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П.І

Чи зпаєте ви, люде добрі, що то є суд бо-
зий» Чоловік з злости зробить яке лиходругому,
звкраде що, прибєть, зовсім вбєть, та як ніхто пе
бачить того, щі він зробив, ніхто не виявить на
нього, свидітелі не докажуть, так він собі і бай-

  

луже, і не боїть ся нічого, і лума, що йому се
чак і минеть-си. Хоч його ї під суд віддадуть, та
як доказчиків, свидітелів нема, так він і надієть-
ен, що йому усе так і минеть-ся,і він буде прав,
неначе иїчого і пе зробив, ніякого худа,. Ох, пї!
не так воно є. Єсть над нами создатель наш. Він,
будучи пресьвиійний, саме петинне добро, самай
чистая правда, Він не потерпить, щоб яке злеє
діло так і минуло ся. Хоч чоловік, зробившихудо.
і захова кінці так, що пі жоден чоловік не дошу-
щаєть-ея до правли, так Він, премудроєть вишняя,
Він, знающий наші діла, бачащий самиї думки
наші, Він не потерпить ніякої неправди. Він об-
явить твоє діло через те, на що ти і не думаєш,

   

 

 

    



і неначе рукою вкажеть: отсе той, що з'обидив
брата і відвів від себе пеню, що хоч на кого иншого
полумають, а тільки б не на нього, щоб самому
шеред людьми бути чистому і правому: а як
трошки забудуть про сеє діло, так ще гірше зро-
бить. Такого всенепремінно і так обявить і при
такому єлучаю, що Ти і не еполіваєш ся, і через
таку безділицю, що тп овеї і не надієш ся. Та

відкриють ся і усі злиї діла,

   

обявивит се, У
б яких вже люде забули і розпськувати, бо

кінці добре були заховані. Тут усе явить ся, усе
відкриєть-ся, по ниточці, як там к: ійде і
по клубочка. Бо спершуБог, як отець над дітьми,
усе ждав. усе довготерпів: може схаменеть-ся,
може покине худо робить, відмолить свої гріхи,
то й прощениє получить: коли ж ні. що не
не перестає зла робити, не тільки не каєть-ся у
прежніх гріхах, та що далі. усе ійде на тіршеє,
від хулого ійде на худіе, тогді годі! повелить...
і комашка стане свидітелем, і ниточка заговорить
і через неї відкриють ся великі та мерзькі діла!

У одному селі почали пропадати кури: за
ніч у однім дворі пропаде курка, у другім зо три,
де її більш. Хазяйки журять ся, жаліють ся му-
жикам своїм, а ті й байдуже: невелике діло курка:
може й так де забігла, може й задавило що. Далі
та далі почали усе більш, усе більш кури про-

  
 

  

  

 

  

     

    

 

мадати, та вже і не стерпіло хазяйство, пійшли
до волости.

На кого маєте пеню. скажіть: я брата рідо
ного не пожалію, аби-б по правді доказ був. Так
сказав голова.

Почали люде примічати, чи не буде якого
у на кого-небудь. ШЩо-ж, курку узято, поне-

но, курку лорогою щилано, і піря так слідом і
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мали до двора Явтушиного: там бо То два хлоп
ї шалістаиві, так більш неділі, як нема їх дома,
з батьком пійшли з хурою.

»Пеня!: еказав голова: один К|

другого біду зворочує.
Там геть-геть упав слід до Кахибіди. Щбо-ж

там і хлопиїв нема, однпм-один дідусь, єтарий та
немошний. йому вже приходить ся не до курей;
а семі самі молодиці та дівчата, на-щоб їмі
кури? своїх є, батечку мій! Так усе пропажа є,
а слід відведено; хто його до правди добереть-ся!

Далі ве, годів через два, вже нетільки
кури, вже стали пропадати і поросята, а там піде
евинки : а згодом, зголом. то тільки і чути: там
шкапу у хазиїна зведено, до і волика, й коли що
трохи, під який час, то й пари волів добрих нем:
І що то? тільки що з двора поведено, то як у
воду! Ні слідів, ні кінців: хоч де хазяйство пі
їздить, де ні розпитує, нема та й нема, як у воду
кане. Сумує народ і не надивуєть-ся. » Що за не-
добра мати !« так промеж себе совітуються. »Ко-
ли-б, сказати, в нас постой, то так би ї буть: від
Москаля не вбережешо  єя; ло-ж не чути і за
пятдесять верстов ні одного Москалика, і но на-
їзджа то ніхто до нас у село; усе євої люди,
а є меж нами злодій! Дій його чести! на кого б
то подумати? Усе парубощтво як один. Уєїх зна-
ємо, усі честні, усі добрі, усі смпрні, не гуля з них
лій один, а усяк з них жалкує, що нам така Є
абеда, і усик хо похваляєть-ся, шо тільки б
ліймавсь хто, так вже не помиловати такого і ті
кого сина! Бачить ся ж. і засідають на ніч, так
ніколи ж нічого, і ніякої примети ні на кого.
Вжезж мп і ворожок питали, так, кажуть, наїздом
бува: рий жуть, Москаль; попереду, кажуть,
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нашле сон окрішкий на усе село, та й пораєть-ся,
як у себе у хаті. Так що-ж ти против лихого
слова зробиш? Тільки жалкуй від такої біди, та
п мовчи! є

Т мовчать, та тільки чують. що вже Мирін
зовеїм опішів. послідню парку воликів виведено:

м і Улас рішив си євоєї шкапи: у Марки
а і вже Й ситеньких,

о. Кругомбіді ль шропажа!
Йкобсь вже почули, що у Демяна Рідкоплюн

усю комору забрато. Підкопав є вражий єни!
що то? усе, Усе позабирав: і жіноче і дівоче

і що було пригосполарйоване, усе забрати. і елілу
нема, неначе счезло.

Дпвують си люде та ходячи коло волости
бють ся об поли руками, і усяк на сю ніч жде й
собі такої напаєти. Вже і голова прийшов і ок
зав, що він притьмом не зна. шщб робити! »Пій-
майте,» каже, "мені злодія, хто се у нас краде!
Я його! я йому Він ов мене зогниє у хо-

  

  

 

  

 

   
   

 

   

  

 

калуй би піймали, як-би знали, хто він
є. казала громада сумуючи.

Аж ось і обізвав ся одини парубок. Денне
«Шекотуп. ї каже: зКоли-б подозволили по дво-
рам обиськати! Вже видиме діло, ще ніхто з чу-
жих не наїзджа, се певно свої.

А що? він правду каже, розсудили ста-
рики. Звеліте, пане голова, яким моторнійшим,
нехай по хатам скрізь обиськають.

зНе когоєж і послати !« еказав голова : не-
хай ійде Денис, забравиш хлопців.

- зТа може мені не повірите?» епитав ся,
уклонившись звичайненько, Денне.
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-- Нкото тобі не повірити кому-ж і пові-
обізвались старики.

І як таки Денисові не повірити У ЩО то зі
шарень бравий був, даром що єпрота без батька!
Ще тільки на ноги підняв ся, до підпарубочого
дійшов, й вже видно було, що з нього буде чо-
ловік. Віш і не жив дома, він не дуже до му-

кої роботи, якоусї прочі. Як пійде, пійде по
селам -- хго його зна, де то вже він ходить на
заробітки, та так щиро заробля, що незабаром
вернеться, і чого то він не принесе! Сам одяго
ний, таки зовеїм яко міщанин, і уся оде на
ньому хороша, що повні кишенї грошей нанеє
Матері евоїй, вже Й старенькій, теж принесе коли
палаток, плахотку, пойс, чобітки, а коли й серпа-
мок, ії у усїм їй новажав. Та був сибою красивий,
моторний. против усякого звичайний, ма вигадки
ла на прикладки його подавай. На вечерпицих
тільки його і чути. Не бонвеь ніколи і нічого:
у саму глуху північ скажи йому пійти на кла,
бише, пійде ї усе справить, мов середу-дня. Тільки
й бойв ся собак, і щоб то пе любив їх! Було яку
зна злійшу собаку, То що ні дасть, а даєть, то Й
купитьїї, та на голяку ії повісить, і отруює було
їх. зШо-ж,о каже, "не люблю та й ше люблю со-
бак. Мені гидко на неї дивить ся. Аждрижу, щоб
яку собаку вбити! Така вже моя натура!х А що
розумне було, так не узяв його кат. Хоч і пе
дуже пильно приставав до громади, і не часто
було ї виходить до волости, та вже-ж коли виді
мослуха об чім рада, вже й викине слово, та таке,
що й десить стариків, сідих яко лунг, і у три годи
так не впдумають. Усі таки, усі селом, у-в один
толоє було кажуть: "Огто наш голова росте!х
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НУЕЕЄ

Так такому б то не повіритиоглядіть двор
чи не знайдеть-ся де у кого ворівських вещей
Куди! тут ще стали його прохати, щоб зділав
милость, забравши яких парубків сам зна, пійшов
би і оглядів усіх, не мпнаючи ні одного двора.

Нічого Денисові робити. зно парубків,
сам і пійшов з ними.

-- "Починайте з мого двора,є звелів Дение.
Та як се можно, щобпа тебе хто подумав Ує

казали парубки. зСе ві ать що, коли на
тебе таку пеню екладати с

-- зА щбеж, братця, нічого робить! Коли
нам велено усіх обиськувати. так що я за няця,
щоб мене не заньмати. Шукайте, шукайте! може
що і знайдете,с казав Денис усьміхаючись та,
узявшись у бокп, надіне тую козацькую шапку
на-бакир. та й плюне через тубу., по  моєковськи.

Ну так, що знайдемо! скажуть парубки і
йдуть за Денисом. Той їх і у хату уведе, і у ко-
мору, і на горище, і де є який закапелок, усюди,

них
усе перериє. »Глядіть,є каже, зглядіть добре!»

Щі-ж у перериють, переберуть усе: а як
нічого нема, так і нема. З тим шійдуть у другий
твіро

  

  

    

  

   

   
уєїм, усе покажеть і скрині повідчиня, і у

   

Тут вже не так, тут вже сьміливійше усі
обиськують і по хаті, і по двору. А Денис сам,
пе беручи з собою нікого, полізе на горище, і щб
то! усе там перериє. що ні знайле, чи льон чи
прядиво чи коріньня яке, усе перебере і по стрі-
хам загляда, так хоч-би нитку з  покраденого
знайшов.

Жге, та не усюли-ж і так! У однім дворі,
на горищі. па . Денис знайшов пояс
каламайковий, і показав Його хазяїнові, щб тут

 

 

  
    

  



 

сії

  з ним ходив. »Так і є, козаче! се мій, ще бать-
жівський пояс, я його віддав спнові носити, а той
положив у материну скриню. Так і є! Усе з скрині
забрато: шукайте, зділайте милость, чи не знай-
дете ще чого'є

Тут вже Денис пошле парубків на хату
ськати, а сам забпра хазийство, руки їм звизує,
і старого і малого, усїх ніле до волости. Не знай-
шовши тут більш нічого, ійлуть у другий двір.
Там впять через скільки дворів, впять знайдуть
де хустку, де очіпок або що таке: і усе знаходить
Денис по горищам. Мабуть пильнійш у ськає,
що ніхто опріч його не знайде. Де що знайдуть,
ло і там хазяйство до жодного забирають і пруть
до волосги, і вже повну холодну патирили і лю-
дей і жінок, і дівчат і малих дітей,

Почали їх випитувати, розпитувати, з жодо
ного допрос писати. З кожної семі усик у-в одпо
говорить: з8нать пе знаємо! Бачили усі, що я
лома не був. Батько їх не діжде, щоб я коли па
таке скверне діло пійшов!: Так усї у-в один
голос кажуть, ніхто не признаєть-ся, нічим і до-
казовати. »Що того, що знайшли на горищі
пояс чиї, або де плахту 7 Може який бездільник
порав си, комору викрав та порозкидав веши по
другим дворам, щоб на нього пенї хто ше звів!є
"Так сказав Денис Лискоту п, винимаючиз-за халяви
люльку. та щоб за чудесна була! коріькова, З
кришечкою і з мідним ланцюжком! зГлидіть, щоб
кого напраєно не обвиповатили.

Правда його, правда! сказав голова, що
зібравши у жменю свою «їду бороду, сплів єобі
мовчки та придумував, що я йому на сьвіті
робити? »Правда,є каже: »вппуєтіть людей з хо-
лодної, вони не виноваті: може ї єправди, що

  

 

      

 

  

    

  

  
  

 

      

   



 

нуто. Що за розумний з чорта отееїї Денис!
і логадав ся. Адже я і сам додумовав ся і

з стариками радив єй, так нікому така думка не
спала на розум. Вже єправай що голова росте,
шехай собі здоров буде!

Погуляв леньків зо два по селу Денис, по-
верховодив на вулиці, не одній дівчині тасуна дав
з любощів. не одній рукав порвав, лержучи, щоб
не втікала від нього: не едно-десять навчив паз
рубків пісень епівати московських, що само попе-
ренимав. ходячи по усі не одну пару
розвів. шіб вже було: пайося бити ся:
не один совіт дав голові, що робити з неплатя-
шими  общественного, або манові, загалуючи
підводи на дороги: не одному хазяїну поміг пліт
городити, екі. по хліба ціпом збити: на усі
руки був наш Денне! Поробивши і погулявиш
так, впять потяг він она заробітки на скільки там
неділь з свого села. 1 шоб то жалковали за ним
і халяїни і усі! а що вже дівчата, так міри
нема!

  

 

   

 

  

   

   

   

 

  
 

 

   

ша?

Чи тобі, Трохиме, талану нема, чи хто тебе
зна! Так ла стара Венгериха, удова, евоєму
синові. що ходив на заробітки аж у город і аж
два тижні там поробив, та тільки що там прохар-
чив єй, а до лому нічого і не приніс: так отее-то
мати. журичись. так йому казала. »Усї, усі таки
заробляють і усе дбають на господаретво, та знай
багатіють, а Ти ось ніяк не роздобудені ся нії на-
що, щоб почати господарйовати, як ї люди. Що
уло дезчого небагато після батька. те потратила
женючи тебе: думала. опісля заробимо, невістка
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йоможе. Невістка ж ніч і день робить. а йо зва-
спла ся собі на лихо: треба вам, замієць помочи
від мене, треба на мене робити. Тут пійшіли діти;
хлопчикові вже шостий годок. попав у ревизію,
треба за нього зносити : дівчаточок двоє, робити
ще не їм, а т просять, треба годувати. Та
усе-ж то дай, усе дай! А в тебе, спночку, одні
руки, не надася. Та, я-и кажу. мабуть і талану
нема, Люди ходять на заробітки, або хоч тут, та
усе заробляють, усе дбають: а ти, хоч і тут по-
робиш що, хоч де ії проходииі, а усе тільки про-
кормлениє наше, а щоб по господарству придбати,
так і не кажи. Коли-б епоміг ся, хоч яку-небудь
патику добув би, то у че було, пійшла б
лруга робота, другий і заробіток був би.

зШЩо-ж, мамо. робити? каже Трохим, «Я
й сам бачу, що нема щаєстьтя ні у чім. Роблю,
мамо, до кровавого поту і вже снаги  нестає. Ха-
зийство, дивлячись на мене, шо я собі такий
млілий та сухий, не дуже у роботу приньмають.
Це тобі, кажуть, против здорового зробити У та й
лають меншу ціну против лпругих. Фобині щпро,
не лінуєш ся, і таки, нічого таїти, часом зробиш
і більш і лучче, чим здоровий, й всє від хазяїна
однаковісїнька честь: пе з, є, каже, робити.
А як плата невелика. так і нестає ні на віщо,
тільки пропитуємо ся, а до дому і не кажи, щоб
що принести. Яі-би не жінка робила, то б доси
ходили б ви і босі і голі, і зимою б померзли.

з"Треба ж, синку, що-небудь гадати. казала
мати. "Подивись на людей. та порадь ся з ними:
куди б то пійти тобі. де б то лучче заробляти
Попитав ся б ти у «Ішекотуна: той чого вже не
зна? усе зна. Та Й сьвіта таки набачив є. А за-
робля-ж то по екільки! Вже на-що його мати :
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нійша мене була, тепер же пійди з нею! одягна
як міщанка. Або і він: як вирядить ся у праз-
шик та вийде на вулицю, так куди і писар наш!
А грошей і усикого добра мило він приносить 2
Спитай єя, єпнку, його, нехай бпонараяв, куди б
тобі пійти: або б у-купі з ним пійшову

-- зПитав ся його, мамо! проспв, щоб узяв
мене з собою: будемо. кажу, у-купі робити; як

 

 

 

  

ти, Так і я, не відстану від тебе.є
 

-- "Що-ж він тобі
Але! як се почув. як витріщив ся на

мене, а очи так і засьяли, а сам став як карма-
зин. Дпвив ся. ливив ся довго на мене. а далі
па-силу єпоміг ся сказати: "Як заробляти? Робл,о
каже, зяк і я. то й розживешся. Товариства мені
не треба, шукай шншого.» І пійшов півидко від
мене. Та після сього тільки що хочу його об чім
яченити, то він так і відходить від мене. А кое
лизж у-купі де будемо, то він мені усе у вічи
пригалядаєть-ся. усе приглядаєть-ся: я шоб до
нього, то він зараз від мене. Нехай він собі тя-
мить єя! Він багатий, так і гордий против мене
бідного. Не хочу його чіпляти, булу сам по собі.
Хошб, мамо 7 думаю ще ійти у губернию. чи но
буле Там щаєтьтя.

Ох, спночку
кий же сьвіт? Аж піві
ти нас покинеш? Та як і
Се мов на кінці світа!»

-- зВіжези, мамо, що робити 7 останьне
пійду: не буде там щаєтьтя, не пійду вже пікуди.
Як буде, так і буде. Під лежачий камінь і вода
пе біжить.

"Журила си мати, плакала крілко жінка, а
нічого робити! проводили свого Трохима аж у

   

  

  

  
 

 -ж, мій голубчику ! чи близень»
раста верстов! На когозж

х такудаль прійден У
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тубернию. Чути було, що там збпраєть-ся ярма»
рок о Пречистій, і бува превеличенний,і усякого
купця із усяких місць наїзжає, і уєякого товару
навозять, і, чути, що є людям заробіток чималий,
як кому щаєтьтя випаде.

Дійшов наш Трохим і до губерниї. Допитав
ся, де етановить ся ярмарок. "Народу, народу!
І протовпить ся не можно! Пробираєть-ся їі він
меж людьми, і сам не зна, куди і для чого. Дума.
чи не знайде такого місця, де сидять пого брат»
чики, що шу жо ось хтось його єїп

і што, работи іськаєш,

 

  

 

    

што-аї 2
Трохим зприув, аж то купець, та такий вже

купець, що й бороду голить 1 по панському хо-
дить. Він йому швидче шапку ЗНЯВ, ПОКЛОНИСИ
і каже: -Ськаємо, господа купець. чи не пошле
Бог доброго хазяїна.

М »Честний-лї ти чалавєк, не бездельнику не
аїнивий ?х

оВ-роду не зробив ніякого худа, в мене
і думки такої нема. А робити будемо, як самп
побачите.є

Ступай же за мною.
От ії привів його до своєї кватери) а там

усе повозки стоят тадовані ящики, коробки,
і усе з товаром. і апаковувані. Хазяїн і
приказує: "Смотри ж, как прийдуть звозчики з
лошадями, так пускай запрягають і везуть до моєї
лавки. Вони вже знають, де вона. Ти будь при
них і з ними перестановите усє ящики у лавку
і не атхадіть від товару. Вота і товариш твій.г

Гаяне Трохим па товариша, аж то Денпе
Пиекотун, тільки вже не такий бравий, як у сво-
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му се. 1 одежа на ньому старенька, і не
знать чим підперезаний, і шапка заваляща.

Здоров. брате Денисе, бувіє зараз
одіавав ся то пього Трохим. /Відкіля се ти тут
узяв ся?

Хе, відкіля! Адже ти. і зероду тугоне |.
увши, та прийшов, а я і часто тут буваю.є

Тут екинулись по слову: Трохим розпитує.
який є заробіток, яка ціна у день і як що пово-
лить ся, а Денис мов і говорити з ним не хоче,
скаже слово, мов не ївиши, та й відвертаєть-ся віл
нього.

  

 

 

     

 

 

 

Як я бачу пого, дума собі Трохим. отак
він тутечка ще й гордійший, чим у нас у є.
та, бач. прикидаєть-ся, мов бідний. щоб біль
ціну узяти. Не з черта ж хитрий!

Хазяїн зрадовав ся, що обидва роботники
його та одного села і приятелі промеж єобою,
поприказував їм усе діло і пійшов обі: а ціни

зав, не чому платити-ме Трохимові, чи
чи потиженно.
урив ся було Трохим і пита Денпса. шоб

   

 

   
у лень,

з:
робити 7

"А ураг Його матір бери! Коли не по на»
шому заплатить, то ми й сами себе наградимо.

Держпсь тільки мене та слухай, то будем по вік

 

 

  

им здивував ся трошки, таке чуючи від
опісля і дарма. Ї подумав єобі: »

Хто його зна! і став обхолить обоз.
ось прийшли звозчики з кіньми, поза-

лрягались і поперевозили товар до лавки, позно-
сили, посклалали: аж ось прийшов і хазяїн, роз
щитав ся з ми, відпустив їх. зачинили
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лавку і стали відбивати ящикиі виньмати товар.
Господи милостивий! усе-ж то єрібло та золо
Нема нічогісїнько, щоб деревине або костяне: усе
ерібне-золоте, усе ерібне-золоте! Т ложки, і та-
ріяки, і ножі, і віделки: є й чашки усякі, по-
панєвкому зроблені, і усякого товару ; було багато
й церковного, та усе-й то срібне та золоте. А що
кабатирок. а що серіг, а що перстенїв, так мішки
понакладати можно!

Роботники виньмають та подають хазяїну,
астой усе розворочує та розетавля.. Трохим боїть
ся і дпвити ся на товар, бачачи, яке воно є
дороге; а Денисові і нужди мало, ше як щу

мов сплу у ньому зна.
Хазяїн усе найбільш. Денисові приказує. чим

Трохимуві, бе той понятливійший і моторнійний,
та таки видно, що йому і не первина і він бував
жоло такого діла: а Трохим що? він
ше і у губерниї і на панській ярмарші.
товар бачить. що йому і не снилось ніколи: так
він ії торопіє, і не зна, як за що)

даєть-ся, що непроворний і непоняй
Хазяїн навчив Дениса. як замикать

німецькими замками. Там такі прехимерні
зад відмикаєть-ся. і на-троє розпадаєть-ся, і
його зна, як воно там зроблено! Як пе вміючи,
то й не відімкнеш і не замкнеш. Позамикав ха-
зяїн замки. дав їм кожному но полтининку і ека-
зав. щоб їйшли собі гуляти, куди хто хоче, а над
вечір шоб приходиап на кватирю вечеряти.
ди маші земляки скрізь по ярмарці

Так щб-жУ До Дениса зараз і явили ся приятелі,
та усез Москалів, мабуть приятелі його ще прежні:
і злоровкають ся з ним, і розпитують де був,
і далі стали шептати та на Трохима поглядати
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ве

та щось про його говорити. Сьомустало страшно,
він і відчалив від них. Пійшов на євій базар,
вуппв хліба, огірків, пшенички, диню дубівк
прийшов на кватирю. пополудновав добре. та й
приліг, дожидаючи хазяїна. Не скоро опісля прий-
шов і Денис, і впдно було, що було трошки у
головці у нього, та мерщій і ліг спати: і вече-
ряти не захотів. кажучи, що голова болить.

Хазяїн. прийшовши, дав Трохимові чарку
водки і вечеряти. І щі то за добра страва була!
Борщ з яловичиною. каша з салом. ще й печене,
чвертка  бараняча. Опісля усього хазяїн Йому
і каже: »Отгака тобі плата і харч буде по усякий
день через ярмарок, тільки служп чесно. Завтра
чуть сьвіт ійди до лавки: вийдуть мої приказчики :
щб заставлють, слухай як мене: доглядай, епдючи
бпля лавки, щоб хто чого не потяг: а у ночі
будете почережно з Денисом, у-купі з єторожами,

  

  
 

   

коло лавки ходити, один до півночи, а другий до
сьвіта. Колп що запримітиш або побачиш що не-
добре против моєї лавки, зараз скажи мені, хоч
о-півночи розбулп. Опріч поленної ціни я тебе її
награжу за твою правду, і колл будеш чесний. є

Від щирого серця Трохим, лягаючи єпати,
помолив ся Богуі подяновав за Лого мплосердиє,
що таку йому роботу послав! Харчитись не треба,
харч добра, якої дома і на великдень не бува,
і ще поатинник по усяк день! Десять день яр-
марку -- десять полтинників. аж от пять карбо-
ванців принесу до дому. Слава тобі Господи!
І тутеже обішав ся служити щпро і за хазяйським.
добром вбпватись більш чим за евоїм.
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Почав ся ярмарок. Купці. порозкладавши
свій товар, повідчиняли лавки: пійшли пани
сновати. Ходють, розглядають, приціняють ся,

торгують, купують. Наш Трохим надовив ся на
памів добре.

Дивлючи ся на них, Трохим пильно догля-
дав ся і на проходячих, щоб ійшов своєю доро-
тою а щоб не дуже у лавку на товар заглядав,
бо то вже приміта недоброго чоловіка. Коли ж
було хто єтане биля лавки, та єюди-тудирозгляда,
то Трохим -- без сорома казка такого було
і прожене, бо такий стоїть і буцім-то і нічого:
як же побачив, що сторожі куди задивились, то
тут він потяг, що близче, а сам шмигнув дальше,
За таким Трохим більш усього пильнував: а Де-
ниє ні трохи, бо йому ніколи було. Частісїнько,
як тільки що до лавки пани поназбираються, то

тут ле і возьмуть ся і Москалі і Цигане і Киди.
з ним

 

  

 

   

 

  
та усе до Дениса,і відведуть йогогеть, і усе
шопотять і довгенько базікають.

Трохим було і спита його, щоб то за люди
і чого вони до нього ходють? То аж посупить ся
Денис, та аж з серцем скаже: зЧого ти за дру-
тими приглядаєш ся? Знай себе. Я за тобою не

 

примічаю, не дивись і ти за мною! То мої ста-

родавні знакомі, я з ними пв по городам.«
Хо де їм у болоті служити де. що були усі

такі обтшарпані, обірвані, що гидко було на них
і дивить си!

Раз підійшла циганка, та препаршшна собі
на лихо, мов старець. Ійдучи побіля лавки і море

  

  
гнула на Дениса; тої з нею та у куток, і давай



  

собі щось шептати. Трохим наглялав їх довго,
і щось у нього у животі тьохнуло, чуючи щось
недобре. Поговоривши собі, циганка й пійшла.
Денис окроме собі єпдів, сидів. та й прийшов до
Трохима, ста подивившись на нього довгенько
і каже:

Бідность твой велика. та не вмієш як
з нею еправитись. Щиро єлужиш собі на лихо.
А навряд те хазяїн дасть, що ти б заробив.

