тебі двєсті рублей: єго от таво хазяїна,
што нанял твово брата у рекрути. Он тепер будет

а как оон обакрад
тваво отца, так тп їх озьми на твою евадьбу. є

«Ні. ваше превозходительство, не так. Як
кп оменї братову кров пити 2 Він продав свою

волю, а я щоб на ті гроші справляла весільля?

  

  

 

 

      



 

  

-В-

Не можно сього. Нехай єї гроші братові. йом!

 

них нужла буде. (Так сказала Ївга, кланяючись
 та просючи губернатора.

-- зЧим же ти отбудеш свадьбу і чим жити»
меш? пптав ся губернатор.

зВесільля в нас буде спрітське: без подар-
ків і чарки горілки, а замісць коровая хліб сьвя-
тий розділимо. А жити як? "Трошки потерпимо
нужлу, та будемо робити, етаратись та господа-
ріовати, то Бог нам і попілеть, ваше превозхо-
дительство.і ї

Так казала Ївга, а «Гевко за нею, покланя-
ючись, казав: Будемо робити, та й заробимо,
ватше., от як Ївга вас велича.є

«Когда ж так, так вот как!» сказав гу»
берватор і пійшов до своїх гостей, що їх там у
других горницих епла-силою була, і незабаром
вернув ся і зараз до Ївги і каже: »Вот тебе трі-
ста і двадцать рублей, господа надавали: озьми
себе на свадьб;

зНі, вже сього не буде, ваше превозходи-
тельство! Не хочу і не озьму,х казала Ївга, укла-
няючись.

-- зЗачим не озьмеш ?є питав губернатор.
зЗатим, що не озьму,: казала Ївга. »Як се

чаки можно? У нашому селі усі знають, що я
жила у губернії і вернулась з таклми грішми.
що чоловік і у год їх не заробить, а я собі дівк:
де їх узяла? Та така слава пійде про мене, що
і не відхрестиш ся і не відбожиш ся! Такого
вигалують, чого з роду і на думці не було і не
буде і рід їх не діжде!«

-- »Бозьми, дура.є ще таки казав губер-
натор. »Ти за-муж ійдені; што за нужда, што про
тебя будуть говорить 24

ТВОРІ КВІТКИ 1. 28
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«Та вже як хочете, казала Ївга: зкоч я
по вашому і дура, хоч яке хочете ще іменьня
прикладайте, я не озьму, єй-же Богу, не озьму.
хоч мені міх грошей давайте, бо мені добра слава

їйш усього. Що за-між ійду, так вже б то
ї і не треба доброї слави? Не знаю! і малі,

діти кпркати-муть на мене, почувши, що хоч не

ловго жила у пород . та таку велику суму при-

несла! її заробити просто не можно, а ніхто не

повірить, щоб пани без усього надавали. Сором
бу ле і на людей диви тись!

-- зАй, козир-дівка!« аж екрикнув губер-
натор. »Правла, правдатвоя: ти умно разсудила:
люди вездє одпнакові. і по городам і по селам, ї
меж вами і мех намп. Ну, а жениху твому можно
отдать деньги є г

Як вп знаєте і як він зна,є сказала Ївга:
ще я йому не жона, не можу над пим коман-
довати.

  

 

 

  у, Так я йому і отдам,: сказав гу-
бернатор. "Он азьміот за то. що патєрпйол спо
лючи у-в оєтрогі. Тепер ти поєдь себє домої. а
он тутича зостанеть-ся, та поєдєт з чиновником

локазувать у глаза тим судьіям, што єво у острогі
лержали) а с нєво допросу не знімали. Прощай.
козир-дівка!

Прощайте, ваше превозходительство Їх ека-
зала Ївга. »Благословіть же мене у шлюб уступа-
ючи: ви мені і батько і отець і благодітель! Без
вашої милости пропав бл «Тевко зовеїм, а без
нього пропала б і я. Та. сеє кажучи. поклони-
лась губернаторові тричі у ноги, як закон велить
перед весільлям. і Поцілевала його руку і відхо-
лячи сказала: зЗоставайтесь же здоровенькі! не-
хай вам Бог відлаєть за усе те добре, щб'ви нам
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зробили! Дай Боже. щоб ні вам. ні діточкам ваз
шим не лучило ся такої напасти терпіти і щоб
роду не знали судищих!х Так усе молячи Бога.

ї пійшла з Левком.
Порадивии ся обо веїм з Левком, що тепер

треба робити, узяла в нього часточку грошей,
заплатила хазяйці, хоч та і овеї не хотіла нічого
брати, наняла собі підводу і поїхала до дому.

Застала батька зовсїм немещного: з
трохи не пропав. що й дочка його пок
епн обікрав і втік, і не чути його ові

  

  

  

рби
нула, і

. Вона
росказала, де була, як поворочувалась, як братік

 

  

 

хороший хотів з'їсти Левка і як вона там бідкала
та старалась, і як ослобонила «Тевка, а що Тимох
вже зовеїм пропав і як наняв ся.

зДурневі туди і дорога!« сказав батько.
й сам думав, де обзоветь-ся, щоб його таки відо
ати у салдати. Нехай йому Бог помога!х

Ївга росказала, зачим ще Левко не приїхав
ї як вона з ним обо всїм порадплась. »А вп,"

ке, зтату, не говоріть про Левка нікому нічого,
буцім і чутки про нього нема.«

зДобре. діти!» еказав батько: »роб тб
знаєте, аби-б биля мене були. щоб було кому
мене при смерти доглядіти.с

Аж ось у-вечері лізе пан плеарз старостами
до старого Макух, се-б то за Ївгу рушники
брати Писар поперед усїх і каже, що вже Тевко
зовеїм пропав. Злапалії його і помчали швиди У
губернию, та там катюга його кнутом бтв, а далі
і"на каторгу послали і вже об'єїм і бумага при-
йшла; та розвернув якусь бумагу і чита замісць
лепор' А далі Її став казати, що вже Їваї без
Тевка пі за кого більш ійти. тільки за нього.

  

  

   

 

    

  

 

  



  
  

 

  

    

   

   

 

   

   
   

   

 

   
  
    

   

   

так отее він прийшов за рушниками, а щоб у
неділю і весїльля.. т

А кп, поганий !«  обізвалась Ївга З
кімнати, та аж вискочила у велику хату, та до
писарі Вон, бездільнику, з нашої хати! Я та-
кому ледащі не тільки доброго єлова, і гарбуза
не дам! пожпвені і сам. напивиись людської
крови, тб наєсав з людей, пявка проклята! А
вам, люде добрі, хоч-би вп старости, хоч-бл вії
і хто, одно слово кажу: і не говоріть законних
річей. ійдіть честьтю з нашої хати: а ось як
зараз не пійдете, погашусьвітло. вилазкте тогді
помацкп хати. мов злодії, і безчестьтя вам не
заплачу і усюди роеказовати-му. є

Нічого старостам робити, мерщій за шапки
та за палички, та мершій з паном писарем з ха
ти! Закивали пятами, скільки видно.

У-ранці писар до голови і підліз з хптро-
пами, не р кючи нічого, який йому бешкет
Макухівна Ївга зробила, та Й 1зПане голо-
ва! Трохим Макуха стар чоловік, приньмит пій-
шов на каторгу, сип у бігах; йомуб дати льготу;
почали люде зносити обіцественне, а його б, по
старости літ і по одиночеству, помиловати насей

еть-ся на Той Ух
се ти мене підводи: гримнув на

нього голова: »чи ти знаєш, що я не люблю пе-
правдп? Я вам не Явлоким, прежній голова, що

за нього, що хотіли, тут і робили по во-
Я хочу сам уєїм командовати, а не через

писарів. Зараз озьми людей і напади мокрим
рядном на старого Маку щоб усю недоїмку
араз зніс. Нема, скаже, грошей, бери усю худобу,

граб. розоряй. продавай, самого таши у холоді
облий водою, нехай мокне...є
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»А дочку на господаретві оєтавити 75 питав
ся писар хитро, знавши натуру євого голови.

-- зОсь я тобі дам зоставити! Я вам не
Явдоким, щоб ви по євоєму робнап. Роби по м
єму: озьми, тащи і її: плахти, намиста продай:
не стане, коси обрії та продаї. Я їй дам, щоб
ме запобігала перш до писарів! Нехай зна, що я
голова с

Писареві того і треба було; нахватав поня-
тих, ціновщиків, сторожів! Набіглиї хмароюдо Ма-
кухи, зараз би ото і єкринї розбивати, і худобу
продавати. Так бо Ївга зараз і відсплала гроші,
скільки казав писар. І на що вже він там пе
пребовав: і на дороги і на мости, і на вуре
них, і на сьвітло холодну. усе, усе Ївга шоп
тпла, так що писареві нічого було робити, тільки
почухавши потилицю ійти до дому з своїм при-
четом.

Упоравшись з писарем і знаючи. що вже
нічого боятись, Ївга, бачучи, що вже неділенька
близько, давай поратпсь: хати помазала, столи,
лавки позмивала, птицю купує, б0 своєї віко дасть
Біг, Тимоха нагосподарйовав! ріже, патрає, лок-
шину кришить, паляниці вчиня. орать діло! У
лятницю убралаєв, пійшла людей прохати: того
дружком, того підлружим, тих у старости, тих у
бояре: напросила сваток, сьвітилок, батьків. по-
рядчиків і усякого народу, якого треба на весїльли
і у почог і до порядку. Хто ні спитає. за кого
вона ійде? зза Левка,х один одвіт

-- Та де-ж його узяти У його ве повели
на каторгу! -

зТа вже-ж що буде, то й буде: а вже ви,
дядьку, або стїтко, оне  віказуйтесь, услужіте
бироті, є
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Здвигнуть плечима, а собі сьміють ся. та
думають: зЧи не одуріза наша Ївга з великого
розуму У Збираєть-ся на веєїльля, а жених там,
де козам роги правлють! Побачимо, який з сього
пива мед буд -

У суботу зібрала Ївга коровайниць, бгають

|

  

   

коровай, пісень співають, шишки ліплять, Тісто
ам крадуть, скропники грають, дружко
гарий Макуха порядок дає, а сам. хоч хто

його і пита, ні чичирк. мовчить. (г як усе го-
пово, жінки поблагословили ся стали короваї
шити: у подошву положили вівса та гривню

грошей, а зверху і почали накладати шишки, а
чам через увесь положили великий хрест, а по- |
верх усього усе уточки, уточки, з тіста мудро на- |
аїнлені. Як піч вже поспіла, от коровай посадили
на лопату, дружкоі поча

Господи ТПсусе Христе, сине божий. поми-
луй нас!

-- зАмінь тому елову!« крикнули сгарости. |
»Спаси-бі за амінь-є
Старости. пани підетарости їє

-- зА ми раді слухати. «
Благословіть сей чесний і важний хліб у

піч посадити! і
зБоже благослови є -
другий раз.

гослови14
7 третій раз,є

-- зТричі разом. Боже благословиї«
Зараз дружко і шурхнув його у піч, і заз

туанли ; дві молодиці, такі. щоб вже знали і слово
і що як у якому разу треба, єїли биля шечиі
шильновали, щоб ніхто і не підходив і не дивив
єн шільно на піч. а коли шо, так зараз і віл-
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говорюваи собі нищечком і спльовували через
плече.

А дружко, узявши тую діжу, шо вчиняли
коровай, та й прилішів у середині чотири сьві-
чечки воскових і позасьвічовав і накрив ді-
жу кришкою; та узявши з піддружим та дві мо-
лодиці, які знали, щоб до чого, хрест на хреєт
дїну, та й стали серед хати під сволоком і стали
діжу носити, співаючи

»Ой піч ходить на ногах,
Ліжу носють на руках.

Печи ж наша, печи,
Спечи нам коровай к-речи!

ричі об сволок, та й поцілують ся
пара з парою: та тричі так ро-
ли поштуватись : а музика знай

, народу! повендвір, і у вікна
так і лізуть. Не, та хоч і порядкують, хоч і го-
рілочки не щурають єї. щб скрізь уєїм підносють
та частують, а усе таки над Ївгою сьміють ся,
що за кого вона ійде? чого вона так мордуєть-ся
з сим весїльлям, коли молодого нема У та де йому
і бути, коли вже він доєпоу самій Сибір Та й
самі дружечки, щобігають за Ївгою по вулиці та
співають весільних пісеньок, так тут приспівують
до Левка, а промеж себе тихенько сьміють ся.
Іиший зострічаєть-сй, пита з хвоста: зхиба-ж мо-
лодий приїхав?» -- »Та ні! се так щосьбу;
зарегочуть ся, та й підбігають за дружками.

Вздрів же пан писар Ївгу, щояк кі
ійде поперед дружечок з розпущеною косою, бо
сором без матери, заквічала та убрана так, що
чу! Уздрів -- і його так і узяло за печінки!
араз і надумав, якип би то бешкет Ївзї зробити,

шо таки чи не пійде вона за нього? Підернув

 

 

   

   

 

 

та й бють дії
промей собою,

  
  

  

  

  

 

 

    

  

 

 

 

    
  
  

 

   



  

 

ся до пана голови, знав, якого кінця зайти, а
той зараз і крикнув: зНе заступай сто за Ма-
куху! Я знаю, що Левко утік, й вони його хова-
ють. Ійди, перетрусп усе: коли ж нема, бери і
старого і дочку. при їх у холодну. Я вам не
Явдоким ; я люблю, щоб по моєму робило ся, а не
ло вашому!»

Вернула ся Ївга з дружечками; от би вже
загодитись і ма посад сідати, бо зовсім вже вио-
рались, так бо молодого нема! Усі люде ззпрають
ся, сьміють ся нишком, що з того буде, а Ївзі і
нужди мало: проворненька, веселенька, скрізь мо-
таєть-ся. сюди зазирне. туди загляне і зблраєть-
ся дружечок усажовати. Ай: шуєть! пан писар з
командою: »Де ваш Левко мандрований2

Ївга веселенька,підбігла до нього бистренько
і каже: »Не турбуйтесь. пане плсарю, він зараз
буде. Проспмо на хліб, на сіль і на весільля!х

Ви передержанції: заревів писар: зви пе-
редержуєте біглих? Лесятські! шукайте скрізь,
викидайте усе на вулицю, бийте, ламайте, шарте
уєюди, поки знайдете злодіяку. А затим беріть
старого, тащіть його ло правления з дівкою,
обірвіть з неї і квітки і ленти: вона рештантка,
поки знайдеть-ся Тевко!

-- Та осьде я і знайшов ся, не шукайте!
звавсь хтось за писарем. Зпрк! аж то Левко

Тевко, такп сам, гарний та бравий: у міщанській
євиті. поясом каламайковим підперезаний, шапка
висока, з червоним верхом і з єїрою околицею,
і за поясом вже й хустка, червона та красна,
шовкова, з великими квітками, такої по селах не
видно. Став перед писарем, узявся боки,
і каже: А на-що я вам, пане писарю» (сь
осьде я!
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Бер.. бер. бер. рріть його!« ледве про-
мовив слово писар, зжахнувишеь, що той Левко,
про кого він думав, що вже давно у Сибірі, я
він тутечки і є перед ним: зберріть,є каже, його,
та у колоду! Він воряга, злодіяка, шибеник, утік
з Сибіри.«

-- 2Врійош, бездельник!« закричав за ним
-- о ж то? пан відо самого губернатора...
зОзьміть його под калавур!« Потаскали раба бо-
жого самого у ту яму, що копав для другого!
Се ж усегда так бува! -

Зараз пан єтав розпрошувать про евка.
Уєї ж ото у-в один голосє ли, що нема за ним
ні одного качества, і що вони і тогдї посарю
так говорили, а що він писав, вони не знають.
Та щі тут довго росказовати? Вивів у сім ділі
уєї кінці, як писар плутовав і тут і по судам
з секретарими. (Дойшло і до того, як і волость
обдирав з-за голови; не минуло си і голові, що
нічого не знав. а писар їм орудовав, а він усе
тільки кричав: зя вам пе Явлоким, прежчій
голова!« а таки був занузданий писарем добре.

Швиденько пан упоравсь і попрощавшись,
казав Левкові і Ївзї: зНачинайте тепер свою
евальбу, а я поєлу у город, приньму ся за судя-
пцих,є і поїхав.

араз уролилось і весїльля: дружечки за-
співали, скрипки заграли, пійшли чарки по до-
брим людим, пють по повній, тільки знай чарки
на лоб перекидають, та знай дивують ся, як Ївга
у губерні меж панами ста перед самісїньким
губернатором поворочувалась. старалаєь об
Левкові, ї як така викрутила його з біди. Ста-

-НІі-
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рий Макуха, сидючи на полу, знай людим усе
росказовав, а ті тільки цмокають, та у У
один голос приговорюють: зт козир-лівка, так,
так'є

  

А завтраєк то увесь ночот у прехороших
лодарках, звінчали наших молодих, та як учистили
веєїльля, так ну! Три дні так добре пили, що
лійхто так і не затямить: і наряжали ся хто жу-
равлем, хто ведмеде хто жидівкою, були і ци-
танки ї Турки,і усяким народом переряжували ся,
усе з радощів. що козпредівка узяла євоє. Пійшла
від усіх козпредівка! А що вже обдаровали мо-
людих. так гай, гай! Лружко аж охрип мекекека-
ючи, та хрюкаючи, та ревучи усякою екотиною,
що молодим даровали.

   

   

Не мин

 

ло ся ж і секретарях
з писаря гроші та .Тевкове діло вертіли, як хо-
їли. Достало си від губернатора і єправнику і

щоб брали

їм судяшим, що усе здавались на секретарів, |

ї

  

   

 

 діла не хотіли знати, а підписовали те, що їм
подавали. Вілригнулись і самому судьді бублички,
тб тільки їх пхав у пельку, а хто страждав. так
вій отого і знати не хотів. ШПлєар перш слухав

лодної. як добрі люде гуляли на весільлі,
патап собі рвав, що не йому достала ся

козир-дівка, а далі пійшов у дорогу. куди
мав запровадити Левка, таки примісїнько у Сибір.
Голову змінили, щоб не бришкав, що з0сь ми
о! Я вам не Явдоким!« а сам нічогієїнько до

лалу не вмів розпорялковати.

  

  
  

 

  

А наші молоді пійніли жити вибрикуючи!
Ївга і тут мулре зробила: що пани у городі
трощей їм надавали, вона на весїльли не дала
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єїх прогуляти: а як відпили ьля, вона Ї

принялась знов з «Тевком за гоєподарство: стали

впять до них люде з'їзжати, завела ся усячина
і пійшло у них дуже гар І старому Макуєї

дуже добре було: Лого і почитовали ії шановалиї

по-старосьвітськи, і усього, мого забажа, убе

йому і є. А Ївга, вже вона і за-мужом, вже вопа

і молодиця, вже і діточок наводила, й У людей
усе вона зКозиродівка!є
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СЕРДЕШНА ОБОАНА.
(Любій моїй тиці

 Аниї Геигорієвиї Квітка.)

па

Нема на сьвіті нічого луччого і Богу ми-
аїйшого, як серце матери до євоїх діточок!
Скільки б їх у неї ні було, чи десятком Бог бла-
гоєловив, чи тільки одним-одно, для неї рівні,
жодного любить, усїх рівно пестує, за усяким
рівно вбиваєть-ся. Девять злоровенькі край неї,
потішають її, а одно морщить ся, кисне, недуже:
вже вона за ним вбиваєть-ся, тужить. вже й бо-
їть ся, щоб ше дужче не занедужало, або щоб
-- нехай Бог бороноть -- щоб ще і не вмерло!
Вона їх обмпва, обпатрює, обшива, зодяга, і ні-
жолпож то не втомпть ся, ніколи не поскуча з
ними, і усяка робота на діточок неважка. Коли
з дітей є яке шалівливе, песлухняне, то батько,
як батько. гримпе на такого, єкубне. щипки дасть,
лопібє; а мати -- як май
ворювати, пестовати: »Не роби так, сшночк;

 

     

  

 

  
Вона почне його уге-  

 

1не
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ходи тули, голубчику! Так не гаразд: ти мені
досажлаєш. Я, глядючи па тебе, частісенько плачу
ча думаю: коли-б то він схаменув ся та покинув
тако робити. та елухав би батькового вченьня.
та пожалковав би моїх єлізочок. то ще з нього
був би чоловік, ще б я дождала на старости ра-
довати ся, глядючи на нього.

Нехаї же тепер усяк про себе згада -- бо
хто не був з-молоду шаловливий 2. -- від чого
більш жаль візьме: чи від батькових скубок. або
хоч і пужки, чи від материного голубленьня ? А
ще як яка часом заплаче, так -- Гоєподи мпло-
стивий! уєї пакости покинеш, і на вечерниці
з місяць не навілаєн ся, і зробпиг за трйох. Що
то мати! сьвяте діло! Господь мплосердний, як є
Він на небесах, так замісць себе дав нам на
земаї родителів: батько щоб навчав та до роз
зуму доводив: а щоб чоловік молодий з луру не
затужив та не збив ся з панталику, так тут мати
з такою любовию, як є сам Господь милосердний
ло нає грішних.

Ось против чого я трошки закинув про ма-
теринське серце і душу.

Була удова. Векла Ведмедиха,і що-то

 

 

  

  

ка:
ча усе село! розумна. розсудлива. богобоязна і
чесного роду. Було і сам голова частісїнько до
неї за порадою, і вона такий совіт добрий д;
що не тільки голова, та і усі старики так не
придумають. як вона скаже, і усе гаразд буде по
її, Сама ж було не ходить до волости і ніколи не
розпитує: чого і зачим зібрала ся громада їй і
нужди мало ні до чого. Прийди ж до неї за порадою
об якім хочеш ділї, так-так! вже добре навчить.
Тяжко розумна була!
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Була собі і заможненька. Була в неї зе-
мелька, екотинка. був і вітрячок, як зостала
ся удовою. то і лороздавала усе: землю на екіл-
шину, вітряк з мірки, та усе чесним, богобоязним
людям, щоб не з'обижлали її і щоб у срок зно-
епап, шоб треба. Скотинку попродала і стала собі
а копійки жити.

Вже її Охрім вмер. а тут стала ревизія. От,
після Семена, пішла вона до волости, почувши,
що громада зібрала ся. От. увішедити, вона помо-
аплась Богу, поклонплась голові і усім, як довг
велить, і стала казати: зА шоб, пане голова. і ви,
панове громада! от вже і Семена пройшло, По-
крови сьвятої ПІВИДКО діждем ся, а десятник до
мене ні разу не заходив і не загадовав об по-
душнім.є

-- Тадже твій Охрім вже вмер? казав
голова.

-- зР состоїть ізключенним із ревизских
сказок і з общественних відомостей,х підхопив
писар, мотнувиш патлами, і покинув писати.

Та знаю, що вмер.» казала Векла, зі сто-
їть заключенним у відомости, як пан писар по
письменному каже. Та я таки усе хочу за мого
Охріма платити, аж поки жива буду. Спасп-бі
Богу, мені є з чого зносити, і буде веселійш. що
я за душу Охріма -- нехай царствує! -- буду
платити, та й сама буду бодрити ся. що і я, мов
чоловік на сьвіті, туди-ж за добримпо людьми,
зношу цареві і свою копійчину на військо, шо
лас оберіга. Та й з общественного не виписуйте,
нехай і я буду зносити, по-чому там з душі. є

- Та як моно, казав голова, щоб женська
душа та платила подати 2
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-- -Казуєнес діло!є оюбізвавеь таки писар.
штрикаючи єебе пальцем у лоб. Но імієть-ся
приміру. "Треба-надобно ізпроєйть гоєполина
ісправника. розрішенія.

зТа нічогієїнько євого не треба, ла
удова. »Ти таки, пане писарю, і не розрішай
ся ї ме кази ся. й ось-що, панове громада, зро-
біть: випишіть апшень якого каліку або бідного
спроту, а з мене єправляйте. Нехай таки я не
даром жити-му на сьвіті.є

зХиба так, хиба так! загула громада, і
зробили по Веклиному, і пійшла по селу єлава,
що Векла стоїть у ревизії і подушне платить.

зТак і треба,є Векла було у-в одвіт каже,
злучче ж мені від достатку п: татити, чим з єн

роти та з бідности требовати. Хдже і я у наря
нашого (чоловік, зможу (за людьми (зносити!

    
   

  

   

 

    

 

  
   

   

  

 

Лочку відлам, приньмит буде, за двох буду
платити.

Вже туж-туж Некла дожпдала зятя. От-от
після Зачатня, Пилипівку. почнуть старости
звандяти до неї. бо е її дочка, Оксана, як
ліждемо Різдвяних мясниць, то буде їй шіснадця-

тий год. А що то за дівка була! Білявенька, моє
торненька, швидка. прудка. на річах бойка, про-

тив усякого звичайненька. Де вона, там з неї і
регіті сьміх, і іграшки і вигадки. Як шо в ома-
тери не було ніякого хазяйства, а усе жлла з
жопійки, то Окелнї нічого і робити було. Чи вчи-
нила хлїбця чи спекла, мерщій до подр ламїї
ждуть. дожидають, як об весні ластівки: бо як
защебече,. як забалянтраєйть, тако у! весело,

оч цілий день слухав би її: а вже розермішити
так їй подавай! Коли-б мертвий чув, як вона
баляси точить, то і той би розреготав ся. не То
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вже живий, що так і лягаютьві; сьміху, де вона
у беседі. На вулиці. на вечерницях. у колядії

 

наша Оксана перед вед
і робити.

 

: без неї не знали б, шо

Мати було почне зопиняти: зСпди, до-
лю, дома: чого таки бігаєт 7 чом не робиш 7

Озьми лишень або пряди, або ший: нічого не
вмієш. є

Кинеть-ся було до матери на шию, обнима
її, цілує. примоваяти стане: »Матусенько, рідне-
сенька, рибочко, голубочко, перепілочко! Не 30-
пиняй же мене! Я-ж собі ще молода: нехай жея
погуляю, як тая птичка на волі під небесами

літає. Буду згадувати своє дівованьня, що я в
тебе як рибонька у річечці гуляла. куди хотіла,
туди плавал: та тебе дяковала, що ти в мене

матуєенька жалістлива, добра. пестувала мене. От
вже як пійду за-між. надіну очіпок. тогді вже
нікуди гуляти, Тогдї вже зопиню ся. тогді вже
приньмусь робити: рук не покладати-му, і М
зжика і діточок буду обишшвати. і тебе, мамочко,
що ти в мене бу так: лобра, жаловала мене.

пускала усюди гуляти. є

-- зКоли-то ще буде!« стане стара казати.
зЗвикла бігати та гуляти, так хто тебе присадить
за роботу (Та чи вмієш ти що робити? нитки
не впведент...«

Т вже сього. мамо, не кажи! Я, дивлячи
ся, як ти робтш, усього навчила ся. Ке апшень
гребінь сюди.» Зараз впхопила у матери гребінь
1 почала прясти, -- а: урчить веретено, а вона

 

  

  

  

 

    

   

  

 

 

 

   
нитку виводить тонку та довгу, й тут пісеньки

веєняночки співа. Стара дивить ся та ди-
вуєть-ся.