- "Як ти його зароблш більшУє сказав
"Трохим. »Адже і тут плата добра і робота не-

 

   

    важка. а усе більш не можно заробити.
з Можно. с
-- зА ЯКУ скажи.  
зПотурай тобі! А єкажи мені, Трохиме. так

по правді: чи пильно служплихазяїну Ує
- зА якоже і служити, як не 30 усею ши-

рієтьтю? Сказано: наняв ся -- произав ся! Я ха-
зайської пилини не хочу, і коли бачив би. що її
рідний брат мій не думає об хазяйськім добрі
і занапаща його, то я б і на брата вияв.

Сполать тобі, Трохиме!є сказав йому Денис.
та й вларив його злегенька по плечу. »Так і по
вік служп, -- розбагатієш є і відвернувсь від
нього, а Трохим і замітив, що він. відвернувштсь
від нього. усьміхаєть-ся.

-- »Шо отее стало ся з нашим Денлеом с
дума єобі Трохим. зАле він тут собі другий, чим
у нашомуселі.

Так собі еплить думаючи про се, аж ось
впять та-ж таки циганка ійде мимо лавки, а Де-

ниє підійшов до неї і каже: »Лурний! йому і не
говори. Ми і самі зробимо.є

А Трохим се й чує. Циганка собі і пійшла.
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Стало емеркать ся. Приказчики почали ро-
зіходить ся: хто у тиатру, хто у баню, хто... а кат
їх зна, куди пиший пійшов! Останьній поприбправ,
вийшов і каже Денисові, як і по усик вечер бу-
вало: »замкни лавку і подай сюди ключі.х Денте
зачиня, приклада замки. окручує, пнішй тугий,
чак аж крекче притягаючи та крутячи. Зовсїм;
оддав ключі: приказчик пійшов. Денпо щось від-
вернув єя, а Трохим тихесенько, крадькома по-
мацав замки.. «Що за недобра мати! хоч-би тобі
один замкнутий! Усї три висяті Денпе же
довго силкував си, замикаючи їх. Так такий-то
Денис!

Тілько що так собі Трохим дума, аж ось
Денис і каже: "Піди ж. товаришу, на кватирю та
винось нгвидче вечеряти, та лягай єпати. Або,
знаєш що? там душно, я пробулу усю піч на
калавурі: не приходь, З лівночи, спи собі. Одна-
ково мені єпати не "хочеть-си, прокалавурю сам
усю ніч.«

-- зОсьощо воно означа! Тривай аа
думав собі Тро:

  

 

    

 

   

є цо-
мої пійшов тихою єтупою, поки

спершу: як же зайшов, що вже Денис пого не
бачить, так тут віже нічого робити. єтав підбігцем
поспішати, та мершій до хазяїна. Як на те,
зяїн дома і, накликавіши гостей, поштує їх чаєм.
Тут Трохим, увішедши, прямо і росказав йомуусе,
як він за Денисом запримітив, як що робилос
і як він буцім-то лавку замклув, а його відтіль
відпроторив.

Хазній, почувши усе, спершу було злякав
ся так, що аж цоблід: далі став дяковати Тро-
химові, що він такий вірний, і підиїс Йому аж
дві чашки чаю, солодкого та пресолодкого, усе
таки дякуючи за його правду і чесную душу

  

   
   

  

  

  



рео

М тут-же мерщій послав знайти приказчика з клю-
чами. На-сплу де-го Пого знайшли. Хазяїн вихо-
пив ключі, засьвітив лихтар, та сївни на дрожки,
мершій до лавки.

Підбіг, оглядів, аж так і є! ні один замок
не замкнутий! Почав кликати Дениса, а Дениса
і духу нема.

Мабуть що він і спдів усе біля лавки, та
як побачив хазяїна з лпхтарем, догадав ся, що
се щось недаром, так і притаїв єн тут де і не
озпвав ся. дожидаючи. що з того буде.

Хазяїн ускочив у лавку.. слава тобі Госпо-
ди! усе ціле, усе благополучно! Злодій ще не
починав порати є: жилав глухої піво
ночи. Пі уєї замки, як єлідо-
вало, тут-же із єторожів ваняв двох, щоб від його
лавки не віліходили через усю ніч. і вернувся на
кватирю.

І щб то вже лякував Трохимові! Аж поці-
лував Його, що відвів від нього таку білу і заз
злалегідь сказав про таку напаєть. Далі виняв
ціякового, і дав йому, і каже: Не по подтиннику
на день буду тобі давати, а від сьогодня по щіл-
ковому. Одпуєкати-му, награжлу, как сам знаю, за
то. що тп єсть чесний чоловік. Старай си і упе-
рел: шоб замітиш, що почуєш, зараз мені еказуй!
Тепер не ходи до лавки. щоб тог бездільник не
зробив тобі якого худа. Там є авурні.

Як же почули анці. що три лавки
обікрадено, так тога їн ще більш дяковав
Трохимові, що остеріг його. «Було бує каже, »се
і мені. Там же, хоч і багато узято, та не на ве-
лапку су а у мене хоч-бп і небагато чого поз
тягнув. так усе б тисячів на які десятки.
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"Трохим так таки і думав, що з злодіями
певно був Денис. «Господи милостивий !« лума
собі: зяк то швидко чоловік розлелащів! Який
був бравий парень. так що луччого його і не
треба, а тепер зові збезлільничав ея!х 1 після
тієї ночи він його і не побачив вже.

Раз єодить "Трохим біля лавки, дивить си:
ведуть рештантів. і попередуі позаду їх салдати
з оружжами. Приглядаєть-ся Трохим, аж омейо но-
ми іпде і Денпо. »Доживог честп!« подумав Тро-
хим, і егало йому зкалко земляка. Підбіг шви-
денько і подав йому, шо там лучилось, на його
заключениє. Шб-ж Деппс? глянув бистро, бачить,
що се Трохим. -- як заєкрегоче зубами, а очи
мов запалали, як кине ту милостиню геть і с
зав: Щоб було ти лучче пропав, чим мене
чити у такій нарузі!. і пійшов собі не огля-
лаючись.

-  Фосказав се Трохим хазяїнові, а він і б
"Переловили тих усіх, нгто лавки обокрали, узяли

і нашого Дени На нього доказують, што он
зоними за-одно і хотєл навести на мою лавку,
чакоон ні у чом не признайоті-ся.

Покінчали ярмарок. Розщитали соусі:
зяїн розщитав і Трохима, і на усякий день даючи
йому по цілковому, при прощаньні лав йому
сто рублів і Озьми Трохимушка! Ти мн
на десятки тисячей спас: благодаретвую тебе.

От уже Трохим зрадував ся! Та і як
пак! Скільки він грошей принесе до дому! З-ролу
но заробляв по стільки! Спаси-бі, що хазії
золотими, так їх можно так заховати, що ні
тублю і ніхто не примітить, що в мене вони є,
а цілкові окроме положу. От узявим золоті по-
зашивав у онучу, а ерібні які були, цілковіі
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  полтинишки і мілоч усику, Та шозашшвав у полу-
ї, так що і пізнати не можно було, що є при
у троші.
Зібравшись, так ї пійшов губерниї і не

кудизж, як прямо до дому. зЧого вже по другим
місцям ходити2. думасобі, дорогою ійдучи. (Спаєп-
бі Богу, заробив добре: буле з нас зо веїх. Зараз
куплю шкапу. справлю віз, і пійшов луччий за-
робіток. чим від пішого! Кінці накуплю льону,
нехай пряде: нехай наньмичку нашьме, у двох
більш нароблять. Матері булу усього постачати,
чого забажа. Нехай, коли доспо бідкалась, нехай
на старости у розкоші поживе. Літочок приолягну :
на зиму дровець роздобуду і усього придбаю.
і будемо жити, гадки не маючи.

Сердешний !

   

   
  

 

 

   

УА
Івдеть він так єобі. ійдеть. поспішаючи до

дому, щоб ралість їм принести, що Бог шастьтя
лав, і вже верстов з пятдесять зостало ся ійти
до села євОг як зпрк: доганя Пого.. ХТтоЗкУ

Денпе! Як узлрів його Трохим, так і руки і ноги
опуєтили ся, і у животі похолонуло, серце так
і трепечеть-ся, 1 луша шось недобре почула. Не
зійтись з ним не можно: по одній дорозі ійдуть.
Пійти швидче, щоб не нагнав. покп до села: а у
селі можно пересидіть денг, поки він далеко зайде;
так Трохим бо, стільки пройшовит. вже притомив
ся. і як би ні поспішав, Денпе його нажене, бо
він здоровійший і привичний більші ходити.

Бачить Трохим, що нічого робити, подумав:
Щі-жУ Божа воля! не буду з ним ійти, буду

    

   

  

  



  

   собі окроме дер те: буду приставати, не по-
спішаючи з ним. то він і відвижеть-ся від мене.

Ійде, ійде, як ось Денис і наздогнав його:
вдарив по плечам і каже: зЗлоров, товаришу! Не

ковід мене
Здоров. Денисе! де се ти взяв сн?

А ти думав, що Денис вже став безліль-
ником, пійде на каторгу. так отсе швидче біжиш
ло дому росказати про мене, що я попав ся!

- Господь з тобою! Яка мені нужла до
тебе? Я й бам жалковав. побачивши тебе у такій
нужді.

зКалковав у ти
- Дале-бі. що жалковав. Ні ти мені нічого,

ші я тобі ніколи: так чого нам? Скажи мені
на милость. як ти викрутив ся?

Тут Дениє так глянув на Трохима, шо у
лого усї жижки задріжали і у душі похолонуло.
Далі і каже: -

Викрутивсь? Коли-к на мене  напраєно
сказали! хиба не бува на чоловіка наговорів У

- Як то без того! Ти-ж мене повеселив.
що ти пе був з ними.

"Хиба: я озаодіяка (який У га
крикнув на нього Денис.

-- Та хто про тебе таке ду
па Бога!

Т замовклпо обидва.
узкупі.

Геть-геть Денис впять і одізвав ся
і, т

ле він

  

 

  

  

  

  

  

  грізно

ау Згляш, си  

мовчать, їі ійдуть

 

до Тро-
таким СТрашіним голосом, неначе зопеїм  

 

з"Ти думаєш, щоя через твої замки пропав 7
-- Через які замки?
зЧерез такі, що думаєш, я нічого і не знаю У



Рон

Богоз тобою! Я пільки чув про єї замки,
та й забув зараз.

Забув?! Забудеш ї еправди.« І впять за-
мовкли.

Іпдучи так довгенько, переходили через не-
велике село. Трохим тут мав знакомого і хотів
було зайти відпочити. зНе треба свого! вже
крикнув на нього Денис, а плохенький Трохим
і послухав його, боячись, що як він був против
нього у-троє здоровійший, так щоб не зробив
якого худа. Так думав собі Трохим: Не буду
його сердити ; буду піддавать ей, нехай вередує,

поки до євоїх місць дійду: тег;
від нього.

Перешедши те село, Денис звернув з до-
роги геть під лїсок і Трохима покликав за собою.

Оттут відпочинемо!» єказав єїдаючи Денне
під груш Лавай, чи є що в тебе? так пообі-

 

 

  

     

   
  

  
даємо або пополуднуємо.

-- А щб в мене єУ є зав Трохим і достав
з торбинки хліба, тарані скільки та огірочків.

Дение достав ізеза халяви ніж престрашен-
ший. Трохим, як побачив його, так морозом об-
дало. Денпе розпорядку жов сам усе придбав:
лїба відрізав собі попереду. далі ткнув шматок

ї Трохимові. Теж і тарані собій ччої узяв. й де-
що і огірків кинув. мов собаці. Трохимові. Сей
усе терпить і мовчить. та дума: Донесп мене
тільки, Господи, до дому! Цур тобі і зо всім!
знатп тебе не хоч

Знаєш що, пане брате?  наївшиєв, став
казати Денис. Цур йому у день ійти. Будемо у
день віддихатп: бач, як душно! Нічю більш прой-
лемо, і дальше станемо. Як отсе відпочинемо,
а вечерком зорею та холодком нічю моткемось,
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так ми після завтра і дома будемо. Лягай та епо-
чивай, поки ло вечера

Лягапо хлопці. Заснули добр Над, захіл
сонце: прокинулись, пополудновали -- і усе таки
Трохимової харчі -- і пійшли.

-- У тебе, бачу, і нема нічого для дороги ?
спитав Трохим. -

А де я у чорта що озьм
робив було чого трохи, так ізтрис, у Тім анахо
темськім оєтрозі сплівит: а заробити більш ти
не дав. А було б ії на твою долю: гадки б не
мав!

  

2 Коли що й за-
      

 

-- Ти мені, Денисе, на-вдивовику! Чи та-
кий же ти був у нас у селі» Се ти, ходивши по
усім усюдам, набрав ся такого ду

Цить, мовчи, не твоє діло!
Т замовкли,і ійдуть.
Через скільки там пройшовти, " Денис

впять і обізвав ся: ЗА що. товаришу? поперед
усього жінці роскажеш. а там і до голови пійдетш,
ї по усьому селу будепі проповідовати, як Денис
«Тиекотун хотів лавку обікрасти, і як ти остеріг
хазиїна, і як Дениса з острога під калавуром во-
дили к допросу.

-- Ні, Денисе! не знаєш ти мене. Се єтра-
мне діло, щоб про кого таке роеказовати. Нехай
тебе Бог у єїм ділі простить. й ти пекаєш ей
і покинеш екверне таке діло. ЩоежУ спіткнувся,
та й схаменув ся. А росказовати не моє діло. Не
тільки жінці, я й сам молю Бога, щоб я забув
про се: бо, кажу, ти покаєшся.

со ЗА якоке? Вістиме діло, шо покаюсь.
Так і почну молебні наньмати. Так грошей бо
нема. не добув ся: хиба ти мені дасп А що,

    

  

       



 о

Трохиме! скажи по праваї: багато тобі хазяїн дав
за те, що ти про замки йому обявив?

27 Та не язж те обявляв. він сам до-
знав ся.

Та як собі там знаєш, а виго вірно дав таки
щонебудь.
  зния, відпуєкаючи, шілкових

з пару.

  

заробітних. Так екільки несешдо ломуУ
! казав Трохим, а сам так

  

 

- Хто його зна!
і трусить ся, боїть ся: бо ніч. їх двоє, і Денис
здоровійший його. Я таки гаразд і не лічив: зло-
жив, та й пійшов.

Мабуть багато, шо ніколи було й перелі-
чити? Чи поділимо ся ж зо мною?є

Щоб то як?
Так як ділють ся, шо-полам. Чи може у

віддаєнУ (У єполать би парень був, як-би усі
віддав!

-- Що се ти, Денисе, говориш
промовив Трохим, бачачи. до чего
ходить.

Та пу, цур тобі і з твоїми грішми, тб
абуть у тебе їх до спина, що так злякав си!
поще й се роскажені, що я дорогою мав тебе

обіарати
- Та милость, не думай тако про

мене, Денисе бі казав. що нікому пе скажу,
і побожусь усім і заприсягну.

Ану побожись!
1 Трохим почав божити си

страшно було слухати.
А заприсягни е Дение і подав йому

жменю землї: зз'їж тою усю!
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Трохим, як з щирим серцем, не боячись
нічого. і лумаючи таки, щоб нікому ні слова
не росказати. меню земалї. усе потроху ков-
таючи.

Ну так, тепер товариш, Тепер певен і я.
Фттак-то Денис усе заїдав ся з Трохимом.

Чого небудь, то й привяжеть-ся.г Трохим жо, як
був собі плохійший, то усе й подавав си, і таки
не без того, шо й бонв ся його, шоб чого не
зробив йому худого.

Так їйшли ніч: ранком єскільки прійшли,
сонечко ще не дуже і підняло ся, а вже стало

кріпко пекти, то вона звернули у лїсок, та й по-
лягали спочивати.

Як підняло си сонечко, щоб то вже жарило!
Ні вітер не дихне і ніщо не колишеть-ся, так-
так що ледве дихати можно. Наші хлопці Хоч і
заснули б лак не можно піяк і улежати! Як
припече со місця пе знайдуть. На взліст
сонце є, аковони зайдуть у гущиню, так
там ще й гірш: пі відкіль прохолоди ніякої,
льки що зверху палить і малесенький вітрець

не проходить. Знайшли воду, не відіпють ся:
тяжко вже їм і дихати! Викопають кожен собі
ямку: приляже туди. то трохи йому і легше,
можно холодом трошки лихнути. Зогріють сяі туту
тереходять на друге місце: та так виморплиєв,
так зпемогаись, що не здужають і поворохнути
ся. Цілісенький день ні риночки ж то!

Аж ось дуже ко вечеру жара затихла трохи,
товарні наші піднялись, здихнули слободнійш.
поїап чого було і пійтшли.

-- Яконе полінуємо ся, каже Трохим, то
сьвітом і дома будемо. Від сього лїску до пашого
села тільки двадцять верстов.
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1 велія милость, що будемо. сі
лільки не відетавай, Ти

епішай.
От як ійдуть і веретов єїм учистили, з по-

лудня єтала показувати ся мов стіна чорна; далі
від неї стали відлілятись. мов клубки. густиї
хмари з золотими від сонця кругами. Клуби вють
ся, до купи збирають єй, і єтіна усе впсченько
пілбираєть-ся. Сонечко за тучу єховалось зараньнє.
і птиця стала збпратись і чогось жде на себе.
Самчики ззпваюті самочок і як можно спішать,
у кого є діточки, так де них: а которі собі
апіші, так полетіли ховатись. Де далі, де далі усе
стиха, ні травка не колишеть-ся, усе чогось жде
великого. страшного! Далі сталоі гуготіти далеко-
далеко, мов клекоче море або гуде великий вітер
здалеку або єпала велпка людей наїзжа, що ще
злалеку земля під кіньми стугонить. Бапекавка
одна тільки і показуєть-ся, а сонечко зовсїм зай-
шло: хмари спуєтились. так і не впдно нічого.

А шоб будемо робити? став казати Денис:
як ми пійдемо У Скоро зовеїм буде темно. Страшно

без дороги йти.
-- Аж оон омаячить лі

поєпішаймо туди.
Де лїсоку Я ні Лого, і нічого не бачу.
- Ои як блисне блпекавка, так від дероги

на праву руку. Ходім мершій: усе темнійше
становить ся.

"Вонц поспішають. Підняла си і стіна. Стало
зовсїм темно. Поки не блисне, то нічогісінько і не
бачуть перед собою. Стіна гус чорна, страшна
надвинула і простягла ся вії єходу до заходу.
сонця, і із уєїх мієць блискавка знай блиєка.
Трім гуде з переливом, мов де по городам громадне

ав Денис:
е опристаєш. ШПо-

 

  
 

 

  

   

 

   

  

   

  

 

зав Трохим:

 

 

  

  

  

 



  

жаміньня качають, і ніше, мов упаде, стукпе, та
й замовкне.. а тут луна і загрехотить по усьому
небу, по усім куткам сієї великої хмари. Замов-
кнеть же грім, так чути, щось гуде-клекоче, бур-
лить страшнійше самого грому... А блискавка
безперестанно! 1 як блисне, так після неї пуще
нічого не видно.

»А де ти, Трохимо?є казав лріжачи Денис.

зОзьми мене за руку та веди, я швидко ваду.
Ніг не підволочу !

-- Держись за мене! каже Трохим. Тут вже
недалечко. Ой від блискавки видно. '

Та я бо єїєї блискавки боюсь. (їх, коли-б
швидче до лісу! Бач, яка єтраєть ійдеть! Ось і
дощик... Ой швидче, швидче, поспішай !

Зовсім повис йому на руки Денис: і Трохим
сам утомив си, і його волочо ; через велику єплу
дотащив його під густе лерево, положив, сам
звалив ся...

Тутоже і уся туча надвинула як-раз над той
лїс усюди небо покрила як саме чорне сукно;
хоть екільки хоч диви ся, пічого перед собою не
побачиш ніяк! Заровіла преєтрашениа бури, шу-
мить під небесами, носить си по полю, упираєть-
ся у ліс, преть його, мов з мієця хоче його
ешихнути і зомняти овсї: гольляки трітшать. лама-
ють ся, падають. Тут щось страшно загуло, аж
сьвітить на увесь ліс, грім покрило.. і разом
теп!.. впало, аж земля здрогнула! А тут грім як
загремотить, і впять земля задріжала!.. А тут
впять такий-же євист і шум. і впять щоєв-то
впало, затріщало!.. То буря пораєть-ся, вікові
дуби валя мов прутьтя! Як же хлине дощ і вже
не ійде, а льє; по лїсу шумить, з гор біжить
річками, клекоче.. і від неї, і від бурі. що буш

  
    

  

 

   

  

  
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

  

 



оз "ТАМИ

і від грому, шо так і розриваєть-ся надголовамії,
шум такий і грохот. шо єтрашно і згадати!
М тут бапекавка червоним огнем очи заєліплия.
Именно преставлениє сьвіту!

Денпе ні улежить, ні усидить, і не постоїть
на одному місці. Ходить, перебіга з-під одного
терева під друге, руки ломить, сам себе не тя-

Трохиме, Трохиме! ти спиш, не боїшся
так голосно з остраху сказав він.

-- Ні, я не сплю, та й не боюсь нічого.
Грім убєть!

  

     

  

   

-- Воля божа! Я се знаю, та хоч і лей

та молюсь Богу.
Хпба-ж він і помилує, як йому мелити ся

 

Ух! як затрішало у лісї впять!
-- Помплуєм тільки покай ся.
Як покаятись такому грішнику У Як мене

Бог може простити 7
-- А шіожУ Кай си від щирого серця, твої

гріхи не які великі! ти так грішен, яко і усяк
чоло... Господи! шо се?

Тут вони впали обидва на-вколійи
Огненна стріла прорізала усе небо і як оком

моргнути, вларила у те саме дерево, під которим
попереду єтояв Денпе і отее прийшов до Трохима,
Дерево превисоченне було: його так ло половини
у мілку щепу розбило ї усї гільля стерло і змяло,
так що і сліду їх не зосталось.

На-еплу підняв ся Денис се від них. до
зони стояли, теж під деревом, було не більш як
саженів з десяток.

Очунявши трохи, Денис у
руки і став прохати: Ходім»
нас Бог побе

  

  

  
  

 

 

  

пив Трохима за
ходім відсіля! ТУТ

  



   -- Кудиеж ми заховаємось" каже йому Тро-
хим. Бач, яке лихо по усьому лісу? Отто грім
запалив дерево : бач, горить? Адже і далеко від
нас. та Й по. усьому су така халепа!

«Ой страшно, страшно! А то хто сидить та
диВить ся на мен:

-- Бог оз тобою! нема нікого! Молись лучче
Богу!

зМено і Богоне помилу
Ох, лице запалило!

  
 

 

 

  

 

Ти думаєш. я та-
кий7.

 

-- Помплує, молись, кажу, та кай ся!
зДе вже мені покаятись? Я той, щоб ває

обкрадав, не було другого злодія у сеї... сб моє
діло! Моне підводили пругі.. Я обкрадав васусіх...
передавав Циганам. Москалям.. брав гроші та ба-
гатів.. лавки обікрав. вивертів ся! Хотів і тебе
лак, як оттого, що єпдить і дивить ся грізно на
мене...г Так казав, не тямлячинічого, Денис, і бючи
себе в груди кулаччам.

Тут разом як осьяє їх блискавка, як хрясне
грім, мов небо на них вцало!.. обидва вали не-
чуственно. Трохим, підпаливводою від дощу,
трошки очуствовав ся, бачить: Денис біга коло
нього, руки лама, блідний як смерть і не тямлячи
сам себе, кричить: -Я не тільки злодій, я п душе-
губець! зарізав нищого.. мав грошей у нього
знайти.. одежу свою закровавив.. а він онде сва-
рить ся.. Господи! і Ти мене не помилуєшУх

1 став бігати як не о своєму умі. Спомігоея
трішки "Трохим. підняв єї па поги, став його
розговорювати. щоб прийшов у чуство.

2 Ні,є кричить Дениє: змені Богсмертьдаєть...
мене грім убє.. Я злодій! Я прикидав ся добрим,
на других пеню зводив, тебе мав зарізати, щоб

твови квитки, п. з
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ти про лавку у селі не росказав.. тепер кажи!
Ось-ось мене Бог овбє: роскажи усім, який я.є

-- Та Бог оз тобою, Денисе! щоб се ти ду-
маєш повір не мені -- Богу сьвятому, що як я
побожив ся, так і не збрешу: буду держатись
присяги, і тебе не попрекну ні у чім.

Тут-же Трохим його розва а грім
лак і ройотить, а блискавка аж очи палить! Як
стукне, як грякне, як лясне, як затріщать дуби,
як запала ле верх деревини якої. як шарахнуть
гільля, -- тут Дениєі стане вні-ума, і впять євоє
росказує, шо він душегубець, злодій, прикидав ся
добрим і усе таке. Далі приставляєть-ся Йому стаз.
рець. шо сварить ся на нього, і він почне росо

вати, як убив його, і усе каже Трохимові :
усїм се роскажи,. нехай бережуть єя

 

   

  

  

  

 

  

   

 

мене.с
Тремів, торохтів грім. лалі став єтихати, бо

туча вже перейніла. Затих і дошк, тільки блис-
кавка не давала нічого розглядіти, далі і та
потрошку, усе тихше, усе менше, далі вже банека
тільки здалеку

Роздивив ся Трохим, аж вже стало на сьвіт
заньматись. Ходім, каже, Денпсе! вже мп неда-
лечко від свого села. Ходім пгвпаче.

зБратіку Трохоме!. каже Денис, не єходячи
з місця: боюсь ворухнутись! усе мені чуєть-ся
грім, усе мені бачить ся Той анахтемський ета-
рець!.. Трохимочку. голубчику! не росказуй ні-
кому нічого

Впять Трохимові требі
розговорив його, пійшли,

   

  

 

 

 

  

божить ся: сяк-так

  



 

 Що досьвітком, шо вже й сонечко зійшло,
їйдуть і усе поспітають. Дениє через усю дорогу
хоч-би пару з уст пустив, усе задумавшись їйде:
далі як крикне: »А лучче б мене грім убив!

-- Богозна щіб ти споминаєт! сказав Тро-
хим і глянув на Дениса, та якав очи
я ар горять, і сам розлютований мок зьвір
який. А усе розговорює його: Будь весоленткий,
каже: вже тільки пять верстов зоєтало си, се
вже наше поле.

Тільки пять верстов Тільки не видно, як
з ким-небудь пострічаєм си і мене віддаси! Про-
мадай же ти одиніс Та з тим єловом і повалиб
Трохима, і паєїв його. Х

Бог зпа.. що ти... Денисе, робиш! сказав
стогиучи "Трохим під Денисом: далі став проси-
тись: »Пусти мене, братіку, голубчику, соколику!