Р -мо-

зА щоб, мамо, не вмію, скажеш, прясти ?є та

покине гребінь, та за рушник, що мати витшна

чи дане, і почне такі-квітки ставити,
як ії мати, і заведе веєїльших пієсльок. То мати
аж еплесне руками, і рада б то, що таке добро
росте, і весело б то їй з нею, і жалкує зості
вити біля себе, щоб не сумовала, і боїть ся її
пустити, шоб чаєом.. дівча молоде, щоб не заг

била слави.. Далі. скрізь зуби, що тільки нам
рить ся казати: зТа ійди-ж, ійди,х Вже та іс

пилась, вже і на шиї у матери, вже і виціловала,
вже і побігла... і дверей не зачинила.. вже тільки
чути, по вулиці ійде і виспівує.

Нехай же коли мати хоч трохи зморщить ся,
шо або недужа чим або що таке, вже Оксани з
хати і не виженеш, вже усе забула, і вже хоч у
дружки сама перша приятелька кликати-ме, не
пійде ні засцо. Вже від матери ні на пядь; усе

їй у вічи дивити меть-ся, усе питати-ме: Що
в ває, мамо, болить? Чого ви бажаєте? Чи не
покликали знахурки Чи не розсердила я вас
чим, та се ви не кажете, та єтогнете, Та жалку-
єго на мене.» Там уже як пристане, та й відведе
від матери уєнку журбу, усяку тугу, та хоч-би й
справді недужа була, то Оксана її розвалить, роз-
говорить, і мати лихо забуде.

А хоч-би яка весела була, та побачить

старця, каліку або погорілого, вже вона усе По-
жине, зараз до нього, розпитує, розпрошує, озьме
за руку, поведе до себе, нагодує, обділить чим
Бог послав, на дорогу дасть і випроводить за
село. Тільки і видко її, як вона коло бідности
вєть-єй та знай слізоньки утира. Облілила, ви»
проводила. слізоньки втерла, біжить. ве впять
у беседі, вже і верховодить впять, як бул:

ТВОРИ КВІТКИ,І. 29
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   Отсе-ж тільки шо весна настане, і сонечі
позайзує ніг ле-а-яких горбиків на піску, вже
Оксана і зібрала свою команду: шатнулась, мот-
нула ея з кінця в кінець. веде нпаку дівчаті
приговорює: »Та чого ви бу,лете епдїРи ло хатам?
Бог лає весну, сонечко пригріва, вітерець теплень-
жий, годі вам по запічкам тулити ся! Не обридла

ше докучило киснути у хаті» Будете
старі. тоглі ще належите ся по печам, нагрима-
єтесь з мужиками, налаєтесь з дітворою. А чим
будете згадувать свої молодиї А бодай вам
весело було! (се вже в неї усїм і завсегда така
лапка була). А нуте лишень, побіжимо!.. а беріте
си у хрещика, у ворона, поведем кривого танця,
коровода, кострубонька, у жони. Зараз і попару-
вала усіх. Вже уєї дівчата гарні. усі прибрані.
уєї повпряжовані, та ба! її знати від усіх. Така
баєва юпка з рукавами. така і плахотка, і запа-
сочка, і коєпотак убрані, і бачить ся й рушником
такоже підперезана, і усе, усе так і в неї, як на
усїх дівчатах -- еге, та щось усе не так. Усе на
ній так штепненько, чепурненько, обтипано. так
усїм лівкам краса, тільки б на неї одну і дивив ей.

Тільки почують дівчачий гомін на вулиці
ло й повзуть з хат і ліли і баби і жінки, і моло-
анцї повибігають, та цб-то! і дітвора уся ви-
еппле з хат, і веї кажуть: зА ходім лишень на
вдвіря, вже (ксана розгуляла ся.є І поеїдають
удовж по вулиці на завалинах. на колодках 2
можно. по-під тинами. А парубоцтво ж, вирядив-
ши си по своєму, шапки на-бакир. люльки поза-
лягають. та купами ходють кругом дівчат. та аж
облизують ся. дивлячись на ()ксану. І вони і
увесь народ, шоб по вулиці дивить ся, однуїї ба-
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ут, на одну ливляті, ся, про одну (Кеану 1
ворютт.

Ок ї нопаруї

 

 

  песо лївчата у хрощиї ої
ії гроби стали та й чкурнули.. фітьчфіть! Не

систой чоловік. хто б Оксану піймав! Хтоб
ми нії єтав. хоть-би парубків. хто прудко

і аж, щоб її уловити! Хто її зи:
Уєї бігають -- то під ними я земля етугонить,
засапають си, задихають ся, спотикають си. пні

ть такого, що.. тільки друга біжи
акривати її.. Побіжить же Океїна, так

ша вдивовижу! Біжить, неначе муха летить. Де
земаї но доторі л. тільки знай ніжками дріб-
ненько перебира. а рученьками не мота, яті.
буцім і протягне, щоб-го піддати си, Та тільки
шо підпустить до себе близенько... дриб. лриб.
дриб.. вже тільки й бачив. Сама жо то ні зогиєть-
ся, ні згорбить як етрупочка!

Набігались у хрещпка. виморила усіх, давай
короводи водити. Повела кривого танця, Так шо
другі лівчата! їх і не видно за нею. Як зірочка
вечірня ме: усіми зірками, як утінка но од
пливе та вихиляєть-си. та головкою поводить, Та
веєеленько ма усїх погляда: а як заведе пісеньок,
зпаєте, що при корово; треба епівати, так як
та еопілочка або тихесенький дзвоник... Уєї прочі
співають на увесь рот, а вона і губоньок не роз-

зїва, та її голосочок чуть відо уєїх. шо так
серце і бере, усе б її й слухав.

Яково ж то було Беклі, матері її. дивитись
на свою доненьку, що, хоч вона була і її дитяі
що кожній матері свой дитина мила, й ТУЛОсама
бачить, що її (ікеана краса усьому селу і їщо усі
людезібрались за-тим, шоб подивитись на Оксану,
ії що у в один голос не перестаючи нех
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ють її милу Оксану. Як прийде вже до дому з0е
веїм у вечері, 1Ут вже мати цілує, шілує свою
дошо, вицілує її усю. приговорюючи: »Ти моя
донечко, ти моя вочко, ти мой краса, ти моя
слава: через тебе й Й весела і здорова, і від лю-
дей у почоті! Ти мою етарість веселиш, ти мене
на сьвіті держиш..? і усякими такими приговор-

чи довго-довго пестує свою дитину.
А Оксана то й мовчить Ну, ну! Та собі

пілує матері і руки і щоки і голову, і собі у-в
одвіт: »Мамочко. голубочко, моя ріднісенька! та
язж вея у тебе, у мене твоя натура. Аби-б ти
5 дорова. весела та не переставала любити.

земаї нід собою не чую, мені так
а б мов тая птичка. Що ти любиш

мене та жалуєш. від того і я така веселенька і
ні об чім не лумаю, тільки б тобі вгодити. розве-
єолити тебе, Ти-ж в мене сама матусенька! Нема
в мене нії батенька ні братіка ні сестриці, ти
мені і єонечко і місяць, і здоровячко і щастячко...
Я-ж знаю, що і я в тебе одна. як тая порошинка
у-в оці, то я себе так і держу. шоб ти веселила
ся через мене до кінця віку свого, щоб радовала
ся. глядючи па мене і чуючи добру об мені єлаву.
Матіночко, рідеїсенька! не віддавай мене за-між.
Мужика треба любити, я не хочу нікого лю-
бити, льки тебе, доматуєеньку мою, зірочку
мою.є

Векла і слуха її і не наслухаєть-ся: дивить
си їй у . що як небо синє блестять.
ливить єй. любуєть-ся, поцілує їх, перехреєтить
дитя своє. здихне. підведе свої очи до Бога ми-
лосерлного, подума: зкому таке добро достанеть-
сн? сплакне, та й стане Богу молитись. й
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лївка. як наша (Оксана, не то
не вподобалась парубкам У Не знаю! Чи був же
по хочодин з них, щоб не гострив зубів на неї»
ЗКоден би заслав людей до неї поперед усіх; так
бонайсь-бо гарбузів. Не один зашитовав ся
мати її, так, знаєте, на женихівське діло:
куди-ж! ні приступу! У беседі зо воїма і гово
рить і регочеть-ся і підсьміює, і що

 

  

 

 

 

мо кажи,
буде слухати. Запитай ся ж занити її або пхнути
або ногу підставити, щоб епіткнулась, ик водить
ся у парубків, що зааицяють ся до дівки... пе
знаю! вона так відріже, так обсоромить усикого,
що не знати-ме, на яку ступити.

- Де-які сьмілійші, так ті так напростець ста-
у Оксано! я тебе полюбив, широ,

крінко полюбив: оттака і така у мене худоб
югто і то є: пійдеш за мене? присилати людей?
Вона зараз у-в одвіт: зСпаси-бі тобі, чоловіче
добрий. що ти мене шолюбив: мені весело, як
мене люблять: а людей не турбуй. Не те, що за
тебе именно не хочу, я й пї кого не хо

    

 

 

Так було ії матері скаже, що не хоче за-між,
як до неї. до старої, прийдуть самі батьки або

Вематери, щоб єватати Океану
кла було людей розвадить, почаєтує.
відпуєтить. а сама приньметь-ся за дівк;
жи ти мені, зділай милость. Оксано. де твій роз
зум, де голова? чом таки ти не пійдешо осі за
сього Так відрізала й тому й тому (тут усіх
згала, що сватали т оте-ж. Коли-б, є
зати, люде які-небудь, а Тозж люде на усе село.
Що ти з собою думаєш. мон дитино є

-- А те я з собою думаю. мамочко. що не
хочу за-між за мужика.

 

     
   

 

     

 

  

 

 



ЩО се ти здумала, доню є аж скрикнула
Векла, сплеєнувши руками. "Чи не злуріла ти?
За кого-ж ти думаєш пійти є

Ох, мамочко ріднісецька! Я й сама часто
про себе думаю. що троха чи не обожеволіла я!
А вже що хоч роби: хоч лай мене. хоч бтій, з
як злумаю ійти за мужика, тако менї і сьвітоне-
милий! Шев бач що. Як і стала я на ноги схва-
чувать ся. і росла і виросла. то усе і від тебе ї
від людей чую і єйма бачу, що я хороша та кра-
сива, що й у селі у нає такої нема. Та як ще й
натура придалась у мене така весела, що мене
уєї люблять. тако у мене і зареїлось у годові: не
хочу за мужика та й не хочу. Пійшовши за му
жика, треба некинутио об собі думати. що як би
нарядитись, як бпоубрати ся. пійди лишень на
вгород. у поле, і дома возись дітворою, тов-
чись, і Тільки і знай, що дома порай ся, мужи-
кові годи і слухай його і поважай, а коли ще і
попібе, такоти і терпи, Не хочу мужика!

»Когосжо тобі треба? кого ти ду
пійти У

- А ой амо, щоб. Коли-б мпожили У го-
роді, те я б з своєю красою швидко б знайшла
собі якого панича. А як ми живемо т у селі,
то я б пійшла за купця або за попови: х, Мі
туєенько мой! (та єеє кажучи і кинулаєв до ма
тери на шию:) як-би мені таке щастя! Що-то
люблю, щоб у розкоші жити! Не поратись нічого,
астільки хороше жити, щоб пити й їсти і хороше
ходити було що. Та як згадаю, що як я тебе
логді шановати-му на старости. так і себе не
тямлю від радости! Буду тобі годити, буду тебе
ніжити, чего забажаєш, усе поставляти-му.
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Сама не з'їм ні зіпю, а усе об тобі убпвати-
му єя...

Довго і пильно на неї дивилась сти Ве-
кла, далі як заплаче: »Господи милостивий Ї« ка-
же. »Та справді, Океано, чи об своєму ти умі?
Відкіля такі думки тобі прийшли! Се й вийна,
що натолковала тобі об твоїй краєї: матері усика
дитина хороша здаєть-ся. Та хоч-би й так: хиба-.
уєї хороші ійдуть за панимчів або за купців" По
турай, буде хороша ик тая квітка, а таки ійде з
х їбороба; і у полі з ним робить, і дома пора-
Єть-ся, і краса її не пропала: вона породила ді-
мочок і дякує Богу, й дівчата її теж красиві, як
і вона була. Та от і я: і я була на усе село
дївка: не то що по селу славила ся, та і пре
жающі пани, як уздрять мене, та аж з коляси
ютеноти вилізе, та дивить ся та хвалить, а пн-
ший аж шапку зниме та скаже: здрастуй, кра-
савиця !« Та я-ж не дуже що подумала і не за-
гордилась, а таки як лучив ся чоловік З наши
мійшла за твого батька, за Охріма, хоч і удовець
був, та чесна душа була, і жила за ним, дяку-
ючи Бога милосердного. Ей, доню! кинь такі горді
думки. Се тобі смущениє від нечистого, Господи
нас борони від нього! Гляди тільки, щоб тебе єї
думки не завели у погибель -- нехай тебе
нить Мато Божа!« Та й обняла дочку, с
ціловати і хрестити.

Оксана й каже: Як хоч, мамо, а поки така
думка є в мене. Буду слухати, щб мені казати-
меш, буду й сама розбирати.

Отгак часто вони собі міркували; і стара
то просючи то плачучи, довела таки дочку до
того, що сказала: »Що-ж, мамо! пійду і за му-
жика, аби-б чесний та добрий був против тебе.є
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Аж і лучив си швидко парень важний.

Один собі батька ні матери, нікому буде ору-
довати. Сам єобі хазяїн. добра усякого, хоч
скотини хоч полу, чимало: парень молодий, дру-
зяка, роботящий, емирний, не шощий, і вже ні

з ким ні залаєть-ся ні заведеть-ся, та чорнявий
та красивий. Стара Векла обома руками ухопи»

ь за сього (Петром його звали), і сама Оксана
і сюди й туди, ії вже не дрочачись сказала: пійду.
тільки нехай об осенн.

»Дарма, й підождемо.є ек:
вавши ся.

  

   

 зала Векла зрадо-

ша

Як тут.. і роєказувати не хочеть-ся!.. Отто
у ту єлободу, де жила Векла з Оксаною. та прий-

и салдати на шостої. Щочж тогдї стало ся з
дівчатами! Самі себе не тямлють з радощів! Ой,
згадаймо лишень, братця, євої молодиї літа, як

ще ми парубковали: чи втямки вам, як було
прийдемо на чужі вечерниці, то дівчата як ясочки

коло нас, і вже на своїх не хочуть і дивитись.
Звісно, їх дівоча натура: сьогодня уподобала чер-
вону (скиндячку, завтра зелену. а червону під
ногами топче, і байдуже. Сьогодня бажа молошшої
каші, а завтра вже і не треба, давай їй коржа
з салом. Сьогодня милий їй Стецько, з ним жар-
тує, з ним женихаєть-ея: коли и: побачила завтра
Хведька, та ще з чужого села, то вже Стецькові
й цур і пек, і не заньмай її і не руш її; вона
тебе й знать не зна і відати не віда, їй тільки і
милійший уєїх Хведько.. та й то на сьогодни
тільки, а завтра знов кого уподоба. А вже най-
паче як вздрять служивих!. У, до сього торгу
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вони пішки. Як їм мундєр, а ще пуще уси, 1
тільки побачить доведеть-ся, то вже усе забула,
і нічого не чує і нікого не бачить опріч усів.
Оттака натура усїх дівчат! Усі вони одним ми-
ром. мазані...

Так було і теперички. На тутешніх паруб-
ків ніхто з дівчат ії не дивить си: усе б їм сал-
дати та єалдати! подавай їх і на вулицю і на
вечершиці і усюди. Так бо царські служиві ме те
думають: йому треба муницію справити, мундєр
налагодити, спочити; шіколи їм дівчатами.

  

   

 

   

 

 

  
Чимало вони сьвіту пройшли і усюди-ж То дів-
чата їм на шию вішались, і вже стали ні мо

чому. Дівчата, бачачи, що їх посгояльці не зань-  
мають, принялись за свої хитрощі: порозряжую!  

 

 ся. повбирають ся так, що ну, і саме у та
тору, як єалдати на мунітру збирають ся: ог Ме-
лашка ухопить відра і ійде по воду як-раз про-
тив салдатів. Зострілась з Наталкою, що ійде за
чимсь до дядька. От як зосгріли ся, Та й давай

кати, то об скпндячках, то об черевичк: то

знать об чім: як тут гульк! відтиля Домаха,
відеіля Ївга, а там Хвеська та Педора. та ся та
та, та й назбираєть-ся їх до сина. Балакають,
балакають промеж собою, та й посідають на ко-
людках, усе балакаючи, а на салдатів буцім-го і
не дивлять-ся, а в самих аж жижки трусють ся,
думаючи: озколи-б отой високий та чорнявий
заняв мене!« Та так усяка спдить і дожида аж
до пізнього вечера. А матери самі: ждуть дочок
-- нема; нічого робити, сама води наноситі, сама
розведе, піч затопить, вечеряти варить:
каже, дівка погуля.

-- Де то ти, доню, так довго була? 2
вже й нерано. Де то так запізнилась" пит

  

   

   

  

  

 

   

  



  

ги нашу Океану. що прийшла до дому прить-
мом у вечері.

Де булаУє одвіт дала Оксана, знимаючи
свою білу нову євиту, єкидаючи баєву червону
юнку, а з голови ленти та скпидички, і покла-
аючи усе гарненько, шо на піл, під голови собі,

асленти заворочуючи у бум і ховаючи з хре-
стамп ії намистом у свою скриню. Де була? Ди-
вплась з дівчатами на москалів. Що то як гарно
муштру викидають! як один! То все їх вчить їх
старший. Б нема і у веїм селі старше від
нього. Та мамо. розумний! Та як
Шого уєї слухають! Що скаже. так уєї мерщій
і роблять. Коли крикне на них, щоб підняли
рушниці, так як-раз і піднимуть. аж забрязкотить
уєюди.. Так весело, що не можно. Т куди їм
скаже ійти, чи на-право чпона-ліво, тільки крик-
не, так ніхто й не спорить, усі стіною так і ійдуть.
Що то десь розумний! А що вже красивий, так
і міри нема.. Чи ти, мамо, солила дрова 25

-- Що ти, щоб тп, шо ти У Бог з тобою! крик-
Векла на дочку. що вхопила пшона у жме-
й почала по припічку посипати, мов со

лять єтраву. -- Чи ти одуріла, чи обожеволіла У
шо се ти робиш

Бач!.. тьфу!« схаменулась Оксана і шоки-
нула пшоно та ухопила віник та давай хату
меєти.

Тут впять мати гукнула на неї, нопріка-
ючи, що не-знать що робить: Чи о своєму ти
умі Чи то вже наливилась па салдатів. так вони

лебе голові

  

    

  

   
 

 

    

 

  

  

  

   

Та ні. мамо: цур їм! Будьто усе на них
1 дивитись, як їх той старший вчить., А як дуже 



  

кричить! Його далеко чути: вже так, що го,
Як стане перед ними, то як орел. Височень
ча применький як єгрілочка, і успо Є невелич
чориявий собі на виду.

Хто там такий чорнявий? питала мати,
заємажуючи борш. у Оксани, щоб поскладовавши
ручки сидить на полу та усе своє дума і про те
тільки й росказує.

зТа то я, мамо, тако собі: то я про старе
пого..« та Й задумаєть-ся. А далі впять принь-
меть-сй росказувати: почне про Йвдох веде
на старшого: росказує про Хіврю, а зведе на
старшого... А мати, знавши про свою білоручку,
що вже не приньметь-ся ні за вищо, і байдуже
уєе сама пораєть-си і не прислухаєть-си, що там
дочка роєказує.

Т за вечерею Оксана закидала про старшого,
а мати й не єлуха, та десь і усю ніч нашій Оксанї
енились салдати... а не так еалдати, як їх старший.

Уранці чи зробила що чи ні по своїй на-
урі, побігла до подруг. шоб впять зібратись їм

дивитись на муштру. Підмовила, і веселенька. Не
таразд з матірю пообідала, вже й чкурпула, вже
й на колодках, вже й ДивиТь-СИ...

Ан вбігла смерком наша ()ксана у хату до
матери. Раденька, веселенька, сьмієть-ся, шебече,
бігає, сяде, ВИЯТІ СКОЧИТЬ. КИ. ся матері на
шию, росказує, і де була, й щоб бачила, і з якою
дівкою говорила, і як єалдати муштровались, й
про старшого ні чичирк. Кругом коло нього що
було, усе росказує і тільки б про нього що ска-
зати. то й замовчить задумаєть-ся, і так якераз
як поломя спихне, зачервонієть-ся, засоромить си,
рученьками закриєть-ся, перемовчить. та впять
за своє: поратись кинеть-ся, то й гляди, те ро-
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зільлє, те переверне, те розібє. Мати стане на
меї гримати. й вона жартує, регочеть-ся. та й
розвадить матір.

Се ж така була сьогодня. Завтра ж то як
увійшла у хату. так неначе і не вона. Смутна,
невесела. очи понурить. сидить -- ні з місця, і
мовчить як стіна. Чого мати ні спита: зне знаю,
це бачила, не чула. не доглядаласьк, отої уся
розмова. Мати коло неї убиваєть-ся: зможе хо-
чешо сього, тогоУє розважа усїм, а Оксана й не
слуха її. Вечеряти не ехотіла, і лежучи усе тяжко
здихала.

Пежо се стало ся з нашою Оксаною" Ма-
буть шо не даром У Еге, так таки й є, не даром.
От бачите: прийшли у ту слободу, де вона жила.
салдати на постій, а над ними був капитан, і
збправ їх на муштру над вечір, й дівчата схо-
дили ся дивити ся на саадатів та розглядати б
то, З яким би то ипісля пожартовати. От меж
ними і наша Оксана. Вона на салдатів не дуже
й доглядала ся. а усе ливила ся на капитана:
який-то він бравий, який молодий, який краси-
вий, який проворний, і усе його розглядувала,
так що опріч його нікого Й нічого не бачила.
Отто у перший вечір, так і хочеть-ся, так і кор-
тить її, усе про нього матері й щебетала.

На другий олень вийшла зарані, а тут і
охвищери вийшли і капитан з ними, та як ще не
єї салдати позбирались. хвицери і давай

з дівчатами розговорювати. та сьміяти ся. та де-
шо вигадувати. А капитан накинув оком Океану
та й почав її хвалити: -Яка-то вона, каже,
»краєавіщя! Скільки, каже» нійпохолив по сьвіту,
скільки чого ні видав, та не видав такої краса-
виці ії меж панянками. Сеє каже, зчудо!х Се все
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диваці

-Ни-

  
Оксана чула і як на огні горіла. Далі. як підій-
шов до самої її, так вона б скрізь землю прова-
лилась. єчезла б, забігла на край сьвіта. Він пи
чав її розпитовати: так щбож бо! Пита: зДе ти
живеш Ує А вона каже: зОксанах -- 26 в тебе
мати ?є А вона каже: »Позавчора. І сама не
тямить, шб каже. Далі погладив її по щоці, та
й каже: зНе стидись, душенька! Ми познакоми-
мось з тобою.« Тут вона трохи-трохи не сказала

п так вас люблю!: так бю язик у неї
не повернув ся. засоромилась і сьвіта не поба-
чила. А дівчата-й: то, подруги її, аж регочуть ся
з своїми охвицерами, не так як Оксана. що й

ти. Поки сал-
лати мутштровались, апитан частієїнько пе
тлядав на Оксану, а та з нього очей не зводила,
так і пильновала на нього, і вже в неї серденько
так і бєть-ся. як тая рибонька на удочиї, й на
душізж то так весело. превесело, що й росказати
не можно! Опісля уєїх дівчат пійшла до дому
Оксана: як розійшлись салдати і як капитан,
ійдучи біля неї, зняв шапочку та єказав: зпро-
щай, красавиця!», так вона й не єстямилась, і
отто така весела прибігла до матери.

На другий день побігла ()ксана поперед
усїх на муштру дивитись. Що-ж? дивить ся, а
її капитан вже другою дівчиною стоїть, жарту
заньма її, а вона-ж то, і при людих і посеред
вулиці, і ще кудп-ше до вечера, а вона сьмієть-
ея та регочеть-ся, що вже радієїнька. що її ка-
титан заняв. Так-то думала Океана, дивлячиев
на се: та їй чи досадно стало на капитана, шо
він, де вадрів дівку, та й почав її заньмати --
і стида Йому нема! чи етидно за дівку. що не
втіка від нього, та й сама стоїть ним і розго-

  

  

      

  

   
  

    

  

       

 

 

  

  

        
  

 

  

 

   

 

 

  



поблідла, затрусилаєв,
лому. А коли правду

 

ворює, -- та від оЄБОГО
ла мертій і вернулаєь д
еказачи, Оксана і сама себе не тими. вона
мала так, а єе їй було досадно, що капитан
няв другу. а неїї. Знаєте. серденько в неї мо;
деньке, сама себе не розбере: полюбила капптан:
защемила серденько, та як з-роду в-перше, так
вона й сама не зна, що з нею є.

От у такім горі вернула ся до до: ледве-
ледве дійша і усе у її на думиї ота дівк:
що не постилила ся з капитаном розговорювати,
та й той капитай.. бач який! нехай бп возив єй
з своїми салдатами, яке йому діло до дівчат
Хиба ми йому рівня У "Картуй собі з панянкамі
Так бо нічого б і не було, як-бп вона втекла, й
то й єтоїть і регочеть-ся.. у, безстидно ця! По
чила б її мати, що б тогді їй булоу Отгакого усе
сердилаєь на пеї і на капптана увесь вечір, і як
епати лягла. то усе у неї одні такі думки та
тадки. аж єплакне сордешна, як їй допече до
серия, шо дівка с не поберегла і що капитан
опісля посьмієть-ся з неї.

Чи спала чи не єпала, а в-ранці ухопила
відра і пійшла по воду -- і троха чи не в-перій
зеролу! Бо п правда: де криниця, а вона потя-
гнула аж геть вулицею до базарю. думаючи :
близько кватера капитанова. то мабуть вже учо-
рашня дівка єнує коло неї. щоб тільки з ним по-
бачитись.. зТа вже не я буду,є аж крикнула
Оксана, зколи тільки взлрю її з ним. то дале-і

  

    
    

   

    
  

 

  

 

  

    

   

    
 

 

    
 

    шо (матері її скажу! Нехай лопинить її, нехай
вана не робить слави на нає усіх є

Аж о-- гульк! капитан із-за хати. пізнав       
. Оксано

 

Океану. та до неї: зЗлраєтву!



 

об

 ани і руки і ноги  затрусились,
яко укопана, як приросла до землі, пії

з місця, пі пари з уст.
Шапитан і став до неї казати  почпашому

(бо хоч і з Москалів був, та мабуть розумний
був. що й по-нашому вмів): »Што ти не вихо-
дила учора на датське ученьня сметріть. га

Оксана мовчить.
-Менї без тебе скучно було.е
Окелна тут би йому й еказала. шо йому

і беа неї було весело З другою дівкою, так поза-
бувала усе те, що думала з вечора і у ночі:
а як позабувала, так і мовчить, оченьки понурила
у землю. неначе лічить стеблинки, що під
ногами.

збкушно було без тебе. Я краєч
не видав нігде. і полюбив тебе, крілки
бпв.є та узяв за руку і кажетихенько: з
полюби мене, я тебе шаєтиною злїлаю!

Оксана як у раю! Вона. що по хотіла нії
за якого мужик: шота усе думала 6б панстві.
об розкоші. чує тепер. що її любить пан, молодий.
хороші. багатий (бо по мундєру усе у нього
золото), і мабуть спряжній пан, що усі-ж то
дати його слухають і боять ся. і такий пап каже,
що він її любить і щасливою зробить: вірно віп
дума її узяти за себе. от-єт вона панею н
Щу-ж їй тут казати У Бона від щирого серця тут
і каже: "Як же вас ще полюбити 7

зПолюби від щирого серця... об мені ду-
май... виходь до мене... полюби, як я тебе
люблю!

-- Та я-жо так і... люблю... ла ше Й
НТ
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Оксано, Оксано! як-би ти більше панів знала,
ти б сього ніколи не сказала. ти б з першого
слова відбігла б від нього, як від лихої гадини!
Ти не знала панів, чи що лучче -- паничів! Не
диво їм одурити селянку, що з-роду їх не бачила.
не чула, яковони брешуть, як заприсягаються,
як опісля гублять тих, шо їм піддаєть ся! Па-
нпчі звикли ся на тих бідних, що озьмуть від
батька. від матери у двір за панночками ходити.
зараз обетрижуть їм коси і піднимуть на грібі-
ток, що так і еторчить на голові мов на півневі.
з православної плахти та нарядять її той про-
клятий компот. з Явдохи перевернуть на Дуняшку,
із Ївги на Євгению, з Прієьки на Афроську. От
вона й лодума, шо й вона єтала панночкою, і
чіпляєть-сй до панпчів: і як тільки побачить ціл-
кового, то й біжить і вішаєть-ся їм на шшю.. Так
на таких паничі звикши, кидають ся і по селян-
кам і обдурюють дуже, а опісля хоч плач, хоч
пропадай, він і байдуже, сьмієть-ся, та другу піде
мовля.

Не знала сього наша Оксана! Вона бо
земалу начула ся, шо вона красива -- міри нема!
Вона усе бажала вийти за пана, а тепер пан її
полюбив.. Вона і в головах не покладала, щоб
пан муспв збрехати. (ут і признала ся капитанові,
що любить пого. Тільки се вимовила на лихо
собі, тут вже капитан сам не свій, кинув ся до
неї, обняв, пошіловав.. йому ж не вдивовижу
дївчат ціловати, мов горіхи лускати. Яково ж то
було нашій бідній ()ксані? Земля під нею запа-
лала, небо над нею загоріло ся, сонечко як мак
почервоніло, вона мов птиченька підняла ся
віл землі, щоб полет Швиденько вхопила ся
за свого капитана, обвила ся коло нього ручень-

  

 

 

 

  

  
  

 

  
 

 

  

  



  

ками, щоб не розлучити ся з ним, щоб він не
зостав ся сам без неї, обняла його і щоб ще їй
так гарно було, вона вже його поціловала.. та
тут і зомліла і не відірветь-ся від нього.

Згадайте лишень, братця, як вам тогді було,
як ви з-роду в-перше поціловали ту дівчину. ко-
тру ви щиро любили! Чи можно-и: то росказати
або єписати, яково вам тогді було? Не розпи-
туйте ж і мене, яково було нашій Оксані: хиба б
жаром на поломі писати та іскрами засипати, так
тогдї б потрапив, як єписати.. А капитанові щб У
Нічогієїнько. Згадаймо ж таки впять, як ми, хоч
і в-перше, ціловали ту дівчину, котру, не лю-
блячи, тільки піддурювали. Тільки що ємачно, мов
після трйох день без люльки роменського тютюну
смоктне.

І того таки не буду росказувати, що вони
опісля промеж єобою розговорювали (бо се вам і
самим в-тямки), як вона обнимаючи його песто-
вала: і »зкапитанику мій«, і »соколику«, і зголуб-
чикує, і злебедикує, і усякими словами пригово-
рювала йому ; і як він -- по нашому, як колись
бувало -- казав. що він має їй де-чого багацько
роеказати, так тепер ніколи, а просив її яко мога,
що коли, каже, вірно любить, так щоб вийшла
вечірком до верби, що против їх двора: там-то
він вже усе добре мав їй росказати. Звісно, що
Оксана обіщалась вийти, бо ще не наговорила ся
з своїм милим.
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Націловавшись,  наговорившись,

0

побоживе
шись ще, що будуть щиро любити єя до смерти,
пійшай по своїм місцям: капитан до салдатів, й

ТВОРИ КВІТКИ І. 30

 



 

Оксана по воду. Ійде п землі під єббою пе чує,
згадує усяке слово. і
її любить. як ціловав, як пригортав ло себе. Та
у сих думках зайшла аж геть-геть, зовеїм на край
села. мені лихо! аж рин Оксана,
оглядївшись: зкуди-ж я отсе ійду ? Та бачить си,
я-ж по воду пійшла: дезж мої відра» ЩО се 30
мною стало ся? Де криниця, а дея зопинича ея?
Чи я ума зійшла, чи пи Ох, моя годи-
нонько!« Аж закрила ся рученьками, як згадала,
що вона середу-дня з капитаном стояла і розго-
ворювала і обнимала си.. та й стояла як укопана.
Ще то добре,» дума собі, зщо не серед вулиці,

а у куточку, під тином, на вугаї, що ніхто там
не побачить. Тамеже я й відра покидала. Буде
мені, як хто знайде! Бач, корпла Катрю, що
учора з капитаном грала єя, а тепер сама чого
наробила Оттак-пак! Так він бо росказував, що
він Катрі овсї не любить. що він заняв так.
шутки ради, і що вже більш не буде її заньмати,
бо любить мене олдну.. та як же кріпко любить!
як то божив ся, що, каже, усю піч не епить, усе
про мене дума...

 

 

 

   

   

 

  
 

 

    

  
Ще-ж то у вечері скаже» Може

ломовить ся, коли за рушниками присилати. По-
жалуй. хоч сьогодня.. То-то як етану панею!.

 

 

 

аж дух захвачує від радости!.. Т матір одягну як
паню, і буду кити й пестовати; покличу до
себе своїх подруг, покажу їм, яке в мене добро
буде: які юпкп, шовкові спідниці, плахот вже не
носити-му, сорочечки будуть усе з Іванівського
полотна, скрізь повимережовані шовкамп...є

-- Чи се не твої відра, Оксано? Я аж ген
там знайшов, лежали порожні і коромисло край
них. Се обізвав ся до неї парубок Петро, ійдучи
на-зустріч єї.
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Стоїть Океапа против нього як деревяна ї
не второпа, що він їй каже. Та й нкоже уторо-
нати? Вона тільки що була у євоїх панських бу-
динках, відчинила євої єкринї, показувала подру-
там своє добро, приміряла Шванівські сорочечки
шовками повимережовані.. тут де узивсь Петро,
де узялись відра, що треба, покинувпанетво,
та їйти по воду!

Стоїть, мовчить; й далі ехаменула ся, та

таки й відбрехала ся, ка бач, де вони!

  

 

  

  

чи: зОсь, б:
Спаси-бі тобі, що знайшов. Я се пійшла по воду,
так як напали ж на мене Трохпмові собаки, так
шо як побігла від пих, та й сама не тямилаз ляку,
жуди забігла. А далі вже й собак нема, я схаме-
нула ся, та й шукаю відерець. Ах ось вони леє

-- Проведу ж я тебе, Оксано! Однаково-
мені побіля криниці ійти.

з Провеліть, спаси-бі вам.« Ото і пійшли.
-- А шщд, Оксано, став казати Петро, по-

спітаючи за цею, щоб мов ластівка летить і до

землі від радощів не доторкаєтьч чи вже ти
хоч трохи надумала ся Казала, що пійдеш за
мене, то не мори мене: нехай я пришлю людей,
поберімо ся вже собі.

Яково ж то було Юксанї се влять слухати ?
Вона тільки що слухала капитана, як він божиг
ся. заприсягав ся. що дуже-дуже любить і без
неї вмре, так вже певно озьме її за себо, от як
не видно -- людей від себе пришле; а тут Петро
з своїми старостами! Чи можно-ж свому ти ся?
Ще вона не одуріла! Вона б усе росказала Пе-
трові. щоб вже покинув об ній лумати, що вона
вже пійде за капитана: усе б йому росказал:
так бо капитан не велів і самій матері ні слова
казати. »Я.с каже, »сам опісля усе роскажу. От
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Оксана мовчала. мовчала, далі й каже: зВи б
вже покинули об срому й лумати.є

-- Ні, Оксано, не такоя тебе полюбив, щоб
викинув сюю думку. Подумай ще, Оксано! Ска-
зав се Петро. та й пійшов євоєю дорогою.

Тільки що Оксана з водою двері. мати на
неї ї напала ся: і де вона була. і чого так довго
ходила, що вже у-друге у піч дровець накладала,

нема, що вже й діжа зійшла. і усе, усе їй
вичитова. Так не на таківську бо напала! По-
лереду поставила потихеньку відра з водою, далі
як кпнеть-ся до матери. як стане її приголублю-

и, пряговорювати Не сердь ся ж, моя ма-
мочко, рибочко. перепілочко, зозулечко! Прости ж
мене! Як пійшла по воду. а там подруженьки
зостріли ся, та й почали мені сьміяти ся. що я
й білоручка, як ви мене, мамо, зовете, та Й Я
пійпла по воду. та не вмію відер нести. короми-
сло не так держу, зовсїм обсьміяли: а тут Тро-
химові собаки як нападуть на мене, а я як по-
біжу. як злякаюсь! Та вже, спаси-бі, Петро обо-
рони, 1 відра позбправ, що я з ляку покидала,
та проводив мене знов до криниці. є

Мати вже й забула, що й сердилась на неї,
Вже й сама злякалась. почувши про собак, і стала
кругом оглядати. чи не покусали де, чи не по-
рвали де. "Випий, каже, здоню, води трошк
або ляж на печі.. або чи не хоч, онде молошна
каша учорашня, з'їж трошки, то й минеть або
лійлу я ло Куцайки, нехай прийде та тобі пере-
полох вильлє.. Та як же і тебе саму покинути?...с
Бігає, мотаєть-ся стара Векла по хаті і не зна.
за що ухопитись: труєить ся. боїть ся. думаючи,
от щоб дитина до вечера не вмерла від переляку...
А дитина як тая ясочка: »Та ні, мамочко, ні,

 

 

  

     
 

   

 

   

     

 

  

 

 



 режи»

     ріднієєнька! мен ого. Я й не перелякалає

мені ніколи так весело на душі ме було. як те

еречки. Я в тебе, мамо, шаслива дочка, що ти
мене так жалуєш і ніжила мене з-малу. Благо-

слови мене. щоб я була щаслива. щоб.. уєє те

чого ти мені хочеш, то я тебе не поз

віку, буду тебе покоїти, ніжшти, чого

зжа, усе тобі поставляти-му.

  
   

  

душа забі
Та так одна другу пестуючи, одна обдругій

  

зкалкуючи, забуан було й об обідові. Г піч пога-

сла. і дїжа

о

перейшла. ШНа-силу опісля єткотак

справили ся.
Не біжить наша Оксана пїкуди з дому. Не-

милі їй і подруги, і пісеньки ум не йдуть ї

щебетати перестала. Ухопила рукав від сорочки,

узяла голку, протягла нитку, Та п була узлика

завизати, єїла край вікония і давай би то

шити. Знай впводить та виводить, і єпіху нема:

не єхватить ся, мой голубочка, що узайка нема,
та Й пе догадаєть-ся стібаючи, бо знай у віконце

погляда, чи високо сонечкоУ зЧого воно Так ти-

хенько котить ел Ус дума собі. »Коли-б я здужала,

я б його швидче приволокла дж ге туди до

у! Що кецолни:такий довгой день!.. 1 кінця

йому не видно!.. Вербочко тустенька! розпуєти

своє листячко ще густійш; покрий нас, як

з

мио
лим зійдемо ся під тобою розмовляти, щоб не поз

бачив нас ніхто! Вже я у вечері спитаюсь. Як

мій миленький капитаник дума, коли має по мене
старостів присилатиУ. й почала лумати. як

вона вийде заснього, як стано паною, як У добрі

та у розкоші яати-ме.. та се То те. та се те те.

От діждала і вечора. циомено, мамо! Я пійду

хо Домахи, та й поси м довгенько. Та з сим

 

   

 

  

 

  

  

 

 

  
 

  

  

  
 

  

   



зо

словом шаєть із хати! двічи-тричі етрибонула, --
вже й під вербою!

Капитана не було. Вона розгляділа усюди
не: иїкого, ніч темна. ніхто не побачить.
Незабаром біжить і капитан. »Чи ти тут, 0-
кеаноУ

-- Тут. край твого серденька! -- і припала
до шого... Зібрались. щоб поговорити, та нічого
іде кажуть, знай цілують ся. Далі вже й не
їграшки!.. Океана лякала єн.. Нічого їй роз
бити, треба виривати єя та випручуватись.. Не
бере нії цілкових. ні бумажок. плачучи каже:

ріж мене  по-перелу, та й роби зо мною,
що хоч.

Не випросплась. а випручалась наша (уксана
і як муха від нього полетіла і ускочила у хату.
Господи! блідна. труєитьси, мов лихоманка
»Чого ти, чого ти ?с Векла ши
й слова не промовить.. Далі вже як-то зібрала си
з сплою, та й давай матері брехати, буцімото До-
махи не зас іпдучи назад, побачила віді
му, що клубом котила ей: зтакоя.« каже, зтак
заякала ся. що не можно! Мати й повірила. А
чи довго матір, та ще й добру. довести до Того.
що шовіриль усьому. що їй стань росказувати
Стара вже пї об чім і пе дума, а боїть си, щоб
дитина з переляку не занедужала, і стала її на
піч покладати, і кожухом укривати і водою напу-
вати... Оксанї й добре, що її на печі мати полоз
жила, щоб не дивити си їй у вічи, бо сором. бо
стид, що тихенько від матери почала з капитаном
любити ся і з ним тихенько дитись.. Нкоби
мати тега до неї пристала. вона б усю правду
від щирого серця, ус» б їй ресказала
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-Фто-

Сумуючи, чи вечерялачи не вечеряла, троха
чи й брала ложку у руки, звалила ся на подушки,
ча й стала тихенько плакати. та й дума собі:
Так таксто він мене любить!.. Так-то він об
мені жалкує, що хотів посьміятись надо мною!
Хибаєж я тобі не казала, що я тебе дуже-дуже
люблю! Не треба мені ні панетва нії багатетва.

м простий мужик, личман, я тебе усе рів-
у. Не треба мені ні золота ні пере

ні намиста: нехай сонечко на мене несьві-
тить, нехай місяць для мене потуские, нехай зі-
рочки від мене поховають ся, квіточки передо
мною завянуть, пташечки не щебечуть, річечка
висохне, сьвіт змінить ся: мені до сього усього
нужди мало, аби-б я бачила тебе по усяк час,
дивила ся у твої кариї очиці, слухала як ти мене
зовеш душкою ()ксаною, як ти росказуєш, що як
мене любиш... От моє й щастя, моє панство, моє
царство у тім у-в однім! Я-ж думала, що й ти
так любиш свою (ксану. Ай, бачу, ти раднісінь-
кий згубитиїї, сьвіт завязати.. Бог оже з тобою!
Сказала б я, що після сього не буду я тебе лю-
бити, -ні, щиро, вірно тебе аюбити-му до ємерти
моєї: бо раз чоловік родить ся й душу приньме,
так раз і любить. Казала б я, що не хочу тебе
любити, --ні! чи скаже чоловік, що не хоче на
сьвіті жити, не хоче собі здоровя, щасту і
я: ти моя радість, втїха, щастя, увесь сьвіт
же мені тебе перестати любити? А що правда,
що не хочу до тебе виходити, не хочу говорити
з тобою... 1 таки не пійду. не пійду й не пійду.
і ке вийду до тебе, хоч ти мені Бог-зна що роби,
лавай : слова тобі не скажу, поки не побереш за
мене рушників по закону..є Та з сим словом
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  устала, вларпла три поклони, та впять і лягай
вже з думкою спокійнійшою.

-ранці пораєть-ся з матірю, аж ось із во-
лости десятник рипоу хату. Помолившиєь Богу,
сказавши: »дай Боже вам день добрий! нехай
вам Бог помага,: далі й каже: »Звільте ся, тьо-
тушка, до себе постій приняти.с

Який там постій? аж скрикнула Векла:
через ві-що се? Сказала ж громада, як я проспла,
щоб у самих жінок. де чоловіка нема, щоб там
нікого не ставити? Я-ж ще плачу постоялне у
поміч бідним! Хто-ж се з вас видумав? Який
там постій ?

"Я. Уласівно, не знаю, тільки послав го-
лова. Нехай, каже. приньмає до себе капитана.
Бач, твоя хата, каже, красча. чим де він стоїть.є

Подумала Векла, подумала й каже: Що
мені з тобою говорити? ти посланий. Я сама
пійду до голови і роскажу

зДобре, тьотушка, ходіть: голова у волости.є
Швиденько зібрала ся Векла, узяла паля-

вичку, звичайно як перед голову ійти, і каже
Оксані: »Сиди ж, дочко, не ходи з хати, та запри
єїни, поки я прийду. Я зараз верну ся.х І шійшаа
з десятником.

Оксана покачала-покачала головою, здихнула,

утераа є позасовувала усюди двері.

ЗВекла, пришедши до голови, поклонила ся
і стала розпитувати, з чого се узяло ся, що до
неї постій становлять. та ще й капитана У

зБге!» казав голова повагом: зми б тебе,
Уласівно Векло, і не зачіпляли. так бо сьогодня
приходив єам капитан і требував, щоб йому дали
жвартирю в тебе. Ми такп. правда, і казали йому,
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кно по такій і такій причині, та як
як затупотить погами.. 2 Давай є

кричить не своїм голосом: здавай мені сей-чає!
Справник ває уєїх менї у команду віддав! Топ-
час пошли очищать кватирю! Я зараз сам туди
переберусь!: Ми. Уласівно, так з писарем пере-
лякались, що не знали, на яку і ступити, та отТто
і послали до тебе.

Гай, гай! стала казати Векла: ви-ж у
нас голова, ви-й нам. безпомошним, защита! Як
же можно? У мене одним-одна дочка, як тан по-
рошина у-в оці! У неї одним-одна честі -- на-
ше багатегво, наше здоровя, наше усе! Погубимо
його, куди ми на єьвіті годити-мемо ся? Чи мо-
жно сїно з огнем до купи єкладати Хоч я дуже
добре свою дочку знаю і не сподіваюсь від ної ні-
чого недоброго, так люде-ж! так язики-ж! Такого
набрешуть, такого наплетуть. що хоч сввіта
втікай! Лучче мені руку утять, лучче мені очей
рішити ся, чим віддати славу меєї дочечки на
поругательство! Брехати-муть люде, звісно, бреха-
ти-муть, бо не буде гам правди нічогісїнько, та
усе-ж недобре і від одної слави. Не давайте, пане
голово, нас у абеду!

з Потурай, асівно! ми отее усе казали
пому, так нічого й не олуха.«

Лобре-ж, подумавши еказала Векла: ши-
е ж до нього і Є ть йому. нехай трошки

згодить, поки я з дочкою виберемо ся до бусід.
зОттак би й давно!« еказав голова, ійдучи

али. «Вже звісно, що против капитана не мо-
зжпо спорить.х

От вернувов голова і м
вав кашитан, як почув, що
вибпратись у сусіди, і

 

що не мої
тримне на нас,

  

 

   
   

    

 

  
  

    

   
  

 

    
" що нж засумо-

п, Уласівно, хочеш
Чи не можно її

 

  



 

за - Ше.

  как небудь зопинитьУ: А я кажу: «Ні-жодною
мірою не можно. баба дуже завзята.« - - Так чорт
з нею є (Не прогнівайтесь. Уласівно, що він так
сказав) »не нада-ть і її і кватирі й. Тако я узяв
та й пішов.

"Всьміхнула ся Векла і пійшла радієїнька
до дому, що відвоювалась від капитана. а далі
іплучи й засумовала. що чи не підбираєть-ся ка-
питан 206 її дочки І стала примічати.

Щозк вона примітитьУ За капитаном бп п
так: звісно, молодецьке діло. Так бо моя Око
на. так дума собі, здарма що й шутлпва і жарт-
лива, та вопа не загубить себе, вона зна, що є
тріх і погибель: вона не напустить на себе
елави.є

Та й правлаєж бо. Переєтала Оксана жар-
тувати і до подруг бігати: усе єпдить дома. то
шиє то пряде. Попереду сиділа з роботою під ві-
жонцем, та як забачила, що капитан почав, що у
Бога день, мимо вікна ходити та шапочку знявши
шоклоняти єя, коли вона гляне на нього, вона,
се бачучи не раз і не два, стала казати матері:

Сидіть. мамо, ви біля вікна. Вп старенькі. не
дуже бачите, а мені усюди видко.

-- Оттакспа чи годить ся-
мені на старости єпдіти у вікна та усім показ
вати свою старієть» Ти молод чоловік, ти дівка,
тобі подоба у віконця спдіти: ійти-ме добрий чо-
довік, побачить, полюбить, буле залпцятись за
тебе.

  

  

  

 

     

   

  
   

    
   

 

І вже, мамо, сього не кажіть!« сказала ()кса-
на. та й пересїла до полу.

Мати втішаєть-ся. що дочка не піддається
п на яке дурачество, і знай коширеа, еліпуючи,
то очішки ту рушники на придане дочці. а того
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   й не бачить, як та. роблючи, знай єлізоцькими
вмиваєть-си. Вона добре розібрала, з нкою дум-
кою  капитан збирав си до них на кватирю..
»Сезжо він мене любитьУх приговорювала собі.
лежучи па подушці. що хоч викрути від слїзо-

 

  

 

 

 

 

вив си наш кашитан кватирою. Не-
забаром -- ун у хату до Векли старости : один
лаки а другий, шідтакачка. салдат. По-
чали говорити законні речи: Векла слуха, а Окей
на з кімнати і не показуєть-ся, прислухаєть-ся, шо
з того буде. Як договорили до кінця. так за ко-
гозж се вони прийунат а ти? Бге, за кайпта
нового денщика!.. »Відлай, кажуть рости.
»ані-матко! Дочці твоїй добре буде. ї у хороші
моходить і у добрі ноживеть,є і се й те їй приста
вляли. Сердешна Оксана так і вдарилась у груди.
та впала в подушки, щоб мати не почула го-
лоєїньня, що так і рида! А стара Векла, вислу-
хавши їх, та ще під веселий чає, не стала їм ви-
говорювати, бо дуже добре розібрала, до чого во-
по є, та дивить єси на ших реселенько і каже:
зА що? чи це з Брехунівки ви, люде добрі ?«

-- Щоб те епичав єя перший є
роста.

»

  
  

 

  
  
    

    

  

  

  

 

таку каже мати. »Й бачу, що вопо с.
Нема у вашому ділі ні словечка правди. Бач
длячого воно робить ся. Так слухайте, люде ді
брі! Є на пебі Бог милосердний! Він не повеліва
гнушати ся над спрітетвом! Тяжкий гріх зоби-
жлати і усикого чоловіка, не то що сироту. Як
сонце на небі, так у усякого чоловіка слава. Лихо
тому, хто загубить її: лучче тогаї на сьвіті не
зи, ЩІ чоловік, щоб підкопуєть-ся під

  

   

    
  

жу елаву, та ще під дівочу. під спрітську? Не
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хочу я ні золота ні срібла. коли за нього погу-
бити славу моєї дочечки, моєї утроби, мойого на

че я маю своїми руками навязати
їй камінь на шию та утоншто у річці, чим від-
дати на согрішениє, на поругательство!... Господи
милостивий! чим я тебе прогнівила, шо чую таке
мені посьміяниє Ух Тут аж єплакнула: далі Й ка-
зе: »Їйдіть, люде добрі. туди, відкіля прийшли,і
до того, від кого прислані. Гріх, стид, сором тому
капитанові! Він благородний, він письменний, він
зна, зачщо гріх і чого не можно робит - Других
би навчав. а не так робити...

От у такі зливки уєкочили наші староєти
Піймали облизня,--не знаю! Поточиди ся з хати
не озпраючись. Кажуть, як росказали
що їм було у Векли, так. кі
екреготав.
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Оксано, Оксано! де твої ш жарти У
де твої танці та скоки7 де твої ігри та шебе-
таньня Усе минуло ся!.. Гай, гай! та-ж дівкі
та вже не та! Нігде її у беседі не видко, у роз
говорах не чути. Сидить усе дома та дома.
еловечка не промовить. ні пари з уст не пустить!
Держить у руках або рукав від сорочки, а голоч-
ка застромлена спочива. або хоч за требнем, то
веретено долі лежить і мичка на гребні цілєїньк:
Руки єпустить, голову похилить, дивить єя -- і
нічого не бачить: а часом слізояки тільки кап-
кал! Була червона як мак. тепер шщо-день усе
баїдиййта, усе бліднійша. Щоки були повненькі.
теперички позападали. Очииї. шоб грали як зіроч-
ки, тепер притухли і мов чим заволочені, що мов
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і не бачуть нічого. Хоч цілий день з матірю си-
діти-ме, то коли та до лочки не заговорить, То не
почуєш від неї пі пів-словеч! Коли що мати і
епита ме знаю, мамо! один у неї одвіт. А ча-
сом і так буває, що мати питає про ложки, а во-
на їй е про теля.

Щоб з тобою. моя доненьки,
в тебо що болить? питає мати.

-- Не знаю, мамо! Бачить
зЧи журши ся об чім є
-- Ні, мамо!
»Так бо я знаю, що ти журиш ся, і знаю,

об чім. Ти об тім сокрушаєш ся, що капитан ду-
мав про нас, що ми пустимо ся на гріх і що я
продам твою славу, а через неї і мою душу.. Бо-
дай він сього не діждав! і бодай йому так тяжко
і важко було, "як моєму серцю, бачучи, що моє
милеє дитя, моя поротіїна у-в оці, мій квіточок
завядає, сохне як билиночк Та й пригорнеїї
до серця, і плачуть у-купі.