, велике слово, нікомунічого нес С! Возьми
собі мої уєї гроші, що тут зо мною, тільки не
губи душі євоєї і моєї! Не спроти моїх діточок,
ме вбивай за живота жінки. На кого моя єта-
ренька матінка зостанеть-ся 7 Братіком. батьком
рідним буду тебе цілий вік звати! Не дай менї
без покаяния вмерти! Дай же мені хоть часи-
ночку Богу помолитись

зПомолиш єя і на тім сввіті! лютуючи як
зьвір казав Денпе, одною рукою держучи руки
"Трохимові і коліном його надавиви, а другою
рукою достаючи із-за халяви ній свій: так як ні
поспіша, не справить ся однією рукою. А Трохим
знай просить ся: здихнув і каже: Господи мпло-

  

  
  

       
   

 

    

 

   

 

 

 

 

  

  



о

стивий!.. Не песо Бог нікого, щоб хто свидітелем
був моєї безвинної смерти!

Тут підкотило ся перекотиполе від вітр.
ло сямого його. Він глянув жалібно, та й каже:
Нехай єє перекотиполе буде есвидітелем, що ти
мене безвинно погубляєш!

Нехай євидітельствує, скільки хоче! Знав
же, на кого і послатись« казав регочучись Дение
і рознимаючи ніж зубами, тої ніж. яким усю до-
рогу краяв Трохимів ї пропитував ся.

- Господи мплостивий ! прийми мою лушу!.
ЗКіночко.. діточки ату

Денис змахну хотів щось регочу-
чись еказати.. так ангел божий. щоб не дати йому
у сей час насьміятись, хлипнув йому у рот брато-
вою кровию і. принявши душу безвинного пра-

поніс її прямо на небеса. . 0 405.

   

   

  

  

 

   
 

  

 

Прибігли двоє пастухів від черели і обявили
голозі, що у такім і такім місті лежить зарізаний
чоловік: а хто? вони а ляку і не роздивились.
Голова зараз самих надежних людей поєлав. щоб
біля того зпрізаногокалавурили і щоб нї самп до
нього не підходили і нікого не допускали: а єтане
хто навязуватись або що такеє робити або ка-
зати. то його, як подозрительного, узять і до во-
лости привести. Тут же написали лепорт до зем-
ського єуда об такім случаї. що оекоропостиїно
вмерший, зарізаний чоловік, по имени і прозва-
нию нензвістний, лежить благополучно на тім
самім місті, де пого емерть постигла.є

Де-які з зяйства пійшаз села на заро-
біткп і ще не повергатлсь до дому, та жінки їх
і нічого, ї нужли нема.. Трохимова ж жінка і маті
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 що то! почувши об єїм, у-в один голос крикнули:
зх, лишечко! се ж Трохим, певно Трохим 1 за
здалегідь стали голосити. Серце звістку подало!

ШІ те вже вони пребпли голову, щоб по-
зволив пійти огляліти, і коли він, такохоро-

шенько його обмити і вбрати, й коли можно. і Ло
дому привезти -- звісно, жіноче лїло: воно не
знають порядку. Голова -- і не дай Боже нікому
і підступити, крішко на-крійко запфетив, поки суд
ше виїде ї не розвяже йому рук!

Ажоось па другий день явив оси у є і
Денис, Та шо то одягний! Іще лучче усе собі
посправляв. у чім попереду ходив. Веселий, го-
ворливий. жартує з усїма. кого пострі! Бачить,
що люди зіходять ся усе до волости, і він туди.
Пому й росказують, що знайшлизарізаного: а вії
зараз і не втерпів і питаєть-ся : з Щі його
жінка та мати кажуть ?є

-- ЧиїУ дивуючись пита його голова
Адже ви. чи хто пак казав У... що. кажуть,

ло Трохим У
-- Що не звістио і нїхто з нас об тім і не

в, не те, що казати. "Гі омало їх повиходило
зоємла на заробітки? Може ще і не наш.

Хто ні єсть. нехай собі лежить, поки зве
зав сьміючись Денис. ЗА хто зарізав,

  

   
  

   

  

 

  
   

  

 

  

    
   

 

демо,
евидії 5

Де-икії молодці тут були, так яж зареготались

0, щоботебо з Денисом! Вже хочошо,

ку й приставить. Дезк таки у чистому по.ії

коли норав си, такосамоназгам...

звоник. Само справнийприбіг, і за-
раз крикнув: «Гає мйортвос тло"

На місті, ваше благеродиє! одвії Лаб

  

    

  

  
 

  

 

голова.



мо ВВ

-- Писар! одбери понятих чесних людей,
возьми з них присягу і веди до тєла: я сейчає
буду. Голова! ійди за мной.:

Увівши голову у хату, защепнув ся і став
його розпитувати, чи нема на кого якого сомні-
ния, хто що казав при сьому ії,

Голова, як мав Дениса за чесного, то і не
сказав, як він було проговорив ся, і не забризкав
його. Так і зостало ся.

Під'їхав і аїкар: заприсягаиі поняті. Справ-
ник побачив меж ними Дениса і каже: зЗачим
же в понятаї та такого молодого парня поста-
вили Тут надобно добросовістних стариков.«

-- бе, ваше благородиє. казав голова, хоч
і молод чоловік. а у нас з стариків нема такоги
розумного, розсуданвого. понятливого і як то усе
умно розбере!

Се ж голова казав еправникові тихенько.
сам усе погаядаючи на Дениса, а тей і бачить.
Як же справник, почувши се від голови, сказав
голосно, і собі дивлячись на Дениса: зхарашо,
подавай його сюда!с то, сеє почувши, Дение кріпко
поблід, а справник і запримітив, і буцім і нічого.

Зібрались усі ло місця. ле лекало тілої
справник велів понятим євидітельствувати, чи
мема боєвих знакі

Та нема!
Ле вони будуть?

й амінь.
Справник замітив і єе, і мовчить.
Оглядаючи. знайшли, що поли у свити на

кінцях повирізовані. і як біля того знайшли гри-
венничок, так і логадались. що у свиті були гроші
та винято. Якоже роззуай чоботи і онучі, то ї
знайшли зашитих аж пять золотих. Тут Денне

     

  

 

кнув Денис, здалеку єтоячи.
Тут разом різонуто ножем, та

  
 

 

 



 

ової забув ся, та аж скрикнув: оБач, і не при-
знав ся!» Та сказавши се, схаменув ся, зирнув.
аж справник на нього ПИЛЬНО дивить ся, -- так
він і не знав, куди йому очи діти: заморгав,
поблід, та швидче меж народ. Справник ще
змовчав.

Як ось настигли жінка і мати Трохимові:
за ними учепив ся і хлопчик його по шостому
тоду. Ще й не дійшли гаразд, а вже жінка і пі-
знала, і крикнула: »Трохиме, Трохиме, мій Тро-

Їх ії припала до нього матірю. а хлоп-
чик, звісно дитина, плаче та кругомйогооблазить
та дивить ся.

Справник було повелів відвести їх, щоб не
мішали ліло робити, а далі і сказав: 2Пускаїй
они Його оплачуть. Кров не вода. Ми своє дело

 

  

  
успіємо справити. І став біля них з лікарем, а
Ленше, як то привик хвастати, що усе поперед

 

сїх і усе б то до панів рівнятись, так і тепер
став побіля справника.

Т якоже то дуже голосили і жалібно приго-
ворювали над Трохимом! Мати каже: зНа кого
ти мене, мій синочку, лєбедику, покинув, ніщедіши
на заробітки? Хто мене, стару, немошну, догляне
Лучче б мені смерть заподіяно « і уєе таке:
АХ жінка приговорювала: »Промов, мій Трохи
мочку, Хоч одно єловечко! Дай мені порадоньку
як мені без тебе з дітьми бути Промов слово,
скажи, хто розлучник наш? Покажи, чі не було
якого євидітеля, як тебе замучували, як ти душу
Тосподувідлавє

зА се, мамо, щб?« крикнуло опя, граю-
чись з чим-то, що вшняло з батькової руки.

Справник. почувши се, сказав Денису, щб
край його, надувшись, та на-бакир шапку маючи,
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етоя!
сюда.

Посмотри, піто там

 

кос. і

   

Ление пійшов, виняв, подивив ся, здрігнув
увесь, зомняв у руці і кинув геть. Сам оже то

лїд, поблід, як стін:
зЗачим ти б

справник. «то там
зТа ї

бурян,є
грусить.

-- зКакой бурянУ покажи сюда!є
Бурян.так, трава. Мабуть, як покійник вми-

рав, так за траву ухопив ся, так вона у нього у
руші і зостала ся.«

"Та какая-я: то трава 7 Покажи сюда.є
Так допитував ся справник, бачачи, що Денне
ії з-за того ні з-за сього уєе більш. усе більш
мішаєть-ся.

"Та так пе..пере..Коти..поло, ледве промо-
вив Денис. зі

Тут хлойя ухватило переки
те прикотило ся туди їх багацько, Та й показує
Ленисові і "з дуру: (Ось, дяльку, ще таке!
Їх багато коло т

  

 

жив: крикнув на мого
такоє 7 Покажи сюда!

ого, ваше благородиє! се та
Денис, а самого мов лихораді

    

   

  

  

  

пиоле, що як на

  

  
а. Вони мабуть бачили ує

Брешеш є (крикнув Денис, відіпхнувиш
  

бе. і вже не тямлячи що й ати!
нього Богої розум віднив і нон

хлиїщя від с
Такото вже у
попута

-- зПоано крикнув еправиик. Говори
тепер усю правду! Ти знав. що на мертвому побоїв
нема: ти жалкував, що він не признав си об
лютих: тепер боїшоси перекотиполи! Говори, чого
шо боїшся пого Росказуй, какодоло було!с

Денше ї сюди і тули, і відбріхуватисьби їи
такосправиик на уєнкому слові так його і пійма,
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і тільки що покаже йому перекотиполе, то Денне
так і затрусить си, і помертвіє. А далі -- нігде
дїтись -- у-во веїм повинив ся: за віщо, і через
віщо, як він зарізав Трохи: якої, сердешний.
здав ся на перекотиполе: як. утікаючивідтіли,
щоб обмити кров, усюди по цолю чіпляло ся пому
за ноги перекотиполе. І як-би не воно тепер, та
не хлопя з ним у вічи прилізло, то може б ще
і олбрехав ся.

-- зТак вот какой омобездільник!: сказав
справник, а далі напав па голову, і каже: зак
ли сьмів, голова, назначити у поняті такого ло-
лачого 7 «

-- Шодеж, ваше благородиє! приступив го-
лова, а ним ї усі поняті, усе старики. сїді ті
чеєні: він у нас чесна душа, нікому нічого. Бо-
ли-б усі такі були, то б і добре б.

-- зНе булозж у вас у селі якої шкоди, і па
кого ви думаєте?є спитав ся справник.

-- Щочк? али люди: хоч часом і була
школа, так се не він. Йк обіськовали, так віп було
де сам ворівські вещи знаходив.

- зГовори, признай ся. ето троє дєло
крикнув справник до Дениса.

Той як затрусив єї, і повинив си у-во веїм,
що як почав з курей красти, та бачачи, що гро-
шики перепадають. так віної дальні: як зазнав
си з Москалями, що великі промисли робилиі по
веїм усюдам крали, та з Циганами, прирожден-
мими злодіями: як і де а ними і кого обікрав. --
усе роеказав: далі і старця пемешного зарізав.

ючись у нього грішми ноживить ся: усе це
п ресказав, їикопа других пешю зводив.

Поди, єлухаючи його, такої виахнулись, ла
б шоли руками вдарили і кажуть: 2)

 

  
    

 

  

    

 

   

      

  

  

   
   



 

нього надіяв ся. що воно таке ледащо ? Ми ду-
мали, що його розумнійшого, моторнійшого і че-
енійшого і у селі нема, а воно ось-яке виявилось!
Самий первий злодій. мошенник і душегубець є

-- зХоч люди. не знаючи, і думають про
кого, що він є добрий, а коли бездільнича| кінці
хова. то Бог його, хоч нескоро. а завсегда вия-
вить. сказав єправник і велів Дениса препрова-
дить у город.

Достало ся Денисові Лискотуну за усі його
дїза! котузі по заслузі. Полискотав його катюга
добре ї епроважено до компаниї, до товариства,
туди, де козам роги правлють.

Так-то суд божий не потерпів неправди,
і хоч як кінці були заховані, так Бог обявив:
і через яку безділицю 7 через бурян. через пере-
котиполе.

    



"Ч
У

 

БОЖІ ДІТИ.
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Як таки не любити діточок, сих янгеликів
божих? Боно дивить ся на тебе приятиенько, лю-
бязно, всьміхаєть-ся: хоч ти його і зобидит,
лхнеш, поскубет, воно заплакало, відійшло, по-
бачило кошеняточко, іграшку яку-небудь, вже
воно і там, вже возить ся коло нього, вже до тебе
а і сьмієть-ся Тобі. коли ще єльози оченят
крапають; воно їх втира, другою ручечкою хва-
мать ся Тобі цяцею і забуло про те, що чи його
ізобидив. Лиха не памятує, а приголуб же його,
так воно іще і пильніш буде до тебе ластити ся.

Чи є ж такий чоловік на сьвіті. хто б не
любив діточок? Інпшй хоч і не любить з ними
шестоватись і не зуміє їх приголубити, та усе
таки любить їх від серця, втішаєть-ся, і чого б

йому не дав, чого б не зробив, щоб воно були
веселеньке! Ні, нема такого чоловіка, щоб їх не
жаловав. І самий запеклий харпизяка, звісно. як
о своєму умі, а не тогді, як розлютуєть-ся, що
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і не чуветвує нічого. і в того рука не підні-
меть-ся. шоб яке зло зробити дитин

Хо як дитяточко та недуже -- крий Бо
як то жалібно дивити ся на нього! Лежить у-в
юогиї, бачиш що стражда, чогось бах кидається,
дивить ся тобі у вічи, просить чогось. не зна-
«а, не второпаєш його, шо воно епакуєть-ся про-
мовити: жаль тебе озьме, проймуть сльози,і.. туї
би душу свою віддав. шоб відгалати, чого йому
хочеться. і усе те йому дати, щоб воно повеєе-
лйшало. Тількиз-ж вгадай та дай йому. то і бачиши,
що воно вже і забуло лихо. А коли ти потрашив
на лїку та йому полегішало, То згадай лишень,
як на твоїй душі весело стане. Неначе сам собі
яке добро зробив. більш: неначе вгодив самому
Богу милосердному. еоздателеві нашому, і отут,
від Пого сьвятої правли, ждеш собі великої ми-

ти.

 

 

 

  

 

   

 

  

  

зносж так і є, так і Господь повеліва. Що
з отого, що ти зробиш яке добро такому. що тобі
тимже і віддякує? НІ. зроби добро такому, що
він тобі ніколи не віддаєть. Вже Й нема нікого
такого більше, як лптина. Ти його нагодуй, ти
лого оборони від чого, шіб хоч йому зроби, а воно
тобі і подяковати не вміє і покленити ся не зна
мибігло від тебе, впбрикуючи. Ти-и: думаєш, що
твой праця об ньому і саме пусте слово, чим вІї-
шив його. так і пропало! Е. ні! Є той, шо від-
ласть тобі добром на єїм сьвіті а на Тім уведе
тебе у щарєтво своє: бо ти вбивав єї спріз
точкою. тратив си на манюєїньких діточок. поз
єтавляв їм усе, чего їм треба були, а найбільш
усього помагав немошиим та белящим діточкам,
пймятуючи і до тебе любов і милеєти є То-
епола, творця небесного. .
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Ось роск я вам. як Господь сам єта-
раєть-ся об манюєїньких діточках, сохраня їх і По-
сила їм благодітелів. пе оставля і тих, хто вби-
вваєті»ся за діточками, жалкує об них і не іє
нічого. аби-б сих маливочок сохранити від уся-
жої біди.

Чи зна хто тубіду. як куди -- нехай Бог
боронить усюди! -- увалить ся. чи у село та хоч
ії у єїмю, яка болізть? От вже біда тогді, так-
так! Недужий стражла, усі вбивають ся коло
нього, ніхто не зна, що йому робити, чим йому
помагати. Недужий бажа солоного, а воно йому
не годить ся; він хоче на прохолоду, я йому б
треба лежати у тепаї: нікому навчити, роблють
ло його, та після того і ховають. Тут-же одно
лежить на божій дорозі, гляди -- друге звали-
лось, третє стогне, часом і уся сїмі лоскомляже...
Навідались би сусіди. так в них лихо і по усім
хатам біда, по усьому селу екрізь страждають!
"Тікарів нема, нік моради дати: тільки знахури
та ззнахурки морають ся. аж єкільки
видно! Такого дадуть, таким підправлять, що не-
дужий і видужав би швидко і устав би, такоже,
як випє ліки, так до вечера йому і амінь! Там
у хаті батька кладуть настіл, а у другій мати
лятьох спріточок покинула, там дівку замісць
вінця та вбирають у домовину. Та так по
селу, усюди біда, і не приведи Господи.

Таке лихо постигло те село, де жив Заха-
рій Скиба. Вже не знали, щоб й робить від га-
рячки, що увалилаєь і поралаєь по селу вже
більш чим два тижиї. Що в Бога день ховають!
На однім кінці села ховають, з другого кінця
біжать, що помер такий-то. Город далеко, арії
не наїзжають; хто ще не звалив си, ходють по
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похоронам та об собі Бога просють. шоб помило-
нав від біди.

Захарій з жінкою євоєю Фаською ще держа-
очок дасть Бог, так вони об собі

лурбовались: знай ходили по дворам. де не-
іужому яку поміч давали, а де об помершому
трудили ся, шоб помогти у похоронах, і тільки
їх і діла бул!

Поховали вони суєїда свого. щирого при-
ятеля, і у-в один день з-ранка єпділи над його
жінкою, шо вже на ладан дихала: як ось кли-
чуть їх. що жінчина дядина на тім кінці села,
за річкою, померла. Треба їм ійти її ховати. Пій-
їнли, і як тамечки опізнились, то й заночували
з олїточками. У ранці, давши порядок дядининим
лїтям, пійшли до дому.

Ійдучи бпля того сусіда, що помер а жінка
учора вмпрала, зайшли вони в хату провідатиїї.
Господи мплеєтивий! що там робить ся?.. Таки
настояша пустка. Боляшої жінки вже нема. Видно
було, що, як померла, так її пвидче і поховали.
Дечто ще таки поприбирано, хтось-то й ночував,
та мабуть у ранці і пійшов. Хата нетоплена, ба-
тато де-чого порозкиданого лежить. я двоє діто-
чек єами собі валяють ся по долівці. Дівчинка,
лільки що іще по другому годочку, мабуть впала
з полу на долївку, а хлопчик, так що по четвер-
тому году. возить ся коле неї, сплкуєть-ся під-

   

  

  

  

  

    

  

 

няти її. та не здужа: що озьметь її рученятами
під паечиці або, не знаючи що робити, стане під-
шїмати її за ноженята. та як силочки нема а Вона
його переважить, те він так і плюхне на неї;

чуть собі, сердетні, і не тямлять
"

і вона і він пла
нічого, Тільки що плачуть.. лихо та Й Боді
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Як же побачив хлопчик. що увійшли люди,
він підняв головку та сплкуючись і каже: Бач!»
ляля бебес: паче ляли 1 і само по-
чало плакати.

Захарія та Ваську, дивлячись на сб, й
сльози проняли ! Далі Захарій, думавши, думавши,
перехрестив ся та й каже жінцї: А що?є

-- А тож! еказала йому Васька, утираючи
сльози.

Зараз вони стали молити ся Богу, вдарили
ло три поклони та й узяли Захарій Коєтя, евого
гаки. хлопчика, а Васька дівчинку, Меласєю звалі
перехреєстились іще та й пійшли з хати до себе.
Зараз попрохали пан-огця, відправили молебень.
в себе у хаті і приняли сих еиріточок за рідних
собі дітей.

Захарій був чоловік розсудливий ; пійтов
до свого начальства, обивив, що так і так, він
приньмає спріточок замісць дітей, а об худобі, що
у хаті зостала сн. так щоб начальники дали по-
рядок, як треба.

Добре діло. Начальники дали порядої
лальці знатьбуло. Яке зобталося у хаті збіжжаі на
дворі господарство, усе пійшло по рукам. Не брав
тільки той, хто не хотів: лавки з хати позаби-
ралп, двері познімали, стала хата пусткою: пу-
стовала, пустовала, далі, як стала завальовати ся,
то її ї розібрали і потребили на місток, щоб добре
було калюжку переїзжати. Пійшло усе по усім
усюдам, звісно, як спрітське.

Що-ио Захарій з своїми дітьми 2 -- Еге!
і сиротам Бог послав такого чоловіка Замісць
батька, а жінку Його заміспь матери: бе обоє
добрі були, так і їх Господь милосердний за їх
добре діло благословив у-во веїм.
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  рій був не з замежлих. Перебивав ся,
сердега, де б заробити. та тільки тим і пропито-
ав ся. Часом дуже кріпко чухав потилицю. щоб

де чого узяти. Жінку йому Бог дав неверед-
ливу і роботящу, не покладала рук і вона, і що
зароблять у двох, тільки у них і є. А як в:
добре порядковати, те їм і ставало на усе.
було в них бага
й не походпап ж і на старців. На рію евита
добра: хоч вона і одна, Та годилась промеж лю-
дей: що неділі сорочка на ньому біла, нелатана,

і усе прочеє, 1 чеботи і шапка і пояс, усе було
як у людей. Васька тож мала і плахтину, хоч
і проетеньку. та неліряву: була й запасочка і че-
ревики шкапові і очіпок парчевий, хоч і дуже
старенький, іще материн, та годив ся про празд-
ник і у люди куди. А вже намиста або хреста
і не питай. Не збули б вони сього добра, як-би
в них попереду воно було: а то як не було, так
не стяган ея добути його: бо, я-ж кажу, хоч і ро
били, широ робили, та тілько шо пропитовали
себе, зодягались, та протеплювали себе зпмою.

Узнвши Захарій діток до себе, каже з Вась-
кою: ЩІ. будемо ще пильніш робити, щоб
стало на долю дітей наших. Так і почало роз
бптп.

Еге, і Бог гословив труди
рій мав заробити рубля. г.
відтіль. набіжить йому два. аке уремя. як, лу-
ає, нігде не прочує роботи і ках зт буду

що-небудь коло хати то у дворі справляти та ла-
голити, дпвить єя -- кличуть його, і така тра-
пляєть-ся робота і такий за неї заробіток, що він
і на думках не покладав. Теж саме і у Васьки роз
бить ся. Рук не пок. . реботи ше оббереть-ся,

 

   

 

  
олежі і залишнього нічого, та

 

    

 

 

   
  

  

  

  

Де Заха-
яне -- ні відеїль ні
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та знай грошики чистить. 1 свій і мужиків заро-
біток усе до купи, усе до купи, хвалять Бога ми-
тосердного! Не сиділи голодом нії один день, сп-
ріток зодягли, у чім треба було, ще і грошей
скільки-там лежить. Треба їм коровку купити, не
поморшились, готовими заплатили, пійшло гоєпо-
ларство як і людей, а усе для-ради діточок.

   

 

 

А єї їх потішають: ростуть, грають ся, взпвають
 їх татом та мамою, люблять їх. Стали трошки ро-

зуміти, навчено їх Богу молити ся, навчено до
церкви б. ходити, навчено, як там молити си
і перед ким там і як стойти, навчено, як старість
почитати і усїх поважати.

Піднявсь Кость на ноги: видиме діло, що
Бог наділив його розумом і що хлопя понятан-
веньке. Захарій. порадивишсь з жінкоюі бачачи,
що зможе, віддав Коєтя у науку, у школу до дя-
ка: знехай, каже, хлопя привчить ся письма:

хто його зна. що з нього буде, до чого Бог при-
веде. Халопя вчило ся. до роз доходило, б.
понятайве. звичайненьке, приятливе до усякого.

Мелаєся була втїхою Васці. а що вже За-
харію, так і міри нема! З рук пе спускав. І вже
було хоч як. а знайде залишній шажок, щоб своїй
Мелаєі, як їде з города, або медяничок або бу-
бличок або хоч що-небудь, так привезти. Підняла
ся на ніжки, те і зна, що за веретено береть-ся.
Звісно, як дитина. не вміючи ше нічого, попсує
матері і мичку і ті нитки порве, щб мати на-
пряла, вона їх по своєму звете. а часомі вере-
тено закине, що й не знайдуть. Погрима було
на неї Васька, так буцім-то, та й нічого, бо ба-
чить, що дівча кидаєть-ся до роботи. От як трошки

мати і почала їй показовати, як що

ТВОРП крітки П. 4
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робити,так куди! від гребня і неві,
узило ся таки і гаразденько.

Нашому Захарію і у веїм Бог опомагав. Не
забарйом рюзжив єя чоловік і на шкапу. Друга
робота, другий і заробіток. Котють ся знай гро-
пики, хоч і невеликі, та усе таки нужди вий-
шов: проеусячину лежить у нього непочатих р
балів з пятьдесять. А сб і усякому. такому як За-
харій, сума немала: вже він недалеко став і від
багатого. Хвалють Бога Захарій і Васька, поті-
шають ся діточками своїми, а найбільш їх по-
слухянством, звичаєм, і що до усього доброго ре-
тиві, а на злеє діло в них і думки нема і пура-
ють ся від усього недеброго.

та

оно, і шити

  

 

 

  

  
  

  

 

Не бува на сьвіті добра, щоб за ним не
йціла біда. Як-би чоловікові усе добро та шщастьтя,
то він би забув і Бога і думав. що се йому так
добре не від кого ійде, як він сам єобі заробляє:

е. що усе від божої до нає милости ійде, він
би і не полумав та, закопиливши губу, так би
і лумав. що йому ніхто, як він. То от Госполь
наш милосердний, як є кріпко любляший нас отець.
бережучи нас, щоб ми не спіткнулись або і овеї
не впали. попіле нам біду. яку можемо по сплам
нашим стерпіти, та таки і тут не оставить. Пе-
ретерпиш, не прогнівляючи созлателя своєго, Він
тебе ще й більш наградить.

Так прийшло ся і нащому (кибі. Шого
Васька, йсго добра жінка, що була хазяйка не-
веппуща, зодягала його з Костем і об усім уби-
вала ся. покинула його на сїм сьвіті, пронеду-
жавши тижднів зо два. Поховав її Захарій, і щоб

  

   

   



   

вбивав ся та журив ся.
кно! Та не мештого жур

надо нею читав песалтир, бо вже письмо добре знав.
та й пад гробом її через шість неділь. шо у Бога
день, від ранку до вечера усе читав. бо любив
її як рідненьку матір. Чуствовав усе. що вона
задля нього зробила, як вигодовала, яко догля-
дала, як обпатріїовала Пого, як зодягала його, як
з батьком Захарієм ма усе добре вчила: та як
згадовавсо усе лак ї обільєть-ся слізьми, при-
паде на гроб її ії молить ей. щоб милосердний
Господі увів її у царство споє. Таку молитву від
добрих дітей Бог завеегла прийме, а таких до-
брих, як була Васька, і соблра до себе. щоб не
терпіли на сїм сьвіті, а щоб там. у парстві. при-
няли розплатку за те добро. шо робили па сїм
сьвіті.