Шісля такого пестованьня та бачучи мате-
рині сльози, туястуж Оксана не признаєть-ся, що
се вона плаче, сумує і вбиваєть-ся об тім, що
любивши дуже кріпко капитана, чула від нього
ї він їй заприсягав си. що любить і її від щиро-
то серця і що не покине її до віку і шо вона
йому і красче і милійше усіх... та й чи мало чо-
то він їй не наговорив!. та після свого щб за-
думав? як вона від нього під вербою на-сплу
вирвалась: як він хотів у них на кватері стати,
щоб швидче згубити лаву; як хотів узяти за
свого деніщика, щоб опісля орудувати єю, як би
захотів. Та збираючись об сім пожалітись, стпла
ради не зможе вимовити ні словечка, та Тільки

 

       

 

 

ало ся? Чи

 

я, нічого.
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що єплакне, та впять за євою Думку, що як то
капитай зві її.

Як не видко було на вулиці і нігде Оксани,
ло подруги її часом було приходють до неї або
шити або пряєти, щоб розважити її То пісенькамиї
то уєякими росказами, так усе нічого! І дивить
ся і слуха. та Й не всьміхнеть-ся. як тиї рего-
чуть ся. Бідна Векла, глядючи на неї, рить ся.
Накупить їй і горішків і медяничків і таранії і
гороху їй спряже: покоштує. бачить. що другі ;
дівчата їдять, а вона й байдуже! » Не хочу, мамо:
у лушу мені ніщо не ійде.» Та худа собі на ли-
хо, що зовсїм тільки шо не звалить ся. Без зна-
хурок та без ворожок не обійшлось: виливали
переполох, вмивали від уроків. шептали від
очей і тб не робили, усо нічого та й нічого.

Фпріч лївчат приходили провідувати (ксану
і жінки й молодиці, бо Оксану усї селом любили.
Промеж ними була Мелашка, молодиця проворна.
Не було того весільля. де б вона не була сваш-
кою; на масниці волочити колодку -- вона перша
приводниця : відколядують дівчата. вона зібрала
свій ватажок  мололиць, пійшла поперед усіх:
епаровати парубка з дівчиною їй подавай: вона
зведе. От як стала вона ходити ло Оксани, як
стала нею шу У аж гульк! наша Оксана
стала потрошку віддихати. Вже й борщику поїсть,
капустки з євининою забажа, і вже часом і всьміх-
неть-ся, як чому. Далі та далі, вже й каже: »пійду
я. мамо, прохожу я, або на вдвірї посижу або
до Мелашки схожу.

Мати радієїнька, ще сама її випровожа. І що
пійде Оксана до Мелашки, то вернеть-ся усе ве-

. усе ніби злоровійта: далі минуло ся
усе лихо, стала наша Оксана і здорова і повно-
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вида і румяна, як була, і нарижаєть-ся і чепу-
рить єй що-дня. і впять узяла свою натуру
щебече й єьмієть-сй і вигалує, і регочеть-ся і до
матери ластить ся; ще троха не веселійш стала,
чим попередубула.

Що-ж то їй так Мелашка почини.
буть ворожила над нею, або що-небудь таке
била, що як з води витшгла нашу ()кеану ?
вона добре поворожила : вона підлізла до Ок
та й стала їй росказувати, як то капитан її лю-
бить, як вбиваєть-ся за нею, чуючи, що вона не-
лужа, і що й само-хоч вмирати, що не бачить її.

акожето й люблять, як він!« стала скрізь
ель кі и Оксана, а самій аж повеселійшало
трохи, що є кому своє горе роєказати і про ка-
питана поговорити. "Як-би любив єправді, так він
би не хотів мене погубити. він би не топив моєї
лави! Тут і росказала усе, до чого капитан мав

її підвести, а сама так і заливаєть-ся слізми.
Мелашка тут і пустилась з своїми лясами!

їльки їй того й треба було, шоб Оксана стала
жаліть ся на капитана: тут вже вона і почала,
почала, вже така щебетуха не вибреше, як кого

захоче! І почала шепчучи казати, як і сам капи-
тан тепер жалкує, що так робив. що вже тепер
не буде ії що вже в нього вже й думки такої не-
ма; що коли-б тільки йому побачитись з Окесл-
ною, то вінїй роскаже, щоб дума робити.

Що йому зо мною робити 7 еказі Окса-
на. »Покинути мене бідну, нехай пропадаю!.. Не
слухати було його попереду, не признаватись, що
і я полюбила його. А тепер що Він мене пе

ме, а на безчестя я не пійду, хоч нехай мене
й пече Й ріже.є
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  тільки послухай його, щобвін скаже!х
усе своє товкла Мелашка і що-день усе об сім
товкова.

Перш Оксана і руками й ногами: зНе хочу
й не хочу. Я бачу, що я швидко вмру: задля чо-
то-ж він меніУ Нехай здоров живе та других під-
дурює. Далі. слухаючи Мелашки, стала вже ка-
зати: Не хочу його бачити. бо й мені жалко.є
Далі каже: з2Я б і пійшла, а як же він впять
прийметь-ся за своє?« Тут же, як забожила ся і
заприсягла єя Меляшка, що він і не дума нічим
досаждати. а тільки хоч-бп побачитись хоч на
часинку. то Оксана й сказала: Пійду, коли мати
пустий (От і пійшла.

Не з біса ж лукавий і капитан! Аж запла-
жав, як вздрів Оксану, і тільки щоголубив її, та
жріпко пильно проспв. щоб вона ні об чім не
журпла ся, одужувала б швидче, і що він має
таке гарне шось сказати, що їх шщаєтьтя усіх
буде.

  

  

    

Оксана, як дуже крішко любила капитана,
то й повірила йому і бачучись з нимчастісїнько,
не думала про нього, щоб він ійшов на погибель
її. Знай приходить до Мелашки, що в Бога день.
бачить ся з капитаном: а далі він її довів до
того, ща чим до Мелашки холити далеко, стали
вони жоден вечор зіходитпеь під вербою, біля
Веклиної хати.

Мабуть що підглядів Петро про єї їх єходь-
бища, а вже не чув ні від кого, бо ніхто її ні-
коли не бачив під вербою, як вони зіходились,
Хиба може тільки Петро як-небудь підуздрів їх,
бо пильно слідив за ()ксаною і коли й бачив, то
вие нікому ні словечка не еказав, бо був парень
чесний, душу добру мав і беріг ся, щоб кого
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запяти або словом осудити. Мк ото там було, мп
не знаємо, а тільки раз над вечір прийшов він
до Векли, виять за тим: словом.

зНк дочка хоче,» відвіт дала Векла, зтак
нехай і буде. Як-бп по мені, так я б сьогодня
віддала. Та я не така мати, спловати не буду.
Жажи, дошо, як знаєш.х

Думала Оксана, думала, щипала той рукав
у сорочки довгенько, аж нитки повильоргува.
і через єйлу намірилась сказати: »Семеповичу!
бачу я, що ви мене дуже любите. Дякую вам за
те, що ви маєте мене щасливою зробити : ні з ким
не буде мені такого щастя, як з вами.. та пі-
дождіть ще..х Далі зглянула на Бога, перехрести-

 

  

  

 

"лась і каже: «От вам хрест сьвятий! Коди до
Покрови... не вмру, або що-небудь... тоглі, мамо,
як знаєте, так і робіть.є

Здвигнув Петро плечима, покивав головою,
та сказавши: »Глядіть, щоб тогді віке не пізно
було! махнув рукою, та й пійшов з хати.

зЩд се за річ така?: думавши довго Векла
і дивлячись на дочку, спиталаїї.

-- зА хто його зна, мамо, що се він ека-
зав! Може що-небудь до себе: або у дорогу пійде,
або другу дівку знайде, так мл щоб не жал-
ковали.є

зОкеано, Оксано! гляди 1...
"Вже Оксана і на шиї у матерп, вже й об-

няла і виціловує її. »Чи можно, щоб твоя Оксана
та довела тебе хоч сльозинку 0б своїй долі спу-
стити? Я тебе радовати-му, я шастя і тобі при-
несу. Ніколи не заплачеш через мене, не здихнеш
об мені, бо й мені лучче оттут зараз перед тобою
на сїм столі лягти, чим погубити себе, та не
тільки погубити, і славу пустити себо!« Та се
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сказавши, єтриб-стриб з хати до капитана, щб
вже дожидав її під вербою.

з Щозж, мій орапку! щб з сього нашого же-
ниханьня буде? До мене Петро пристає, мати
звидко приєї . а дівчата чули від салатів. що
ви швидко пійдете від нас у похо, Так казала
(Оксана, сплючи капитана на колінках, обнявши
його одною рукою, а другу вій держав. зКоли ти
пійдеш, а мене тут  покинеш, почуєш... про
мене...«

- А от ощб буде. зав капитан: ми зби-
раємо ся у поход, я з тобою звінчаюсь і тебе
озьму з собою.

І стали вони любитись, і єкільки раз нії зі-
ходились, у-перше ще капитан сказав, що озьме

її за себе,

 

    

  

  

  

  

 

с Океана? Руками сплеснула,затрусила
і ледве промовила: зЇ сьому-ж правда?
с мені, як перед Богом!

-- Як перед Богом кажутобі. моя Оксаночко,
що так воно є. Я давно узяв би тебе, та бумага
на наше вінчаньня не прийшла ще З полку. Я
думав, як вона прийде, не кажучи нічого, узяти
тебе за руку та й повести до церкви...

зТак я-ж матері об сїм сі
-- Ні, моя Оксаночко, ще не час їй об сім

казати. Я думаю ось як: Ні словечка їй не ка-
жучи, мп звінчаємо ся і прийдемо до матери,1

принесемо їй і шовкових платьтів і платків і ху-

сток і золотих очіпків, і усього, що звичайно для
панеї, бо й вона стане панею, як буде капитан-
ська теща. А що тебе вже виряжу

зМені нічого не треба,с копувишсь йому на
шию, стала Його виціловувати та приговорювати :
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   зтільки б мені у сії чорнії оченьки дивити ся
їх ціловати, і єї щочечки і сі губоньки...є

Так довго женихавшись і порадпвіись з
всїм, щоб у неділю їм вінчатись і тогді вже ма-
тері обявити, розійшлись собі. ()ксана біжить до
лому і земалї під собою не чує.. Капитан, котрого
вона так любить, озьме її, вона буде панею, мати
буде у розкоші, у багатстві жити... »Чи є така
щаслива, як я?є думає Оксана, убігилі у хату,
-- і досадно їй, що мати віко лягла спатп. як се
т частенько бувало, що не діждеть-ся дочки, та й
ляже: а тепер Оксані досадно, що нікого їй пе-
етовати та ніжити. бо сама себе не тямить з ра-
дости.

Неділенька недалеко, треба 63 Оксанї збира-
тись за-мі. чого їй збирати ся? Хоч одежа,
хоч сорочки, вже їй сього не треба, вже в неї усе
панське буде... »Ї рушники й і шодарки. в них
усе не по нашому.» так дума наша сердешна
Оксана і ні об чім не дума. коли-б тільки нівидче
неділенька прийшла.

(У суботоньку у вечері, тільки зійнілись під
вербою, капитан і каже Оксані: »Знаєш що, душ-
ко? Завтра у-ранці ми ійдемо у поход.

-- А як же се? аж скрикнула Оксана зля-
хавшись.

зАле! не бій ся нічого. Моя бумага у пол-
ковника. Я завтра відвелу єалдатів до нього,
озьму бумагу. та й явлюєь тут ік вечеру. Гляди,
дожидай мене, не заходя де далеко. І матері ні
півсловечка не кажи... Що за гарну спіднищо я
їй справив! люєтринову, і юпку парчеву. Що вже
ча усю губу пані буде!.

Вже коли Оксана чула, шо матері її буде
гаразд, тут вже вона ві об чім більні не думала,

   

  
 

  

  
   

 

  

 

   

   я

 

  
 

 

 

 



 

і хоч що їй скажи, усе зробить і у всїм послуха.
Тут стала споминати, як мати здивується, як зра-
дуєть-ся.. Коли-б у нашій церкві вінчатис: щоб
і дів подивились, як я панею наряжу ся!.х

Чоросто вже тут капитан не брехав! чого пе
впгалував, щоб тільки одурити нашу Оксану! А
вона, сердешна, як рибонька на удочку. так сама
й кидаєть-ся і чіпляєть-ся.

Хоч тільки і до завтриого розходплись вони,
та Оксані щось дуже на серці лко було! Усе б
вона плакала, і єама не зна чого!.. «Та се мабуть
від того. що Я к ійду. що маю покинути і
евоє село і свою хату і скриню .. Нехай хто хоче
забира: я ві ланею буду. пійду у лоход..
Яково-то ще мені на панстві6 з Та й еплак-
нула.

Ранком у неділю проводили салдатів з села,
як довг велить. апитан верхи, кланяв ся ї про-

щав ся з стариками і тудп поклонив ся, де жінки

і дівчата єтояли і Оксана з ними: поклонів ся,

ча й покрив ся конем, аж скільки видно! Тут че-
тось підійшов Петро 2 купи, де (ксана сто-
яла та розговорюючи з подругами реготалась...
Петро подививсь на неї, здвигнув плечима, та й
лійшов собі.

Оттак ти, мамо, зроби, як наша Явдоха
Торшковозівна!: сказала веселенько Оксана, вере
нувши ся д0 ерп.

-- А щб там таке вона зробила? питала
мати, крошачи локшину.

Помандровала за салдатами,є
ПІ
Лале-бі. Та ше серелу-дня. Усі бачили, а

вона у-в обозі ховаєть-ся. Демко їй сьміяв ся, так
ще й язик Пому висолопила,є
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-о Шб-ж мати У
зГолоспть, не шо."
-- І не вмерла від туги та від сорому люд-

ського 7
зАж жалко на неї дивитись. як то плаче.

Зостала ся на старости як перст! У, якби я
піймала отту бузувірку, я б їй голову відтяла,
щоб не кидала матери та не робила стида на усе
село є

Так їм сеє чудно було, що увесденички усе
говорили об Явдосі і об її бідній матері. Оксана
нікуди з хати не виходить. хоч мати і поси. ї
до подруг. "Не хочу, мамо: мені і з тобою ве-
село. Тільки сонечко повернуло, вже попа й ви-
гляда капитана. а його нема. Вже й над вечір,
нема. Сонечко зайшло, капитана нема, Оксана у

каже: зхоч і обманув, та не
тосьміяв ся.. Коли не вмру з журби, то зможу
забути його. На собі усе лихо перетерилю, й вже
нікому, нікому пе скажу.

"Так епдить завалині і сьвітом нудить, й
тако й емеркло. Як ось капитан хап її за руку...
зПойдьом, Оксано, вінчатись!

У Оксани так серце й захолонуло... з Пійду я
я. до матерпує каже.

Не можно, (Оксано: опієля прийдемо.
-- А благословитись ?
зВопа опісля нас  поблагоєловить. Ході:

лушко, швидче, піп дежида.є
Не пійшла Оксана, а він її повів...
оо Куди-и ви йдете? Адже онде церкі

се вже з села...
зНе можно, душко: я полковий. так треба,

щоб нас віпчав полковий піп.є
-- Так де се?
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зГен тім селі, де полк ночує, пятнадцять
верстов вілеїля.х

-- Так що-ж отее?
Вже не ійле, а капитан тащить її, і в неї

руки й ноги олубіли! .
Отто, що треба швидче поспішати. Р ціп

дожила, і гості па весільля зібрали ся.. Скорійш
ійди, осьле й бричка моя. Поїдемо.«

-- А мати. Ох. верну ся я, та скажу».
»Та куди ти будеш вертатись? Вона вже

далеко. а осьде й бричка. ШІвпденько сідай, ми
зараз до неї вернемо си.є

-- Моне обманюєш ти мене?
Тут капитан і почав бойити ся й заприся-

ерому правда, і що тільки полковий
вернуть ея до матери і озь-

муть її собою... Та сеє кажучи, зовсїм нечуст-
венну Оксану упхнув у бричку, сів сам, крикі
зпашоліс і помчались коні як стріла.

Оксана навзрид плаче, а капитан її угово-
рює і усе їй приставля, як от-от приїдуть, звін-
чають ся 1 вернуть ся до матери.

Незабаром і добігли. Капитан увів Оксану
у євою кватирю ні живу, ні мертву: так і впала
на постіль. та слізьми обапваєть-ся

апитан зараз і крикнув: 2Горбунов! біжи,
и батюшиї, щоб ійшов вінчать скорійше. г

Слушаю, ваше благородиє! крикнув сал-
лат, і побіг,

з Дайтє нам чаю!

душка, чаю; ти зовеїм
мем.

  

    

   
 

 

 

  

     
    

  

   

  

ув капитан. Напийсь,
а, впадеш під він-

  

 

-- Я його зероду не пола і не хочу. Відне-
зіть мене до матери. і
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»Треба випити хоч трошки, привпкай. Те-
пер будеш панею, треба усякий день пити, На,
хоч ложечку, коли любиш мене.«

Нічого Оксані робить, узяла ложечку,

додке, горло промочила, що дуже запеклось у не
зНа, ще ложечку! ще ложечку приняла. з Хлисни
з чашки хоч трошкп. Хапенула, і у-друге, і у-
третє, і у-пяте.. і випила усю чашку.

"Трошки полежавши, піднялась, вже й весе-
ленька, не відмагаєть-ся від другої; очиці посоло-
віли.. защебетала наша Оксана! Знай росказує,
як вона нарядить ся під вінець, як приїде до ма-
тери, як та здивуєть-ся, зрадуєть-ся.. а Тут сама

узяла і випивши, вже спдить
у капитана на колінках і сама собі весільних пі-
сеньок прпешівує; далі щось забормотала і голову
похилила.

Напилась (Оксана панського чаю! Будеш,
сердешна, тямити і по вік оєкоми не збудеш!

   

  

    

третю чашку, сама  
 

  

ІА

»Пропала я тепер на сьвіті!« крикнула сер
дешна Оксана, як прокинулась у-ранці, дпвлячись,
де вона і що з нею стало ся.. Господи мпаости-
вий! стоїть і на місці не устоїть, блідна як смерть,
труєить ся усім тілом, як ечепила руки, так вони
в неї і закостеніли; розплетені коси повлели по

   

 

плечам, очи й дивлять ся, та не бачуть, що тут
лежить капітан, погубитель

 

 

, і спить, не чу

 

 вує, щб він наробив
Прокинув ся він скоро і бачучи таку Оксану,

що зовсім як смерть, кинув ся до неї, щоб уго-

 



 

СаО     
  ворювати схопив її за руки, рук не розводе; |

посадив її на постіль. вона й сіла. хилить ся,
і нежива

 

хилить ся. ії впала з постелі до долу.
 

зов

 

То водою відлили, то ватирали їй впеки, то
уксусу давали нюхати, сяк-так зівнула сердешна.
зві очиці до Бога.. і ледве-ледве промовилі
»Заріжте.. мене.. зовсїм..є Тут капитан кинув ся
до неї. став її розважати, став прохати, став умо-
ляти, щоб не вбивала ся так, щоб не журила ся,
що се нічого, що от-же приньмуть закон, звінча-
ють ся і усе він покриє. як довг велить...

Оксана хоч і дише, спдючи на ліжку, Куди
посадили її, і не бачить, як він коло неї вбива-
Єєть-ся і щоб він їй говорить: зпрнула очицями...
Мамочко! де ти?..« промовила, та як зарида

Гербупов. деншщик, і той став плакати, ди-
звлячись на неї. б

А капитан усе вєть-ся коли неї, та проєйть,
урила ся, що се нічого, та щоб убира-

лась швидче, що вже пора їхати...
Не слухаючи його нічого, так сердешнаі

повалилась пому у ноги. Обхватила їх руками, ці-
дує, облива слізьми гіркими, не з очей вже, а від
самого серця, і стала його молити: »Капитаночку
мій! ваше благородиє! не знаю, як вас ще виєче
возвеличати? Будьте мені братіком, ще пуще: ба-
теньком рідним!.. Послухайте мене, бідную. по-
тибшую зов озьміте ніж, виріжте моєю рукою
серце моє, ріжте мою душу, заколіть мене!.. Я не
достойна ишти на сьвіті божому, мені не можно: ії
бути з людьми !... Я вбила матінку мою ріднесеньку!
ЩШЩб вона тепер без мепе?.. Вона пе переживе
такого сорому !.. Я згубила свою славу.. Я запро-
пастила душу свою!.. Ріжте, коліть мене, не боз ||
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ячись гріха.. Я Й сей гріх озьму на євою
На-що мені жизнь без слави, з безчестям?.

ли ж, мій капотанику, прямо у серце! Не бій-
тесь гріха. ви вже мене гірш вбилй, ви погубили
мене на віки вічниї; ви, шутячи, сьміючиєв, від-
нялп в мене, щоб було у мене дорогого, сьвя-
лійшого.. доріжте мене, се вже вам буде замісць
іграшки! Я погибшая на сім сьвіті! Як зга-
даю про матіночку мою, жива б у землю пійшла...
Матінко моя, рідненькая !.. Щб я тобі наробила
Чи сезжотвой Оксана 2. чи со-и ралість твоя?.

Тяжко їбно приговорювала Оксана, до са
ма перш плакала, плакала, аж сліавми підплола,
волосься па собі рве, у груди бєть-ся, а далі влять
зомалїла й покотиласр...

Салат убіг до капитана і крикнув: 2По-
луйте ваше благородиє; усе готово, ває жлуть.с

Жапитан, обтерши сльози, бо й сам, хоч і
запекла душа, а сплакнув таки трохи, ухватив
безчуєтвенлу Оксану, завернув у салдатську шп-
нелю і виніс її на руках 1 уложив у бричку. По-
їхали дальш.

Ні жива ні мертва лежить наша Оксана у
бричці: очуствуєть-ся трохп, бачить, везуть її,
денщик биля пеї. Згляне до Бога: зГосподи ми-
лосердний! чи се я? і отее зо мпою зробило ся?
Матіночко моя! не проклинай же тієї, що була
твоєю доненькою!...є

Стали па кватирю на другу ніч. Оксана
злягла зовсім. Ні їсти, ні нити, нічого не хоче,
і пе згадуй їй.

»Чи не хоч, душко, чаю?« спитав капитан,
хлебчучи його з люлькою.

-- Будь проклят він від мене! аж крикнула,
затрусивішись, Оксана: - Те пе налиток, То по-
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кельний огонь! І як замовкла, замовкла, і вже
шщб капитан ні говорив до неї, як то вже не

в її, так ніякого одвіту не дала, а усе
здихала тяжко, а часом і перехрестить ся. Мабуть
що-небудь зампишляла.

Як ось у ночі, причуваєть-ся Оксана, уєї
добре єспаять. "Вона чихесенько устала, чи обула

си чи ні, чи вдягла що чи не вдягла, та тихою сту

лою ійде.. ійде, аж дух притаїл: ійде.. та до
дверей... рип! і вийшла. Тут їй вже легше стало
дихати і вже сьмілійш пійшла до дверей надвір-
них.. Налапала по-ночі засув і що то вже довго

його двагала, по-тихесеньку та по-малесеньку,
щоб не стукнули та не розбудити денщиків, що
у хаті еплять. І двига засув і боїть ся, і уся
труєить ся, і дума собі, як то, як вискочить на
двір, як побіжить куди очи, сховаєть-ся де-небудь,
локи сьвіт стане, а там пійде прямісінько до ма-
тери.. Відсунула, і дверп тихенько відчиняються,
єпаєп-бі й не риплять.. от і зовеїм відчини;
зХто ійде?« крикнув часовий, щоб тут биля дверей

стояв.. Оксана так і змертвіла! Престрашенний
салдат, з предовгим оружжом, як схопить Оксану
за руку, як потаска її у хату, та відчинивши
дверп, так і вихнув її, врикнувши: »Вп спите,
а дєвка ваша уйшла було! Тут денщики проки-
нуайсь, підняли Оксану, щоб впала було, як її
салдат пхнув. А тут і капитан прокпнув ся і став
виговорювати (Океані, зачим вона дума втікати
Сього вже не можно й подумати.

У-ранці не поїхали нікуди, треба було сал-
датам перестонти. От і прийшов охвищер до ка-
питана: розглядав Оксануі став йому завиловати,
що таку краспву дівку добув собі Дах буцім-то
й добрий, і каже, що ходив. каже, він до попа,

 

 

 

    

      

   
 

  

 

 

   

  
 

  



 

С

(щоб Оксану з капптаном вінчать, так зовсім би
діло, зараз бп повінчали, так нема від її матери
бумаги, а без того не можно вінчати. Послали.
каже, яко мога швидче, щоб поспіла бумага, коли
не сьогодня, так завтра чуть сьві

Оксана сидить, похиливши голову, і нічого
їм не каже.

Далі той охвіщер і став казати, що капита-
нові не можно у поході дівки з собою возити, так
треба її нарядити мов денщик. Треба, каже, їй
сії коси відрізати і голову обетригти.

Капитан гукпув на денщика, щоб обетриг
Оксану. Тільки що той приступив та намірпв ся,
вона як вихопить ножпиці, як екочила і каже:
з Не дам нікому орудовати над моєю косою! Не
вміла я зберегти своєї слави, недоєтойна носити
і дівочої краси! Та з єим словом -- чирк! як
не було славної русої, довгої, густої та пишної
коси! Оксана ехопила її у руку, пригорнула до
серия, поціловала.. та гірко-гірко заплакала... Далі
і по голові себе ножницями чорк, чирк і постригаа
місцями усю голову, зібрала волосяі теж  опла-
кала їх і каже: »Так тобі, Оксано, й треба! Згу-
била євою славу, холи ж обстрижена!.. Я й за-
була, що мено Треба було ще вчора обстригти!
Чеена дівка красуєть-ся косою, а така. як я, за-
всегда обстрижена бува.: Забрала свою косу і во-
лосьсячкоусе, завернула у хусточку і пригорну.
до серця.

Охвицери думали, що їм велика морока буде,
одягаючи її по-хлопячій, і стали  заговорювати.
Вона їм і каже: зРобіть що хочете з стриженою
Оксаною, вона усе погубила: і славу свою і косу
і розум. їй вже не можно нічого дівочого носитиІ
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Як її одягали. як постригали  по-хлопячій,
вона не пручала ся. нічого не казала, Тільки що
плакала.