Пуще усього вбивав си Скиба об споїй Ме-
чаючи: зЩо я з нею буду робити У як я

ї сам. чоловік. доведу до резонтуУ Се жіноче
о. Щоїй» Ще дванадцятий годок, тут її і вчи-

ти, тут їй і поридок дати, щоб стала па добрії
дорозі. АЛ я, що я знаю? ШШе-ж собі така кра-
сива! А як стане підростати, чи я: старістьтю
своєю, чи Я-и Догляну її, як треба? Зводутьїї
з ума, а гріх паде на мою душу. Біла, зовсїм
біда! -- Коли-б пак, на моє пк та знав би
я, кому віддати, щоб їй так було хороше, як
і в мене, щоб до розуму довели лучче, чим я
можу. ге, так дес так знайдені де?.. Молитисі
Богу, то і не оставиті, мене грішного, і сирої
щаєтьтя відкриє. Я певно вірую, що не поги-
бель Бог послав її до мене. Буду й дожидати,
шоб і як Бог повелить!:
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І молив ся об єїм Захарій рано ї вечір.
Хояк Кость поохотив ся вчити і писати і цих-
їру на бумажиї викладати. би ляк був з бу

ків і таки ле-що трошки знав ї, бачачи у Мости
розум, не за велику плату його і вчив (от затим
Кость більш усе у школі пробував): то Захарій
куди булоїде, то я Меласю з собою бере, і вона
йому, як де, і коня поганя і биля воза  посидиті,
і у веїм йому глуговує, шо зна і що здужа.

Купив "Захарі еїнця, тільки що накошеного,
екільки там копичок і почав його перевозити.
Мелася з ним: наклале сїна на віз та й зсадить
туди евою Меласю. то завсегла чепурненька.
у біленькій сорочечиї, плахтинка на ній звичай-
ненька, скиндичечки на головці гарненькі, а тут
ще, поки батько єїно є ковона бігала по
лугу та нарвала квіточків та Й заквітчала ся їми.
і як бігаючи розкраєніла ся. так тепер сидить на

возу така гарненька, румяна. чорнобрива, з хе
генькою косою, та личком собі біленька, хоч на-
мальовати, неначе панська дитина.

Захарій ійде побиля шкалиі. ле треба, під-
ганя її, і так переходить через панське село, що
від Захарієвої слободи буле верстов зо три, і доз

рога йому побиля самих паневких воріт. За во-
ротамп пани силять і діти коло них бігають. За-

ріп, бачачи їх. зняв шапку, поклонівсьі ійде
своєю дорогою. Не відійшов і десятка саженів від
ланів. як чує. ше хтесь она нього: змужи-
чок! мужичок!. Захарій озприувеіь: що за диво?
сам пан, гукаючи, ійде до нього, а за ним і пані,
а за панею діги їх підбігцем поспішають з няньо
ками своїми.

Захарій, дивуючись, щб се Таке 6, спинив
коня і знявши шапку ійде назустріч пана; підій-

 

   
 

  

  

    

  

   

    

    

 

 

 

 



  

шовши, поклонивсьнизенькоі знавши --- сусідське
діло, шо пан добрий, пита його: ЗА чого ЗВО

лите, добродію У
Пан розпитовав (кибу, відкіля він, куди

їздив. де єїно пив, і усб, як поводить ся У не-
сиєсивих панів. М затим підійшла ї пані і стала
митати Захарій, чи єе його дочка і ик її зовуть

ахарій, як не вмів хитровати, -- і для чего б
то йому було - вій і роеказав усе, яко пому
достали си єї діти, як вій їх еодед а як остав
ся удов. тако нї на кого Мелаєсї дома покинути,
лак він види усюди з собою. Усе досчнета
росказа

Хо затим панські діти, бігаючи коло боза,
стали заньмати Мелаєю, а вона до них всьмі-
хаєть-ся песьміливо: Звісно, як мале дівча, не

розуміє нічого. Пані усе на неї приглядаєть-ся
1осгала Її голосно хвалити, що яка то гарна дів-
чинка. Мелаєн, сеє почувши, засоромилаєь, го-
лювку єхилила і покрила євої очиці, що ще у ма-
ленької та вже знати було. що багато Лиха на-
роблять. Пані, як овздріла її таку, та жо єкрико
ї Жх, яка вона хорошенька! Се чудо!

харій. рюсказавии усе. об чім пого пи-
чали, поклотивсь панам, пійшов до шікаши і поз
їхав свосю дорогою. А папи, яко гами та усе
дивили ся у стїд мими, уєе хвалячи і дпву-
ючись, що нка то хороша дівчинка. Мелася я чує
ук, Ї буцімето і не чує, та знай усе оглядається
то на дорогу то на їє ко куди-небудь,
й зирне на панів, а ті квалють. аж поки
від'їхали геть-геть.

Так і минулося.
А се, диїв через два, Захарій щоєь робив
хаїї а Меласи прила, икоось риш
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хтоєж 197 Тий пан, що оїсе недавно у Захарія
розпитував про Мелає

Захарій трошки було зрибів, а далі, знаючи,
що пан Є добра і проста душа, і мічогієїнько.
ЖКишув си лавку змести, а Мелаєй ухопила кили-
мок ої підослала єїсти панові.

Пан не ногордов ей пйчогієїнько, єїв і поз
чав шресто Захарію казати: "Знабш. чоловіче доз
брий, шб я тобі скажу Ух

- А що зволиї
чайненько Захарій.

(п-що, каже най: 2Твоє удовецьке діло.
ти собі одинокий. Як тобі вчити і доглядати
твою. як пак її зовутьу»

-- Мелася, добролію
так серце і заколотило

чого ся річ дійде» А Мелася. хоч ще і дівча буде,
п зараз логадалась, що се об ній шось хотять ра-
цитись. та мерщій на піч. та відтіля і прислу-
хаєть-ся ї часом визирне відтіля.

От пан ї каже: зМи то з жінкою, як тп по-
їхав від нас, Так ми довгенько розговорювами :
що тобі з нею робити хтоїї навчить, чому тре-
баУ хто її доглядить і хто оборонить від лихих
людей, щоб бачачи, яка вона красива, Так і напа-
дуть на неї як рибці на голубку і погублитьїї.
Хпо її від такого лиха убереже є

-- Бог, добродію! Він оне дав пропаєти,
як вона, зюставштеь єпротою у пустці. мов би-
япика у пол, шо туж-туж біда б її постигай, та
милосердний Гоєпель послав же нас я жінкою,
і нам грішним сподобилось сполняти Мого сьвяту
волю. логлядіть ї виголовать спрітє Бог,
мтеці наш. не оставить її і теперички і відведе
від уєикого зла.

 

  
  

 

   

 

добродію? епитав звис

  

 

 

 

зав Захарій, а у с
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І ее

»Так треба я прияте. шо, її вчити усьому
добром: тогдї і вона розуміти-меть, що добре а

 

 

худо, і буде знати, чого цурати ся і стерег-

  

тись а чого держати сих
-- Правда ваша, добродію, єьвята правда!

Дезж мені, при моєму, будучи, одиночестві і при
моєму таки достаткові, навчити чому, чи ре-
меству якому, чи що у них по дівочому У Стало
бить, нехай пряле до якого часу.

з"Тобі, чоловіче, і нічим і нігде тому її обу-
чити, чому я лумаю. Знаєш, шоу Господи благо-
лови! Віддай її до мене, у мою єїмю. Жінка мой
просить тебе. Вона буде в на ієць дплтНи:
в нас тільки і є, що епночок та дочечка. От олу-

маємо, що дочечка наша охотніше буде вчить ся,

як ії твоя Меласи з нею вчити меть-ся, є
Скиба, похиливши голову, стояв і мовчав.

Що йому було казати, коли в нього серце так і
трепеще від радости, шо його Меласи, його раз
лість і втіха, буде у добрих панів замісцьдитини
жити, усому навчить єя, сьвіт їй відкриєть-еи
ії сама буде мов панянка. Він, с е подумавши,
не знав. що йому казати, яко йому диковати на-

А пан ойого уговорює ї

  

 

 

  
  

 

   

 

   

   

  

  
мові за таку милості

 

 

е:
»Соглашай ся, старий ! Невіднімай щаєтьти

у спроти. Я їй те дам, чого ти, яко би ні
не можеш дати. Я її уськ навчу, награй
вік зділаю щаєливою. А як ти сьому ноборонтим,
то гляди, щоб не було гріха на твоїй душі...

Захарій так і поваливсь йому у ноги і ка-
же: Чи можно, щоб я у свого дитити, у епроти
віднімав щаєтьтя, що Богоїй череда ває моспо
Пого сьвята воля нехай буде з нами грішиими!
робіть, як зна

 

    

  

  



пиво

епер же спитаймо ся її, твоєї Ме:
казав пан: зчи хоче ше лишень вона ? А навряд,

бач, ще і нічого, а вже плаче...
Старий Скиба кинувсь до неї, вивів вона,

таки хоч плачучи. та сказала: зЙ не того плачу,
що не хочу до вас. а мені їко татусі. Я вже
його мабуть ніколи 1 не побачу... с

Яко се можно сказав пай. зНкозахо-
чеш, так і бачити-меш його хоч що в Боги
лень.

-- зА братікає питала Мелася усьміх
ючись, й сльози таки втираючи.

І братік нехай хоч по усяк день прихо-
лить. Коли захочеш, тогаї його і побачиш. Самі
захочеш, то і поїдеш. бо ти в нає пішки не х
дити-мемі.

-- зАо письма вчити-мусьУ:
"Тописьма і усього доброго, чого мої діти

вчать ся. Тільки етарайсь сама об собі.с Так казав
пан, приголублюючиїї, а далі поціловав у голов;

   
  

  

  
   

 

  

  

    

і каже: зПоїдемо зо мною. поживи: коли через
тиждень не захочеш в нає жити, то ми відпу-

стимо. є

- Добре ж. поїду. Нехай же браїїк
прийде:

Не забаривсь прибігт і Кость. Що-ж то зра-
довав єя він. як почув, що таке щаєтьтя трапило
ся сестрі. 1 панові дякує і Скибу просить. щоб
не журив ся, і светрі приказує, щоб як можни
вчила ся усьому і щоб єлухала і шановала євоїх
благодітелів.

»Сестро!- каже він не журись ні об
чім. Ми єпроти, божі діти. Померли наші рідні
батько й мати, мусили і ми вже з голоду вмерти.
Ти просила папи: я поліз з полу пошукати, чи

 

 

 

  

   



не знайду де хлїба, а ти полі.
впала на долівку. Устати і залїзти виять на піл
ми обоє вже не здужили: прийшлось було нам
обом і голодною і холодною смертьтю вмірати:
такоже Господь послав нам отсього янгола. Він
з покійною жінкою євоєю нас не покинув. призрін

до добра. Богоузив у нас і другу ма-
тр. Що б ти була без неї» Як би ти у євоєму

сирітстві пробувала? 1 пан-отець і й журили си,
вбивали си шо тобі, молили ся Господу милосерл-
ному. й тут і є поміч Його сьвята. Сесгро, Ме-
лаєю! не плач і не жури си. Се таке тобі щаєтьтя
Бог опосила, що нам і у-ві сні не спило єнх

2 -- зТа я но журю сиух казала Меласи, обпі-
ючи його, за плачу з радости. та коли-б ви

тівилче з пан-отцем мене провідали...
Обіщали їй і ходити і провідовати частіш

і усе їй обішали, зібрали її і проводили, а таки
не можно без того, що й Кость єплакнув: а що
вже Захарій плакав. пе менш, якої сама Ме-
чася. Нкоу-во останьнє обняла його, тако насилу
рученята розвели, а уєє таки не хотіла лостатист.
бо бачила, яке їй добро буде. Поїхала жо наша
Меласи, Хоч і в євитиниї, та у колясиї, мов пан-
очка

ші за мною ча й
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Старий Скиба журивсь крійпко, одначе дяко-
вав Богу милосердному. що спрогі таке щаєстьти
лучило ся. А усе таки хотів пад вечір побігти
ло пана та подивитись ша свою Мелаєю; так бо
Ко "казав: »Ні. таточку, не ходіть іще сього-
дня, та Й завтра не пійдемо. Нехай сестра розди-
вить ся, розглядить уєе, бо вона того з роду пе

 

   
  



 

бачила й не була меж такими людьми. Тепер їй
усе дико, усе не так, як вона зна: вона скуча.
а як побачить нас. так і учепить ся за нас і ру
ками і ногами, притьмом не захоче там зоста-
ватись.

 

 

 

Добре, єпну, нехай і по твоєму. Пере-
терплю і завтра, тільки не знаю, як то пере-
терплю.

А ось як. таточку. Чи є вам діло, чи нема,
поїльте у город. Поки вернетесь, отої вечір, то
лак і не тчуєкеах як день пройде."

ак таки і зроблю, єказав єтарий За:
рій, і увесь вечір просумовав і не пустив Кох
від себе.

Дуже нехотячи поїхав Єкиба (х
род, хоч Кость йому і лїло знайшов.
пити. то те у чоловіка узяти, затим щоб він про:
барив ся у городі увезденички.

Вернувсь ємеркомдо лому, послав з
чи ловечеряли, чи не повечеряли, а мерщій спати.
ДО ї не спить же То старий нії трохи, його і сон
ше бере! Чи проспівали перші півні, ще він і
зекочив, вже б то запрягати і бігти до Мелаєї.

Каєть став його уговорювати, що ще, каже,
лупа північ, так куди! Наш старий розхо-

лив си так, що ну! І поки, к доїдемо. то їі
хень буде, і пани, він знає, дуже рано, о півночі

і усе таке, щоб притьмом зараз їхати :
Коєтя запригати, і сердить си на нього,
акий непроворний.. Сяк-так зібрали си,
тільки що єтало на сьвіг заньматись.

Приїхали. так щб-ж бо! У панськім дворі і во-
рота замкнуті і усі хвіртки позапирловані, нікуди
ні увійти нї п. ї уеї у дворі лоєком еплять.
Нічого їм робити. заїхали до чоловіка і перебули,
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аж поки ворота повідчиняли. Тогаї пілшлиу лвір.
Не вспіли увійти у панські хороми, як осьбі-
жить до них панночка, так і повисла старому

ца шию і облива Його слізьми... Той ві,
упаєть-ся, вома за нього... »Таточку-голубчику !

ти мене цураєш ся У Конулась на мипо Костеві
атіку-соколику! і ти мене не пізнаєш У: Бо-

ай ож розглядюї їх Мелася!.. І таки
їменно Мелаєя. тільки вже вбрана зовеїм но так,
як була. І платьтя на мій хороше, красне та
з цьвітками, і головка вже стрижена, з косицями.
шоб у панночок мотають сита тиліпаються, і таки
ії обута і прибрана таки зовеїм лучче, чим при-
дворні дівча

Старий Скиба, як тільки міг. виціловавиш
свою Меласєю, віддав її браліку заойимни
руки, дививеь неї і опі Й віке до
тебе боюсь і пристушити. Чи се мен дитино,
чи не ти? Б;

 

  

 

  

 

   
   

  
 

  

  

 

  

  
   

  

 

и,
   

Я я-м, таточк: 1 Й таки ваша
Мелася, ик і була, усе олиаковісінька. (г бачите,
якомено парядили, щоя іншо і сама себе по тимлю..,
0. шо мені тут, татусю, і ти, братіку, хороше ла
прохороше! Отес убрали так: коли-б же ви поба-
чими, чим мене годують. на чім я сплю. яке мені
платьтя ще шиють. гак і у-ві сні не можно того
мобачити

-- Хвали, доню. за те Бога. сказав
ії по усяк час дикуй і молись Богу за сі
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зА що пайбільш усього, аміго вже, пере-
плакавши, Кость ги: зроби те, що їм вгодпо.
Вчись, сестро, яко мога, вчись усьому тому, чего
"бе будуть вчити. Так роби, щоб не тільки не

було на душі гріха. та щоб достойна була тиєї
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милоєти від Бога, що Він на тебе, бідпу сироту,
пла через таких добрих панів.

Та п багато дезчого розумного говорили
ть і таки і сам Захарій, усе навчали Ме-

Меласйусе їм хвалила єн. що як то пани
люблятьїї і жалують і усїм наділяють.

Як тут і визирпули і пан і пані. мб при-
слухались. що будуть вони меж собою розговорю-
вати. Отояк вийшли, і стали їх за розумниї речи
похвалити, і Костуєя похваляли, що пареньок був
вже важненьший, бо вже пому був шістнадцятий
гол, та зростом вигнало його так, що думати
можно було, що йому ще й більш. Та був собі
красивелький, штешно вбирав ся і одежа на ньому
лепська. і був собі звичайненький і на розумні
речи бойкий. От пани його і полюбили, розгово-
рювали з ним про усе розумне, і усе похваляли.
Далі звеліяно Мелаєї попоштувати своїх гостей.
Батечки, (чого там не подавали! звісно, як У
панів. -

Погостювавши там до півдни, треби і до дому
збиратись. Пані і дала Мелаєї, щоб поларова.
буцім-то від себе, Кистеві платок на шию бумаж-
ний, красний та хороншій, а старому Захарію то
добрий. Та тутоже пані і сказала: 2Коли буде
Мелаєю, хороше вчить ся будеш слухяна.
усякий разб, тобі давати, чим наділяти твої:
родичів: і вам, каже, буду У-во веїм помагати,
у чім вам нужда, аби-б Вона добра була.»

Мелаєя кинула ся їй руки ціловати, а За-
харій, дякуючи. та оєвмілив си і каже: А най-
шушще вам, добродійко. за те дякую, шо Мелаєя
і в ває Мелася. Будьте ласкаві, не перехрещуйте
її на панське іїменьня: нехай зостаєть-ся так, як
і у віру уступила й Мелаєя.
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-- Не бій єн, старичок! сказала панї: я й
сама не люблю переміняти іменьня. Нехай зоста-
ється ло вік Моласею. щоб часом не забула.
з якого вона роду, та щоб не загордилась.

За тим наші і пійшли. Землі під собою не
чують, що Меласі лучило ся таке щаєтьтя і що
пани і до них добрі.

Сього і росказовати ого, що Захарій та
Кость дуже частенько провідовали свою Меласю
і за усяким разом усе більш бачили. шо пани
однаковісїнько добрі до неї. люблять, ї вбивають
ся за нею. 1 Мелася бо добре робила: письма
учила єя як-раз, і незабаріїом читала добре і цер-
Жовне і гражданське, а писала. так і у волости
так не вміли, як вона вміє: рівненько та дріб-
менько, неначе мачком посипано. А шб то за го-
лосок був у неї, так точиїсїнько мов гуслиграюті.
як вона співа; так ог заставляють було її епі.

 

   

 

 

  

  

   

   
вати свою пісеньку

 

    удривая березонька, сама собі в полії:
Ол тяжко їй, сердешненькій, п такій лпхій лолі!
Веї нивоньки дробеп дощик гаразд поливає,
На зелену березоніжу краплини не має.
Сонце х верху припікає, еухпй вітер сушить,
Ніхто ж то об березоньці. ніхто й не потулаті.
Розпустила анетя своє, рієочки пайра.
Покроттла. коріньнячко, здоровіша стала.

   

  

  
   

 

Оттак бідна епрігочка, так маячить,
Кругомїї холюті, люди, а її не бачуті.
Ніхто пе зпа сердешної. піхто не голубить,
Веїх у долі вона бачиті, сама я сьійтом нудиті.

лихо, завтра горе, й п з ким розд
Не дають же мені люди гаразд і тужити
Щемить луже моє серце, сохну, сама ба"
Тільки мої й поралоньки. як гірко заплачу

Йкоже стане пісню кінчати, то не вдержить сі
ї справди заплаче, а пани і станутьїї поестовати.
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Чогосто вона в панів не навчилась? Опріч
лого, що навлнли її Богу молити ся хорошо і усе
то книжкам. а то усю цихвіру вивчила і про уєї
царства зпала. Вміла і цьвіточки мальовати, мов
жпві. Та й що то, усе вміла. Частієїнько па-
мами прої. ась і заїзлила до Захарія і до бра-
ліка, і вже було без гостиниїв не приїдо ніколи.
Пані сама їй чого-небудь дасть і скаже: зНи.
Мелаєю: поїдеш ло своїх, так отїм гостинець.

А придворні усі любили її. бо дуже добра
а ло них до усїх. Ні загордить єн ні против

то, і не заставить кого, щоб їй що зробили:
а йопереду кинеться їі за другого аїло епра-

вить. Ще й любила, як її розпитують, як вона
у мужнитві жила, як пряла, мазала, мила, як
коня поганяла: усе було без сорома ре

А така жалостайва була до усїх! Коли було
хто проброїть або і з-правли нрошкодитьь шо
притьмом треба провчити, без чого вже не можно,
то вона кинеть-сї і до панеї і до самого пана.
і просить і молоть ї руки лійлу а вже без
того не відійде, що випросить та й випроепть.
Уєї двором їй дяковали і Бога за неї молили
і любили більш. чим саму панноч що таки
трошки єердитенька була. Звієно, від розкоши
ніжна собі була.

 

  

  
  

  

  
    

  

   

  

    

    

ПУ

Що таки ведвох, Скиба зо Костем, ходили
ло Моласї, а то й сам Кость бігав 10 єестриї
у таке уремя, як їй гуляти. Та як прийде до неї.
то і пійдуть у садок і поєїдають у беседці: то
Мелаєя і чита йому усякі розумні книжки, а Коеть.
елухаючи, як що лобре натрапить, то ї заміча собі
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на душі, щоб так і робити. А далі і сам узивоь
за гражлданське, Тільки сестра йому показала, він
зараз і поняв. не забаривсь сам читати.
То було сестра Йому надає книжок до дому, та
не таких книжок пустомельних, ні, він і сам від
них цурав ся, а таких, де усикиї науки і прему-
дрости понанисовані: таких було набере, та й
читає і витвержує, і виписує для-ради себе, що
треба.

Та й парень же був, так, так! на усе село.
Вже йому і девитнадцятий год, а його нігде у ху-
дім ділі не чути було, тільки що добра слава
ійшла. палуби його поважали і усе перенїмали
з нього. Старики дітям показовали на нього, що,
хоч і сирота, а яка то розумна і тиха і звичайна
дитина. А що вже дівчата, так ну! Г снивсявін
їм кожній. Бо то був гарний, а як ще підріс, то
став ще красивіший. Уси. чорні як соболь, у-
зенько підголював, та на білому лицю та при ру-
мяних щоках так настояще, як є тая картинка!
Брови як на шнурочку, а очиці чорні, бистрі, та
як поведе ними на яку дівчину, так не бійсь, не

всидить, побіжить за ним, куди захоче, А що жар-
товливий, та з прикладками та усе з розумними

усе до діла. так тільки одного б йогоі слухав.
Котрі були по селу красивіші і багатіші

дівчата, ті вже ждали: от-от прийдуть від Костя
старости: не одна обіщала ся дванадцять питінок
товіти. не їсти і не пити нічого, аби-б Костьї
узив; не одна, тихенько від матери, по пятінкам
тряла на сьвічечку, щоб Кость її узяв. А Кость
і овва! ходить коло них, шапка йому на-бакир,
люлька у зубах, руки позакладовав по кишеням,
та тільки, буцім-то нехотячи, озирнеть-ся туди.
ле прочує, що про нього кажуть. Та то-ж? Зире
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нув через плече, плюнув по моековськи, піднявли
в гору лївий ус, і нужди йому нема. моргону!
і не дивить єй ні на одну, хоч яка б хороша ні
була.

Стане було йому Захарій казати: Оженив
ся б вже ти, сину! Слава тобі Господи. тобі вже
девятналиятий год. пора єтати хазяїном: і мою
старість звеселив би, лопливши до берега, пій-
шов собі. як і уєї добрі люди. Нехай вже Мелася
ійле, як їй Бог дасть і як з нею пани зроблють

зказано, відрізана скиба від нашого хліба, --
а ми своє будемо думатп. Чимало дівчат, що ї я
бачу, коло тебе так і вють ся як тії ясочки і у
вічи тобі заглядають: коли-б вміли, приворожилиб
тебе ло себе. Пособери, яку вгодно. Вже я знаю.
шотобі гарбуза не піднесуть хочби і в Денпеа
Крутопляса. От лівка бойка. так-так. на усе село.
Га? каш, коли так. то й так. і зробимо так.

Тату! сказав на те Коєть: »0сь послу-
хайте мене, що я вам екажу. Ну. пожалуй, я і
оженю ся, стану хазяїном, буду хліб робити, дя-
куючи поперед Богу миплосердному а далі вам
іменно як батьку рідному, що вбивали си за мною
і наліляєте мене чималим добром. (УР я жити-му у
уєякому привольлі. Та так живе і усяк, хто тільки
затим дума жити, щоб з голоду не вмерти. Не
так воно є, таточку. Кому мплосердний Бог відо
крив сьвіта через письмо та через розум, так
треба жити на сьвіті затим. шоб яке добро робити.
другим: чи уєлуговувати у чім. чи єтаратись за
люлей та, що нужли У хоч і біду яку потерпіти,
хоч ії постраждати за кого, щоб я недаром жив
на срвіті. Ох. таточку ! НІЩО то мені хочеть-ся таке
шо-небудь зробити, щоб від того добро було або
бідному хет нашому селу, та готов би душу
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свою положити, аби-б зробити що добре. Оттакі
думки як озьмуть мене. так тут у мене у грудях
мов що кппить. а серце -- Так і чую, Як БО
тить ся. Така думка і ошиба мене, що я таки
дождусь євого, натраплю на те, чого так кріпко
бажаю; та затим-го не хочу і олружити ся. не
хочу чужого віку заїдати. А то. пожалуй, є дівчат,
і бойких і мудрих; пальцем кивну, так десятками.
побіжать за мною, куди захочу. Цур їм! Нехай
ськають свого, а я буду дожидати евого.

"То Захарій, слухаючи таке, махне рукою та
й єкаже: Як собі знаєш, сину! Ти пиєьменний,
а я темний собі, так я і не второпаю тебе.

"Тут-же від батька достаєть-ся Костеві, щоб
оженив ся, а тут, як прийде до сестри, побачуть
пани і нападуть ся на нього: о7Кенпсь, Костю,
женись! На весіїльля ми тобі поможемо. Берияку
хоч у нас дівку з дворових, самої луччої не по-
жаліємо, без куниці відпустимо." Та шуткип ради

 

   
  

  

 

  

  

 

 

і гукну Дівчата! ійдіть усі єюди! Вибирай.
Костю, яку хочеш,

1 набіжать Мотріїошки, Пелажки, Наташки,

 

 

Парашки, Дуняшки, скільки гам буде у дворі:
вилізе і Стеха, що ще при єтарих панах панські
полумпеки перемивала і щоб й доси дівує, а тепер,
думаючи, чи не уподоба її, вийде і вона. Стануть
перед Костем: та грибішок свій у косі підтопи-
рює, щоб ще впече стояв: та ніженьками шере-
етупа, щоб побачив, шо вона у червоних чере-
вичках та у біленьких панчішках : та косинку
свою знай обемикує. що луже відтопприлась; та
передником граєть-ся, буцім їй і нужди мало,
а щокп ж то як жар: інша, захилившись за дру-
гих, очицямп пильно, як не з'їсть, дивить ся на
Костя, щоб -- гм! догадавсь.. та Й росказати
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усього не можно, чого вони там не робили, щоб
тілько Кость їх узяв. А пани. ливлячись на се,
потішають ся та регочуть ся.