Серце болить роеказуючи, як то страждала
наша сердешна Оксана і щб терпіла від капитана,
злого чоловіка вого її переказати не можно,
як він її по походам возив з собою, як її стерегли
і ніч і день, щоб не втекла. А зберуть ся до нього
охвицери, то вона щоб стояла перед ними, люльки
їм подавала і хоч уєї знали, що вона дівка та .
переряжена по хлопячи, та взпвали її Гванькою

   
 

    

і жартовалп з нею і вигадовали дезщо. Вона яї
як єтіна мовчить перед ними і ні парл з уст не
лу ихне і подума: ухай, Окса-
но, як

Ще таки безсовістний капитан не переста-
вав її облурювати; ше таки, як часом Оксана ду-
же  розплачеть-ся та стане його попрікати, та
стане йому приєтавляти, який-то він гріх над
нею зробив, то буцім-то й жалкує і почне впять
божитось і клястись, що він нею звінчаєть-ся,
тільки от не прийшла бумага від матери, і почне
їй усякі теревені правити, розважаючи її: по, 0400
сердешна, хоч і не зовеїм, а часом було трошки
стане вірити. "Може, дума собі, зі справді коли-
небудь він схаменеть-ся і покриє свій гріх? Пі-
дожду до слушного часу

Вже й хлопчик в неї явив ся.. Тут-то каз
питан при тій жінці, куди ще заздалегідь завіз її
для такого случаю. тут-то вже божив ся. і образ ||
з єгіни знимав і заприсягнув, що тільки Оксана
не зробить над собою нічого і благополучно рі- ||
тить ся. так зараз і звінчаєть-ся з пею, щоб і
гріх покрити і ребйонка у закон увести. Ще не
луже після родин вихолилась, а він вже і привіз
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її впять до себе, боячись, щоб вона це втекла,
бо усе у неї на думці се було, і часом, як допече
її журба, ло вона й проговориться.

Після родин не вінчаєть-ся капитан. Стане
Фкеана плакати, стано капитана вишитовати, що
він дума з нею? супостат засьмієть-ся, та й тіль-
жи. Треба Оксані на хитрощі піднимати ся.

(Стала веселенька, перестала тужити, стала
товоранка хоч з кашитаном, хоч охвицерами, як
зійдуть ся. Про матір не згадує і про вінчаньня
ше спомина. Агу, їй стало більше волі. Стала при-
мічати, вже за пею не так доглядають, а дації віке
й пе каравулять. Далі-далі вже їй можно, по-пе-
реду з салдатом, а далі й самій, свою дптину. свого
Митрика, одвідати, що годувавсь у другім селі,
недалечко. Вже їй можно, коли захотіла, і по ба-
зарю самій походити, хоч до півдня. Ходить вона
по базарю і коли лучать ся які люде, що знають.
ют вона і розпитує, на які і на які міста дорога
у такій губернпі до такого села? Хто зна, то Й
росказують їй. Вже вона сама нераз чула, як
війдуть ся охвицери до капитана та станутьтої
проклятенний чай пить з якоюсь підливкою, від
чого і вона на вік пропала, і капитан їм роск:
зує, що він і ме думав ніколи вінчати ся з нею,
а тільки обдурював: за тепер, щоб усе покрити,
думаю,є каже, ззвінчати її своїм денщиком, або
вам кому, панове, програти у карти, бо вже вона
мені надокуча.

Чула се Оксана і не один раз, і свою думку
усе гадала.

Раз у вечері зійшли єя охвицери, і бага-
тенько їх, до капптана. У картиграють, люльки
смокчуть, пунш штють і по чарці не забуваюті
томонять собі. один одного не слухаючи; й ден-
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щики, один кушаньня готовить, а другий побіг
у трахтир за напитками. Океана, знаючи, що за
нею не буде ніякого діла і що вона було собі
при такім бенкеті. що до світу будуть гуляти,
завсегда ляговила ся спати, вона, узявши шинелю .
свою, звернула і положила на свою постіль, мов
чоловік лежить. і як уложила. та з хати, та з дво-
ра і вулицями усе бігла, аж поки вибігла з того
торода, та у село, де годовав ся її Митриї

Убігши у хату. так і бризнулась жінці у
ноги, щб доглядала її Митрика, і росказала, щі
вона задумала. Сяя молодиця знала усе, щб з 0-
ксаною поводилось, і нераз вона плакала 3 нею
об такі тодині, подумала, що вже,є дума собі,
мені заплачено уперед гаразд, а як Оксана зро-

бить так, як дума, так на мене й пені не буде.є
Увявиш, нарядила Оксану у своє жіноче, і голову
їй покрила: дала їй і кожушок старенький, дп-
тини ради. закутала Митрика, щб вже трохи не
году був. і положила їй на руки. А там. зібравши
усю хлопячу одежу. щоб Оксана скинула, та ста-
реньких пелюшок дітських, і пійшла з нею.. та
до ставка. Ніч. ніхто їх не бачив: положили на
березі усю тую хлопячу одежу, дітські пелюшки,
буцім-то Оксана з дитиною втопилась, дала Окса-
ні гривню на дорогу і вилроводила її аж геть по
вулиці.

Зостала ся Оксана сама собі, у саму темну,
гаупу ніч. як палець! І ійти б, і боїть ся; і куда
ійтп, і не зна лобре: зна тільки городи розпиту:
вати, на які їй ійти. Подумала, подумала собі
Оксана, далі Й кі зУміла ти. Оксано, матір
покинути, умій же і знайти її! Не боялась ман-
друвати, не бійсь же і вертатись! Мала у розко-
ші жити, терші ж тепер ї голод і холод і усяку

з
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біду. Щоб-ж робити? ЩО ст
гріха, а близче до матери.
Шерехрестилась і пійшла.

Хоч і темна ніч, а приглядаючись дорогу
видко. Ї від страху. щоб її там не зопинив хто,
і від радощів, що вирвала ся з пекла. Оксана як
з холоду так дрижала, а тут і пустилась ійти
швидче, щоб зогрітись. Чи відійшла скільки, чи
ще й не дуже, а вже й зогрілась. А тут ще Й
кожушокі в узаї пелюшки для дитини і паля-
ниця, і тів-хліба дала хазяйка, спаси-бі їй! так
вже Оксана так зогрілась, що не можно! Вже ійде,
ійде, та й спочпне, і дума собі: »Отсе ійду я до
матіночки моєї рідненької! Чи жива-То вона ще?
Може з журби та з туги і померла, щоб не ба-
чити сорому, який я нанесла наїї стареньку Го-
лову? Коли не застану її живої, то вже звісно,
що вона і вмпраючи прокляла!.. У. страшно".
Я проклята від матери!.. Не устану її гроба,
там лежати-му ні ївши ні шивнін, поки сама не
вмру!.. Проклятій від матерп не треба жити меж
людьми.. земля не здержить!.. Коли іще жи-
венька, о Господи! як я явлюсь до н - Се та
Оксана, що була їй радість і втіха, і що єю мати
потішалась і величалась!.. Се Оксана. що сьміяла
ся з Горшковозівни, що помандрувала з салда-
тами; чула, як мати дивувала ся, що Явдошпна
мати не вмерла від туги, що дочка покинула,
а сама через годину туди-ж помандрувала!.. Яв-
доха ж може у вечері і вернула ся, а Оксана,
гордая та пишная, що і за мужика не думала
їйти і мб величала си над усіма. сяя повісилась
на шию капитанові, захотіла разом панею бути,
таскалась з ним по усьому сьвіту, і дитину до-
була!От тобі, мамо, Митрик! Няньчись з ним,

паю, то дальше від
Господі. благослови їх
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ліш його! се твоєї Оксани заробіток, шб за охви-
церами бігала. Придбала тобі і чести і радости і
повайаньня. Бери його, мамо, на руки! виходь
на вулицю, похваляй ся добрим людям: зт моя
Океана як наробила! Ні сама послідня дівка у
нашому селі так би не зробила, як моя дочка,
що поважала ся за саму першу!» Розетупи ся,
спра земля, прийми мене, щоб я не бачила ма-
терних єаїзочок. тяжкого стида її, щоб я їй на-
робила с

Так приговорювала і, дуже гірко плачучи,
лежала на землі Оксана краї свого Митрика, що
епав закутаний у пелюшки та у кожух. Плакала.
плакала, дивлячись на спна, і каже собі: 2На-що
він родив ся на сьвіт? На єтид, на лихо, на го-
ре! Просьвітку йому не буде від посьмішища,
з байстрюка не виходити-ме. Моя мати його ба-
чити не захоче, проклене пі зо мною, я булу
ховать ся з ним від людей!.. Прибери його, Гос-

п, поки ще я не дійшла до матери! Коли-б
зьвір, або що.. А я щбуУ хиба я чоловік? аж
закричала Оксана, скочивши з землі, і стала, ви-
прямившись і озпраючись бистро по усьому по-
лю. У-в очах у неї іскри заграли, волосься ди-
бом ло, руки як протягла. та й не зведе

Я аютійша усякого зьвіря!.. я вбила свою ма-
лір рідну.. я випила кров її по капельці!. Так
пожалкую свого дитяти ? Воно не дитя мені, воно
ураг з Як я з цим покажу ся до матери, У
своє село? Воно мені стид, страм, посьмішище"...
Не треба його! Пропадай воно нечестивого роду.
урага мого, губителя мого!.. О-о-о! як-бп мені
мопалась каменюка! Тут би йому і амінь! По
толовці гарненько б.. і не писнуло 6!.. Ні. не
так! Оттут у канаві виконаю йому гарненьку
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ямку, положу його любенько, та разом землею і
засиплю ї гробпк виведу: воно і не счуєть-ся,
мов заспо.. Нехай капитан ськає свого сина!» Та,
себ кажучи, і принялась обома руками у капарі,
на рушеній землі, копати ямку, й сама ложрего-
четь-ся, що як то гарно видум ї прийде у
село і безчестя не принесе з собою, і хто об її

етиді і не знати-ме. Звісно, шо мешна
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Океана від великої журби не об своїм умі була.

 

От викопала ямку і як вже добре розсьвіло,
вичепурила її гарненько -- зовеїм готово. Устав-
ши на ноги, глянула на ямку, здригнула кріпко
уєїм їлом.. далі скрепила ся на серці... і хутко
пійшла за дитиною, приговорюючи: Ходи, Ми-
трику, годі тобі спатп на голій землі. капитан-
ський сину! От тобі вічна кватеря готова!...«
Підбігцем підійшла до дитини, протягнула руки,
щоб узяти його; а воно, сердешненьке, виспав-
лиись прокпнулось і собі протягпуло рученяточка,
ла сьмієть-ситак веселенько, звісно як годовичок,
та й крикнуло: »мамо!.. мамо
еловнісїнько неначе просить ся, щоб мама його
ще губпла. Заригнула Оксана дуже. лалі пере-
моглаєв, як кинеть-ся, як ухопить дптину.. а ди-
тина рученитами і обняло її і цілує і белькоче
змамо!.. Бозя!..х Оксана такі зомліла, і не счула
ся, як і впала на землю!

Утреньня роса та вітерець дмухнув на неї.
от вона отямпла ся.. дивить ся, і не зна, де вона.
А дитинятко лазить по ній та усе, що вміє, те Й
белькоче: »мамо.. Бозя..о Тут Оксапа згадала,
що вона мала зробити; згадала -- і мороз по ній
лак і пройшов! уздріла ям щоб було для своєї
дитити викопала, разом а. ухопила дитину
ча руки і як стріла побігла від того місця. і від-
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бігши, кинулась на-вколішкн, положпла дитину
і стала Богу молитлсь щиро і поклони бити
і обіщоватись, що ні за-що вже не зробить нія-
кого худа дитині, лонесе його до дому і коли Й
мати його не благословить і відкине від себе, і
хоч усе село гнушати меть-ся його і байстрюком
дражнити-муть, хоч щоб б то ні було їй за дитину,
вона його не покпне, вигодує його і до розуму
доведеть: а далі й каже: »коли я не вміла бути
дочкою, так буду вже матірю!« і стала впять мо-
апти ся і Бога прохата, щоб простив їй сей
тяжкий, смертельний гріх, що вона хотіла зробити
над дитиною. Тільки що помолячись стала уста-
вати, тут як-раз сонечко зійшло. та так ясно і
так пречисто!.. Оксані стало на душі трошки
звеселійне, утерла сльози. поснідала трошки. дала
й дитині папки, завернула його, пригорнула його
до серця, де у неї лежала у платочку дівоча її
коса, і пійшла з євоєю думкою. часто здихаючи,
і усе з дитиною розмовляла: 2Бозя!.. мамо'є А
Митрик щебетав за нею. сьміявсь, ловлячи її
ельози, що так на нього й капали, та й заєнув
собі.

  

   

  

ГУ

Довго того росказувати, як наша сердешна
Оксана з своїм Митриком пробпралась через усї
міста до свого села. Часом добрий чоловік лучав
ся і підвозив її, а більші того що ійніла. Рук не
чула, несучи дитину, ного дуже боліли від ходьби:
де випроєить чого з'їсти, а де Й нічого не дадуть,
то й голодовала часто, зоставляючи дитині і по-
слїдню крихту. От вже доходить, вже усе близче,
усе близче до євого села. а серце тільки тьох-
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тьох ! а на серці так Богозна які думки! Йковона
явить ся матері 7.. що мати скаже їй?.. Що то
чи жнва мати ?.. Горечко їй тижке!

Скільки вона, Там ійшла і як вже ійшла, а
таки дійшла. Ось верстов з деєиток зостало си до
свого є Дума собі: »Хоч і нерано вже, а як
поспішу у останьнє, то хочоємерком. а таки до
бреду до дому... Як же в онеї одна думка, що як
то вона побачить ся з матірю, або знайде вже Ї
на кладбтиці, так ійде і ноги не йдуть, і спотика-
Єть-сЯ і становить ся, вптять пійде, лрижитьусім
лїлом, у гораї засиха: де найде водицю, промо-
чить смажні уста, впять пійде.. Дух їй захвачує.
не зд , сяде, чи віддохне хоч трохи чи ої
вПЯТЬ екочить, виять пійде і виять не на довго.
та так і опізнилась. нота зірка зійніла,
вона ще далеко від С: Дибала, дибала, знемо-
тлаєь зовеїм ; стало й п. забачила, що маячить
іх церква, вона так і впала на-вколішки. Церква
сьвята! я увіходила у неї чиста й непорочна. Чи
достойна ж буду стати у ній з своїми гріхами
І що то вже плакала, стоячи там та молячись
Глянула, що землю змочила єлізьми, от ої каже:
зОт який ралець принесла я на родиму землю
Не довго буду я тебе сквернити. ступаючи по
тобі!.. Не зступляй си передо мною. прийми гріш-
неє тіло в себе по смерти, хоч за те. шо бу
тебе рано й вечір слізьми поливати 1...

Поспакувалась щоб устати. не змогла, ТУТ
на дорозі і припала, стогнучи й плачучи.

Обвидніло. Їде чоловік дорогою у село. Ба-
миті, щось лежить на дорозі; підійшов близче --
жінка з дитиною, мабуть недужа: лежиті, плаче,
стогне і руки лама. »Чого ти т молодице, на
шляху лягла?» питаєті-ся чоловік.
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Зирнула Океана па голос, приловилась пиль-
ном. зОх, Господи! крики обернулась ік
земаї, заплакала наварид і каже: »Покриї мене,
спра земле, нехай я не бачу"...

-- Та шоб ти таке чи недужа, чи що?
не каже нічого, тільки гірко плаче,

-- Та ну бо! коли неду то я тебе під-
ав чоловік і став її поворочувати, шоб

тати, що се т
-зУбпй мене, Петр крикнула Оксана:

зубий на єїм місці, я за тебе буду Бога мо-
ашти!

 

  
   

 

 

 

  

     

Та хто се такийУ щось я тебе не пі-  
знаю.

Убий Оксану! розлави її питою..
-- Оксано! се ти? крокнув Петро і віде

пив ся від неї. счепив рукп і дивуючись дивить
ся на неї.

І як йому було пізнати Океану Він знав
її дівкою здоровою. повноводою. румяною. веселою,
жартовапвою: евогодия розридить ся, а завтра
ще лучче, М тепер бачить. лежить перед ним
щось ХУ, та прехуде, сухе, бліде, замліле, аж
лочорніла на виду! Не одежа на ній, а старцеве
лохмотьтя, і голова покрита чорном, пречорним
дїрявим очіпочком: лежить, не здужає устати, і
гірко плаче.

Льбра Петрова луша! Кинув си до неї, підо
нив її. посадив і сам сїв биля неї, її,
сам поплакав з нею, і як вона дуже випитувала

про матір. чи жива вона і як живе, то він ї рос-
казав: з

-- Мати твоя, Оксано, яшва, та що з того?
Лучче б їй Бог смерть послав! Осі-що я тобі.

ку. У той вечір, як ти.. теє-то.. як вже тебе

   

   

   
     

 

    

  
 

  



 

Біо

не було, вона і не вхопила ся, лягла спати, ду-
маючи, що ти нерано прийдеш. Як же вздріла
зу-ранці, що тебе нема і що ти не ночувала дома.
юттут вона вже не знала, що її робити! Побігла
до сусіди на пораду, на провідки; через годину

усе село загуло, що Оксани нема! Бідна твоя
мати, і сказати не можно, як журила ся, та усе
ніхто не догадуєть-ся, де ти дівала ся. Ніхто пе
знав. шоб ти з ким із служавих любила ся, а 0б
капитанові й байдуже, ніхто й не думав. »Коли ж
вона не за меєкалями побігла, казали люде. отак
або втопнла ся, або що. Шукали і у ставку.
ось і вернувсь наш Кіндрат таки; Його підводу
брали під салдатів, а він ночував тім дворі
дядька, де й капитан на кватері стояв. Чує Кін-
драт, що люде росказують, що капитай привіз З
нашого села якусь дівку. Він, щоб подивитись,
хто там така, чи не з дочок його хте, зирк У
вікно: аж Оксана єпдить у капитана на колінках,
і обнима його й цілує і веселенька, і весільні пі-
сеньки собі-ж приспів) Правла-ж сьому, Окса-
но? було се?

Фксана похплила голову і втерла слі
Петро її кі

-- Ну. дарма, се він так росказував. Він
здивовав ся. та як не його ціло, то Й відійнлов.
На другий, каже, день капитай поставив водки
щось багато і для своїх людей і хазиїнам. І іно
драт, каже, пив.. Не плач. Оксано, і не сором ся:
я росказую, як він казав. Отто Кіндрат. вернув-
шись до Векли, та прямо їй і каже: »Не шукай-

зона оттак і так, тамі там..
Тут вже не знали, щб з твоєю матірю й робити.
Вона не заплакала, я тільки уси полерерятіла..
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пр "УРНИ
(Стали її розважати. вона мовчить, та все у
ток пильно дивпть сл. Я там був і не відходив
від не

  

Оксана хотіла щось ска:
та за слізьми не змогла.

- От мовчала. мовчала і усе дивить ся так
страшно на усіх, лалі і заговорила таке, що й
сказати не можно! То кричала, щоб ловили сал-
латів. щоб вкрали в неї лушу, що вже в неї нема
душі, шо вже Вона не чоловік, що вона колода,
ні на-що не потрібна. То помовчить. то й стане
людей прохати до себе на весільля, що вонаійде
за капитана, ї почне повязувати собі на голову
що-небудь замісль екинлячок, та й заведе весїль-
мих пісеньок... »А як,є каже, приведу собі доцю
Оксаночку, гарну та прегарнує.. та разом з сере
цем і крикне: зто я її за ніжки, та об лавку!
Убю гадюку, убю змію!.. Вона з мене кров ви-
ссала. вона..« Та тут вже таке понесе, що не хочу

 

дякуючи йому,

 

  

     

   

 

 

    
лобі й росказувати, бо й так дуже плачеш.

   - Годі годі, перестань, казав Петро:
слухай, що лалі тобі буду роеказувати. Стражлала
твоя мати так довго. Ми думали, що вона трону-
лась ума: одначе сик-так, То молодиці То зна-
хурі відболодали її, прийшла вона до памяти. Так
щі "Тул-то яке лихо постигло! тут і напали
ма неї наші нявки! Зараз начальство з громадою
присудили, як Векла є бездушная і спва і принь-
мита нема й не буле, то землю її узяли у обще-
ственну і поділили начальники меж собою. Тут
писар по книгам знайшов, щоб-то твій дідусь та
його дідові та винен був пятьдесять рублів, і об
тім і бумагу читав перед тромалою: а щб грома-
ча зна? От ої прису дкай вані двір віддати писа-
реві.. Ототвоя мати і пійшла у сусіди...

  

 

  

  

    

  

 



 

-ІВ

Моя мати у сусідах?є крикнула (Оксана,
рукп ламаючи. »Се я їй так наробила! та аж
припала до землі плачучи.

-- Та як вийшла? Обібрана зовсім! То на
аїнп пійшло, то брали добрі люде за якусь колись-
то позич а то й підкрадали, так що Векла,
з багатої на усе село, у чім стояла, у тім і пе-
рейшла до Миколи Штирі. Я ходив у дорогу, се
без мене вони так упорались! Вернувсь, дива
зовеїм занапастпли і звели її ні на-що
уєтупитись за неї... »Не рушіх сказала мені Ве-
кла: »Бог з ними! Се мені нічогісінько!
Оксана так зробила, а вже люде!.. І на-що воно
мені без неї? Помру і без худоби. Вона поїздить
з капитаном, заробить багато грошей, у розкоші
поживе, а я на сьмітьті помру!

Що вже плакала та билась сердешна Окса-
на, так і мірпо нема! Як-би що, сама б на себе
руки підняла, слухаючи, до якої біди довела вона
матір. Петро сяк-так розважав її і став совітова-
тись, як їй до матери явитись. Оксана нічоготого
не слухала. »Пійду,є каже, »просто до неї, як і
помандрувала просто. Умру биля ніг її! Нехай.
щоб хоче, те й робить 30 мною !х

Петро довго сидів та усе думав, далі й ка-
же: Як тобі, Оксано, і у наше село явитпсь?
"Тебе засьміють, закиркають, просьвітку тобі не
буде. Послухай мене. Сідай на мій віз, я тебе
провезу до мого двора так, що ніхто й не поба-
чить. Там знайду матерпну плахтуі свитину
очіпок, та й прійдемо по-за вулицями до пан-
отця, нехай нас звінча, та тогді вже явимось і до
матери. Вона. побачивши, що тп вже у закон уве-
дена, не так буде на тебе жалковати:; а у селі
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ніхто не посьміє з тебе сьміятись, бо ти вже бу-
деш мужняя

Ще Петро гаразд і не договорив, а вже
Океана і бпля ніг його; хвата їх, цілує, слізьми
обмива, ай: задихаєть-ся. і не зможе слова сказа-
ти. Шетре ти не чоловік. ти янгол
божий! корідний сього б не придумав, щоб
так мене Щоб се ти здумав?.. Чи доз
етойнаєк я того, щоб ти й думав так? Як у твій
чесний дом, що була богобонзлива семя з батька.
в діда, та увести мене, пот: щб еором на
неї дивитись, що земля не держить ?«

-- Ти знаєш, Океано, що я тебе любив
щиро, і тепер ще тебе люблю. Я знаю Твою ду-
шу: тп сйіткнулась трошки. Хоч що хоч про ка-
питана росказуй, а й тя винна. Ну, та дарма,
усе забуваю і ні об чім згадувати ке буду, мов
лївкою тебе беру.

Ні, Семеновичу, це остий поко твоєї
ави, не запакошу твосї семі й роду! Я про-
аща на віки. Хпба не бачиш, єп-де й заробі-

токмії
-- Він буле моїм ейном рідним. Через тебо

я і його мобити-му. Послухай мене: покрий свою
славу, дай йому батька, а матері спи

зОсреде мая слава! сказала Оксана і ви-
нила плато: з своєю косою і показала Петрові:
зосьде вона! Ніхто не може її приставити до
мене! Ніхто її не узяв меге: я сама, своїми"
руками ві
ст ї і вернути мою славу ніяк вже не мож-

. Хлопця вигодую, як здужаю: матері, коли ще
А мть до себе, буду їй і сином і дочкою ії ро-
бітницею і крепачкою. Булу піч і день робити,
щоб її пропотувати, за те добро, щб через мене

  

 

   

  
   

  

    

  

 

   
 

  

   
  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

 

ала, як сама себе і ногубила. При-  
 

  



   

рішилась вона. А чужого віку не хочу заїдати,
не хочу, щоб ти за свою добрість терпів через
менеє

Що то вже довго уговоріював
вона ні за-що не захотіла зробити по його думці,
хоч зовеїм бачила, що він дуже велике добро для
неї і для матери робив. Не захотіла. щоб. він її
проводив через село і від сьміху оборони, ні зас
ацо не захо! Йк заробила, так буду й чути.
Я ще й не сього достойна 1

Пожалковавіши, поїхав Петро євоєю дорогою,
а, Оксана, подумавши, погадавши, узяла сина, пе-
рехрестилась, пійшла селом...

Перш усього зострілась з Океаною  моло-
диця, прежня її подруга. Придивилась і крик-
нула: »Так і є! се Оксана. Мотре! дивись, Оксана
зйде!є Мотря собі: «Та Оксана ж! із заробітком'є
Фдна но одній, і пійшли по усьому селу.» Тільки
доходить сердешна Оксана до якого двора, дивить

сеї з хати вийшли, і дивують ся на неї,
ся з неї і кричати: »А що? погуляла

за салдатами? добула слави? Носи саддатченка
матері на втіху. Чи байстрюком матері хвалиті,
си ійдені? Не дивись на мене, паплюго!« (ттака
їй честь була з0 воїх дворів. А коли дівчата вий-
дуть дивити є на неї, то матери заганяютьі ла-
ють, щоб і пе лпвили ся на неї. Вона, кажуть,
зпедостойпа того. за своє мапдруваньня за салла
тами. Оєтидила усе село! А що пуще. дітвора!
Так ті, чувиш усе від старших, так аж на вулицю
вибігли, і за поли її сїпають, і кричать, і вже й
приложили: »Салдатка ійде, байстря несе... кпр.
жир. кир, кпріє

Оксано, Оксано! Чи ти се усе чу
же солі, до колись тільки вийдені на ву

 

Петро, так

 

 

 

 

  

  

 

   

 

  

 

   
  

   



 

уєї вибігають против тебе, щоб хоть подивитись
на тебе та позавпдувати на твою красу: а коли
було заговорпш з ким. так і той радісїнький,і
усї збирають ся круг тебе, щоб послухати твоїх
річей. шуток та вигадок. І що то: і сампії пре-
старенний дід і немошний, що вивели його на
вдвіря та посадили на завалині, і той, як було
проходиш мимо нього. то так пильно дивить СЯ
на ве, та аж не втерпить і скаже: зб)т дівка,
так-так: А тепер яка тобі честь. ШІб то ще
буде від матери 7...

 

 

      

 

гУпа

Серед такого величаньня іде сердешна 0-
ксана, і куди ійде. не зна, бо од стида і сьвіта

не бачить! Плакала б, так вже й єліз нема,  

так вже серце запеклось. шо Й сльозинки очи не
пустять...

 а через сплу до Миколиної
зцо мати її жпве. Скріпила серце,

відчинила сїнп. посадпла хлопця долі. подумала.
перехрестилась, відчинила хату, глядь! Господи!