А Коєть стоїть собі, мов у лісу, і йому
нужди мало до усіх до них. Передивившись на
єюю кумедию, подякує панам за їх ласку. що об
ньому старають ся, поклонить ся і скаже: зЩе до
якого часу підожду.«

Мелася собі знай напада на братіка. щоб
оженивсь: зКенись та женись. Ось я тобі знайду
дівчину, що вже мені спаси-бі скажеш. ОТ озьми
мою приятельку. Марфуту. Щоб за добра душа!
Т розумна і звичайна і до роботи невсипуща :
вона усе і по мужицтву зна, не позабувала. А що
вже любить мене, так і Господи! Та і я її кріпко
люблю: ні з'їм ні зопю нічого без неї, і не засну,
коли вина биля мене не лежпть. Вона й тебе,
братіку, кріпке любить і признавалась мені, що
зколи-б. каже, отвій братік мене узяв. то я по
вік щасливи були б. Озьми її, братіку-соколику 1
1 тобі буде гаразі і мені дуже добре, шо мой
приятелька та буде мені невісткою.

Нехай, сестро, опісля!" єкаже будо Коєть
та й закине на пруге на шо-небудь.

Чаєтієїнько, як Меласи з Костем сидять, То
й Марфуша з ними. | щб то вже перед Коєтем
вона і баляси течить і усякі вихиляси етроїть.
щоб то Кость націлив на неї: а Кость 0 хто
його зна. шо він думав Сидить було против неї.
тивить ся на ної, залумаєть-ся. далі здихне, топне
ногою і пійшов по хаті мовчки ходити.

Щогод. го пані усе більш любила Мелаєю.
ч їй був ще шістьнадцятий год, то вона в неї

а усюли. Уєї коморп, усі інбарп і кладові, усе
ло у неї на ах і від усього ключі у неї.

  

 

 

  

  

   
 

 

  

  

  



 

-бто

Вена і за дівчатами гляділа. вона усе видавали
се заппсовала. екрізь вона; пані мало усьог

знала, й усе було на Меласєї. Порядком же усе
робила. нічого не пропадало, і ніхто на неї не
плакавсь а уєї двором її любили. А що вже купо-
вати для панеї і для-ради панянки. та хоч-би
їі для самого пана, так така ретива була, що ще
хто скаже: збттого треба купити», то вже Ме-
лася і біга і збираєть-ся, і треба їхать і півидче
куповати, усяке діло покине та біжить у гброд.
А що вже купить, так що саме ні-найлучче, а де-
шево так, як вже ніхто так не купить. Мабуть
вміла добре торговатись 7...

Та ні, тут не те. Ось як воподіялось.
У городі був купець і торговав усикимкр.

мом: чого тільки панам раб усе у нього було,
усї до нього прибігали. А через те був собі кріп
багатий, мав двоє хоромів у городі ї свої лавки,
ла усе-ж то муровані. Пять приказчиків іздило по
ярмаркам і знай гроші ло нього звозили. Він жи:
з уєїма приятельно. пани його любили і водили
ен з ним. простий народ шановав і поважав
його. УКінка Його була добра хазяйка і госпо-
даретво содержувала па порядках. Хоч по усяк
день, то раді були гостям, бо було з чого. Різ-
давали і па бідность, поміг великою сумою на
новостроюшу шеркву, до другої давійо Купив аж
у сто пудів, а до третьої швинтар обвів мурова-
ною стіною.

Одним одпи був у них синок. Антоп Васи-
льович. Не відкотило ся яблучко від зіблуні. Та-
жий-же був ї богобоязливий ї чесний. і розумний
і тихий, як і батько. Красивий та краєнвий, іусе
було спдпть у лавці та книжки чита. І як батько
йому увесь торг ізвірпв. так він було з лавки

  
   

 

 

  
  

 

 

 

     

   
  

 

 

 

  

  

  
  



 

ії не виходить: а іше найбільш, Тільки що Шо
дав. зараз і біжить у лавку, ухопить книжк;
руки. та троха чи і не сторч, розгорне, держить
шеред собою, а сам очей ме зведе з дороги, що

 

  

  

   

видко. яко хто у город уїзжа. Коли ж побачить,
що біжить бричечка (вже він її добре знав). то
вже він і сам не свій. І прилавок зміта, і усякий
товар налагожує. і сам не зна. за що узятись
ж поки не ускочуть у лавку дві молоденькі мов
паняночки. (дий з них, чи поклонилась чи ні,
зараз і кай Тиргуй же, Мелаєю, тут евоє, й я
пійду за євоїм ділом. То Мелася, хоч і весе-
ленька і поспішаючи уєкочила у лавку, а тільки
через поріг. то й почервоніла і ні єлова пе про-

 

 

   

 

  

 

  
мовить: а Антон Васильович собі стоїть, дивить
ся на неї, і спитавсь би то. так забув, як і люди
говорють.

Далї Мелаєя єхаменеть-ся і пита: »Чи.. є
у ває. Антон Васильович. теє. ото і забула.
постой ге... згадаю.

-- Я ж ває просив, судариня, каже Антон
Ваєпльович. щоб вп мені еказали. як ває вели-
чати? Ви мене і по батютші кличете, а я не знаю.
як ває

  

 

 

Та я-ж вам казала, шо я не судариня а
тільки Мелася. і більш мені ніякого величаньня
не треба. Ви усе думаєте, що я панянка, а я З
роду мужичка, прозиваюсь (Скибина, тільки що
голованка панеї, та закупаю їй уєе...г

Оттак вони то об єїм то об тім і розгово-
рюють, аж поки не прийде до них Марфуша (се
то вона завсегда з Меласею їздила) та не нага-
за. що вже пора їхати: а То без неї та не ку-
пує. той не продає, тільки що розговорюють собі
та поглядають один на одного веселенько. Як же

 

 

  



-б-

  нагада їм Марфуша, тогаї Мелася і згада, чого
тй треба, а Антон Васильович подасть
найлуччого товару і ніїну озьме баму пог
без усякого бариша.

Еге!.. так тим-то Мелася і любила їздити
куповати, що Антон Васильович їй дешево усту-
пав 2. може! Се ж так вони собі епершу роз
говорювали, що її об пі об тім і не знать
об чім, а там далі-далі вже вони і багатенько де
об чім розговорювали.

Раз Антон Васпльович похваливеь Меласї,
що він вже лума женити ся. »Намітив, каже,
собі у одної панеї годованоч красивеньку та
розумненьку, шо міри нема; вона у неї і закуп-
щищя і економша і усе, і коли-б тільки вона пій-
тла за мене, то я був би самий щасливий чоловік

  

   
  

    

   

  

ухаючи, Господи! і червоні.
і соромила ся, і не знала кудиі дітись!.. Утекла б
з лавки, так Марфруші нема і та її пе знайде: так
і стоїть, похиливим головку, та хусточку ту, що
у ручечках держала, вертіла, вертіла, аж у шма-
точки їїпорвала...

Аж ось. на її щастьти. убігла Марфуша 1
питаєть-ся: А ші. Мелаєю, чи усе купила? Пора
вже їхати.

20сь зараз, тільки вілміриюті- Міртеж!. Так
же Меласяі слма не зна. що і для чого міряти

Не луччий же був і Антон Васильович. Попав
якесь-то полотнище, що лежало перед ним, та й да-
вай міряти. Знай міряє лічить. Вже аршинів десять
наміряв. а їчить: чотири, чотири, та впять чоти-
ри.. А Мелася виняла, скільки захопила, мілочи та
Й склада перед ним і каже: Давайте ж здачу є

Х Марфуша так жж за боки береть-оя. так

 

 

      

  

 

    

 

  

   

 



регочеть-ся з них... Що будеш робити з таким
народом !. Що-ж. були колись і ми такі! Коли
згалають і про мене мої ті, щб були колись для
мене Меласями, то не лалуть збрехати !...

Не десять разів приставав з таким Антоп
Васильович до Меласї, аж покп вже -- ї то через
Марфушу -- добив єн ло євого, що сказала:
Як, каже, змон благодітельнищя захоче. так

т я.. зроблю... поблагословившисьу мого батенька
шоб мені більш чим рідний... Та ще.. щоб і ваші
не с почого? Я ж кажу, що я ніщо більше
як мужичка, ї братік в мене простий. є

Антон Васильович аж побоживсь, що. каже:
і батюшка і матушка чули про вас усе добре:

вже й бачили ває нераз, полюбили і благословля-
ють,» каже, змене, і ось туж-туж я з батюшкою
приїдемо ло ваших благодітелів за добрим словом
і за моїм шаєтьтя

Отгтак вони усе потолковавши і стали зби-
ратись починати своє Ліло.

  

     

 

   

   

МА
Се діялось у-в осени. Як ось прийшла не-

крутчина. У Захарія був брат, Назар Скиба, і хоч
мав пять синів, та, на лихо йому. старший горе
батий і на ногу кривий, а менші три дуже ма
аюго зросту. та замлілі та хулі. неначе у якій
болісти, так собі земалу були. Один тільки з усієї

  

 

 

   
 

 

б
сїмі, підетарший Терепіко, парень був голяший і
здоровий і зросту хорошого. Так шоб-ж? оженив
ся собі ї вже придбав двох хлопчиків і дівча: так
от і стала сказка величенька: шуточка! з батьком
і малими хлопцями, як писар налічував. восьми»
лушна!
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Як прийшла у се село бумага, щоб сгільки
і єтільки некрут постановити, то П зібрала ся
громада, а найкаче притюпалл єтарики велико-
сімейні, щоб послухати, на кого черга паде. З ними
прийшов і Назар Скиба, боячись (не знати, щб
громада нарає). боячись почути і об євоїй біді,
так затим і тулив си по-за усіма.

Як тільки писар начитав: "Назар (Скиба.
восьмидушний,: так старики і загули: »Так отже
вам і некрут! Чого-ж більш? Атже восьмидуш-
ний! З Скиби Назаря некрута...г

Тутеже кричать, а гут мерищій і подають із
сареві руки. щоб за них підписовав ся, бо вже.
по їх думці, пора і обідати. Таразд наробили !
Не розібрали ліла, не розсудили нічого, втопили
усю сїмю.. Як то кусок у горло пійде? чи може
і нічого? Та так таки: нехай другий стражда,
аби не в мене боліло...

Почувши сеє, Назар виміз із-за кучі і єтав
кланяючись прохати, чи не можно б його поми-
лювати на сей год, бо нікого віддати, тільки ще
Терешка.

-- Так щб-ж? і Терешка! не яке сьвяте
твій Терешко! - так сказала рижа борода, що ви-
сіла в кінці голомозої голови: та як був він
з самих багатих, так за ним усі і підтягнули.

Ще гаки обізвавсь Назар і каже При
чому я зостану ся, коли рішусь Терешка ?є Так
і не дали Йому і слова сказати. Загомоніли, за-
кричали на нього, він і замовк; і як бачить, що
зовеїм біла, мотнувсь швидче до бра до Захарія,
бо знан. шо той їмів розумніше говорити і що
часом громада повіжала його. Через превелику
єплу дошвандяв до брата і не здужа слова ска-

 

 

 

  

 

  

 

 

  

   

  

  

   

   



 

еикотак вимовив: Либонь

 

ати:
лати!

Затруєив си Захарій, полумав. зібрав ся сам
і каже Костю: 2Підп. єпну. зо мною. Се біда!

ерешка у

   

Треба їх прохати. Скинемо ся по слову, чи не
вмолимо.

От ії ційшли, носпішаючи, у двох до ратуші.
Старий Назар потюпав ло дому. Терешко

щось робив у хаті, а його жінка коло діточок
возила ся. А другі хлопці. звісно, як малїлі та топі.
не дуже хватались роботу, а лежали, хто на
печі. хто на лаві, а інший і на току, та не модо-
тив, а дожила!

Іце ж тільки Назар увійшов у хату, вже
Терешкова жінка і накпнула оком, що старий
щось не те, і стала пильновати за свекром: а тому
нї до чого діла нема. мершій нахиливеь до Те-
решка та ншшечком і каже: зАбо забіжи куди
небудь або шо, бо тебе націлили у привод.є Го-
єподи милостивий! Терешко став як мертвий,
блідий та блідий, і очи йому підкотплиев.. Як
довбав шось долотом. так і пустив його з рук.
Далі перехрестивсь, узяв шапку. одяг ся і каже:

тату, не хочубездільничати, пійду сам. Тйди,
тату, зо мною, не покидай мене тепер.є От і пій-
шал, а куди. і не еказали.

Так шб-ж то жінки? Чи така вже в них
луша чи що-небудь таке, що зараз відгада усе?
Нам ще треба розтолковати, росказати, що ло
чого і як би то зроби і тільки почула
що, зпрнула, Вже й зна, що до чого і куди усе
ійле. Ось і тут так. Ніхто Терешковій жінці ії не
сказав, біла їх постигла. та вона вже зараз
догадалась. усе розібрала не думаючи багато,
знала, щб їй робити У такій лихій годині. Ухо-

 

  

     

 

чи обіда, хропака давав у соломі.

 

  

 

   

 

 

  

 

    

  

 

 



   

бі до ратуті за ними, пеначе
хто їй СІ в. що там усе діло.

Захарій з Костем перш уєїх лобігли. 1 як
арій знав, яко поводить си, шо хто годоєнійше

говорить та покрикує на усіх, так того і слуха-

ють. то думав і теперички залякати їх грозою;
от і загомонів: з Що се ви, панове громада, ту-
течки наробили 7 Чи о своєму ви умі7 Де ваша

правда У де ваш товк" Як но на Н
рову сїмю положити некрута? Таксе. стало бить.
нехай і старий і молоді і маленькі попухнуть
з голоду. бо нікому їх буде пропитовати? Отее
славно! А нуте лишень, на кого там єлідуєть,

опріч братової сімі
-- "Саїдуєть те,

сказка восьмидуття, є
ючи сказку десятидушну.

зГовори. голово, восьмилушна! Так коли ж
єїм не стоять нічого доброго: єетарий та їка.
немошиі та манюєїнькі, оттака сказка! так казав
Захарій, усе таки думаючи, що він їх переспорить.

Як підняли си усї у-в один голос Х нам
шоб за нужда» нам велять. (Ого сказка велика,

і берп з Назаря
- Так вивезіть же мене поперед усього за

живота оттуди у провальля. шоб я не терпів лиха
ї не бачив би. як моя кров, мої болящ) спни та
манюєїнькі унуки будуть страждати їі пухнути
з голоду і вмпрати несвоєю смертьтю! Так каза
гірко плачучи, Назар. батько Терешків. ,
припаде до них на-вколішки, як кинеть-ся до ніг
голови і багатчих стариків, цілує кожному моги
і жалібно просить: Не асиротть моєї старости!
не відрізуйте в мене правої руки. Хоч пять си-
нів маю, та шб-ж, коли вони немошиі, незлужають.

 

  

  

 

  

  

  

   
Лукиновичу. шо Назаріїова

зав один з стариків. ма-
 

  

   
 

  

 

    

  

   
  

  

 



ро

не прогодують і себе, не То що мене з калікою
і з унукамп! Вп будете душегубиї і мої і отейх
спріточок

 

 

Батечки-голубчики!  обізвала си жінка
Терешкова, убігши у ратушу, мов не о своєму
умі: дівчонку манюсіньку на руках несла, я двох
хлопчиків, один по восьмому а другий по шостому
году. увела собоюі кинулась до ніг старпків.
а на неї дивлячись і хлопчики припали Та жа-
лібно плачуть. а молодиця просить: зБатечки-
голубчики, соколики! Громада чесна і ти, пане
голова! Щі отее ви хочете зо мною робити На-
що мені сьвіт завязуєте» Лучче разом побийте
отеюю дітвору! Куди я з нею діну си?. Хлю їх
пропита і до розуму доведе? Хто батька єтарого
прогодує і хто оплатить за нього» Сини? З них
той каліка, а ті від вітру валють ся. А єї маню-
сїнькі, що тільки сьвіт божий вздріли, та вже
прийшлось їм і лихо терпіти! Вони з нужли
швидче пропадуть. чим діждати від них помочи
Прошу і молю ває, лучче мені смерть заподійте,
а мужика зоставте: він їх і пропита і лучче до-
глядить, чим я. Та знаю, що і я зараз звалю ся.
Чи не гріх же вам тогді буде? Чи боїтесь ви
Бога милосераного гадайте. що й вам треба
вмирати! Як ви будете одвічати. шо єтільки душі
разом погубляєте 7

Т щб то, Господи милостивий! як то вона
лібно просила та гірко, віл сершн. плакала!

А тут з другого боку старий. як молоко еїдий
чоловік, зовсїм від горя знеміг ся, та тож на ВКо-
айшках стоїть і землю змочив слізьми, та просить
і собі, як молоді за плачем переставала гово-
рити.. А тут хлопчики собі знай кланяють ся У
ноги та просють: старшенький каже: "Не беріть
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  в нас тата! Ми пропадемоб!
паде і дідусь. Нехай я вирост!
ньог
каже:, "Поки ще братік виросто, я тепер охотою
ійлу у москалі, тільки тата відпустіть...

1 багато там такого було. що і росказуючи
душа болить. А старики що? Нічогісїнько. Сидять
собі понадувавшись Та землю паличками коппр-
сають. Т не счувствують ся. Бо як Терешка осло-
бонити, т
назначити. Що їм за діло? Хоч усю сімю ч
погубити, аби-б своїх позащишати. Далі голова
не єгерпів: мабуть печінки під серце підетупали
і крішко хотіло си йому обідати, оті гукнув: »Та
годіз-ж, годі! Усього не переслухаємо і до вечера.
Десятські ! а беріть Терешка !є

Господи милостивий! Старий Назар так і
впав безчувственний.. Жінка яко кинеть-ся на
Терешка. так і обвила ся коло нього і аж кри-
чить та голосить: синочки чіпляють ся за батька,
віднімають від деситських, його руки, ноги, усього

ятські їх відпихають і хотять йому
утити: плач, крик. гомін, страєть одна"...

з нього, і мати про-
так я пійду за
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Кость стояв окроме від уєїх, та тільки ди-
вив ся на усе. що дієть-ся, а сам блідий, блідий
як полотно. Бачить, що усьому кінець, перехре-
стивсь, підійшов до Терешка -- і як пихорне
десятських, так аж де опинились, узяв Його за
руку і віддав жінці. «Не журись. сестро!« сказав
ЇЙ: зозьми Дітського батька. живіть собі!» А сам
ппдійтов ло голови і каже: оПовеліть Терешка
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відпустити! Я ійду за нього охотою.с Та з єпм
словом вонув ся до Захарія. впав перед ним на-
вколішки і каже: »Таточку рідненький! Не побо-
рони мені у єїм разі! благослови мене на нове
шастьтя

-- Що.. що се ти, сину, задумав.
зміг За:
лавку

Хочу довгєвій віддати.» сказав Кость бодро:
як ви мене пожаловали, віл вилимої смерти осло-

бонили, так я тепер. бачачи гірку долю сих сп-
ріток. хочу їх зашитити, ійду за їх батька охотою
Богу і государю служити. Не бороніть мені. тату
благословіть мене, нехай єї стражлуші оживуть.

- Чи на т я тебе призрів і викохав.
щоб ти мене при єтарости, що вже одною ногою
у ямі стою, покпнув без усякої помочи, як би-
лину у полі, на усі лиха і бідп У -- сказав За-

рій і заплакав як мала дитина. Який би нечув-
ственний зміг без усвого дивити ся на старика.
тб від великої біди плаче кровавими слізьмі
Т при таких сльозах ще таки зміг Захарій гово
рити і каже: Зглянь ся на Бога! Побій ся Пого,
не віддавай мені за те добро, шо може я думав
зробити тобі, не відлавай мені великим горем'...
Ти мене живого у яму кладовиш! ти моє серше
на шматочки рвеш.. Гріх тобі!.

»Нема. тату, ніякого гріха мені!є так казав
на весь голоє Кость. а усізж то старики так і
обетупилиїх і єлухають. пф з них буде. Терешко ж
стоїть як деревяний, не чувствує нічи що край
пого робить ся. А жінка його впала перед обра-
зами на-вколішки і хлопчиків еві постановила,

і тільки що дивить ся на сьвятиї образи. та не
зна. чого їй бажати. не премовить слова, й жле
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рій сказати, та не ветояв і присів на
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від Бога милости. Хлопчики не знають, що ро-
бити, плачуть та поклони бюті Янголи сьвяті
вірно тут літали і веселиі сн, дивлячись. що
лутдієть-ся

Кость же каже своє: 2Нема, таточку, тут
мені ніякого гріха! Ти ослобонив мене від ємерти
не для себе. а для миру божого і для усїх людей.
Ти мене до розуму довів: ти мені дав урозуміти,
щі мені треба меж людьми зробити для них. Як
же я, глядячи, що можу ослобонити діточок від
такої емерти, від якої мене оєлобожено, як би я
дививсь тільки і не поміг би їмУ От я і викупаю
їм батька. Тепер вони будуть шасливі. Я одино-
кий, ніхто через мене не постражда: а Терешко
занудивсь би, покинувши єїмю.. сїмя велике

о), а жінка його звелась би ні на-вішо...г
- А про мене, про моє епрітетво при ста-

рости, про мої немощі, нічого не подумаєш У
сказав сердешний старий.

Бог мені свидітель, що, покидаючи ває.
серце моє таки точнісінько неначе ріжеть-ся ту
шим ножем. та ще й каленим.. "ЖКалко менї вас!
казав Кость, та швиденько і втер єлізку з очей.
А там виять став бодро казати: »Не одні ви,
тату, зостаєтесь. У первих Бог мплесердний,і пе-
ред-Ним ваші добриї діла з нами, спротами, і з
другими, кетрим бідним помагали. Вони, сії діла,
прикличуть на ває милость божу. У других
сестра мон Мелася дочка ваша: вона вже у та-
ких голах, що є туж вийдеть за хорошого
чоловіка, за купця, що хоче її узяти, от вам і
син буде. вони ває доглянуть і не доведуть ває
потерпіти ніякої біди. А ось-же іще: Терешко,
ійди єюди! Я тобі вертаю і батька і жінку і ді-
точок і щаєтьтя, сам же ійду на труд, на н

 

  
   

   

 

  

  

 

 

  

  

 

   
 

  

 



  

  

і -- воля бой -- може й на ємерть. За се дай
мені на дорогу саме тільки щаєтьтя, більш мені
нічого не треба. Прийми мого отця, мою радість.
мою втіху. моє усе, шо маю дорогого на єїм
сьвіті! Прийми його на евої руки. Шануй його,
бережи. не доведи його ні до якої нужли. Ї гляди:
коли його старієть що-небудь потерпить, і він
єплакне та хоч здихне через тебе. то знай. що
я там, перед Богом милосердним. де як єаллат
швидче буду чим ти. я виплачу, я вимолю на
тебе уєї біди. усі нещаєтьтя тут на єїм єввіті,
а на тім, як явиш ся, я не дам тобі нокою ло
суду. до віку, буду тобі попрікати, буду тебе му-
чити і не пущу у царство. Я нагадаю тогдї тобі
і теперішню радість твою і єїмі твоєї. тогді тільки

ку. шщб терпить теперички моя душа, і того
Памитуй добре. що єльозинку

батькову мало мені твоєї усеї і дітей твоїх крови!
Надіюсь на тебе, і затим не бойчись нічого ійду

Баагоєлови мене, тату! потім нає
боюсь, як ти не подозволині :

 

  

 

 

   

  

-о Коєтю мій милий! став його старий ще
обнімати та прохати: обдумай си. щоб се ти роз
бишУ на яке мучениє йлешУ Опісля роздумаєні
сн, будеш і,на мене жалковати,

зТату! м опе вітер який. й вже пе хлопець,
не блазен. Я розумію. на ике велике, на сьвяте
тіло ійду. Чоловікові треба. екільки Його сили Є,
робити не для себе, а шоб добро було у Так
я лавно лумав і усе бажав. шоб мені не просто
прожити на сьвіті. Так мені Богої поміг, ІЙду за
брата, за його діточок: ійду за тебе, тату. Бог.
видячи моє діло, тебе не оставить і наградить.
Ійлу за увесь мир християнський, готов кров про-
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ливати. Вбють мене, заміню тим якого доброго
чоловіка, а по ємерти Бог царство дасть, як єсть
я мученик! Туг бл я був мужик і більш нічого.
і наука б моя пропала. і може б іще ії розбез-
дільничав ся: а Тут я знаю. що я салдат, защи-
титель і віри сьвятої, царя. отця нашого, і миру
усього і твій, тату! Церква за мене молить ся.
а опісля поминати-меть і без граматки вашої.
Ні, тату! не держи мене. Послухаю тебе, зоста-
нусь з тобою: яково-ж тобі буде дивитись на сих
спріточок? Нехай і не пропадуть вони, ми їх
озвмемо до себе: та їм батька а матері їх мужа
не вернемо. Яково тобі, кажу, буде, як ти поду-
маєш через мене си ка бідетвує і діточки
страждають. Тогдї і те добро. що нам зробив.
і те тобі у гріх пійде, а мене зоставиш цілий вік
чут не жити, а нудитис

І що то йому багато такого розумного го-
ворив, шо вже Захарій не знав. шо ати
Сплакнув. номолив ся, підняв руки до Бога і ска-
зав: зБого милосердний, шо тебе для сього часу
сохранив від явної емерти і лав тобі таку добру
душу, той. з небеси видячи твою думку, нехай
благословить тебе рукою мене грішного, що епо-
добив викохати дитину, що йому і міри немає
алі обняв його крінко, заплакав луже і сказав:
зКостю! сину мій). Тяжке мені... і радієтно"...
Служи!.. Вірю і надіюсь, шо за се діло Бог тебе
не оставить.

Бозю! пе зостав мого дядька Коєтю!
крикиуло менши хлвнятко. доза оним і старший
і мати і Теретко кинули ся поклони бити ї про-
сити Бога. щоб пе зоставив його. Старий Назар.
шо усе моливсь на-вколішках, так не устаючиі
шрипова до нігоБостевих. Той підняв його і об-
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нялись собі. Назар ловго дививсь
держачи його за руки. далі і кі »Чи ти чо-
ловік?.. Ні. ти янгол від Бога приєланий, щоб
мене помпловати, оборонити відо біди..є І щоб 16
вже ляковав йому. що вернув його на сьвіт бо-
жий! Не можно йо пі написати,
шо там було, Як яка молитва за
нього!А вій же з еленький. раденький, мов
яке щаєтьтя знайшов. уєїх цілує. уєїх просить.
щоб доглядали батенька його: кпнеть-ся до нього.
стане його розважати. шоб не журив ся за ним.
щоб не жалковав на нього, та усе такими розум-
ними словами, що Дамії довів до того, що єтарий
сказав: Тепер я і сам бачу, що ти дуже велике
і добре діло зробив! Я вже не журю ся а прошу

пому у вічи, усе
     

   

    

  

  

  

 

 

Бога, щоб тебе помпловав і дав би мені іще по-
бачити тебе.