- На полу, на рядні, лежить ста-
ренька, худа, худа як шкелет, жовта, баїда, очи

запали, з-під старенького очілка сьвітить біле,

сїде волосься, вкрита стареньким кожушком і ви-

ставила руку, а рука суха-пресуха як екишка, і
хоч епить, а єтогне.. »Хто сеує дума Оксана: зчи
не мати?.. Так не таку покинула її! Хоч вже
й старенька була, та була повновида і ще не сі-

да. Та хто сеСтоїть як укопана, трусить ся...
зовсїм зомліти.. Тут сльози аж до серця підсту-
мили.. як побіжать річкою з очей. не здержала

 

  

  

 

   



Р ото
сн, проговорила хлипаючи: »Матіночко! рідпеніь-
ка. Чи се-и ТИ?-

Стара лупнула очима, блстро подивилась на
Оксану, а та аж за піл ухватилась, не встоїть на
ногах. Стара заплющилась, впять підняла очи і
дуже пильно приглядалась; далі єтруснулась.
стало її дьоргати по лицю, глянула до Бога,
підняла руки.. і тільки крикнула: ох! вже
Оксана кпнула ся до ніг, достає їх, хвата щоб

поціловати, а сама так і заливаєть-ся слізьми...
Векла (се вона й була) випручала ноги, піднялась
і сіла на полу; трусить си, до Бога руки підво-
дить, сплкуєть-ся щось еказати і не промовить...
Оксана лежить долі, аж підпайла слізьми, потім
стала на-вколішки, піймала руку материну, і хоч
та віднимала, а вона таки держить та виціловує

- і єобі не може слова промовити.
Довго сього булог ра через силу і ска-

зала: зщо се ти наробила з собоюУє та сказала
так тихенько та любязно, звісно, як мати!

Хаппа Оксана, стоячи на-вколініках, і слова
не єкаже; дух їй захвачує.

зТи, бачу, й сама знаєш. як себе звела!»
стала казати Векла і слов не збере. Да
жуючись, промовила: зІйди со!
мене пійшла. На-що я тобі!

-- зх, мамочко!...« тільки Й чуть від
Оксани.

»Мені без тебе легше було!.. Я не можу па
тебе дивитись!.. йди собі.. коли здужаю.. кликну
тебе.є

Оксана не встає...
зМамо!.. Бозя!..» Се Митрик, що покинула

його мати у сінях, бачучи, що двері у хату віл-
чинемі, поліз, поліз, переліз через поріг, доліз до-

»

  

  

  

 

   

   

   

  
 

 

   

  

  

  



 

серед хати, сів, розглядав, глянув на образи, та
показує ручкою і белькоче: »Мамо.. Бозя..

Векла глянула на нього ппльно, зарогнулась
і плтає дочки: "Се воно?

Воно, мамочко!
Подай мені його.є

Оксана, сама себе не тимаючи, ухопила дпе
тину, положила на руки матері, і припала до ніг
материних.

Векла, узявши дитину, дивилась на неї дов-
то. перехрестила йог Во їмя Отця і Сина і
Сьвятого Духа. Слава тобі. Господи, що ти не
звела його. не взяла нового гріха на душуІє

Митрик, спдючи на руках у Бекли. байдуже,
що тут робить ся, усе ручкою показує на образи.
та ув знай: зМамо!.. Бозя!.. бачоє

зТак, мій яшголе божий!« сказала Векла,
пригорнувіши дитину до себе: зтак, Бозя! Бог
і сам прощагрішників, і нам грішним релить
прошать ворогам нашим.. Устань, Оксано, йди 0
серця материного, будь моєю дитпною впять..

Господи! і сказата не можно. щоб тут вже
було меж ними, скільки вони плакали, обнима-

псь!.. Юкспна усе вплитує матір, чи від щпрого
серця вона її прощає. бо сама собі не вірить віл
ралости.

ЗБ

      

  

 

  

   

весь день на тім пройшов, що усе вони
пестовали си.. Стара Векла аж неначе здоровійша

 

стала, і усе до Бога, усе до Бога, щоб і Він так
простив. як вона простила дочку свою.

Над вечір бачила Оксана, що Петро прихо-
лив до хазиїна і розпитував, що тут у них було,
а до Векап й не заходив.

Увечері Оксана росказала матері уєе, як
спізнала ся з капитаном і яко усе було, аж до  

 



 

з 

шосліднього часу. Векла усе пильно слухала, не-
нула, слухаючи єтражлальня Оксанпно,

й Не було б сього нічого, як-би
ти мені попереду сказала, що полюбилакатий
і з якою думкою. Я б тебе відвела від нього. Де
таки євому статись. шоб пан та узяв мужичку
Коли і явить ся такий супостат і стане таке
зати. то се на сьміх, па погибель. А якоби ти не
гордпла ся та не думала, щоб бути за паном, а
вийшла б за мужика, от хоч і за Петра, що ду-
же мені у великій пригоді став без тебе, то було
б усе не те.. Ох, моя годинонька лихая!.. Н
та вже єказано, Богопростить!.. Будемо жити,
неначе нічого і не було, і не спомячемо нічим.
А за капитана.. нехай я буду молитись. Спаси-бі
Господу миплосердному, що тобі па розум послав
уклонити ся од зла, що покинула єси свого урага,
не подумала за ним таскатись. кинула усеє зло,
прийшла до мене, і дитипу сохранила. Через се
чи знайшла впять моє серие. Год ме плач
вже. Спочинь після такого турбованьня. Завтра
приньмемось за діло, як і попереду бувало.

От і єправаї почали жити собі любенькі
Векла чула, як селом осьміяли її (кейну: чула і
від Миколи, хазяїна де жила, що небу,де держати
змандрійохиє, як усі узивали Оксану коот вона
і призвала і своїх хазяїнів і ще де-кого з розум-
нійших людей, та й росказала їм про Оксанпно
стражданьня. От усї тут і розсудили, шо се більш
насильство було, чим євоя охота.

Далі та далі, хоч де й цобачуть люде Оксану.
ло усе менш сьміють.сй ()ксапі ї усе мент при
кладають прикладок; бо пасьміялись. так вже її
годі. Так Оксана бо своє знала. Нікуди від ма-
терп ні на лядь. і ні з ким вже нігде не волилаєь
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і не зналась. Одна собі у хаті сидить та робить:
і матір з'одяга і пропитує її, ніч і день рук не
поклала. Тільки їй і проходки, що до церкви бо-
жої та по воду. та куди роботу віднести.

Як обжили єя трошки, Тогдї став Петро хо-
дити до них: помагав їм де у чім, і знай усе
своє Товковав, щоб Оксана пійшла нього. Раз,
слухавши його довго, що він ав, во-
на проспла його, щоб ійшов з нею. От і пійшли,
і прийшли на кладбище. От ()ксана Й каже:

зПетре! я завсегда знала твою добру душу:
знала. що ти чесний розумпий чоловік. Мені
тебе жалко було, що Ти за мною убиваєшся, і я
екорійш усіх пійшла б за тебе, як-би не явивер...
він, погубщик мій! Після сього, що я з собою
зробила, я недостойна не тільки тебе, та Й поз
сліднього личмана. Тут на батьковому гробові. де
й сама колись лекати-му, закопала я євою славу,
ло показувала тобі, як ще ійшла у село, свою
дївочую косу. євою волю, до суду, дові Зако-
павши, покляла ся: як не можноприставити знову
моєї коси, так не можно мені стати достойною
чеєного чоловіка: не принесу нікому безчестя, не
завяжу чужого віку, не остижу ніякої семі, не
пійду ні за кого. Петре! ти вбивавсь за мою ма-
тішку; як я згубила було ти не покинув її!
Ти мене, як я у самій великій біді була, скрізь
землю пійшла б, ти.не покинув мене на шлях;
розважав мене, і як уєї на мене напали, сьмія-
лись з мене, попрікали мені, пльовали на мене
й цурались мене, Ти саме тоглї хотів мене узяти.
покрити мій етид і сором, увести мене меж чес
них людей.. Хто-ж так зробив би, як не син моєї
матери, брат мій рідний? Петре! будь мені бра-
тіком рідненьким! не покипь мене, коли мене усі
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люде покпнули! Прийми тут, де моя слава, де
моя воля лежить, де й я колись лежати-му, прий-
мп мою присягу, що не пійду ні за тебеі ні за
кого! Буду матері дочкою, якою колись була;
буду енну матір, поки... поки його батько... коли-
то ще не відцураєть-ся!..х

-- зОксано! жалко мені тебе рішатись, бо,
бачить Бог, і тепер тебе так люблю, як спершу
полюбив. Хотів покрити твою славу; хотів пока-
зати людям, що вони неправедно осуждають: хо-
тів бути батьком твоєму спроті, бо на... на
нього нічого "сподіватись. Коли, кажеш, хоченг
бути дочкою, якою й була. так у єїм ділі по-
слухаїмо матери: як вона (скаже, так нехай
і буде.е

Подумавши, Оксана сказа «Нехай буде,
як мати єкаже,« (р і пійшли до дому.

Мати виєлухала Петра, потім впелухача і
Оксану. і сказала: »Петре, велика твоя душа!
Бог тобі нехай відплатить за усе, що робив для
нає і щб тепер хочеш робити. Дяки нашої тобі
мало! Дуже б я сього хотіла, щоб ще па євоєму
віку побачити моєї Океаночки славу покритою ;
та щбеж робити? Океана правду каже. Ти молод
чоловік, ти ще не знаєш, б можуть зробити
людеькії речи. Хоч по капельці дощик крапа на
камінь, а таки проїсть його: так і тут. Стануть
говорити, товковати, судити: ти сеє усе чуєш:
попереду тобі нічого: а далі станеш прислухатись,
Хумати, передумовати: далії й повіриш, і станеш
жалкувати, що узяв так! ненавидишїї... А яка
її доля тогаї вже буде? Тепер, як єсть вопа
одним-одна душею, усе перестражда, усе перетер-
шить. Так, Петре! Правда. бачу, Оксанина. Б
же їй братіком, не покинь її з спріткою. як й

    
  

  

 

   
 

  

 

  
  

  
 

  

 

 

       

  



 

вмру. а мені будь таким, як я і до сього часу
бу благословляю тебе за се.с

нко рідная!  поклонивсь аж у ноги
Петро і каже: зПрийми ж мене, сироту, у свою
сімю! Благоєлови мене як сина! Не цурайте ся
мене і не бороніть менї содержати вас! Сестро!
Оксано! Уручи ж мені твого хлопця, Я прицьмаю
його замієсшь спна. Як ти присягата ся своєю
славою. так і я, от шеред малірю, заприсягаюсь,
що не оженюсь ніколи, Після мене він наслідує
і мою худобу. Благослови, мамо!х

Векла поблагословила їх усїх і віддала Ми-
трика Петрові руками,і ла: Нехай же він
буде Митро Завяжисьвіт. бо він нам усім завязав
сьвіт.є

Так і почали хлопця звати і у сельскі списки
так його записали.

Векла з дочкою не мали ні у чім нужди:
Петро їм помагав і усїм поділяв єя. Сикотак зі-
брали ся, купили двір і жили собі, хвалючи Бога
мпасердного.

Газ, так вже годів через пять після Того,
як се діялось, убіг у хату Митрик і кричить до-
Океани: Мамо, мамо! а в мене є біленький ша-
жок! Ось бачіє показує гривенник.

- А хто се тобі, сину, дав? пита Оксана.
»Пан дав,є каже.
-- Який же там лану
-- зА ось який,: каже вже Петро, щоувій-

шов за ним у хату: »капитан.»
Оксана так і поблідла і затрусплаєь.
-- »Та не лякайтесь, а слухайте, що було,є

казав Петро. зДивлюсь, на станціоннім дворі, щб
биля меле. стоїть бричка і ходить по двору таке,
мов нашо капитан. Я підійшов близче, тирлюєь..

  

  

  

  

  

  
 

   

  

 

 

   



він і є. Я подумав, шоб з нього буде» Покликав
Митрика. та і йду у хату, буцім де емотрителя,
а він мене і зопинив: »Єе твой мальчик є каже,

зНєту, ваше благородиє,: кажу Я: »се ка-
питанський.« Так прямо й відрізав.

Как капптанський 2 аж скрикнув, і підій-
шов до хлопця.

-- зТак, ваше благородиє, с у: зкоманда
стояла тут. так капитан зманив у нас дівку, О-
сану. Так вона утекла від нього і принесла свого
хлопчика. «

зТако ето єйо єни? Да мошенник, какой
бойкий!є та узяв його за чубчик і поскуб ло-
генько, та Й каже: »Так она таки дойшла на:
А мені еказали, што она із єпном утопилась.

-- Ні, ваше благородиє,є сказав я: зприйшла
сюди і живеть великій бідности.

зВшш, как мене обманули!: каже. 20, да
плут будеть мальчик! Увесь у меня

Тут ще подьоргав його то за ухо то за чубчик,
а далі виняв гривенничка, та й дав хлопцеві і
каже: »На, отдай матері, штоб тобі орішков ку-
пила, А сам сів у бричку і поїхав.

"Так росказовав Петро.
(Оксана узяла тривенник, звела очидо Бога,

і кинула той гривенник у вікно, ажгеть на ву-
лицю, де діти грались: обняла Митрика і гірко-
гірко заплакала...

   

 

 

 

  

 

   

 

  
   

  

 

  

  

твоРя квітки, 1. З



 

ЛРИЛИЄКИ.

Григорий Квітка-Основяненко.

Оспоранє сталого театру в Харкові кладуть на
рік 1812. біографи Киїткиі гісторики літератури: Се-
ментовекий, (Онишкевич, Петров, Огоновекий, Грінченко
їп. Але бам Квітка й євоїй статьї ,Псторія театра
ви Харькові" паше, що -теперешнійтеатрь вьгетропли»
Штейнь вь 1816 году" та що в р. 1812. не було в Хар-
кові взагалі жалного театру. В пишій єтатьї ,Городь
Харьковьє пише Квітка про -Ннституть благородно
Дввиць". щовін був зучрежлетьп отерьть вь 1512 го
б'євоїй управі не згадує ані при театрі ані при інсти-
тугі. (Сочиненія Г. б. Квитки. Нзданіо Харьковскаго

бадн. Земства. Т. ГУ., ст. 465 і 496-7.)
Брат Квітки тримав хор домашних співаків: для

них написав наш автор отею пісню, в котрій сам з себе
сьміє ся:

 

  
 

  

 

Прийшов Гриць, зажуривсь,
Та і в ченці пострагсь.
«Грицю, Грицю, до Марусі!»
1- Зараз. зараз приберуся.
Грицю, Грицю. до роботи!"
В Гриця порвані чоботи.
«Грицю, Грицю, роби х:
Мкки, акхи, -- щось охріп.

Противники Квітки глумпам ся єму такими вер-
шами:

  
  

Бкль монахомь. бьшть актеромь,
Биатьпозтом, бьогь танцорожь.

(Якийсь час був Квітка директором утанцовальнаго
клуба", заснованого клюбом дворяньским.)

Квітка писав такою мовою, якоюговорить нарід
в Харківщині, та уживав також московскихелів. В сім
виданю не всі єго властпвостп р язпкових формах за-
ховаві. Іменнознаходяться унего екріаь або звичайно:
пасетця, несіт (але песуть), бптемеш, мабуте, досв, знї-
мати, абіраєсся, мині, ниначе, набіяш. налуччі, брачик.
добридень, сами, тіякі. кунпания, криласі, куштуй, по-

   
 

 

   



с Біб

радок, копитан,бамага і п., а часомтакож: отец, лежит,
ярманок, вокомі л.

Матеріялами до сего виданя служили мені, окрім
спецяяльних видані, поодиноких повістий, пониашепа-
ледених, отеї виданя абірні: 1) Малорессійскія повьсти.
разеказімваємьн Г. Основвяненкомі. Гнижка первая.
зо ладаніе, Харьковь 18. Книжка вторая. Москва
1836. (Першого виданя Рої книжки і другого видана
мої киижки я не мав-- 2) Повісті Григорня Кпітки
(Освовтяненка). здавП. А. Куліши» Санктиетербу ргь
1858 (хва томи). -- 3) М. Оньішкевича Руска Библіо-
тека. Томт, П. Ппсаня Г. Ф. Квітки (Основяненка).
Львові, 1875. - 4) Малороесійскія пог'ьсти, разсказан-
ння Грецькомь Основльяненкомь, Наданіє Харьковекаг
Убаднаго Земства. Харьков1887 (два томи). -- 5) Ма-
лороссійекія повети разеказаннья Грьщькомгь Оеновтаг-
ненкомь. Йзданіє Іогансона. Кіевть1893. (Передрук по-
передного виданя Х. Зем.)

1. САЛДАТСЬКИЙ ПАТРЕТ.

Матеріяли: 1) Утренняя Звізда. 1834 (с. є.
альманах за рік 1833. містить ще частинку Марусі",
частину МІ, кицги Котляревекого Енсіди, 5 поезій М
лемовекого-Гулака, частинл з «Полтави і 2 приказки
Гребінки, та 4 запорожекі пісні з росеійским перекла:
дом і примітками Срезневекого). -- Висше виказані
збіриі виданя: 2) Малоросе. повіети, Харьковь 1841.
3) Виданє Куліша. 4) Руска Библіотека Оншкевича.
5) ВиданеХарківекого Земетва.б) ВиданєІоганеона.
ІСупаїка до пана іздателя находить си лише в вила-
нях 1), 5) і 6)Ї

Матинська побрехенька -- Латитьскапри-
повідка єсть: Хе зиког шітга стерійаті (швець держся
копита). ,Квітка добре зрозумів. що пого чудова -Ма-
уся" не 'єкоро дожле праведної критики, ї гірку свою
мисль обернуву жарт, наппеаіициї, СалдатськийПатрет".
Парабола ся найбільш про тих написана, которі, ні
знавши ні язпка ні жизнії народньої, повертаютьУ н!
вець діло великого нашого живонеця." Буліш.

хо пана іздателя до видавця ,Утренньої
Зврадоп", де євся повість найперше була вилрукована.

Стор. 9. стр. 12. зовуть по німецьки а
манах. Властишо се арабеке слово. але під
уживане і в Німеччині. -- М. Слобожане з меще

 

   
 

 

    

  

   
   

     

    

  
 

    

 

 

 

   

 

  

    
   



    канці слобідекої 6. губерній харківекої,
курскої і вороніжекої. -- 15. Гетьманці -- мешканці
Гетьманшини (прочої України).

10. 23. па чухонськ то фіньски.
1. кавлка -- знак паведеня (..."). - океїя

най то верхам-- поверховно.
поспішно. -- по складам -- склад за складом,

ладно, помалу. - 10 з д. пожалуєта |влаєт. пожа-
уПста (росс.)Ї будь ласкав, будьте ласкаві.

2. (ІПоділ на глави поробив я сах
З з д. наущенпє -- намова.

. 8. всемприу пісню ,Всемпрную славу",
піває ся, на першій глас, в церкві на вечервії

 

  

 

  
   

  

    
  

  

  

 

  

 

в суботу в честі, Богородиці. -- 10. батрак наймит.
- Бад шальфея -- шальвія. -- 2 зд. тяжиновий
2- з пасмистого пестрого полотна, пестровий. -- кала-
майковий з пестрої вовняної матерії. -- 3 з д.
пузо черево, вантух. - 2 а до черкеска така
верхня одежа, -- бумажний бавовняний. - Рад.
шкапові 2з з кіньекої шкіри.

14. 24. бог сьвятий образ: такой бог брядє
такий образ впстане, уйде (0). - 4 з д. прикину

щ- прокпну, відкину, не прийму.

 

15, б в до яточка, ятка будочка, будка,
16. 2. притухати -- трошки гаснутш. - 8. 06

перших пятінках на першоїсьв. Парасковії, 96.
жппня (8. серпня). (1 -- зорі вечерц і ранки. --
М. общество -- громада, - 15. відкупщико арен-
датор. пахтяр. - 16. подушине податок від душі,
від голови, поголовщпна. - 20. слобода -- хлопека
посілієть вільна від панщини. - на-голо зага-
лом. -- 1 зд. гривня гривенник,10-копійковийгріш.

 

 

 

  
   

 

  
17, 3. на-тощака - натще 5. гаєпид

гадюка. чорт. - 18. підтовкачка той щб штовхає
беручогодорукгорілку, щоби розляла ся. -- Зб. знай  
  заєдно, лише. -- 8 з д. гапапк гафтка, --
калавур(караул) -- страж, сгорожа,варта.

18, 2. абеда обпда, кривла. - б. дати щпики
ущипнути. - 12. борошно хаї

що збіже. -- ЗІ. бабак -- свищ, Свистун (зьвірятко
з родпип впвірок, що спить цілу зиму). - тал нужда
(росе.) потреба. --б а д. общественне -- податок
громадекий (16. 14). -- Фа д. плахта спідниця,
димка. Задопритьмом зо сейчає, конче,

 

       
 

  

  м



- БІТ о

 

19,9. розщитуй розраховуй. -- 16. госпо-
Да (росс. вимовляє Ся: гаспада) панове: господа
служавий (служба) пане вояк. - ЗІ. ностой
тирунок. - 7 з д. тричі по боку вдарпти --
насппають пашню у мірку, тостукають а-боку по мірці,
щоб уляглось зерно." Куліш. - 7 зд. Пожалуста--
збхрім навертає по-московеки." Вуліш.

20, 19. парчевий-- з матерії тканої золотом
або сріблом. -- 25. шушун (шушон) «з рід капоти. --
набойчатий (росс.) вибійчаний, вибиваний. --
В зд. бублики колачики, обарінки. --сластьо-
не з пампухи, -- б з д. труба -- компн.

31, 9 з д. десятський десятник. -- Т ад.
потребу. зажалає.

 

   
     

   

 

    

  
   

  

 

 

29,1. стовпці-- гречаники, гречухи. -- 25. кете,
ко давай(-те), ну, но. -- 83 д. парсуна поргрет.

23, 2. нищечком, нишком -- тихцем. -- 18. но-
човки нецки, корита. -- 21. завалящий бруд-
ний, простий. -- 8 з д. простивало (росс.) «2 про-
стагало. -- З а д. обсмоктує ,Квітка пише так
для сьміху, а єправді сластьонниці вмочує пампухи.
в ваїю. Щоби відучити діти від сластьон. росказуюті,
так, як Квітка: а еластьонниця повинна ходити коло
свого діла охайно, а то ніхто до неї в ятку непійдо.
Тепер то посполиті люде зубожіли, а пани й полу-
панки навчили ся тратити великі гроші на всякі мос-
ковекі й німецкі видумки, то сластьонниці теж піду-
пали. А в старовинуне гидовав зайтив будочкуз дра-
ничок попоїсти сластьон і значний державець, ярмар-
куючи: то чим дальше від наших зіпсованих часів,
тим сластьонниції були охайнійші, бо мусіли для самого
прибутку шановати ся." Буліш.

24, 1. підієки підвіски, штаби зелізні (шини)
під вісь. -- 2 тараня риба з родини коропів. --
8. шерітває шафлик, цебрик. -- 9. буханці
бохонції, балабухи. -- 13. морква хатня ,Бурчати
на чоловіка, дорікати. грімати зоветь-ся скребти або
екромадити моркву. Ото-ж хатня морква значить жіноча
напаєті," Куліш. -- 20. до сина добіса, до чорта.
-- 29. війє дишель до плуга. -- двійло дишель
до водового воза. - уразівске сукно рід про-
логосукна. -28. мпльне сукно 7- рід білого сукна,
- 94. каплоухий клапбухий. -- 25. серги
жовтки, заущниці, - 9 зд. серпанок -- тоненьке по-

 

 

 

 

   

  

 

   

 

 

 

  

  



лотно. -- караблп жіноча шапка (чіпець)з рога-
ми. - Уз д. днище дошка від кужели, пряєлиця. --
зад запанки годовяні-з прибір жіночий на го-

ловуІ?

-тЕо

  

 

 

  

 

10 з д. мішатнп (росе.) перешкаджати, --
з а. поштувати -зчастувати, трактувати.

2б, 5. Не абелно «- 18, 2. (Піпонь закидає по-

 

  

 

  
  

     

москокски. Лулін. -- 16. халяндра циганьский
танець. - 22. павожденик мана. - 24. денежка
с прібний гріш, пів копійки. -- 25. не стбіть не
варта, за. оброть - Вад пати-
ка - худа шкапа.

  

    

    

  

) зараєту бте(росе. зараствуйте) зе здорові.
жиїй еправжній, правдивий. --
анї оден. -- З з д. спрос кроес,) з

спросу не епитавши.
5. вищо (росе,) с» бач. ливи. -- 19. казьов-
кави (-цісаректй"). -- 10 з дл. нада кросс,)

ж.нятпалтинного І3-Копійковий.

 

 

   
 гріш.

20, 2 низка шнурок, рядок. - підбор
піабірка, вибір. -- 23. ляхівка з- налолок, надтичка,
надшивка. - 24 разок намиста шнурок коралів.
- "ад. картацький крамний, перкалевий. з
зад, колієчастий з- з вибиванимиколієцями.

30. 4. лавка
добра нагола. - 15. заняв .
ери мальованой папір. - шумпха хо поаолітка.
- 5 зол. мойки (росс.) мшіки, місце де миють
вовну. - фадоуєб звала ,Наші дівчата говіркі
і ввічлиші, та з соромомі з добримзвичаєм, а гублять
соромі добртй звичай хпба по горолах. як гажене ко-
тору нужда або замчить неволя." Вулін.

33.1. зря з виако (1. - ба я. шпетненько
гарно. ноказно. - 2 ал решетилівських Рез

шетилів єсть село в нолтавекій губернії. - Зд, під-
бори -- підпятки. запятьш. обцаєи.

38, П. нікозіу нема розбор при нікім но
прамть. - 3. кусала 22 покуєа | -- ЗВ. лин
інфа. такий Жарт коли епячому пускають дим

іє, взагалі прикрий довучливий жарт.
34. ». подратовать хз подрочити ся, пожар-

ати, посьміятц ся. -- 17. підйом зз підбите,

  

   

   

    

 

  

 

 

 

      

 
 

 



  

35, 19. па вперейми -з на-ветріч, щоби при
повороті переймити (7, -- 13. виять знов.

36. 10. забалянтраспть з- зачне дотепи
(жарти) пускати.

  
 

 

 

П. МАРУСЯ.

Іатеріяли: 1) Малоросе. повети, Харржогь
1841. - 9) Маруся. Пов'еть малоруєка. росказана Гриць»
комі, Основяненкоми.. Львоь, 1449. - 3) Впд. Куліта.
3) Маруся. повьсгь Григорія Коітки (Основиненка).
У Львокв 1576. Накладомь М. Желехове!
Онпшкемича Руска Библіотека, -- б) Виданє Хар
екого Земетва: -- 7) Впл. Іогансопа. -- 8) Літературно-
наукова Бібліотека. Ч. 12. Григ. Квітка Основяненко.
Маруся. Львові, 1901

Полія на глави поробив я сам.
37, 6. пристращалтись пристрастно(горячо.

занадто) привязувати ся, -- вещ -- річ. -- 12. пор:
ча попсоване.

З, 9. уременний (временний) лочасний, ча-
совий. -- личман зо .-- Зпопрйоки
догана, дорікан!