зЇ побачите, і порадуєте ся об мені. Будемо
ще у щастьті жити.» казав ость і усе розпо-
ряжав: що було його, то даровав кому, то бать-
кові віддавав про його нужду: усе рішав. а сам
мов на панство куди збправ ся. меторненький.
ралісенький. аж біга.

Толова не звелів його у заліза ковати. хоч
він і некрут був. Таки розсудив, що не втечеі
що такому треба дати волю, щоб порядок у ха-
зяпетві дав. То ото Кость і був дома у батька,
а туди, опріч Назарйової єїмі, що дивлять ся на
Костя як на янгола небесного, ходили ся уєї
родичі і знакомі. Т ніб то було нас али йому
і грошей чимало і пологна і хусточок, усе б то
йому на дорогу : так Кость нічого і не бере. Не
треба мені нічого, каже: -мені не Так як вам
мені усе буде государево.
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Ви ж думаєге, що Кость без усякої журби
йшов у службу? Куди! Вже хиба так заховаєть-
ся від ух щоб ніхто і ніхто Його не побачив і
не замітив за ним нічого; так тут тільки стане,

задумаєть-ся. далі счепить руки, здихне, підведе
очи до Бога.. неначе і сльозинка в очах засьяє...
він швидче обітре і перехрестить ся, і з веселим
лицем вбіжить до усіх, неначе і нічого, і кинеть-
ся до Терешкових діток і стане приголублювати
їх.» Щб в нього на лумці було. чого журив ся --
незвістно.

Убравиш усе дома і поприказовавши уся-
кому, що треба, пійшли до Меласї прощати ся.
ЩІб вже там було, так і не приведи Господи!
Спершу вона не повірила і думала, що се шутки,
бо Кость з шуткою по-полам сказав їй об сім:
як же побачила. що Захарій і усї родичі, що з ним
прийшан, плачуть. вона так 1 впала нежива: на

сплу одволодали, і водою бризкали на неї. Опісля
вже і проспла і молила, і до ніг Його плачучи
припадала, щоб роздумав ся та вернув ся, і чого-
ло не робила, щоб його вмолити. зКоли,« каже,
згроші треба положити на викуп тебе, то от мої
усі, от двісті рублів, щб пані мені надаровала,
от мої серги і перстені і платочки : усього ріптусь.
усе відда щоб чи не можно тебе викупити.

з НІ, сестро « ке Кость: »салдат не про-
дажня душа, нема ін, щоб за нього запла-
тити. Чого-ти журиш ся? Я тобі казав. що ми
божі діти, не будемо зоставлені. ПШіли за Антона
Васпльовича, живіть щасливо, а об мені не вби-
вайтесь. І не счуємось, як я свій срок вислужу

і буду твоїх дітей вчити і помагати їм..«
"Розслухавши, через віщо він ійде у салдати,

ман подумавит сказав: Великепло робиш, Костю !
ТВОРИ КВІТКИ. 1. 6
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Бог ї тебе помилує, як ти помиловав сиріток.«
А пані, так попрікала, за-чим старого батька
покидає.

Хотіла, не хотіла Мелася, а відпустила бра-
їка, обмивши слізоньками. І щб То: і пани пла-

кали, провожаючи його. Кость прощав ся 30 всіма
до єдиного, кого знав у дворі. і усе був весе-
ленький, іще і жартовав де-що: як же Мелася
еказала: »ійди ло Марфуші. там так плаче за
лобою, що Господи! аж злягла, не здужає й вийти.
Пійди, попрощай ся з нею.» -- »Нехай опісляє
тільки і сказав Кость. та трошки і зморшив єя.

Пійпов Кость від сестри. В-ранці одпра-
вили молебен, покропили Костя сьвятою водою і
поїхали у город. І шб то дивовижа була людям.
що некрут ійде, 1 не в залізах, і без калавурних
і без отдатчиків (вони бо поїхали по-переду По-
писати бумаги). а некрута провожають саміродичі,
і він ійде мов у гості куди, веселий та мМо-
торний.

Приїхавши у город, зараз шійшди у привод.
Судящі викликали єказку Назаря ЄСкиби. Так їм
була подана поперед усіх.

Увійшов Коєть бодро. весело. живо.
-- НайоміщикУ спитали судиші.
Найомщик,є еказав Кость голосно.
Майор з уланів. прийомщик, зараз і устав

до нього ї питаєть-ся: »Ва єкольки наняв ся і
кольки ленег получнвУ» Та осмотрюючиі поворо-
чуючи його ка Вот славний молодець!

Кость йому Я ленегоне получати»
му. а іще довжон йому.

-- Много ти должен У
Се. що ійду за Його сїмю, так і деєнтої

долї не відлаю, чим впнен.є
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-- Как такУ впитав мапор, і усі суд
шриступнай слухати, щб се є. Тут Кость і рос-
казав усе, як Його Захарій узяв, спас від видимої
емерти, як воспитав і як було Захаровим родичам
прийшла біда; так він за милости арові по-
желав охотою їйти, щоб не відняти батька від
дїтей і худоби від розор

Усі ж то похвалили Ко
глядаючи приняли його у
до присяги привели.

Коєтеві лоб, м-то в нього ПОКОТИЛИ СЯ
з очей дві слізкя.. мабуть бритва була не з-так
гостра, так трошки скубнула?.. Може й так!

Як одяг Кость мундєр по-некрутськи, то
став іще веселійший. Майор його полюбив і го-
ворить йо:

-- Хочеш оставать ся при мені? Я тебе
щасливим зроблю.

»Как прикажете, ване високоблагородиє !х
ав Кость, вже вппрямившись по салдатськи.

»Тільки,є каже, »в деніщики не жалаю.
Майор засьміяв ся і сказав йому, що не буде

у денщиках, а буде при ньому списки і усякиї
бумаги писати. Кость сьому дуже зрадовався і,
лаки правда, не пійшов з командою, я зостав ся
при майорові.

Як же вже зовсім тут управив ся і трошки
У бі оглядів ся, то і побіг побачитись з бать-
ком і з сестрою. Старий Захарій зрадовав ся, по-
бачивши Костя. і трошки еплакнув, що вже він
у мундєрі, а далі той розважив його. Сестра ж,
так крий Боже! як плакала, що братові лоб за-
брили...

  

 

  

 

  ря 1 не дуже роз-

адати. забрили лоб
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»Не знаєш ти, сестро, нічого,» казав їй він:
лоб вибритпій се означа мов печать на мені, що

я вже присяжний чоловік, царський слуга. Ї усе
таке говорив і розвадив її. обіщавшись часто
ходити.

Як на їх щастьтя. Костев майор та улюбив
панночку тих панів, де Мелася жлла; і Меласю

ав, що вона є сестра Костева, так через те
більш і жаловав його. І як майор до своєї пан-
ночки що в Бога день їздив. то іногдї брав і
Костя з собою, або посплав його до,неї з Пись-
мами. Так от Кость неначе і не розлучав ся
з своїми, частенько бував у них. і вже батько і
сестра не з-так об ньому журили ся. От майор
і оженив ся на панночиї, а там і Мелаєю віддали
за Антона таки Васильовича, щі кріпко собі любили
ся. А щоб весільля їм пани справили, так, так!
Цілу неділю гуляли то в панів то у молодих.
Пани наділили свою Меласю усім, чим тільки
здумали: а що вже у мужа свого найшла усякого
добра. так іменно по шию у золоті спділа. Кость
дуже радовав ся, шо Мелаєї трапило єя таке
щастьтя.

Поживши з ними, як вже майору треба було
їхати у полк, щоб був поселений і не з-так далеко,
тоглі вже Коєть розлучив єя з своїмп, як треба,
і на прощаньня таки поплакали удоволь.

ГУППІ.

 

  

  

Минуло сягодів пять. Кость служив справно.
Майор, начальник його, любив і жаловав його за
те, що у-во всїм був на порядках. Він, як тра-
паяло си мапору, і бумаги писав і усе справляв
лучче усіх. Усі начальники знали його, що він
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є бравий улан, і любили його за те, як і е,
що з бездільниками він не водив ся. Не без того
бувало, шо майор підглядить. що Кость тужить;
от і почне його розговорювати. а коли то і від-
пустить його до родичів. де Кость і проживе ра-
дуючись, бачачи, що Мелася живеть хороше, му-
жик її любить, і що, хоч старому Захарію як ні
було у Терешка жити (о, там йому у вічи дивили
ся, щоб чим тільки вголити !), одначе перезвала
Мелаєя його ло себе. і обоє з мужиком кохали
його старість.

Як ось Ляхи показпли си та з луру, мов
з печи, задумали відбивати ся. (г і послали
против них, які були близче полки. І сей, де
майор був, пійшов. Кость ло сього торгу пішки:
мов на весільля куди танцьовати, так він на
війну. Провожали ж його, батечки! і сестра і ста-
рий батько і усї знаюті, як на видиму смерть.
Звістно, як ми тут зостаємо ся а військо прово-
жаємо, так думаємо, що вже ні один і не вернеть-
ся. Аж нічогісїнько! Наші повчать добре непри-
ятеля і вернуть ся у добрім здорові. Так нашим
же жінкам та й нам домосілам щобєїро, то її вовк:
чи там шукне що з пистоля, а ми вже думаємо
з пушок палять і вже вбито кого-небудь. Так
оттим-то старий Захарій і Мелася кріпко вбивали
ся за Бостем і по усяк день молили ся за нього
Богу, а Мелася своїх діточок. щб вже двох мала,
та і Терешкових усе заставляла молити ся, щоб
Бог сохранив Його від усякої біди і смерти і дав
би йому щаєтьтя. Мелася лумала. що, коли, каже,
він пійшов за дітей страждати, то Бог його і не
зоставить, послухаючи дітську молитву.

Наші билп добре МЛяхів. аж пальці знати
було. Не миловав їх і Кость. У єкільких вже
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баталнях був і усе биля майора. і Богойого ви-
носив: та іще за його сьміливость храброєтьу:
знали його і генерали жаловали, що який-то він
бравий був, і що через віщо він пійшов у службу,
так усі похваляли. Вже він і унтером став і хрест
заслужив, і усі улани любили і казали: »коли
Кость з нами ійде, то і не боїмось нічого.

Раз майор з своєю командою був посланий,
і Кость з ним, як і завсегда. Як -- тиць! і на-
ткнулись на (Тяхів. щб спла силою, побачивши,
що уланів дуже небагацько против них, осьмілили
ся ї кинули ся на них, кричачи, що усіх покри-
шуть. Майор послав звістку до евоїх, що були
недалеко, щоб дали помочи. а сам став оборон:
тись. Рубались. рубались, і якось-то майора, що
був попереду, Ляхи захопили і потаєкали до
себе.

   

 

 

 

   

Кость бачить. що лихо, як крикнув: »Про-
шадемо без командєра! Хоч усі ляжемо, а виручим
його! За мною, улани!« Кинули ся улани живо
боронити майора, що був вже кріпко поранений,
та ще такп відбивав ся...

Їх старший крикнув: зЗрубайте майора.
тогді і їх усіх поберемо.« Як тут Коєть. сам не-
свій і не тямлячи нічого, кинувсь у кучу, пробив
ся. підхопив майора, що вже падав. пхнув його
зо всеї сплп до своїх, а сам... захитав ся на коні...
а тут впав!.. Як на те набігла поміч. Бесур-
менських «Тихів усїх ло єдиного так і покришили.
Майора понесли ло аїкарів.. Кинулись Костя
ськать.. Знайшли його, сердешного! ліва рука
відтята і у голові рана вежика, одначе ще живий.
Через дїтську молитву Бог Його єпас!

Приняли ся його лічити і вигоїли, зовсім,
тільки то без руки зостав ся, служити вже ніяк
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не можно. Списали усю його храбрість і як ви-
зволив майора. начальника євого, та Й послали
бумаги. От і пожаловали його у охвицерський
чин, у-В одетавку.

От-як отцевська
на сьвіті чоловіка!

Що-ж то вже за радости були, як побачив
його Захарій ії Меласн, що вернув ся вже зовсім
з служби, та ще і благородним став і хрест по-
лучив, і еказано, щоб за його калічество царське
жалованьня давати йому по саму смерть! Вже
раді та раці були і Богу усе дяковалиі роздавали
на бідность багато, бо було з чого.

А ті пани, що Меласю содержовали, приняли
Коєтя як благодітеля, шо виручив з біди зятя їх.
От їх добро, щб зробили Меласі, не зостало ся
тах. Посадили його з собою за єтіл і не знали,
чим йому і дяковати. Після обід Коєть пійшов
з Меласею. щоб поздороватись з приятелями, щі
у дворі жили, От усіх бачив, далі -- пита з0пи-
няючись: »Де-ж твоя приятелька Марфуша?.

-- »Алеж каже Мелася: Вона, як і пійшов
ти від нає, усе журить ся потобі. Скільки ні
находило єси ло неї людей, і хороших, так вона
1 слухати не хотіла. Побожилась. покляла ся до
самої смерти тебе одного любити. Тепер сидить
собі ії дожида, чи єпитаєш ти об ній У і усе плаче:

ть ся. що ти не любишїї.
сказав Кость, та й пій-

 

 

 

дїтевка молитва держить
 

   

  

 

   

  

 

   

 

Увішедши Кость до неї. прямо і говорить:
»Вачим ти. Марфуша. думаєш. що я тебе не лю-
блю? Я тебе щиро і від усього серця любив, як
ще тільки підняв ся на ноги. А тобі не казав і
не лав запримітити, бо не знав, кули мене Бог
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поверне і яка мон доля буде. а чужого віку заї-
дати і сьвіт тобі завязати я овсї не хотів. Підучи
у службу, тяжко мені було і тебе покидати, затим
і не прощав ся з тобою, щоб ти чого не запри-
мітила собі. Тужив об тобі ї усе бояв ся, аж і
сюди під'їзжаючи, усе боявсь почути, що може ти
з ким другим одружпла ся. Тепер же, як усе
минуло ся. я вольний козак: ти мене однаково як
і я тебе любиш, так тепер покінчаймо те, щб я
обі, Меласю. кажу було: нехай опісля. Коли со-
гласна...«

Ще Кость і не договорив, як вже Марфуша
і кинулась йому на шиюі скрикнула : »Костеньку 1...
соколику лебедику!.. Я й любила тебе, і люблю
-- міри нема!.. Не покинь мене! Я твоя по
вікі..є

 

  
   

 

зНу, коли так, так і ходім до панів.є сказав
Кость і усі тройко пійшли до них і, як звичайно,
впали у ноги. Пани зараз догадались. щі се є,
і поблагословили їх; та тут і почали радити ся,
коли і як весільля їх одбути.

Кость тут і почав прохати: »Коли вже така
ваша мплость до мене, то прошу вас весільля
відгуляти по нашому закону.

-- зНк се?є спитав пан.
»Так, добродію. Як мій лід і батько же-

или сяє
-- зНкосе можно? Ти тепер охвищер...є
"Так хиба вже і треба соромитпсь свого

роду? Ні, вже злілайте милость, довінчайте ваші
милости є

Панп дали йому волю, щоб, як хоче, так
нехай і робить.

І було усе по закону. Марфуша розрядяла
ся по лівоцькому і з розпущеною косою, звісно
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як спрота. ходила по селу, збирала дружечок на
завтре. І які гарні пісні приспівували! А затим
жінки, зібравиись у її хаті, ліпили коровай і ді-
жу носили по хаті важно, з пісеньками. як закон
велить. А далі був і дівич вечір і танцьовали до
півночи.

У-ранці молодих звінчали і обідали кожен
у себе з своїми. Пообідавнш, Кость і шестеро бо-
ярпнів посідали на коні, а та жінка, що замісць
матерп, виїхала верхи на кочерзі, у вивернутому
кожусі і у шапці поверх свого очіпка. Так вона
і обіхала тричі, обсипаючи вівсом, горіхами і де-
нежками, та й узяла коня, щб сидів молодий, за
уздечку та й впвела з двора. От і рушив пої
Як тут старший боярин, панський таки псюрник,
та щоб за завзятий з ппстоля.. ї побігли
собі, а за ними пої сї чиновні: дружко, під-
дружий, двоє старостів, дві євашки і дівчинка
сьвітилкою з мечем у руках. заквітчаним калиною,
ваєильками і усякими квіточками, і трисьвічечки,
у-купі зліплениї, палали.

Як бігли мимо церкви, Кость зараз і зеко-
чив з коня, збіг на рундук. вдарив три поклони,
поціловав замок церковний, і побігли до свого

діла.

 

 

  

  

 

   

 

льки що стали доїзжати до двора молодої,
так бояре і почали пукати з пистолів, тільки і
чути: пук! -- пулі! пулї!. аж страшно було
слухати! Вже на славу усе було. У дворі ж мо-
лодої щоб діється?  Батечко! "Тільки (почули
стрільбу, зараз ворота і зачинили. Викотили ве-
лике поламане колесо від воза, давай його замісць

пушки піском у маточину заряжати та викидати
його з колеса, мов відетрелюють ся. та усе з за-
конними приговорками. (От  приїзжі полужали,
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відчиниай ворота. увійшли у двір: тут хлопя у
старости і вихватило паличку і почало на ній
верхи бігати по двору, вибрикуючи та ржучи.
буцім-то кінь. Староста підбіга за ним, та молить
та просять. щоб вернув коня, не мучив би його
та не зноровив би його: далі даєть хлопцеві гро-
шей, викупить паличку і тогаї ійдуть вже у
т

 

  

 

 Там виять лихо! Молода з лружками ейдить
за столом, похиливіни голову, перед важнимхлі.
бом, перед короваєм, нал коровайним калачем.
і вже чи хоче чи не хоче, а щоб плакала. Дружен
на увесь голос кричать пісеньки, осьміюють 1 мо-
лодого і увесь поїзд. Два екрипники ріжуть на

 

 

нитяних струнах щось таке, що і розібрати не
 

можно, а цимбалиєт паличками вибива евоє. Биля
молодої сидить хлопчик. братік її, з престрашен-
ним кийком у руках замісць ппстоля, утиканим
усякими репяхами. Дружко підійшов, щоб про-
гнати його: куди! хлопя так і кричить: застрелю,
каже, з свого пистоля! Дружко до нього, хлопя
тим пистолем його у бороду, так і усіє її репя-
хамп.. Що тут є людей. усі потішають ся, рего-
чуть си, ті спорять та кричать, дівчата пісні

співають та кричать, музика ріже щоб є духу.

Чудо. як весело! Далі брат продасть сестру за
скільки там червонців, а воно-то усе є шаги.
і пустить молодого сїєти биля молодої.

Тут стануть дароватись. Дружки пересьмі-
хають пісеньками  поларки молодого, а евашки
з сьвітилкою відсьміхають теж такими пісеньками.
Далі усе ійде по закону і вийдуть з хати на двір
танцьовати.

Усе, усе, таки не впустили нічого, усе спол-
нили по закону. і молоду увозили у двір ло мо-
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лодого через вогопь. Нехай іншіі сьміють є:
від нас воно стало ся, а ще діди і прадіди та
лаки епокон-віку люди так і женили ся і женють
ся. Сьміять ся нічого: закон.

От вже на другий день гарно було, як цій-
шли молоді вже по селу. Ійдуть собі пароткою,
мов голуб з голубкою. і ійдуть, як пави папвуть.
Молода, як ве стала молодицею, так вже уочіпку
сама румяна, як є садова рожа, ійдеть і очиці
понурила. А що красної квітки, прикодотої на
правім боці очіпка, як звістки, що вона не по-
стидила євого роду. тактак і хоче, щоб усі бачили.
А молодий, веселенький, ще достав евого, ійде
важно, і землї під собою не чує. Дружко та під-
лружий, мокончивши своє важне діло і за те-пере-
вязані рушникамиі лентамп, ійдуть і веселособі роз-
мишляють, щб іще треба їм робити. Свашки теж
думають, де і як би то їм іще погуляти. Тереш-
кова жінка, дякуючи Костеві, що усе жола непо-
винута мужиком. так дивуючи його за се і більш
усбїх рада щастю Костеву, а через те поперед усіх
підгулявши, тутже була у почоті і весели.
і танцями і усякими вихилясами. Муз
різала Дербентський марш. Як ще при парю Пе-
тру, як добули наші Дербента города, так тогді
іще був сей марш, і тогді якийсь-го полковий
музикант та навчив тут одного екрилника грать
сюю штуку. а від нього один по одному перени-
мали аж ло нас, Та може де-що і не так, бо давно
їялось, а тільки гарна штука з нього! Так усіх

і тягне танцьовати і скакати: як почуєш його,
-то ні. вже не всидиш і не встоїш, як заграють
його. Та чого! Хлопці, так ті, іроди, усюди біга-
ють за весільлями, щоб хоч здалеку потанцьовати
під таку бойку музику! Вони тут і у скоки і у

  

  

 

 

  

  

  

 

  

     

  



 

трон

боки, ії у усякі присядки, і через голову і на голові
і колесом качають ся, і на "руках холють.. Ну,
вже огнепалі

Оттаке весільля удрали за Костем ії Марфу-
шею. Цілу неділю гуляли".

Майор прехав, а пани по його жаланию і
зробили: вистроїли Костеві сьвітлиці. як сам за-
хотів: дали й землі і роботників по смерть. "Кив
наш Кость паномі Захарія до себе перевів, за-
писав його у купці, ії що то йому добре було
житя у розкоші і у щастьті! Частобуло сидить,
лержучи з одного боку за руки Костя а з другого
Меласю, та й каже: "Чи лумав же я, як брав вас
з пустки, що через вас і від вас буде мені таке
щастьтя є

«Так. тату « сказав йому Кость, цілуючи
його у руку: "Бог завсегда посила свою милость
тим. хто милує діточок.

 

 

 



  

ХІ.

ЩИРА ЛЮБОВ.
(Єлисаветі Мпколлєвиї Смирнитскій від щирої ЛЮБОВІ

присьвячує Основяненко.)

п

Що то є любов? Багато про неї і пишуть
у книжках і росказують, та бачить ся мені, що
усе щось не так. Потурати хлопцям, молодим па-
рубкам, щб вони росказують і про яку вони лю-
бов кажуть! Оттгак, аби-б тільки! Поговорив
з дівчиною, вже Й каже, що полюбив, а часті-
сїнько не зна, яке у дівчини серце, яка душа!
А того не зна, що без сього не можно нікого
любити. Коли-б же то поговорив, так би ще туди-
сюди: а то тільки забачив, що на ній скиндячки

красивенькі. запасочка шовкова і сама уся че-
пурненька, що пригляділа ся із усіх: от вже, каже,
ї полюбив, і вбиваєть-ся за нею.. А як ще в неї
ча шиї намиста разків десять та хрестів три-
чотири, так тут вже зовеїм вмпра!.. На другий
день побачив не то красивійшу. я тільки іншу,
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вже впять сю любить. а про учорашню і не зга-
дує! Чи се-ж любов?

Інший. та нігде правди діти. таки прямо
скажу. і інша. хаючи. що у вічи його або її
похваляють: сяка гарна дівчина! яка моторна,
чепурна!« або: зякий красивий парень! який
штепний, бойкий!  -- от. серденько  заграло,
і здаєть-ся вже, що кріпко полюбила того, щі
хвалить. А се він або вона не кого любить. як
себе, і лума, що отее правду так у вічи і кажуті.
Так се вже не любов, а дяка. що мене похваля-
ють та що весело мені про те єлухати. Отже
дале-бі, що се не любов а так іграшки, вітер!
Вітром навіяло, вітром і вижене,

Та чи мало в людей через що зоветь-ся
любове В них любов і через кариї очи, через

довгу косу. через румяниї щоки, через гарну
плахту, через вишивані рукава, через танці, через
проворство.. та я-ж кажу. що і через нампото,
і через усяку хулобу, усе в них »любове! Т там,
кажуть. любов, де і ні капелинки нема.

Послухайте мене. Я таки пложив на сьвіті.
бачив дечого чимало на євоєму віку, а що Й З
вав від єтариків: бачив і добро і худо, розберу
по-троху, де чорне, де біле: бачив я. живучи
стільки на сьвіті, усякі любови і який з них ТОК
бува: так от-щб то є »щира любов».

Щира зобов не приглядаєть-ся, чи карі
чи чорні очи. чи з горбиком ніс, чи біла шпя,
чи довга коса: їй до сього овеї нужди мало.
Часто бува, шо один одного не луже й розгляділи,
не мовили промеж собою ні еловечка, не знають.
хто є і відкіля: а вже один одного зна. ОДИН
одного хоч де то пізна, один на одного дивить
ся, одпн без одного скуча, і як-би могай обоє,

  

  

  

    

  

  

    



215 -

кинули ся би один до одного, ечепили ся руче-
нятами, та й не розлучали ся б по вік.

От, як так одна луша другу знайшла, що
як сестри собі рідненькі, як серце з серцем здру-
жилось: То вже їм і не можно нарізно жити, треба
їм зойти ся, треба їм одно одному втіхою і по-
радою бути. Таки не довго будуть дожидати: скоро
зійдуть ся. мов давнишні приятелі, буцім-то були
колись у-купі, розрізнились, а тепер знов зій-
шайсь. Стануть промеж себе розговорювати : думка
зв них одна, речи знакомі. обоє однаковісінько об
усїм розмишляють, обоє об усїм однаково знають,
одного хотять, одне люблять, одного не хочуть,
одного пурають ся.

Так бува меж лодьми, усе на-рівно, чи вони
чоловіки, чи чоловік дівкою, чи жінки промеж
себе. Тут тільки душі себе знають, а до прочого
діла нема. Аби-б тільки вони у двох, То їм ні До
чого діла нема: їм і скрізь хмари сонце сяє, їм
і під дощем сухо, на морозі тепло, у пустині ве-
село. Мовчать. а одпн одного думку зна: одному
горе, другий точнісінько так-же стражда: одному
весело, другий усе своє лихо забув. Одномутреба
ниточку, він рад усю худобу віддати; один захоче
що достати, другий турбуєть-ся. нічого не жалів,
усе кида, аби-б його уловолити. Одному прихо-
дить си єлізку пустити, лругий усю кров свою
рад віддати. щоб оборонити його одотого: одного
притісняють. зобиждають, другий за нього хоч на
МУКУ. хоч на смерть готов. Коли одному з них
приходить єй постраждати, до віку у біді жити:
другий, не думаючи довго, сам ійде у біду, аби
другому було добре. »Постраждаю, каже, і не ви-
лерплю; вмру 7 дарма! кого люблю, защищу від
біди, збавлю від горя.є

 

  

 

  

  

  



 

От сама щира любов, хоч меж нами чолові-
ками, хоч меж жіночим родом. Нема мого нічого,
усе приятелеве. Не для себе живу, для приятеля,
як і він для мене.

А як така любов та народить ся меж па-
рубком і дівкою, і возьмуть ся вони меж собою,
так от благодать Господня! Живуть як у раю:
не тільки еварки і лайки меж ними нема, та Й
думки противної одно против другого не зна:
одно другому дивить ся у вічо, як бп вгодити,
як би розвеселити.

Коли ж полюбивши ся меж собою парень
з дівкою та бачуть. що їм зовсім не можно по-

братись, а хоч поберуть ся, так друге через нього
буде страждати, біду терпіти: так він лучче на
усяке горе сям піде, сам по-вік щастьтя не знатр-
ме, зайде далеко від другого, щоб про нього і не
чути було, аби-б його другові не було лиха, аби-б
віл нього відвернути бід!

Ви вже, знаю, скажете: »Так. Грицьку, се
меж чоловіками так так, а меж парнем і діввою
зовеїм не так. Їм аби-б тільки у-купі жити, то
вони не думають ні об якій біді. На усе підуть.
аби-б їм не розлучати ся; хоч по вік горе тер-
піти, аби-б у-купі.«

"Так, та не так зна самая щирая любов. Унеї
нема своєї волі. свого хотіньня, евого щастьтя.
"Вона живеть для другого...

Та от усього лучче я вам роекажу саму
істинну правду, що не далеко було, а у нашому
Харкові. Правда, не теперички; не знаю, чи во-
дить ся де тепер щира любов, а в старовину се
діяло ся, є ще мабуть старі люди. щоб не дадуть
мені збрехати.

 

   

   

  

  



  

Хороший город Харков, великий, веселий;
шо щерков божих. що панських хоромів. що ка-
зенних домів. як є палати, школи усякі і для
паничів і дли-ради панночок. сьвятого владики
хороми, пошта, потюремний замок -- батечки.
нких-Го домів у ньому нема! хороші та великі.
та усе муровані, та верхи зеленою краскою роз-
мальсвані.. Або дзвіниця серед города шоб каже?
Коли хочеш верх її побачити, то пери насунь
кріпше шапку, та тогді і задпрай вже голову,
шукай, де вздриш верх з сьвятим хрестом: та Й
ло гляди, що хоч шалка і не злетить, тако сам
поточип ся через епину: така-то висока дзвіниця
лаша! А скільки-ж у Харкові вулиць, так батечку
мій! Довгі та прямі. та є і мощені: хоч у саму
у велику грязь, не страшно, не завязнеш, хочякі
шоганенькі волики будуть. Так отгакий-то наш
тород, Я-ж кажу, що як-би устав хто-небуль з ді-
лів наших, що годів сімдесять як упокоїв ся, То
ії не пізнав би, що воно є таке, не розібрав би,
де город самий а де єлободи, що геть за городом
були, як ось: Митрівка, Ганчарівка. Панасівка і
усякі прочі. Він бі здивовав ся. як-би побачив,
що тії слободи стали у самім городі. При ньому
отто тільки і города було, де собор, а против со-
бору жив пан полковник, де тепер суди та па-
лати. «Іавок чи було з десяток деревяних. так і
добре, а що-найлуччий купець був  Моренко.
І чого-то у лавці у нього не було! Був повар
усякий купецький, шо і для панів і їх жінок, було
де-чого і для простого народу. На усю губу був
купець. За лавками зараз башта Деркачівська :
а де тепер сапожний ряд, була башта Прото-
попська; а третя башта там була, де спускаємо
ся тепер, ідучи до Нетечі.. От і увесь город, а

ТВОРИ КВІТКИ, П. т

 

 

  
  

 

  
 

   

 

  

 

  

 

  

 

   

  



 

скрізь -- де хутерень. дворів екільки ії церква.
ютоякона Подолі, за Харковом. за Топаньню. Там
за Чопальню, зараз за річкою, де тепер хороші
ї великі хороми. тамбули озера. очеретом порослі:
а геть дальш єгояли тогдї панебкі будинки. ве-
ликі та хороші. на красу тегдї усім були. То були
будинки пана Дуніна.. Гай-гай! Що у тім домі
жпла за праведнай луша, пані Дунінова! Старе
сьвітська пані! Як їй пе лав Бог лігочок. так
вона кохала си у чужих: та у якихУ Самих бідо
нійших епріточок набере. ле прочує. Та як мати
рідна за ними вбиваєть-сї. Догля; пестує.
коха, до рюзуму поведе: хлопчиків. повиростають,
у службу відлі лиди. тиголя охвицером:
гівчаточок повідає. та уєе за хоронтх
людей. А як вмирала, так їм і вотчини свої но-
одлавала.. (ггака була вона. нехай царствує! От
їі-то хороми красою були на усю Залопань і на
увесь гбред. Недавно ше їх розламали. Там тейез
рички новий базар.

А геть туди дальще нійшай елободи Пана-
сівка, Ганчарівка, а далі. як вистроїли Клалби-
щенську церкву Митрия. і на кладбищах
стали люди селити єя, от і Мигрівка стал:

На Ганчарівці перший
мецї стара дуже бабуся. и було до неї захожу
розпитовати про старовину, так казала, що зпер-
ший єїв якийсь-то Кузьма Ганчар: от від нього,
епику,є так мені бабуся росказовала, зі стали
Ганчарівка. А у нього було три сини жопатих і

три невістки, та аж чотири дочки. Та пибож то
за дівчата красиві були, так і с ти не можно!
Таки сточніселько, як намальовані. А невістки-
молодиці. де то вже він їх підбирав? Таки як
юлна: чорняві, повновиді як квіточки румяні. Від
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тиихато, синку. нійшла Ганчарівка, і Іїнчата на
славу красиві. Не було ні у самому городі пі по
селам нйгде, пі панами. ні мен попівнами,
таких хороших ті сивих дівчат, якоу нас на
Ганчарівий. Ам коли яку дївку захочуть по-
хвалити, то і Мка гарна їївка ! неначе
з Ганчарівки,є

збтже і й. синку. і сама з Ганчарівки.» каз
же було бабуси. Та і стане вінтравляти ей 1 обли-
зовати сі. й вже було їй так мабуть годів деви-
носто і и була колись дївка пен дня і по
Ганчарівиі. "Тепер тільки такоішоєв чи після ло
хоманки, чи що: а то і за мпою бігали охвицери,
як ще тут сгойнограїо Маній з вілемком, яко Бено

ї добували.
го у ту пору, ко Шанїноєтеяв у

Харкові а військо скрізь по селам. то і у самому
городі. як нігле бу салдатам стойти, тако ус
стойли по кватирим охвицери та начальшки і
великі і маленькі. а салляти приходюті було тільки
на муштру.

Прийшла весна. Об Євлокії сонечко злизало
сніг опо горбикам. єтало тепленько. увесі народ
з города по празникам руша на Гапчарівку. 1 шо
жо: сидільці позанирають лавки. писарі з капие-
ляриї покинуть писати, шевчики, кравчика, євил-
лиїки. студенти з бурсп з своїми спекторами. й
часом і учителі ї охвицери і папки і наєтояші
чани, і молоді і вже підтоптані, усі-ж то лавою
ййдуть.. кулизж то У На Ганчарівку. М чого но
вати ся, яко лінчата там у хрещика граюті, криз
вого танця волюті. (Ми де близче подивили
ся? Адже усюди дівчата грають, усюди весна. Так
ні. ва Галчарівку. притьмомна Ганчарівку! Нігле
нема таких дівчат красивих, моторних, жартовли-
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вих, пепишних, як на Ганчарівці. На лругих не
хотять і ливити сн. не хотить лругих і зань-
мати.

Отже 1 гороло став розселювати єн. і якого
у ньому народу пе завело ся, усе Ганчарівські
їївчата не виходять з єлави: та нігде правдидіти,

т теперички Ганчарівка через своїх ївчат у ве-
лткій моді.

А скільки там дійлось усякої усячини! Не
один нарнюга з ума еходив віл чорних брів якої»
пебуль Наталки. Не олин живчик скручував сії
від поводу очей Мелашки. Не один батьків син
і худобу б євою усю віддав і у батраки пійшов
би, аби-б його полюбила Тетяна. Такобо ві, нена
таківських напали. Пожалуп. вони усі булп весе-
ленькі, жартовливі. приятельні: а тільки ще не

кодумаєш з нею обіходить єя, зараз відвернула
ся. не ливить си. ме заньмай її, вона тебе не зна.
Через вінець. каже, я твоя, й коли не так. те

тур тобі!
Я зріє у Харкові. був молод,

не знати Ганчарівки
Нуте, булемо євоє росказовати.
Хороші зірочки на небі. та вечерня зірочка

красивійша над усіми. Поки вона сіяє, па неї на
одну тільки дивиш ся. а до других діла нема.
Хороші квіточки по садкам: не паглядиш ся, не

ралуєт ся. дивличись на них: а як зацвите
шишна рожа, так усіх позабуваєш,. усі проминец.
я тільки на неї і дивив ся б усе і її одну ба:
сш. Так у ті пори було на Ганчарівиі. Хороші.
красиві, моторненькі ївчата у хрещика грають,
рроводи водють, та одна меж ними як червона.

рожа меж маківками, яквечірни зірочка. меж усіма
зірками. Чия-ж то така?
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  "Жов на Ганчарівці хазиїн заможний. Бум
і товару єкільки там штук, було й поле. був і лїс.
Чоловік той сам усім орудовав. держав бі ків.
і як до усього сам доглядав си і порядки давав.
котільки і знав. що годоз году усебагатів.

Хати були з двома верхами: у середині хата
з кімнатою, через сіни противна хата. А ма дворі
у нього чого-ту там не було? Т загороди для еко-
тини, і хіїви, і інбарі. і комори. ї виходи: я що
у них було? Не збрехавши можно сі ти, що У
пішого пана і у половину не було стільки добра
екільки було у сього чоловіка. Ввійдіте ж у його

 

  

   

   

   

    
  

       хату, так » хороше та прехороше було! На
покуті по уєїм стінам усе сьвитиї образи, та усе
хорошої роботи. усе Борисівських іконописців.

  

великі і ередетвенні. Уєї образи  позакві
були усикими квітками: коли у літечку, то спраже-
німи, а на зиму, то робленими з шпалерів: а не-
ред образами швпеїли па  шовковинках голуби.
зроблені те-ж з ншалерів, та щоб то за прескусно
були зроблені! Таки настойщо як живі. Хто-ж т

зробпв? Вже-и пак не хто, як Галочка. дочка
ська. Що дївка була! Чого-то вона

не вміла: чи нти усяке діло, чи що вишивати,
чи яке-небудь діло зробити, усе знала. усе зна.
і вже як що зробить. так неначе золотими руками
воно зроблено.

Оле Тарапешь. назлихо і. поховав
свою жінку ще змолоду, й як в нього застала си
одним одна дочечка-спріточка, Галочка, так він,
жалкуючи свого дитяти, ні за-що пе схотів узяти
тругу жінку: бо яка б вона лобра ні була. а усе
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це не рідна мати, а мачуха, не буде від,неї

епроті обра, та ще із-за своїх дітей, хоч нк хоч,

а сироту не хотячи зобидить. Гкоже Галочка бу
тогді по девитому голочку, і видно вже було, шо
шитина буде цобран. то він і придумав її віддати
паучениєдо чернищь. у Хорошевськой манастир.

ямото вона і була Ло варосту і навчилась там
усвому доброму. То таки. що знала усе робити по
Лївоштву. Та ВИ й хорошо Богу молити ся,
з страхом у ери п. полавати на бідності»
батька шановати. етариків почитовати. і зо уси-
ким звичайною бути і кому який едніт дати. Я
би її воли, привчила си б і пиєьма? так тога
бо незвичайно було, щоб дівка та вміла читати,
ТогАї і сама найлучча і ратійниа (панночка не
вчилась ї пе вміла читати. бо їм сього не треба
було. То ї Олекеїй, відлавши Галочку ло черниць.
просиїх. шоб письма не нокаловали, замість,
того щоб навчили, що треба дївці знати. Ка
було: (Не дівоче пло грамоту знати. Є їм друга
робота, (Аби богоболзлива була, то і їй про-
читаю з писані. Бо Олекеїй знав письма

Тако тільки чере оте Галочка існе пило ей
читати. Одначе таки. мит крадькома, Те у моло-
цих послушниць пптавшисм. То сама
ючись, перенила одезщо і зуміла
тегенько Пе оєклядам зложити, і по верхам ска
Грійко ризумна була: що пі полрить, усе переномо
ії кожного, Хто У Шеї стається, павчить і рюю
каже. На річах була єюбі емириєнька, не уже
буде БИХОПИТЬ-СИ З словом ш ми ке.
уснодо діла, усе резумни та з перидком.

Олекеїй, батько її, тако той крішко письмен-
нип був: за яка, хочодо, так справить си. Четю-
Мишеюмагоєвою і усе було чита її та й любив.

 

  
  

 

  
  

    

   
 

     

   
  

 

     

  

 

 

   
  

  
  

 

     
  

 

 

  
      

  

  



 

закаикаюши дяка. говорити з ним з писання:
як більш читав ні

 

і Р -а-

 пан дяк. то й більше знав
чим він. Через се часто як зійдуть ся. Та гово:
ривши багато, ча: інько і заспорять, і довго
собі спорють: той тудпогне, йо сей сюли. (уже
Галочка було, прислухаючи ся. до чого дідо ійле,
і їх ої так опо самій правді. не
тигпувиш руки за батьком. (Хочотой було чаєто
ї розсердить си, що пе по його дочка говорить
а опісля ма, та і скаже: Правда твоя, Га-
дочко! Що " би хлопцем була! я б тебе
дяком настаношив.

-оНе проєть отребуєті» у дяківетві,
ючи пан'дяк: по паче потребна

гортань і крійкоє зпайиє устава.
є б справилаєь за ває, скаже було

 

 

  

  

 

   

    

   

   

   

   

  

  

    

Олек ча й пепотчує дяка, то топ і присмпре
мійша.

Не у було лух у Олекеїн, як
улив своюЇ з манаєтиря, дивлячи со на

 
їорозум. ше уснкому Дїлу навчилась і добре го-
еполарпо! у нього у дому. Частієїнько диковав

убі, ще не оженивоої узпруге: зне булоб такого
порядку у господарстві, а може б мачуха, яка б
ще прилалась, загризла б бідну Галочку, мою Газ
лочку, втіху мею, радість мею і щаєтьтя.

Душі не чув Олекеїй, тако любив свою де-
чечку, і об усім для неї вбивав си. Хоч вона
шічого і не бажала для себе, тако батько усе їй
поставлив. (Кожнісїцький раз, шо продасть хуру.
що уторгує чим. зараз їй ї накупить гостинців,
чого тільки яти можно, що тільки на сьвіті
луччого. Що сли у неї за плахти, запаскиі
усяка одежа! Багато було такого. що зо самого
Шльонська привезено. Намиста зо червонцямо,

  

   

 

     
 

      

 

  
    

   

 



верготаю д

хрестів усяких, дукатів, єднусів золотих, буршти»
нів разками.. та чого у неї не буд Сорочечки,

чої сама тонесенько пряла, а і у будень другої
пе брала, як з іванівського полотна: й на голові,
амієсць стрічок або лент, що у Бога день золота
сїтка повязана. Так їй батько приказовав, шоб
шо-дня вбирала ся. 2для тебе, каже, знічого
не жалую, не жалуй же і то нічого. Спаси-бі Богу,
шоб придбали. не переносиш того за свій вік.
Одно зносі. десять поставлю. Нехай моя дитий
перед усіма видна буде.«

Чи три чи чотири єкрині превеличенних,
усе на колесах, повнісїнькі були усякого добра.
опріч подушок та постелі, щб лежало у коморі,
Дожидаючи євого час Мо чає усе не приходи:

Що то перебувало і старостів по закону
і так людей з річами, щоб то висватати Галочку
Що-дня було плавом плпвуть! Ганчарівські па
рубки, бачачи раз і десять разів. що не теє, не-
рестали і думати об Галочці. Та пробували і го-
родянські і хуторянські, і яких-То сел не була)
З усїх місць, та аж із Водолаги. аж туди чутка
про Галочку прійшла! від-усїль засплали ста-
ростів. А які люди були хороші! Вже не будемо
казати про євитників ні про шевців. тим було
Галочка тількп  всьміхнеть-си та губонькою під-
моргне, то тільки почухають у потилиці,
пійдуть не оглядаючись. Така честь була і
робам, хоч-би і один син у батька був, не
вона на се дивила ся. Сїкалися і міщане і купцї:
залицяли ся і ноповичі, так і попаддею не хотіла
бути. Та щоб то: наїзжали і такі, щобопріч усього
і усякого добра мали свої виннички і горілку
добре збували: так і тим Галочка було подякує
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 працю, й скаже аюбязненько:  Що-ж

ї, люди чесні. робити, коли ваші женихи менї

ше по натурі?
Батько тільки було і зна, що зостріча та

провожа людей, і від нього був усім один одвіт:
Як дочка захочо. Я не приневолюю нї за кого,
положив ся на неї. Бо і справді так було: він
їй сказав ще попереду: -За кого. доню, пожалаєш,
той мій зять буде, хоч за самого біднійшого, аби
лобі любязний. Хвалити Бога. худоби і усякого
добра буде у тебе стільки. що і на десять вікін
буле, аби жилось. Вибирай сама, хто тобі по серцю,
і скажи мені: чи прийдеть-ся тебе на-сторону
віддати, чи у прийми кого узяти, мені усе одна-
ковієїнько, я усюди тобою пійду.х

Фттим-то Галочка і не ійнла ні за кого,
що ще не трапив ся їй ніхто з парубків, щоб
по серцю був, дожидала свого. А дожидаючи не
луже журила си. бо знала. що сико-так а буде та-
кий, що вона його пособере, А тим часом гуляла
з подружками, як птичка У аєрі: була веселенька.

картовлива, як вітерець у
приязнива до усикого, як

краєна весна. звичайна против усякого, як пазу
нянка. а роботяща як бджілка. і як та робила усе
медок, так і у Галочки усяка робота була до діла
і до добра. Через увеєь тиждень, по будням,ніх
її не побачить нігде і пї з ким. хоч з дівчатами
чи з молодищями: усе за роботою та по госпо-
дарству, цілий день рук не покла Не видно
було її ні на вулиці, як звичайно дівчатам зби-
рати ся та пісеньок співати, і па вечерниці
ніколи не ходи: а от вже на ігрищах, на Бу
пала, весною у короводі, У ворона, у хрещика,
тут вона рада була грати з подругами. »Бо,

  

   

 

  

  

 

   

 

 

  
 

 

 

як день у маї м

   

     

 

   
  

 



 

у лень і при усїх людях. Уєї бачуть.
лю, як граю. і она мене нічого не  тя

вигадає.
Спозатим же те Ї єходив си оувеєь харкі

ський мироз піведий на Ганчарівку. бо тут вже
не усяк наліяв ся її побачити: опріч же того

» було її узлріш. 1 що то зберетвеся народу
пчарівській вулиці! Молоді окроме

бі кучею так і ходиті. усе шоб так стати. що

икобуде Галочка кривого танця вести, зако щоб
прійшла мимо їх: -бпо їм подивити ся на
Галочку. і то з них. Купці позабували свої лавки

ії замісць того, шоб розщитовати, які. на чім і
ьки баришів узяти, знай дивають со на Газ

  

      
  

 

  
 

   

   

    

ек
лочку і розщитують, як би так. щоб і вона 2що-
бенько та веєвленько глянула. А там прикадні.
шо ахочі сами огришики лупити, а тутечка воли б
шознебуль дали, що хоч-би постояти биля Галочки.
Х вже про шевчикій. про кравчиків і про усике
парубощтво. і сказати нічого: стейть послам,
та тільки облизують ся. Та пе то шо: і ритористи
і хвиЛльоЗОХВИ ю причвандиють з євоїми
епекторами. шо холють вже у девгополих халатах
і вже з заплетеною »ю. шо стоїть та тількі
шлямка, поглядаючи на таку дівку, як є Галочка.
0. що б то роби шХочеть-си То йому заче-
шити її. та й не сьміє і соромиться, та й навчить
пругогок і оміне Кутієвський"
як буде Га добігти миме то ви нхиїть
мене на неї, буцім й нехотя няво Так щочио
бо: ломіне Кутієвський шпхне, ломіне ШПузаново
ський поточить єн. зачепить Галочку, й та виз
їенько відекочиті, яко муха відлетить,. те доміне:

плюхентує гризентує і закаля своюликенту
латинському, як вони, морочучи люле

     

  

  

 

   

  

  

  
   

     
    

    

  ої ві

 

     

 

  
      



 

г - 1

г
говорють). Не поженихав ся ні трохи, а сь
себе наробив. А щоб ває з школярами! І

нїчого до путьтя но доведуть.
Та коли правду єказати, тако єкільки там иї

було усякого народу. так ніх не поживив" єї
чим від Галочки хоч-би хто з купців, з міщан,

а усяких паничів. та хоч-би і з самих охвищерів,
що й сами по собі бюйкі: ти Йому слово. до вій
деснть відріже. (Ще тільки що вийде Галочка
з свого двора, озпрпула очицями усіх. що зібрали

пул, вже вона ПОозна. якомимо їх пробісти,
щоб ї подивити си на неї кому не достало ся.
Тільки| збіга до нкої кучі, де вже зна, що на шеї
снами усіх дивиоть си, Тут оропа очиці ої

у землю. (А що за оченята були! якоє са-
мий енілий терепзиголка, лк кріль і бігаюті
диросьнють: і ні пиб оби ії ні їв би нічого, усе б

бу них дивив єн, бо ливличи си у них, так гарно,
так овеєсло, що пе пільросказати не межто, та
і не тимисим себе з нкоїзто радости. Так'вона
бо зараї ії папустить євої чорниї довгиї вії,
ї скріаь пих очиці. мово зірочки екрізь серпанок,
такої блестить. | те румина, а то ще почервоміє,
чик звичайно чесній дівчині. шануючи того. перед
им стоїть аби з ким говорить: тако така гарна,
ака краспва. шо по росказати не можно. Боли

обачив хто, йкочасом бува зимою зори погорить та
"рвошїс, шо аж на єнїгу відщає. сттака станеі

Галечка: і тільки добіга до такого, що вже зна,»
шо хоч осіовом 1Ї заченить, якораз туго і відвец
пула єй. чого-небудь подругу епитати буцім-тго.
М тут тези біда! Хочоне побачиш її красивені»
кого лици. так побачиии білесеньку шию. що віт
обархаток, шо єлнуси почеплені, ше красивіпите
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віддає: так бої кинув єй ціловати таку чепурі

 

чеши ж її хго словом, сиитай об чім-небу,
під своїх війок. вже й догаї

ся, з якою думкою питаютьїї, вже такий і о,
лаєть. Коли честний, поважний чоловік її пиї
об ділі. вона зараз уклонитьсяі скаже, що тре
та тихенько та приятненько, мов чижичок п;

і

  

 

співа, та звичайненько та так розумно. що їни
і письменний так не екомпонує. Нехай же ду
ною думкою хто її єпита хоч об чім-небудь,
тут вона гляне на нього, мов та королівна, та
учи нічого, тільки губоньку піднявши, п

усьміхнеть-ся : То той. що питав, і остав ей
опечений, почервоніє стила ради як рак, і поз
чаючи у Сїрка очей. єтапе ховати ся :
щоб вже його і не бачили.

Така-то була Галочка Таранцівна. ша слав
не тільки Ганчарівці. та і усьому Харкову кра:
Чутка об ній далеко ійшла: й що пісень на неї
екладали, так усюди вони прійшай: усе то про Га
точкуТаранцівну, яка-то вона хорона.яка розумна:
звичайна, Єпитайте на Ганчарівці, там ще тямаяті
як росказовали про неї діди і батьки нашії, і які
їй випала планета.

1 вже їй було так. що Годів з двадцять.
може З сотню перозлавала гарбузів женихам,
з уєїх мієць до неї з'їзжали ся, а і доси не
брала собі ні одного парня: та прийшов же її
чає.
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Галоччин батько, Олекеїй, як дівчата 1 йог
очка грають на вулиці і уся Ганчарівка збереті
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давити ся на них і на тих, що аж з города
приходили дивитись. то і він було вийде, енде
| колоді з ким із приятелів, та й розговорюють.
чім там прийдеть-сй

Раз сидів він собі там па колоді і Ле об-чім
умав ся, аж зирк' охвицер ійде, йде,
ного, повернув ся та й сїв рядом з Олексієм.
зенько від нього. Омексїй. як треба. зараз
ів, поклонив ся охвицеру звичайно, та й хоті
ше відійти, бо ме приходило ся мужикові
яти ся з його благородиєм.
А охвищер його руку «іп а й каже

сто, по нашому: »КБуди ти. чоловіче добрий.
єт? Сидп.х
-- Ти нї, поклонивиш си виять, сказан

ексїй. Вже нам не подоба против ває рівияти
ми п постоїмо.

зОттакоже! Так се я тебе зогнав? Не хочу
жо, не хочу. Єїдай же, зділай милость, а то й
ну їі пійду собі. Чого тут парамонити ся?

ба не усе ровно7 1 ти чоловік. і я чоловік.
ми боже созданиє.

-- Нкосе можно? Вп
диє, а я.

Усе однаковієїнько. (Й охвицер передо вало
бе на муштрі. а ти мені рівний 1 стар против
о. Сідай же, сідай. Та сеє кажучи і усе при-
Бен Олекеїя до себе, еллкуючи ся. таки по-
шив Його при веїх на тій-же колоді, і вже
їзенько край себе, і почав з Олексїєм любизно
вговорювати.

Спершу Олекеїї зопинав ся, песьмілко було
у з таким лицем просто розговорювати, а далі-
ії, бачачи, що охвицер душа препроста і хоч
юд чоловік, та розумні слова говорить, осьмі-
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лиш оси і став мов з своїм рівним про усе Ревоє
рити. Охвишер пого розпитує, а Олексій росказує
ле живеть. чим промишлиє. і про усичину там
говорили аж геть-гет

Олекеїй так уподобав охвинецо
що тільки б і єлухав пого розумниї речи: і як
охвицер устав. щоб їйти до дому. бо народ почав
розіходити паж не етерпів та ека-
З Будьте ласкаві. ваше благородиє. приході
сюди і у ту неділю. Й щось вас дуже полюбим
і усе б ває єтухав. Пожалуйте приходьте.

Припду, лобушичоловічи, непремінно прийду.
Бач, увесь город оеходить си дивоти си на вашу
Галочку кі ді йду. хочоще і не розз
глялів вашої Галочки, як треби.

Олекеїй усьміхнув ся ї не каже. що по Є
Галочка. А охвицер олходючи ще сказав: | Буль
же, чоловіче, на сїм-же місиі і на сїй колоді сиди.
щоб я тебе зараз знайшов. Мені 3 тобою весело

ло. Прошай же!
Підіть здорові. ваше благородиє! поклоє

нивти ся Олекеїй еказав і, довго ше дивлячио
за охвищером, усе думав: (Що то за розумна дз
тина! Мололо чоловік. та який приятной! Я 0
абним по вік ожив. 1 з тим пійшов ло лому.