9, 14. худо (роес.) -- лихо, школа, кривда. --
17, поніжити попестить. -- 18. пожалуй (росе.)

нехай так. добре, згола. 8 3 д. овес зовеїм
40, ІМ. сьвічечку обмінити офірку купити.

батрак 13. 10.
3 щажок- дрібний гріш. -14 жарнівки

ракові очи. -- 16. звичайно обичайно, скромно,
пристівно. -- 18. смажнийї -- епечеші, горячі. 20.
дрібушка дрібно сплетена коса 29. окпн-
дичка стяжка, застіжка, політичка лента
«о шпрока стяжка. -- 5 з д. бархатка -- акеамптна
стяжка, аксамптка. - фа д. єднує перетень на
шнурку коралів, дукач. - кольце кільце, обручка.
-З зд. баєвий а баї. волосатої матерії вовняної.

апрет заборона, зака: 17. плах-
та - 18, Ї з д. -- картацька - 2 ж. чер
чата червчата, крашена черчію (черцем), червона.
-о 24 ляхівка 23.

35, 5. у ряди годи -з колисі
клечальна неділя -- Зелена педі
кий -- англійской.

46, 15. голову посупив -- голову звісив. -

  
   

  

   

  

    

   

   
    

 

 

  

 

  
  

  
   

      

 

      
  

   
 

не-колись. -- 16,
я. - Заглиць-  



2ви

   цятати ся хз чечувати ся, згадувати чи до парії
(ціт) чи не до пари (лишка). - З з д. наппуще з
найгірше. -- 1 з д. лихорадка зимна пропасниця,
знминця.

41, З. збитень -- папиток з горячої води, меду
і коріня. - 9 з д. поштувать б ад.

43, 9. чванний гордий, велпчайко, -- 13 д.
утінка качка,

50, 9. бришкати -
розсердитись мойи

51, 10. бойкий вавий, хватекий. -- 23, лп-
хоманка пропаєниця, трястя.

52. 5. ясочка -- щось ясне, зірочка, лаєочка|.
- 10 приказчиківна економівна.

3, 20, кпелиці (квасні) яблока.
55. 5. мочула термітє, мотузок з клоча. --

3. знарошне умпене, навмпене. - 91. потурай
допуєти.

51,11. пошевельн

 

 

 

 

 рикати. -Задомуєнть
розсерлитись.  

  

  
    

   

 

ти -- порушити, повернути.

 

9. 1. ляси підпускати підлещувати ся,
шцяти ся. -- 2   , піл широка лавка, тапчай.

60, 31. макотреть, макотерть макітра.
62 3. притьмом З 18.3:
63. 13. серпанок

бува,

 

  
   - 3 аєр -

  
, 4, созданнк з сотворіне.

пані, житє
жпап (мяз) під колінами.

6т, 1. коляка -- кіл. - 17. походка
крок. - 2. тихенько (ідемо) помаленьі
боронимо -- стримуємо, здержуємо, перешкаджаємо.

. 1. павернякала паплела, набаламутила.
ТІ, 3. презрю -- згордую, занехаю, не зважу.

--бед пе змпапв ся знемпапв ся, став не
милим.

   

    

 

  

 

 13. 22. скверний гидкий, плюгавий. -- 34.
душегубство -- убийство.

14, 19, креймахт «з каміньчики, черепочки.
шплчка шпилі, щосьостре, кінчасто.

45, б а д, після обід прибрала -- після обіду
попрятала, -- 5 а до глечичок збанятко,

ті, 10. різно окремо. не разом. 3
тачок: на руку ковінька з2

  12.

  

     

   



 

2

, 7. шатнула ся квашила ся, епішила сі.
і ка, 9. розговіти ся «з перший рах екоромио
їети після посту.

  

   
  

  
    

86, богами 14, 24. -- 20, для закон
для(старого) звичаю. - 8 д. худий лихий
39. 19.

81, 4, пороша сьвіжий сніг. - 2. шквиря

 

що еніговщця. 16. с
збіжа.

18, 10. насупившись
гнущати ся

 

пряа (скирта) хаїба -- стирта

 

нахмуривитись. -- 20.
гпдувати, бридити ся, гордувати.

    
  

59, 16. убивство побиванє (за чим.
90, 15. рішати ся чого -- збавити ся чого.

стратити що.
91, загудити зганити, зневажити, --   

муєїла не послухати -- могла не послухати (20. 5).
92, 10. запретила 43.3. 0. напраєно

наспусто, надармо.
98, Р з д. добавляємо -- додаємо, докладаємо.

94, 12. жалослива -- мплосердна. -- 15. 3
з пантелипк збив з розуму, збаламутив.
племінник небіж, братаничабо
бить бути. -- З з д. кому аря
1. - 1 ад. худобинка, худоба маєток

95,1 з д. еказка виказ (тих, що мають ста-
вити ся до войска), показ.

96. 1. набор бранка. - 2. забриють -
оголять. -- 1. защитить оборонить, охорониті-
-- 10 8 ад. найоміщик (росс.) наємець, заступник
до войска. -- Ф ад. пе потурай на те -- не бери
того в рахунок.

95, 14. гулящий день -- день вільний від ро-
боти: гуляти 2- проходжувати сеї

100, фа д. хвастає величає ся. хвалить ся.
101, 7. переводи виводити 2- голосом витя-

гати. - Їз зо хриєти зо з хрестами і хоругвами. --
З ад. напортив напсовав.
| 102, 10 з д. розпрос -- розпит, розпитоване. --
Бад розрішить звільняти ся від посту. - хло-
лоти (росс,) -- клопоти, заходи, жура.

103, 10. покидать у піч ,А инші ховають
істочки, і лушпинє а крашанок сьвячених закопують

У молодому житі на Юрія, хто як схоче." Куліш, --
Зад злукавновати злукавити,

     
   

 

   
  

  

  
 

 

  
 



вм Ши 1.
-о бО9

104, б з до залїзняк зз торговельник елізюм,
105, 5. жалованє платня, заслуженина. --

10. ремество «з ремесло. -- путь пут, пути.
13. цихвіра цефри, нумера. -- щот лїк, раху-
нок: не щот пебагато: щети тайлиця рахункова.

їі пудо-- 40 россійских фунтів (трохи більше як
161, кільо). -- 15. хурщик фірман, візник: хураа
фіра. -- ЇХ півческая співальня.

105, 8. завод фабрика. - 7 з д. Діяниї
В велику суботу чатають ся діянія апостольскі. --
З з д. колиска -- гойданка: колисати 2- гойдати. --
З а д. возити ся заходити ся.

107, б зд. порочити (росе.) ганити, ганьбити,
10к. 5. вал груба пряжа. -- т 8 д. пеня

кара (особливо грошева), біда. лихо, напасть.
100, цілковий бель. -- фа до норечи

до річи. як годить ся. -- 1 з д. посад, посаг «з
сідало весїльне, накрите білим рядном, призначене для
мололиу,

111, З. блюдо, блюдечко -- по:
- 18. брусувати їсти. -- 19. батувати
таняти.

113, 9. селеаєнь -- качур. -- 12. плав, пла-
вок сплав.

 

  

  
  

 

 

 

  

  

    
  

 

    
  

  

мисок,таріль,
піде  

 

    
  

 

115. 1. тіки-притіки -з тече чає, протікає, --
Проводи провідна неділя.

116, 9. родичі -- родина, евояки. - 1
нець -- 4, 0. - 13. медяник з- медівнок. - 18.
граматка спис помершох. -- З з д. трапезо-
вати обідати, даш їсти   

 

117, 4 направити еправити на дорогу. --
 

 

24. чи лавно челавно.
113, 4. зачахнути -- засохнути, завянути.
120, 13. тяжиновий -13. 4 з д. - 22. по

полам на-пів, пів-на-пів.
 

 

191, 19. гаута північ глуха півніє
138. 7. про-бі -- про-Бі,, на Бог
19, Її. справник -- старостаповітовий» -- 24.

     

   

збіржа фіякер, дрожки, - 1 а д. кинув руду
пустив кров.

125, 13. час тодпна,
127, 16. погодя згодом, пізнійше, -- 4 з д.

 

страшна сьвічка озетрастна сьвічка, котру на Стра»
стях тримають в руках.



 

  195, 5.гаш'та со пролигує. ликає.
129, т. заєтпвати застигати.
130.23. ставник --поставипк (велика груба

сьвіча воскова).

 

на-варпд (росе,) -- ридаючи, ридма.
врядоз- наврид, ледве.

- кріїша крібля,віко.
- З. одчот рахуної

Ім. нотрібний. - 16. сита
вода в котрій резпущено мід. -- 2. повагом -- що-
важно

188, 1. сьвітиака, сьвіті
чана, сестра або своячка молодої. що в
тримає горіючу сьвічку або, після даниїйшогозвичаю,
меч зд сьвічкою, -- 16, почот похід весільний (тут
похоронний). -- 25. поїзд товариствовесільне,гості
весїльні. -- З з д. вулотька уличка.

139. 24. аршпн -- песповна три чверти метра.
5. заснівка починкова тканина.

140, 1. бумажний 13.2 з д. -
дий (31, 2). - 9. розводи десень.

14, б. наєтоящий -- правдивий, суший, петий.

-- ба ді новосільлє -- ноге мешкане, нове госпо-
дарство.

14, 5. товстий -- грубий.
141, 13. общеєтво - 16.11.

 

   
  
   

  

  
      

  

 

    одене
  

 

ПІ. МЕРТВЕЦЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ.

Козак Луганьекий -- Володимир Іванович Даль,
роєсійский ппсатель(1302--1512). пиєав повісти з на-
родного житя, видав також збірник приповідок і ело-
варроссійский.

Матеріяли: 1) Малор. пов. Харьжовть 1841. --
2) Вид. Куліша. - 3) Р. Бийл. Онпшкевича. -- 4) Мер-
твецький великдень. Оповілане Григ. Квьтки Основя-

У Львовь, 1842. Коштомь п заходомтов.
«Просвіта у Вид. Харківекого Земетва. -- 6) Вид.
Їоганеона. - 7) Мертвецькьійвельколень.Казка Грецька
Квитен-Основтяненка. Впорядкувавь А. Кримський.
Москва. 1894.

Поділ на глави поробив я сам.
, 2. бриль -- капелюх. -- вареник (ва-

рений) пиріг. -- 9. вольна корчма з правом віль-

 

  

  

   
  

  

   

 



бара "ТО

його втиинку. -- 15. щедушний(росс.) малосй
ші, слабовитий. 18. хаптурка хапанка, хабар.

5. бельбахи бебехп, тельбухи.
151, 16. волоєть уряд сельский. -- 17. но-

душне 16, 16. - общественне 18,6. -8зд.
адував -- позаставляв.

 

    
 

 

  

  
 

 

 

 

засідатель асесор. - ппсьмово-
дптель писар. секретар. -- 13. калавур -- 17,
З ад. -- колода диби. - 14. острог тюрма,
вяаниця. - 22. бакша лита, огород абополе за
саджене кавунами, динями, огірками.

134, 93. маєниця спропустний тиждень. --
зд. говіти цостити (5.

153,90, гаєпид
терстянпи, фільцовий.

, 10. засіп -- засопів.
157, 21. порощать верещать.

, 1. гугнявітп через ніс говорити.
159, 14. халепа -- напаєть, біда.
160. 1. махі во утриє іабивах' «з ,Чита-

ючи сеє, не треба забувати, що воно писано так, як
у Нечппоровій голові вертілось. ,Во утриє іхбивау
длято з того, що на первомучасі посаї утренічитаєть-
ся в псалмі: ,Во угриє іабивах вся грішний земли7 ,
Ся повість покі як чоловік темний виображає со'бі
церковне служениє, в которому багато де-чого не р
зуміє є по сройому. До того-ж і недбалі
попи псують часом сьвяте діло, на которе їх постан-
лено. (ее ж таким і єсть докір ся комичная повість,
щовони через євоє лінивство самі себе перед миря-
намп понижають а мпрян через темноту розуму до
тріха доводять." А? З з д.на-тощака 17,

161. 3. потребую - 31. Та д.
162, 14. парчевпй .-- 9 а д. бака-

лейта лавка корінний с

 

    
д. повстяний

   
 

 

 

  
 

 

   

   

      
 

 

  
 

    

  

  
   

 

163. 4 з д. якшатп ся стоварпшити ся,
зжити ся.

164, 17. гробакп з- хробаки. -- 10 з до гра-
матка 116, 18.

 

   

  

165, ціловальник заприсюганй прода» 00
вець напитків. - 17. буаувір. бузовір «- чоловік без
віри. бусурмен. єретик. -- 19. каторжитй злодій-
кий, проклятий. - підтовкачку 17, 18. - 21.

  

ів кабака ,Кабаки позаводпаи Моекалі у Слю-

 



 

нас у Гетьманщині щшпнки з0-ській Україні, ї
за. Диїпром|ДиїстромЇ корчми,"вуть ся, а на Вкр.

Пуліш.
ІТ повада -- лиха привичка,хиба. -- 5 а д.

апдаюбить екорчить.
167, З з до кусала
17), 10. цушко міцво, крінко.

    

 

 

  

 

  
  

ІТ, З1. доля частка, пайка.
173, 1. глечик 16, 3 з д. - 13. виковприв

вишорпав, вогребаю. -- 19. копа 30 копійок. --
Тадоцурпалітча -- там до духа!  1ті, Є

 

химери гнати -- робиги дурниці,
пусте.

1її, Накінці сеї повісти була в першім виданю
(Москва, 1836) отея примітка автора: шГоді-ж для пер-
шої книжки! Буду лагодити другу. НО знаю, чи вго
і сїєю? Коли що пе так, пе лайте: а за помплюи ви-
бачайте, бо їх тут усіх, деяких построху, є Й бага-
тенько. Не при мені печатано і я не був у друкарні,
та й про Москиу ме знаю, ик у неї і двері відчиня:
ють ся,-

ТУ. ДОБРЕ РОБИ, ДОБРЕ І БУДЕ.
Матеріяли: 1) Малор, повіети. Москва 15

-- 2) Вид. Куліша. - З) Добре роби, добре буде. Опо-
віданє Григорія Квітки. Коштомі» п заходомь тов.
,Проевьта". У Львові ї5Ті. - 4) Р. Библ. Онвшке-
іпча. - 5) Вид. Харківекого Земетва. б) Вид. Іо-
гансона.

Подія на глави поробив я сам.
119, 11. Пожалуй 39, 18.
180, 11, повідь повінь.
181, 4. на вдвірі -- на подвірю, на дворі.

шпарун підпора. 30. мпркати мурмотати

    
  

 

  

 

   

   

  
     жебраючи. -- закрами -б зд пра-

ва середа рахманьский великдень є. 6. Зб-пі день
що великодни. (- середохрестя середопістє. --  

 

З з довлага вогкість.
189, 1. верба лоза (в цьвітну неділю). -

батюшка -з отець духовний, пан-отець. 9зд, зо-

хрести 101, 12. -- 2 з д. путе -- успіх, лад
(165, 10).

183, 10. Уши

 

  
сопестиіє сьо. Духа, Зелені

 



-58-

- 2 об Прокіпі 5 8. (ст, єт.
збіже (51, 16). - 7 з д. гамазія

184, 5. борошно «з мука. -- 18. волосітіне
правлентє уряд громадекий.

    

 

   

   
      

   

155. 15. бездільничати (росе.) їчого не
тобто дармувати, ледарювати. -- 18. обрітеть-ся
(церк.-роес.) знайде ся. -- 25. наказу є карає. з
зх Кальору (осо) уз хозперу.

136, 17. рішити збути, стратоти: рішити ся
чогось вити ся чогось (90, -- 10 з д. за-
лишиїй (росс.) «2 злишній, лоший; залишок з
останок. злпшка.

167. 8 з дочетверть «2 четвертина. два гекто-
літри. -- 1 з довпручити -- добути, відобрати. --
їста істина. капі

135, П. анахтемський-- проклятий. -- 9 з д.

 

  

  

     
  

 

нужний 137,1
189, 23. на- зд. - серпанок

м9зд.
150, сертп 1. колієчаста -

39, 8ад
102,1. Троєцькі сьвятки «з сьвятої Тройці, Зе  

лені єввята 8 рознгри перший день Петрівки.
. беамін ручна вага. - 91. колодник з-той

що спдить в колоді, арештант.
193, 16. доля МТ, 21. - З

лаяти, ганьбити.
194, 11. важнпця-2 вага, підойма.
196. хурщик 105, 15.
197. 9 з д. шарахнули полетіли, побігли, --

6. оклунок клунок, мішок.
198, 14. вгавати переставати. -- 19. вва-

жити з- зрозуміти, поняти. -- 29. плав -- паньуча
вода, струя. фаля.

199, 10, розоритель (росе.) такий щб.руй-
нує, буршть, нищить. - 23 терези о вага, тельки.
2 901, 14. морква

508, 9. казна скарб (лержавний), каса; каз-
начей єкарбник, касієу: казенний скарбовий
(28,19).

201, 3. По словах ,і якого то народу нема!" на-
ушають в звичайних впданях Квітки ще отеї слова:

-Гусі-ж то ідуть під нашу державу, бо дуже хороше
кити! 1 усеж то наш милосердний цар об усіх

    

      коренити

  

 

  
 

 
 

 

 

  
   

    



 

 

 

убиваєть-ся і жалкує, як отець діточок своїх. Хиба-ж
Хто в нас чув таке, що росказовав Демко Плескач, як
вернув ся з службп: де то вже він не ходив у похо-
дах. яких земляхне побуваг,так, каже, був і в аглиць-
ких Йімців. а город такий, як наш Петербурх, і сам
цар їх там живе. Так. ійлеш по вулиці, валяєть-

чоловік.. Чого то він? -- З голоду вмпра! - А
то ходють і дивлять ся і усім нужди мало. От-

Жаке то начальство! І дивлять ся і бачуть, і споєму
цареві не докладають, і цар оз них не иськує. Ну,
пу! якбпов нас так? -- Коли наш цар дозна, що
одного нашогобратчикахто з'обплитьі не далуть йому
помочи, то десятьох начальників змінить: а як
душа від недосмотру вмерла? Не знаю, щоб туг було!
-2 Подержи його, Господи, і з царицеюі"на нап
вік і дітей ї унуків наших, щоб і ті хвалили Бога за
такого царя. і встаючи і лягаючи молили за пього
Бога. як ми робимо!" В впланю Куліша пропущений
не тілько цілий сей кусипк, але також поперед від
лів: .Отто грошей прислано." -- 5, мало дещевщий
трохи дешевший. -- зд. справиичий письмо-

водитель -- писар (секретар) старостиньский.
205, 3. натуркати -- наклапати, напапляти.--

ошенник-7 шахрай, мантій. - 5 а д. забор
хліба набір, бранє збіжа,

207, 16. маяти -з рухатися.
08, 14. уїад (росе повіт.

209, 8. рябіти -- чергоніти, мішатися. 4.
плуговати шахраїти, мантачити.

ЗП, 8 а д. сорок сьвятих сорок сьв. му-
чеників 9.(ст. ст.) марта. - Т а л. великонний
звелитеньский, величезний.

913, Т з д. патякатп -- базікати, балакати:
патя, патя балу, балу. - З з д. рушники
плітьтю давати -- нагайкою(канчуком) парити, бити.

214, 17. зорйоватп -- ночувати під голим
небом.

315, 18. паняй «з погани
вити -- заставити.

216, 5. костит -- кости проклинає, клене, лає.
-- 10. приспів хз пристиг. - 19. розговітись
наїсти ся добре після посту(55,9).

ЗІТ, 14. жоден -- кожлий (140, 2),
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би одна

 

  

  

   

   

  
  

  

   

 

  

  

  

 

      . - 9 8 д., застано-
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 918, 10, бплет з» папшорт. - 10 з д. убира-
ючи хлїбець збираючи, прятаючи збіже. (В зви-
чайних виданях Квітки наступають ще Отої слов:
(Тепер подякуймо перш усього Богу мплоеердпому,
Отцю на небеєт, а далі цареві нашому, щедрому отцю
на земли, та й будемо робити, що нам повелівають.
Господь велить любити і помагати один одному, і цар
теж повеліва. нам ще треба знати, що без грошеїї
не можно нічого зробити. як і самі при сій лихій го-
япиї бачили, так і цареві нашому без казнп не можно
ії відека содержати і ніякого порядку дати, а каз
багато потрачено у сей год ві на кого-ж більше як на
нає, по усім губерниям де голод був. Так і нам тепер
треба яко мога кпнутись та заробляти, та подушне
зносити та недоїмку на кому є уплачувати,тогдіі цар
нає ножалує і Госполь помплуєЇ бачачи, що ми добрії
і покірниї діти. пе пошлеть нам більш ніякої такої
бідп ї царя нашого продержить на єїм сьвіті для на-
шого-ж щастя на многиї літа! В впланю Куліша тих
слів нема.

 

   

  

   

  
 

   

 

    
   

  валершя ордер. стяжка ордерова.
13. обшщеєтво -- громада, суспільство

 

(16, 14).
На кінци в звичайних впланях наступають ще
лові
,А народ же то увесі, поскпдавши шапки і під-

мявшт"рукп до Бога, так у-в олпн голос і загули:
«Подержп його, Господи. у щасті і у здорові на сїм
сьвіті і при нас і при наших дітях і унуках, що він
нас у самую злую годпну ве покинув і пропптав нас
як отець Літей і того наградив, хто вбпвав си за нас.
Пошли, Господи мплостивий,і цареві нашомуі цариції
усе, чого вони від Тебе жалають і що Ти знаєшзаїх
лобрість їм послати!"

Оттак то мп молимо ся по усякденьі дітей у
те добро. що він нам поспла по усяк день,о

В впданю Куліща тих слів нема.

 отеї   
 

  

    

  

 

У. КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА.

Матеріяли: 1) Малор. повіети. Москва 1536.
- 2) Вод. Куліша. -- З) Р. Библ. Онпшкевича, --
4) Вид. Харків. Земства. -- Вид. Іогансона.
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291, б з д.роменської кабаки -- Ромни місто
в полтавскій губери

299, 1, карватка шклянка бо шити) - ду
ліївка горівка настояна на дулі (грушки).
сете -- 22. 25, - 19. Конотоп місто вп

  

   

   

 

зерні -- 9 а д. сорочими сороковини,со-
рокоусти. - 6 з д. ськати шукати.

223, 7. алтин копійки. -- 18. протопо- 
шівну«2 протошіп те, щб у Русинів-уніятів декан. --
25. долошка з- долоня.

од, 4. вииниця горальня. --
255. 5. барда брага (гуща що лишає ся при

робленю горілкл). - 7. сторжитись сторгувати
ся. - 34 самотужки власнимисилами,самі. -
глек з збан (16, 5 2 до. -- 2 з до бархатка -- 42
зд.

 

 гіноз біг,   
    

 

 

 
297, 2. рацею орацію, й

   

  

 

     

  

228, 95. шиихну 33,21.
299, б. аж о півночи «з Се не зовсїм згоджує

ся а тим, що сотник виїхав з Безверхого хутора ще
дуже рано. Таких через неувагу автора повет: по-

їй шовісти більше: 238, б з д.: 28
ід.

230, 3. граматка «з буквар. -- 4, 8. часло-
вець(зам. часословець), єрмолой (ірмолой) цер-
ковий книжки. -- окєелептує вторує. -- 10.
закладка мієце зазначене заложенем картки  

  в книжці. -- 5 з д. ленорт рапорт. -- 7 8 д. на-
апчності, (росе) готівка. Шпеар говори, мовою
мішаною з слів церковних (переважно), россійских і
руских; але нерал, добпраючисмів, скаже дурницю та
беазмислицю. - мановентє (церк., роес.) -- клю, знак
(приказ), - 5 з д. чертог а

деєниця (церк., росе.) правиця,прар:
рука, -- 8. шуіця (церк. росс.) лївиця, ліва рука.
-- 18. Палеєтина обіцяна яемля, взагалі (обра-
зово) сторона. -- 9. внезашний (церк., роес.)
ташй, несподіваний, - 10а д. обулєт(церк, росе.)
обхопять, опанує.

233, 16. натруєка зз догана.
283, б. гнати хпмери-- 176, 91. -- б з д.

лому десятку -- Квітка написав тут через пом
Пятій еотніє; так і стоїть в звичайних виданях

(229, б) - д причта «з припадок, пригода.
твори квітки, 1. з
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235, 0. мештанпє (церк. роєс. мечтанів) яз
мрія, гадка. - 9 з д. хука усучу екручу голову.

237, 4. сторч -- просто, по-просту.
240 3. тресугу бий (церк. зам, трегубий) з по-

трійний. - б. суєтлиюиій (церк, росе.) марний.
клопотапвий. - 1 зокре 5 сотворити (церк.?)
розібрати, порозуміти. 15. меск (ц) мул. -- 16.
паче (ц.) більше н - обаче (ц) однако:
адже. -- 23. вознепщеватп на мя (ц.) посуджо-
вати мене, говорити на мене, - 9 з 2. удобосокру-
шаємпй (ц.?) -- даючий ся зломити.

341, 5. зашучоватп жартувати. -- 23. дов-
лїєт (ц) з» єсть досить, вистає. -- 24. угобаенив
«д.) помноженє, достаток, -- 25. поєлпку (ц.) «в
о скілько, понеже, 60. -- 8 з д. спцевий (ц.) зт та-
кий. 4з 1 негли (ц.) ледве. - 2 з д. уне (ц.)
со добре. - 1 з д. ємятениє (цо р.) -- замішане,
смуток, заколот

1. аще (ц.) вслп. -- 4. оле (ц.) з» горе,
ах! Ю. повеліште риказ. - 21. несметний
(ц.) незлічимий, безчисленний. - 22. всує (ц. р.)
зе надармо.

243, 3. носатка -- такий збан. -- 19. мпньок
мень, мнюх (така риба). - б з д. преотмінний

(ц) дуже добрий.
.  ЗЩ, 15. соприкосновениє(ц. р.) -- причаст-

ність, спільність.
245, 13. злак (ц, р.) ростина, трава. -- 14.

не точпю (ц.) не тілько. - 4 а л. чаятельно
(щ., р.) зо сподівано, правдоподібно. - Ізд.упражд-
нентє (ц. р.) -- вправа.

246, 10. разтаїнинй зіпсутий, огидний. --
13. обаянпє (ц., р.) чари. - 20. неудобореко-
мий(ц.) -- несказаний, невимовний. -- ЗЇ. хляб (ц,
р. зе прірва, отвір.

ЗМ, М. єдпнождп (ц, р) оден раз.
248, 9 з д. тщати ся (щ. р.) -- старати ся. --

Т з доскудіти (щ, р.) збідніти.
24. долївка земля, підлога.

251, 1. калачики таке зїлє (з родини мальв).
- 9. труба з 20,6 зд.

251, 17. збудьвів етаренезний, дуже старпії.
-- 18. куна арешт, до 306, 8 з д. -- 21. гризь,

іль черева. 22. заушипці з- завалки;
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-зїньске щеня іпець. зьвірятко з роарилу
гризунів (як і впвірка, мшш, щур, заяць). - 24. со-
няшниця біль в жолудку

259, П. бакша-- 1 -о т ето вла:
стшве Крїтка написав мліт пятьдесятьє, та се очевидно
муєють бути помпака. Гл. до 299, 6.

256, Т. векеря такий танець. -- 13. чакло-
вати чарувати. -- 10 з д. цпбатпй довгоногий.
- Іздоличман -- 38, 22.

957, 18. вакопотиети ся
9 з д. черкеска -- 13,2 з д.

 

  

     

 

  
 заорушити ся. --

 

  

258, 15. дьору дати "- дати драпака, утечи. --
18-19 Вожделіннаго. утресугубляємо Ої
єлова безазмпслиця : дословно значили би: Бажаної 

 шалености (утрати розуму) з Днегним проживанем по-
проюємо. - 5 з д. шкураток з- кусник шкіри, кора.

   

 

  

, б. ферт ква Ф, докотроїподібна стать
чоловіка, як зіпре руки на боках. - 10 з д. приспі
-- наспів, прийшою. - 7 з д. дерзайте -- євміли
(будьте сьмілі!)

262, 13. Жолобиху -- Квітка написав, і так
стоїть у всіх впданях: Вечерпху, очевидно через по-
змалку га. до 229, -- 25. срамота ганьба, єтид.
-- рубище дрантє, лахмант.

263, 9. волшебству є (ц., р.) -- чарує, відьму!
964, 23. калдун, колдун (р.) чарівник: ко.

доветво чари.

  

   

 

 

 

265, З зд. папнхводіланниє(ц. з грецкого) --
цегли.

266, З. вия (щ) шия. - 17. окаянинй
безбожний, нещасний. -- кощунка (ц. р.) -- блюз-
нищя, лихословниця. -- 95. пуд -- 105, 14.

267, 4 єхидна гадпна, ящірка. -- 5. чва-

 

нець -- судина, збанок. - б. возмутити(ц., р.)
сзурбовати, стрівожити. -- розани (ц.) різки:

268, 2. баляєп точить жарти строїть, фігаї
робить, небилиці плете, -- 4. єїмо -- сюдо, туг

369, 4. лядвія (ц, р.) стегна. - 1 З д. ска-
зав Швандюра -- І тут Квітка через неувагу хибно
написав: Хвайда, а декотрі виданя сю бчевидву по-
милку і лишили; гл. до 229, 6.

91і, 24 трихп та миихи -- галає і метушня.
-- 25. паро, парлацпя -- добра пришарка, бптє. --

   

  



о РОДИ

 

ово

б ад бешкет біда, лихо, ганьба. - Т а д. баня
(тепла) купіль. - ханьки мняти дармувати,

 

пустовати.
212212,

 

7, позанатраєно з- надармо (4. 20).
315. 1. ганчірка з- лах, онучка. - 19. три-

девять три разш по девять.
276, 11. під час на часі.
278, 12 ятрівка -- братова чоловіка. -- М. до-

адати доносити, лосаджувати.
250, 18. жлукто «з бодня, балій.
281. 17. поголя 127, 156. - 8 а д. бешиха

-- рожа (недуга). - Фад. впспіла наспіла, (в чає)
прийшла, - шаг озз 2 копійки або взагалі дрібний
тріш.

 

 

 

 

  

 

 

еколотина (росс) маслянка. --
плесканка епра. налянщця з сиром. з

такий триб (дуже смачиня).
5. 4. надсадп -- шкоди.

т. 2. навпаки сонця відвернена від сонця.

 

мандрик
масля

 

  

        

- 7. кашник з- горнець (до вареня каші), -- по-
полам -- на половину.

перелічк рбраховане.
З підібрати -- підняти, піднести, -- за»

проторити заподіти. - т з д. спирра(ц.а грец-

 

кого) відділ війска, рота, компанія.
3, 14. водянчик чачине
--- яд. на-всппиячки

394, 24. жарнівка 42, 14.
4. днище 2824

б. екубенти -- дрижаки, дрощі. --
закопилити екривити.

91, 10. троюродні брати братл в треї
моколіню, сини нерідних (стриєчних, тітчпних) братів.
- 19. лоском покотом.

203, 13. деркач єз тарахкало,
пістрячна. пістряк болик, чираї

304. 85 з д. поїзд 35, 25.
305, 3. домйвийт -- умова, угоди

пятаковий шо пять копійої
б. 9 з д. рундук «з ганок, галерня. -- 8 д.

купа в давних церквах при вході зелізний обруч
та ланцуху, закладаний на шию проступинкам.

зії, З. штепиий -- шпетний 32, 6 з д.

водою, збанок
на пальця   

   

  

 

 

  

 

мітла. - 9 з д.  

 

  
-18яж

  

  
 

 



   

пра

309, 17. преткповеннє (що р) - притока, при-
лпчина, перешкода. -- 8 а плямка клямка.

310, 13. ковпряти о штовхати. довбати, коні-

  

   
   

 

 

      
   

 

  
   

 

рувати. -- 25. обрілп знайшли.
ЗП, 2. лелечко горе! біда! 12. за-того

со за той час. вже зараз. За д. потурати -- усту-
лити, попуєтити(32. 21). 4

12: З з д. апхоманка з» ЗІ, З анхо-
радка Ні 1 до - 2. напраєшиця напасть,
пеня. -- поганка рід пропасниції.

313, 8. обавантє(п, росе. обаяніє) очаро-
ване. -- 1б. перетнлй Земний, порошний. - ад
денежка з96. 2Ї

ЗІ4, Щ. голомозий лценй, плішивий. --

 

1 з д Дербешський марш-- Дербент головнемісто
Дагестану над Каслійским морем, здобуте Росспянами
Перший раа в р. 19192. а другий раз 1796. Гл. М. ст. 91,
іа.

 

   
 

  

 

  
  

   

 

    

  

  

  

 

З 3. кибалка зе чіпець. очіпок. -- 10. на
подряд «з за порядком.

3Іб. 5 з д. телушка теличка.
320, 14. возлобіє -- лоб, чуприна (7. -- 19.

оле , 4 -- 20. великоїменитий преслав-
ний. - увозмездити (ц.) нагородити. -- 23.
обуяла 1, 10 зд. 0 а до непреткиовен-
м (ц.) невтомний. зд убиток -з страта,
шкода. - Та до гиуснообразний (щ) -- обридли:
вий. -- 2 до вотще (ц, р.) надармо. 18 д
сожтохом спалила-сьмо.

321, 1. язичипця

--

поганка. - 9. спріч (ц,
ру б то, то єсть. -- я д. куликати з запи:
ваті     З ад позанапраєно Зв

, Т а до зачахнути

«з

зачати сохпути, виа-
сти в сухоти. - зачаваїти --омарніти.

324, 3. ниць з лицем до зем:

   

  

УТ. ОТ ТОБІ І СКАРБ.

Матеріяли: 1) Малор. пов. Моєкна 1836. --
2) Вид. Куліша, -- З) Р. Библ. Онтшикевича. -- 4) Вид
Харк. Земетва. -- Вил. Іоганеона

Подія на глави поробив я сам.

 

  

 



 

- о

 

десята була маєта десята неділя
ло Різадві була спропустна(7). ї

226. 9. обпатрати кабана (зарізаного) ||
тепра справити. 15. на пущальній «з в неділю ||
на пущене. р остатию неділю мясиищь. -- ЗІ, 4. заз
етанорити -- заставити, поставити.

328, 3. байдики бити дармувати, яїнюхо- ||
вати, пустовати. - 1. попрйокп 38, 24. - 19. з0- |
виця з» сестра мужа. - 20, опар оз окріп. - 1 зд.

 

 

  
 

   

  

дівер брат мужа. - стало бить значаті, ||
отже.

раєний торг -- торг весняний. має-
вий. борозениий -з той щі іде в бороздії,

 

з правого боку запряжений. -- 5. середохрестє аа
181. б з л. - 13. кохвейна кавова. -- 2, паєто-
ящий -2 дійстний, правдивий (141, 6).

 

  

 

  
  

30, 8. рихтма -- стих, вірш.
1, 15. березншк березовий гай. - 19. за-

пола пола (одежі).
332, 19. причина «з притичина. пригода. о 0  зд. протурпти --вигнати.

трохи мало, за мало. - Юадонадо |
улісься з- узаїсє, край ліса.

335, 4. холодна -- ареші, вязнаця. - справка
щ- розпитоване, допит, протокол. -- очна єтавка
доочне єставанє, конфронтацня. -- евплітельскі по-
казання зізнаня (впсказп) сьвідків. -- 20. чи-
стий четвер страстивйчетвер. - 24 парлация |

5. Залпрогуляй «- пропусти. |
335. 4. притьмом 18, З з 2. - 4 з дуЗно торанай БНО

 

  

  

211. 2:   

   
патика 26. З з д.
бичівно.

336, 1. шевелпти ся «с рухати ся (57, 11). --
П. папужитись надути ся, наїжити ся. -- 19.

  

ник, адвокат.
пу

повіренний -- довіренник, повнова!
закавраші -- вилоги --5 а д

ло (і) гадки мало, байдуже.    

    
    ли ма-

   

 

337, 19. на речах (збпваєтесь) -- в бесіді. --
23, постояльний (двір)

--

заїздний дім. -
338. 14. пелька -- пасть. горло. - 18. кошаз|

тина котятяна. - 23. мурло кіт. :
  16. потрашезовати попоїсти (105 |



 

- 85 -

340, 13. дій його чести -- щоза диво! (Оклич-
ник дій шпражає здивованє і гнів.)

З, б з д. свість жінчина сестрі
349, 10. затушковати «з закрити. - 10 ад.

закопилити губп задерти ніс до гори, дути Сх

   

   

 

    

(296. 5 з д.
343. 13. жлукто 280, 13.
ЗМ, 7.удоволь --досить, подостатком. -- 15.

одіяниє -- діяниє (106, 7
345. 16. чаплія
345, 19. окунів ловити

киватися.
341, 9. Гогиота Магоги -- вороги царства бо-

жого, котрих колись сатана зведе на війну. (Одкритє

з д).
сковорода, пательня.

куняти, дрімаючи

 

    

     

 

сьв. Йоана 20, 8)
348, 1Ї, хамало хворост, ломаче. - 15. Ми-

колу звалити приповідка о кімсь, щозанадто

 

спішить. - 20. берлпи карита. - 5 з д. ало
муєє, ало, вене їсі (франц. айопя, шопзіеиг, айопз,
хепел ісі) -- нуже, пане, нуже, ходіть сюди. -- З 8 д.
тареон (франц.) хлопець, служка.

349, 13. реброшт -- лорога матерія, одіж з та-
   

 

   

      

кої матерії, -- 22. просільний -- засолений, марп-
нований, - 7 з д. ташувати ся розкладати ся
вигідно, - з д. четвертак чверть рубля або 25
копійок. 2 з д. кабацький -- шпиковий.

 

350, 3. полугарна горілка -- проста, кепека
горівка. -- б. обіздчик -- кінний етражийк скарбо-
вий. - 7. вийомка -- конфіската заборонених това-
рів, контрабанда.

351, 16-18. мадьору, шатай-моргай т.
добрі родп впи португальских і француских, назви

їх поперекручовані.
392, 6. приданки - при

весільні молодої, - перезв запрошене(на весі-
лю) свояків і приятелів себе взаїмно в гості, особливо
запрошенє від тестя і тещі до свекра і свекрухи. --
її. безпереводно без перерви.

353, душогубець з- убійця (73. 24). -
замінник зз зрадник. - харцизяка »- розбійник.

1ї. пічкур -- той що в печи палить, грубник,гр)
бар. -- 23. скраклї кругаї

354. 3. у спна -- у дідька (24, 20). -- 10. то-
ковпії надзпратель на току. - приказний зх

 

 

ане, свояки або гості

  

  

 

  

   

 



Ба

економ. -- 12. Водолазьких винокурів
альників в Бодолазах (місті харківскої губерні
3. трубинця комин. 15. паровик
рова машина. паровий котел. -- душіник
вентиль

   
 

  

 

 

 затула,
  

 

 55, 9. фор-бє (франц, їогі Ріеп) дуже добре.

 

 

-- 30. куш (франц, сопепе) лягай. клади ся. --
25. кохве з» кава. - 7 а д. позумент тасьма.
вишивка.

356, 1. прихожа -- передпокій. - 16. дамкп
-- варцаби.

 17. завалящий 23, 21. - 15 живжик
-- фертик, флитик, фрапт. - 10 зд. ополоник ва-
реха, копистка.

 

   

 

5. і на анплну трощити 22 на липові
скипки кологі, - 12 навернякати багато пу-
стого (дурного) наговоряти(69, 1). - 10 з д., одкуп-
щик 25 16, 15. -- 4 з до підвал -- погребок, (суха)
пивниця ; підвальний пивничник.

359, 24. гольтіпака -- гультай, волоцюга. --
З з д. шавка шпіц. вівчарекий пе Зал ме
делян -з великий пес. британ.

360, 13. цеп. цепок (росе.) ціп. ланцюх, лан-
цюшок. - віршаник віршописець. віршомаз. --
19. на руку ковінька -- 83. 1. бад. ляскухач-

 

  

  

  

 

  

  

 

така що все ляскає (теркоче). -- За д.смутки (росе.)
щ- брехні, еплетиї. наговори.

362. 2. стовбула перекидати єя лице ви-
криваяти. - 20. пригребиця груба, кагла.

363. 9. підплигувати хз підскакувати. -- 17.
круча прекрутенна дуже стрімка (спадиста)
стромина. -- б'я д. качати ся гойдати ся. - фад.
на-ебиятки на збитки.

364, 5. мірошитк хз мельник. - 13. корчем-
етво збитки, біятики в корчмі. - 19. возпти ся
з ким

 

ходити ся (богато) з ким, коло кого (106,
З з д. соняшниці -- 254. 94.

365, 10. брат у третіх брат в третім поко-
ліню. троюродний брат 301, 10.

зал
  

   

УП. КОЗИР-ДІВКА.
Матеріяли: 1) Козьдр

Ольгіь. Яковлев Каштицорой.

 

дивка. (Посвящавтеї
та. Гришка Пеновил» 

 



  

ненка. 11 го Поля 1836), Санктлетербургь. 1ЯЗЯ. --
З) Р. Библ. Онишкевича. -- 4) Вид.

Харків. Земства. -- 5) Вид. Іогансона. - (Виданя під
і, суть тілько передрукамп з вид. Куліша.)
на глави поробив я сам.

козпр їз хват, зу
368, 7 з д. авозчик з- погонець, погонич.
369. 8 а д. щиголяти, щеголяти (росс.) че-

пурпти ся
310, 2. три-лиєта така гра в карти.
311, 3. обпатратп «- привеєти в порядок. опо-

рядити, опрятати.
312.1 ад. Тимос Квітка написав: Трох

мові. Такпх помплок подибує ся і в сїй повісти білі»
ши. Пор. до 29,

3. 4. братові з- Квітка написав: батькові.

  

  
  

   

 

   

  

   Я.
314, 5. собетвенний власний. 10. ка-  
  

 

  

пость пакость. - 10 з д. Макухи хе Квітка на-
писав: Микити.373, 1 з д.

315. 22. ріст відсотки, провізтя.
Зтї, 12. долівка 350,4. Радо волосис  

правлейне - 18415.
18. 8. перезва 322, 6.

319, 30. хаптуркт -- 13), 18.
380. 17. проїзшеєтвиє з- те щб зайшло, по-

дія, гісторія, -- 18. нада (росс. зд 3
полишне(поличне) -- зна приобіщлти -
долучити. доложити.

ЗВ, 4 з
рюботу.

 

  
 

  
  

 

каторга  заслане па тяжку

 

7. протурити -- загнати (382, 2 з ді). -
20. чипхати -- форкатп. 25. коїх (росе.) -- яких,

  

  
котрих. 10 з д. обпек (росе.) -- обшуковане, ре:
візня. - 9 з д. похищениє, похлтити
вхопленє. крадіж: вхопити, украсти. -- З 7

 

няті вибрані люде до помочи урядинкови.
  

  

судьї, яко сьвідки, мужі довіря. 12 д.
5 краєвий.

ЗАЗ, 1. сажок -- хлївець, кормник.    стити ЗЇ6, -- 34.
штоф чотирогранна фляшка.

тутечка.
ЗМ, 2. начерно (росе.

   
    



  

концепт. -- 12. за чає
спокоєнє, полегша.

386. 16. качество (росе,) «2 якість, вдача, при-
кмета (тут. розуміє ся. лиха). - 20, аборщик по-
душнях і общественних поборця поголовного
ї тромадекого податку(16, 16 і 18, б з д.).

338, 2. повальний (росс.) -- поголовний, за-

- З в до потуха
 

  

  

 

тальний. -- 1 з д. бродяжнити (росс.) волочити
ся. - домостроітельство (росе.) «- господаретво, і
заряд дому.

390, 9. переворочувати з- перевертати. --

  
хиба. - 1 з д. сказка -5 виказ,1 з д. разві
що мають ставити ся до войскатут розуміє ся тих

85,1 з д.).
Й, 13. дапта
З дядина

бпшака розбишака.
385, 5 з д. племінник з- 94, 22,
396, 6 з д. отощати (росс.) охлянути, змар-

ніти, випостити ся.

 

фуркало, вертілка.
сестра матерп. -- З зд. про-   

 

  

 

398, 10. арябіти 209, 8. -- 7 з д. постиж-
НО єе нагло. - 2 з д. тяжиновий 13, 4зд. -
1 дохалатик шляфрок.

400, повпнпти ся (росе) -- призпати ся (до

 

вини).
401, 16. горипця-- сьвітаиця,кімната. --9 зд.

справила ся з5 опамятала ся, прийшла до себе.
404, З з д. епеспвий -- гордий.

 

 

  

405. 1. пикатий -- мордатий. -- 9. втиритиаз
вихати.

400, 7. хороми -- будинки. -- 15. на-голо з
всї загалом (16, 22), -- 10 з д. вивернеш ся «з ви-
крутиш ся.

410, 15. сторжити ся -- сторгувати ся, згодити.
ся (225, ТУ.

І, 8 а кавалєрпя -- ордер кавалерский,
рицарекий(219, 25). -- 2 з д. потурати - З. Заді

415, 14. угомонна (уголовна) палата -2 кри- -
мінальний (карний) суд.

413,1. надомно (зам. надобно, росе.) -- потрібно.
416, 18. обидпти -- уразити, скривдити.
418, 5. безделиця (росс.) дрібниця.
420. 23. без спрося -- без спросу 91, З а до о 0

сунду куфер, скриня.

 

 

  
   

 



о 58

    431, 8 а ол. біржаник, збір
властитель фіякра: абірі фіякер. повозка (133,17).

8 ад. красна бумажка черроний па-
перець. с. є. червона 10-рублева банкнота. 4 з д.
збитенкщик «2 той що продає збатень(47. З

424, 9. сполать(грец.) на многал літа. --
16. дрожкп «з візок, повозка.

425, 9, полотняна стіна «з параван. -- 21.

 

   
   

  

    

  

лоб скажуть: здатний до войек:
18. шарпти перешуковати, нипторити.

435, 7. кпркати гликати насьміваючись:
жир, кир. кпр! (б, 4 з д) -- 18 вездє (росс) є
всюди,

436, З. а дауски -- а зась. - бездільник

 

(роес.) «з ледар, обірванець (184, 15). -- 19. бешкет
зневага, ганьба. -- 92. у бігах -- на утечи, утік.

--льгота -- пільга, полегша.
487, 9. поняті -- 382, 9 з д. - 10, ціновщик

таксатор. -- 17. причет -- товариші. -- Тад. п
чот почесть, повага: знатні люде, весїльні гості

 

 

     

 

, 16).
4, 7. вряош(росс.) «з
443, 1. піл - 29,2:

лжеш, брешеш. 

  

УПШІ. СЕРДЕШНА ОКСАНА.
Матеріяли: 1) Ластовк

россійскомь язмкі. Собралть Е. Гребенка. Спо. 1841. --
2) Впд, Куліша. 3) Р. Библ. Оншшкевича. -- 4) Вил.
Харків. Земстві 5) Вид. Гоганебна.

Поділ на глави поробив я сам.

Сочиненія на мало- 

  
  

  

41, 9. жодного ЩО, 2
445, П. пужка, пуга -- батіг. -- 24. Векла з

Текля.
ЗМ6, 3. скіпщина -з подія зібраного збіжа на

копи. 2. ерок термін, реченець. - 8. ревизія   
провіренє спису сподей задля податків або бранки.

-- 20. сказка 390,1 з д.
ЗМИ, 1. казусний надзвичайний, дивний. --

ізпросить розрішенія (росс.) попросити до-
зволу. -- 9 з д. забалянтрасить 36.10. -- 13.
балясп точить -- 268, 2.

448, 16. ти во мене жалістяпва ти мене
зжалуєш(94. 12). -- 5 з л. гребінь -- кужілка.

 

  

  



мо - 

430, 15. коєтруботько тав
д. завалина (росс.) -- приспа.

451, 2 гроб така ігра весняна.
453. запптовав ся «з пробовав. трібував. --

займати зачіпати.
456, 9 з д. корж

 

ігра нагаїв

  

 

 

  

 

 

пляцок. - Та д. служи-

     

 

вий -- 19, 15.
463. 34. епражиїй 27.16. --9 я д. вірно

певно.
464. 3. гадишп оз Веї виданя мають: години--

10. грібішок (росе.) гребінець. 13. компот з
жіноча верхня еукня.

  
       

460, 7. тебе покоїти о спокій постарати ся
даятебе, спокій забезпечити тобі. -- 15. спіх у Успі-
ху. -- 9Ї. тихенько -- бі, 20.

МІ,потуєкне помрачиться, стемніє
412, 7. постій -- кватпра, кватирунок: посто-

 

яано кватирункове.
413, Т з д. аголить почекає (197, 16
ЯМ. 9 з д. копиреа -- лові
415, 9. підтакачка підтакуючий (другий

староста чисват, що маєпідтакувати тому, що перший.
говорить), підбрехач.

416, т з д. мпчка прядиво.
АТК, ЗІ. на масниці (154. 23) волочити ко-

     

 

 

  

 

  

 

 

 

лодку Зтакий давний звичай чи обряд чіпленя ко-
лодки. 23. ватажок -- ватажку, ватагу.

479, 20. лясп -- підлещуваня, приманки(29, 1).
489, б з д. платьтів і платків і хусток

 

одежпй і хусточок і хусток на голову.
З з д. парчевпй 20, 19.

455, б. перст -- палець. -- 7. бузувірка з
бісурманка (163, ІТ).

188, б. уксус оцет.
491, 5. чуть (росе) «2 ледве, скоро.

о ад. ребйоток (росе.) дитина.
каравулять з- стережуті, ппльнують

  
 

     

 

  

 

кушатьне зе страва, їжа. З шлне-
плащ(з рукавампі).

с канава (росс.)
20, годовичок є» річна

ГЕЛЮ

  ів. фоса.

  



8міІЄСТ.

сторона

  

 

Григорий Квітка-Основяненко . 2. 245.5. З
рос з Р а

1. Саллатемкий натрет 2 . 5
ПоМаруєм зно го
1. Мертвенькийведиклень
   ТУ. Добре роби, добре і буд
У, Конотопевка відьма. -
У, От тобі і скарб
ХІЇ, Ковпредіюна . ..
МІ, Сердешна Оксана 2...
ІДЕ
    

 



Помічені помилки друкарекі.

МА СТОРОНЇ |В СТРІЧЦЇ НАДРУКОВАНО МАЄ БУТИ

--зазпраюви . ..зазираючи

  

   

 

  я хиба -ся, Хпба
«помявіть . «помяніїть
вічнюю - -вічную
сплить . ... .-Спдіть   

           
покликали .. «покликати
Ме

 

  



 

Руска Письменність.
 

Від мая 1904-ого року розпочав я, по дав-
ному мому задушевномубажаню, видаватибібліо-
теку руских клясиків, се-б то твори найзнаменит-
вих наших писателів, під назвою »Руска Пись-
менністьє -- після отопх засад: 1) щоби видати
твори веїх наших найзнаменитших писателів (окрім
жпючих ще), почавши від Котляревекого а скін:
чивши на Кониськім, по можностп в повноті
о скілько лиш мають літературну та не часовуале
й трівкійшу вартість; 2) щоби подані були при
кождім авторі єго портрет і коротка житепись та
річеві і язикові поясненя для легшого розуміня;
3) щоби по-при єїй популяризаторскій ціли мати
на оці також ціль наукову, отже давати тексг
критично провірений зо старанною корректою,
в пляновім розкладі, з доданем в приппсках не-
знаних а важнійших подробиць,і т. п.

Від 15. мая 1904. до 15. січня 1913. року
вийшли:

1) Твори Івана Котляревского, Петра Арте-
мовского-Гулака, Бвгенія Гребінки, П-ий наклад
1905. року в 4000 примірників. (І-ий наклад
в 3000 прим. з 1904. р. розкуплений.) Сторін 536.

2) Твори Григорія Нвітки-Основяненка, два
томи. І-ий том П. наклад в 2000 примірників 1912,
сторін 544. (Ї-пй наклад в 4000 прим. з 1904. р.
розпроданий.) П-пй том 1905, стор. 552 розпро-
даний, новий наклад друкує ся.

 

  



-би-

З) Твори Маркіяна Шашкевича, Якова Голо-
вацкого, Николи Устияновича, Антона Могиль-
ницкого. 4000 прим. 1906. Стор. 624 (розпродані).

4) Твори Амврозія Метлиньского ї Миколи
Костомарова. 3000 прим. 1906. Стор. 496 (роз-
продані).

5) Твори Тараса Шевченка. третє виданє.
поправлене і розширене, в двох томах: 10.00
прим. 1912. Сторін І-ий том 552. П-пії том 54.
(Друге виданє в 5000 прим. 1907. єторін Т. том
НН, П. том 532, розкуплені в році 1911.)

б) Твори Пантелеймона Куліша, в б-ох то-
5 ще І. том 1903, стор. 204; П. т.

; ШІ.т. 1909, з ТУ. 19097
ло, ст.560: МІ. т. 1910. ст. 700.

т) "Твори Леоніла Глібова, Ксенофонта Клим-
ковича, Володимира Шашкевича. 5000 прим.1911.
Стор. 280.

З) Твори Олекси Стороженка, 5000 прим,
1911, стор. 28

9) Твори Ізилера Воробкевича. 5000 прим,
в З-ох томах. І. том 1910, ст. 420; ЦП. т. 1911,
ст. 419; ШІ. т. друк кінчить ся.

10) Твори Степана Руданьского в З томах:
друк ого тому кінчить ся.

ї дого тому: в звичайній оправі
1 КОб0 с, в красшій оправі 2 Б.

  

   

 

  
  

 

  

   

   

У Львові 12. єїчня 1912.

юл. Романчук.



 



 



 