Незабарпом прийшла і Галочка, та чи роз-
лягла ся чи ні, чи поприбпрала свеє усе чи нії,
п вже і

Зб то за пано2 вами, папетіче, СИЛУх
То такиї пан, лоню, шо благодать Го-

сподни! Я і не бачив нікого простійшого. як він.
Не горлип, таки сам своїми руками узяв та й по
садив мене край себе. Та б за проумниї розге

лу. Обішав є
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ї у ту неділю вийти ло менех
мною буцім-то весело було.

ЗлаЄтсй так. що Галочка, почувши. що
й охвицер у ту неділю вийде, неначе трошечки

почервоніла. так на одну годииочку, а палі і каз
же Мабуть шо десь що розумно говорив, бо па
нас і не дивив си. і хочоя двічи проводила ліве
чат у кривого тайця край самих вас, та він і не

озирнув мії разу.
| -- Йому пе до ває було: вій мені у ту пору
оросказовав. що. каже, пе сонечко ходиті. я земли
округом пого обіхолить.

Бач шиє єказала Галочка, дивуючисї,
-- Б, чи тільки вій премудрости і роска-

човив? Коли-б ти послухала йог
і Талочк; хо її зма, чи вона утомила си,
граючи. з дівчатами, чи що. й щост, по така ве-
селенька була увесь вечір, як завсегла. Усе більш
мовчала. (А нколягла собі спати, то адихну, і
подумала собі: Чому се онанио краспвійші від
простого народу

й Як се було коло Тейлого (лексїя, так
оранці луже гарно було: па дворі сонечко свило,
чогрівало увесь мир, берези починали резпуко-
ати ся, травонька зеленіла, і вже ї проліски у

садку Олекоїєвому процвитали, так було хоро-
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ше, так хороше, що аж дух раловав ся. Галочка
о устала веселень румяная, краспвійша ї вона
змавала ся: упоравши, що треба було. сїлаючи

 

  роботу. перелічила : скільки день зостало ся ло
тії неділі Мабуть за-тим, чи вепіє докончити
евою роботу. Одначе лічивиш, як сказала: 2єу-
ботонька. а там і неді..«, та впЯтЬ що-то зару-
мянилась трошки, та ніби усьміхнулась, махнула
ручкою і сіла швидче за роботу.

    

   

  
 

  



 

У у 1 сказала Галочка, як
увілшов батько. управивши батраків: (се мені на
вдивовижу! як таки можно, щоб сонечко стояло,
а щоб земля холплау (Со мабуть панські ви»
гадки У

  

Ні. доню, зовеїм не вигадки, воно так

і є. От як мені учора охвищер ресказовав...
Тут Галочці щось веселенько стало на сере

їеньку.. Мабуть вона зраловала ся, що почує, що
і ик оу божому сьвіті робить сяУ Мой

Батько їй бі: росказовав. щоб він чув
від охвицера, і закінчав. що розумнійшого чоло-
віка ще і пе бачив. А Галочка йому увідвії
тільки і промовила Рге!« а то усе слухала
пильно і усяке єлово запримітила. і жалковала,
що нікому їй росказати того уєвого, шо охвищер
казав батькові.

У середу Галочка здихнула, та й подумала:
Як ото ся неділя довго іпде! скільки вже днів.

я ше й досп середа! до неділі ще.
І влять вона закрасніла ся.
У суботу увійшов Олексій у хату швиденько,

та покаже: Знаєш, Галю. що я надумавУ (хви-
цер зовсїм не пишнийі овеї не гордий. Закличу
його ло нає полудновати завтра. Галочка такЇ
сторопіла. Дума, і не зна, щб сказати.

Батько впятьїї спитав: Чи лобре
як лумаєшУ

Та вопо б те. пожалуй. добре, ледве про-
мовила Галочка: зтак глядіть тільки те, чи пійде ж
він до пає, ло простих мужиків?

- 0. я знаю. що пійде, сказав Олексій.
Коли посадив мене край себе і казав, шо ми
леред Богом уєї рівні. так такий вже не одцура»
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 єть-ся від хліба-соли. То і щб-ж? Зберімо ся,
налагодимо ся. а не прийде, як хоче.

зА щб-ж ми йому налагодимо? У нає пан-
ського нічого нема, та й не знаємо, що лля панів
треба,

-- Дурна ти, душко! Не усе однакову халїб-
сіль Бог дав. шо пану, їщб усякому чоловіку7
Чого тут? ЩО є, то й подамо, "Ми непани,і він
зна. що в нас панського нічого нема! Та іоб тім
не турбуй ся. Я постачу усе. Ти ійдп собі на
вулицю грати, а я покличу Домаху: та була у
пана наньмичкою, та зна. де щоб як зварити. А ти
не турбуй ся ні об чім.

Як же таки Галочці, будучи хазийці, та не
турбовати ся? Роботу свою заховала, кажучи:
»Віже тепер ні к чому починати квітки вишивати,
вже суботонька. Я лучче нароблю квітків з шпа-
аєр. та заквітчаю сьвятиї образи; он і голуби
вже сгаренькі. треба новеньких зробити: та піч.
бач. як поколупала

(ут і покликала зараз наньмичку і звеліла
усю ту глину на печі. що поколупала ся, стерти
Та новою позамазовати скрізь. Бо піч була з зе-
лених водолажеьких кахлів, та на спаях червоною
глиною позамазовано. так так хороше було, що не
то що.

Наньмичка піч нора. батрак долівку землею
рівня, де повибивалося, а Галочка виже квіточки,
ла які вміла, які знала, самих гарних наробила
ії голубів новеньких попривішовала. А сама усе
турбуєть-ся думкою: »Боли-б же гарної рибки
придбали! Хто то в них буде куповати? Що то,
як-би мені воля: н сама ПІЙІ б на місто та Й
купила б, якої сама знала... щоб не стидно
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От у неділю, чи пообідала мерщій чи ні.
зараз Галочка підмела велику хату. повісила на
кілочок чистий рушник, довгий та передовгий, та
мудро усякима цьвітами вишитий. накурпла ла-
ланом кріпко і занерла хату, щоб не видихало ся,
поки.. У кімнаті стала вбирати ся. І щб то ви-
рядила ся! хороше та прехороше! Дорогого нічого
не брала. так лучче від простенького: та як же
то на ній усе чепурненько, любенько, штепненько,
як на картинці. Чи пора чи не пора збирати ся.
вже вона і вибігла... Біжить вулицею і землі не
доторкаєть-ся, а на душі так їй чогось-то весело.
так весело Добігла -- і дівчат нема нікогі-
сїнько!., Зирк, і на колоді не сидить.. батько ще
не вийшов. А вже з десяток халахурів вже і
швандяють по вулиці, дожидають збору дівчат.

Що тут Галочиї робити» де їй діти ену
А що за преліниві дівчата,є дума собі, налувші

губенята з єєрця та мотаючи рушничком, що
узяла підперезатись. Чи вони сплять. чи що
Але і доси не виходють: а там гляди. і вечір.
а там і піст екінчаєть-ся. Коли-ж ми награємось 7
Побіжу їх збпрати мерщій.

Кинула ея у першу ха
Сердить ся наша Галочка, виговорює, поспіша
викликати подруг, бо вже, каже, нерано. вже нал
заходи єонечко, скоро вечір, Кидаєть-ся по хатам
по другим: там ще і не думали збпрати ся. тільки
вбирають ся. ШОтаманує наша Галочка над дівча
тами, виганяє на панщину. а дівчата регочуть ся:
Що се, кажуть. стало ся з Галочкою? То ми

було зберемо ся усі, та дожидаємо, дожидаємо.
поки-То вона вийде, а тепер поперед усіх поепі-
ша. Ще тільки півдня. а вона вие каже: вечір
хутко. 0 бодай тебе!
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 Сяк-так стягнули єя. Попереду було усе поз
чинають вороном, а тогаї вже з піснями пійдуть:
так тепер Галочк: ж Ні, давайте у Костру-
бинька. Ми розберемо її думку: у Кострубонька
як грати, так треба пісню голосно викликати,
а далі, як вмре Кострубонько. так треба у 10-
лошки плескати. От луна від пісень та від ляєків
пійде, от швидче 1 вийде.. батенько: мені до
других діла нема. так дума Галочка.

От ії почали у Кострубонька. Пійшай луна
екрізь. Поеппавсі, народ зо усїх мієць. Бачить
Галочка, граючи у жони. що вже і батько вий-
шов і єїв на колоді. як зиркі.. аж розеердила ся:
зЧого той Тимін в биля мого пан-огця У
Чи він же вміє з ним говорпти? ж ось. Га-
лочка понурила очиці у землю. та вийшла з кругу.
щоб, знаєте, підтягнути рушничок. чи ослаб чи

з боку усе дивить ся, куди охвицер
ійде.. а він усе ійде, та до колоди... от і Олексій
ї Тиміш уєтали, кланяють ся... Отже Тиміш і ві-
дійшов, епаси-бі йому! Отже і посідали охвицер
з Олекеїєм: ог Галочні і веселійш стало, шо бать-
кові не буде смутно, є з ким розмовляти, є віл
жого розумних річей послухати. (т ояк повеселій-
шала, зараз і закомандовала: 2Л  нуте у хре-
щика

-- зТа тривай бо, Галочко! закричали їй
дівчата: зще у жонп пе зограли, а вона вке у
хрещикі

Отаман-Галочка не єлуха розірвала кру
попаровала усїх. настановила гробів, полетіли
дївчата, мов пташечки Еге! та Галочку і тут
знати: не біжить, а мов рибонька прудко пливе,
і рученятами не мота, а тільки вихиляєть-ся, мов
той молоденький яєенок, що легенький вітерець

    
     

  

   

 

 

 

   
   

  
    

  

     

  
    

   

   

  
 

  



а

колише його..  Піймай же її? Куди! хиба муха
тільки за нею злетить! (Та кути ти, Галочко,
біжишУ» (кричали на неї ті дівчата, що гробами

Уєє ло колоди біжить! хиба не бачиш, яка
Добре тобі. що ти така легенька,

що ї перестрибнеш через калюжу, а ми не вдер-
жимо ся. та так у неї і шубевтнемо си. Бач. як
позабрйоховали ся!

»Та то я, дівчатка, затим туди біжу, бо тут
з гори, так легше...

Так відбріховала єй хитра Галочка. бо овеї
чуди не з гори було, а трошки горбовато і попе-
реду калюжа. Та їй нужли мало, вона через ту

лю; як думка. так і перелетить: а їй аби
близче підбігти ло колодії : на колоді сидить... ба-
тенько а з батеньком.. охвицер.. та що 19 за
хороший!  Молоденький, чорнявенький. очиці як
жар. на виду румяненький та білий: вже видно.
шо паньекого роду як чепурно прибрав ся
і як приятельно з моїм пан-отцем розговорює
От вже хороший та красивий! Тепер я його лучче
розгляділа. Так думала Галочка, добігуючи усяк
раз до колоди, і що ні робила. як ні влепівовала.
не зирнув охвицир ні разу ні на неї ні на дівчат.

Не до пісень бо і не до ігрищів йому було.
Він на сю пустоту не дуже заглядав ся. Йому
ї дівчата байду же. Він собі був такий чоловік,
що коли узяв ся за яке діло, так вже ні доїсть
ні допє і ні об чому не лума більш, Поки не
єкінча свого діла. Тепер він, побачивий ся з євоїм
приятелем, з Олекеїєм, став йому росказоватиї про
усе, щобдіяло ся у нашому царєтві: як Татари
було заполонили уєїх нас. як командовали над
нашими старишми і як здпрали з народу останьнє,
хто що мав: як наші відбили си від Татарви,
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і далі який цар пісія якого воцаряв ся, і як цар
Петр опо усїм усюдам дав порядки: усе, усе рос
зовав з великою охотоюі не дивлячисьні на що, що
край його діється: бо бачив, що його слуха
чоловік розумний, усе понима і хоче ще більш
слухати. щоб усе знати. Олексій тако би і не
відійшов від нього і бачачи, що вже не з так рано.
став пильно прохати охвицера. щоб пожаловав ле
нього оли одкушати.

-- ЗПійду, мій любезний !« казав охвицеї)
устаючи : »з великою радістьтю пійду, бо бачу,
що і ти мене полюбив, як і тебе, Тільки з уго-
вором пійду: щоб ні ти, пі жінка твон. ні сїмя
твоя, щоб не величали мене благородиєм; та щоб
пе утрачувались для мене нічим. Що ви кушаєте.
те і я буду. Усе божий дар.

-- Та чим богаті, тим і раді вас,
доброго милого пана. угостити. Не пол
тільки гиїву за нашу простоту. А як намі ве-
мичати ває, коли ви є ваше благороли

-- зНазщо се благородиє? Кажу тобі, пе
треба. Ти не салдат. і я не муштрі: зовіт»
мене просто: Семен Іванович.» Так розговорюючи
і дійшли ло двора. і Олексій увів євого гоєтя у
велику хату. А Галочка бігала, бігала у хрещика,
прк до колоди: нема нан-отця. нема і охвицера!
зМабуть вже пійшаи до нас, подумала собі, та
й притихла. І поги в неїоке ії утомила
ся. вже і пе здужає. "Пійду, ка дому.«

-- ЗКуди ти ційдетіує гукнули на неї їв-
чата. з Ще тільки розіграли ся, а ти вже і в
кати. Даваймо у кривого танця! Веди. Галю! Без
тебе ніхто не виведе.

зЯко собі |хочете, дівчаточка - голубочки!
я справди кажу. що треба до дому. Так мені
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чи.з очей, чи що. 1 нийшла Галочка до
лому. та перше тихою єтупою, а як відійшла
дальші від дівчат. так як стріла, і не забарила єя
бігти.

 

 

 

ШУа

Увішедши у противну хату, мала причену-
ризи ся після біганьня, так бо і руки і ноги
труєють ся, і не зна, за що і узяти ся.. Сяк-так,
нічого робити. хочеть-ся прілти у кімнату - та
послухати, як охвицер буде з батьком розгово-
рювати і щб росказовати-ме, а тут щось серомить
ся. ї не євміє, і боїть ел: єхопивиги, що попало.
буцім треба сховати, та й понесла...

вішедши у велику х низенько, звичай-
ненько поблонилась гоєтеві 1 тільки що хотіла
прійти у кімнату. а батькоїї і зопинив. питаючи :
Чи вже ти. Галочко, і вернула сяУ А чому се

так рано Ус
Галочка. ше кланяючись, накинула очком.

що охвицер щось росказовав. а як вона ввійшла,
чак він. уздрівши її, так і замовк. і рука до гори
тіднятая так йому і зостала ся. а сам такоже
пильно ловить си на неї, що неначе з'їстиїї хоче.
Галочка, звичайно як дівка. се усе підгляділа, та
ще й пуще Перебігла б мерщій
у кімнату і ак пан-отець пита її
об чімев. а 6б чім. вона і не розслухала. Та вже
віноу-друге спитав. а вона. стоячи передо ним.
мереминаєть-ся та червоніє, нкоє калина: до лалі
вже намірила ся. та й є а

Та не знаю,. леші розігнав.. там дівчата...
поїхали...
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-- Добре, коли при такому сонечку Та ває
дощ розігнав. Їдь же і ти, куди хоч. Так сказав
Олексій усьміхаючись. бачачи, що Галочка і речи
не знайде, що сказати. Не велів батько сього
сказати, а Галочка вже як тая муха улетіла у
кімнату.

- Се моя дочка, Семене Іванович! став
казати Олексій. Не положіть на неї гніву, що
вона так обрябіла при вас і не зуміла одвіту
лати.. Галочка притулила своє ушко, та й не дише,
щоб дослухать ся. що охвицер про неї скаже.

А Семен Іванович дивуючись і питаєть-ся:
ак Галочка твоя дочка? г

-- Моя, Семене Іванович.
-- ЗНУ, тепер бачу, що тебе Господь бла-

гословив дитятею. Я чув про неї багато чого
хорошого,її крійко усюди лохваляють. Бачив разів
зо два на ігрищах. краспва показала си мені.
я тепер, як побачив близче, так вона, мірп нема,
яка красива. АХ що найбільш у неї, очи. Поочам,
Олексію, можно знати, яка у чоловіка душа. Іетинно,
ти шаєливий батько, маючи таку дочку добру,
розумну, та ще й красиву. Я з роду не бачив
такої красивої.

Яково-то було Галочці, сеє усе етухаючи?
Се, Семене Івановичу, що ви мене, по

ласці своїй, полюбили. сказав Олексій. так ви
ї дочку вихваляєте.

-- »Ні, ( Яю, істинно так. 1 впять таки
що ти щасливий батько. Тут Олексій

став кликати дочку... так кудпож! як було вийти 7

       

    

 

   

   

    
Не єто раз вона чула. як їй і у вічи казали, що
вона дуже краспва, так то їй і дарма було. А те-

 

пер де б вона діла ся. чуючи. що охвицер її
похваля : а тут батько кличе: треба його послу-



 

по "І

хати, вийти: а як вийти У як глянути На охви-
цера, коли він по очам усю лушу зна? Скрізь
землю пійшла 6!

Як не виходить Галочка, а Олексій не лю-
бив. шоб пого не слухали, пійшов сам за нею
і єтав її уговорювати, щоб не соромилась та вий»
шла. бо треба полуднувати лагодити.

»Добре-ж, таточку, вийду, вийду. Тільки не-

 

  

хай охвицер нічого мене не пита, поки я не роз-
дивлю ся.є

Олекеїй увійшов до охвицера, моргонув йому,
усьміхнули ся обидва -- і стали євоє розговорювати.
Збпрала єя, збпрала си Галочка, і як увійшла,
забувшись впять поклонилась, і Семен Тванович
вже і не заньмав її, а тільки як куди ійде через
хату або прибира що. то очей з неї не спустить,
і що росказовав (Олексієві. забуде. замовчить:
а коли Олексій шо росказує, то він і не чує
нічого.

Агу, огляділась трошкиі Гало мотаючись
тут перед ними: їй вже не так млосно. Прибира,
прибира. та прислухаючись до охвицерових річей.
і стане, і дослуха усе. Вже й так. як він не ба-
чить її. вона розгляда його: як же на ту пору
гляне він на неї. так де б вона діла ся?.. Се й
нераз так лучало ся. а усе їй на нього хочеть-
ся дивитись. а йому на неї. Серце серцю стало
вже вість подавати.

Подали страву. єтали вже нолудновати. Га-
лочка пораєть-ся. і присяде і слуха. шоб вени
писания розговорюють. Якось-то Семен Іванович
осьмілив ся, та об чім то і спитав Галочку
Гоєподи! трохи ложки ле впуєтила! Р не єтя-
мила ся, де вона сидить: а далі, нічого робити,
одвіт дала. Так у-аруге, у-третє.. вже Галочка
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огляділа ся, вже сьміливо говорить і бачачи, що
охвицер честна і добра душа, і що у нього на
лумці нічого нема поганого, стала єьмілива: після
полудня, упоравіши си зовеїм, єїла биля свого
пан-отцяі стала слухати, об чім охвицер росказує.
А він про усе росказує, чого Олекеїй і не знав:
як у сьвіті поводить сн, де які землі і щб для
чого на сьвіті є, об усім говорив і усе знав, бо
кріпко розумний був. Олексій знай його розпи:
то про се то про те. Вже Галочка осьмілилаєь
і сама де об чім розпитує, вже переєт того
величати "ваше благородис», й вже зоветь, як

він звелів: Семен Шанович.
Оттак розговорюючи, просиділи і довгенько.

Ще б не пустили євого Семена Івановича, так
одно те, що нерано. а друге, що дуже далеко Пому
ійти, аж у город: через садки, степком і чере:
гребельки. "Тогді так було: де город, а де Ганча-
рівка. крішко далеко. Олекеїй, попрошавши ся
дз Семеном Івановичем, проводив його аж геть:
а Галочка, як єїла кінці стола, як підперда євою
головку білою ручечкою, як задумана ся».

- Чи чуєш, ГалочкоУ крикнув пан-отець.
Охіє та скочила з лавки, та й не зна, що

казати.

 

  

   

   

  
     

 

  
 

 

   

 

обою етало сі. доню Увійшов
я тричі кликнув, на-еилу роз-
чу мала ся. Чи залрімала, чи що?

"Так таки... т рошки...
-- Утомилась, сердешна! (дно те, що набі-

гала си, а тут порала ся. Іди ож. лягай спати. Бог
тобою. Порехреєтив її і піпшов.

Спдїла ж наша Галочка. епділ:
вона та думала. А що лума. Хто
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лумала й
зна! Тільки
 

  



шо 1
і промовила: ЗА щочи з сього буде? та й сплак-
нула, нерехрестила ся і лягла вже, так до пів-
ночи доходило.

Смутна єїла за роботу наша Галочка, смутна
і обідала, чи то пак не обідала, а тільки сиділа
за столом так. Олексій дивовав єя і питав її, чом
вона нічого не їсть і чому така смутна?

Так. таточку! шось чи голова.
усе нудно та тошно, еказала Галоч
нула важко.

-- Чи не набігала ти, нехай Бог милує,
лихоманки2

абігала лихоманку. що і по вік не збуду.»
подумала Галочка, а Олексій помовчавиш і ска-
зав: 2Обіщай ся у неділеньку у Куряж ходити.

А тож. татечку : коли-б шівилченеділенька
припшла!

Суттогосте наша Галочка така й смутна була.
що неділенька далеко: аж через шість день. У не-
діленьку охвицер обіщавсь прийти ло них. Ко-
лизж То се буле?... Коли дождет сятієї неділеньки.
а тут так, що через сплу у.. так собі думала
Галочка. перемиваючи ложки після обід. як осі,
-- ри у двері і хтоєж то» Семен Тванович"...
Галочка усе з рук так і повпускала...

-- "Єердь ся не серль ся на мене, Олексію
Шетревичу. сказав Семен Іванович, увідшедши у
хату і поклонивши ся попереду єтарому, а там
ї Галочці: за й де тебе прийшов і свогодня. Як
хочі менї без тебе єкушно. Я люблюз тобою бе-
седовати. Як упорав ся з службою євоєю, зараз
1 потяг до тебе, Скажи мені по істинній правді:
чи не мішаю тобі у чім» Може ти євоє робив?
М у друге уремя припду.

 

   

    

ні: мені
та й здих-
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Та що се ви говорите, Семене Івано-
вичу У сказав Олексїй. Я б вам не то що. я б усе
перед вашим здоровям так би і стояв, і усе б
слухав. що вп нам доброго рос сте, Знає
коли так: як вам є уремя, то коли ті
чете, так прямо і ійдіть до нас. І двері і душа
моя для ває відчинені по усяк час. Ви менї ні
у чім не помішаєте. Я з ранку порядок дам батра-
кам, та і пан на увесь дені. 1 вже мені худоба
лого не дасть; що ви мені роскажете або прочи-
чавширозтолкуєте, по ласці вашій. Приходьте йо
хоч по усяк день. Чи так, Галю?

»бій-же так! сказала Галочка,
батькові речи, що їй здавались так, неначехто на
гусап їй грає. "Так, пан-отченьку! Ї мені весе-
лійші буде на душі, коли вам весело буде з Єе-
меном Івановичем!«

-- з"Так може тобі. Галочко. ємутно буде, що
ти сама собі спліти-мені? епитав Семен Іванович,
пильно приглядаючись їй у оченята.

зІто вже: сказала Галочка, опускаючи очи-
зірки свої у землю. »Буцім я сама собі спдітизму У
Хдже батенько мене по віджене. коли ія туг буду
з своїм ділом? Тут таки робити-му своє, й тут
елухати-му, об чему будете розговорювати або що
читати-мете. Й, хоч читають. й де-іо втО-
ропаю. є

Так ії положили си. щоб Семено Іванович.

коли тільки захоче, шоб і приходив.
Та й зачастив же! Що в Бога день. покінча

євоє їло, справить що треба та. не оглядаючиог
-- на Ганчарівку, бачите, до (лексія... більш ні-
чого, йому буцім-то тільки його і треба. Тут вони
сидять, розговорюють. читають. Олексій розтиту
як що трудне та непонятне для нього у Четі-
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Минеї: Семен Іванович товкує. та так чисто, що
неначе у рот кладе; а Галочка так і олуха: заз
буде і роботу. устромить голку у полотно, та й

опустила, головку підняла,
акої не схолють з Семена

го щиро слуха!
Слуха!.. Коли-б же хто та опісля почав би

розпитовати: що таке росказовав Семен Івано-
вич? те коли б тільки по правді. вона б і ска-
зала, що хоч і приєлухала ся до усикого єлова
та не второпала нічого, бо усе приглядала ся.
як він гарно говорить ста губоньками, що червоні
як та калина, поворочує і з-за них та зубоньки
мелькають, білесенькі та рівнесенькі, як є один:
якісто румяні щоки. які узесенькі чорні його
брови, як на шнурочку, а очиці я то! зВін
казав. що через очи можно бачити душу у чоле-
віка. Так ї що правда. Як зпрне на мене, то

й бачу, яка в нього душа добра. який він жа-
лоєливий до уєїх: та так мені Лого жалко стане...
та через те нічого і пе розєлухала. об чім він
росказовав.

Сього Галочка нікому не говорила, а тільки
думала собі. як було проводить Семена Івановича
об пізньому вечері ча ляже на своєму ліжку. щоб
го спати, так їй ї не спить ся куєть-
си згадати. щб читав або роєказовав Семен Іва-
нович, так бо не згада нічого... (Нехай же завтра
не буду на нього дуже пильно приглядати ся,
а усе буду слухати. Так скаже було Галочка
з вечера, а у день прийшов Семен Іванович.
почав говорити. абула наша Галочка слухати,
знай розгляда його 1 логлядаєть-ся, чого учора
не добачила. що он ямочкй на щоках його, що
так би і ливила ся на них: он рученята не ве-

 

  не виводить її. ручк
а очиці як ясочки,
Твановича.. та
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личкі та біленькі. мов у панночки. та як заго-
ворить ся, як обіпреть-ся рукою об голову, та
пальцями перебира євос велосься, чорне як смоль

мякеньке як шовк.
Оттак ї по усяк день Галочка що-небудь

знайде у Семена Твановича, чого перш не роз-
ляділа: то голос шриятний, то як задумаєть-ся

чого -- а вже щось частенько став задумовати
ся, -- так так його жалко: усе б на нього і ди-
вив ся! А як пійде по хаті, так що то за строй-
тий! у стану, ще двома пядьми можно його
шбняти, мов переломлений, так ї вихиляєть-ся!
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Семен Іванович приносив і свої книжки, та
що за прерозумні! Про уєс. про усе там пи-
сано було. Олекеїй, бо він один їх Ї слухав, не
нарадуєть-ся було. Ї росказовав багато дезчого
розумного. І про себе росказовав. що він є по-
міщик. що у нього вотчина аж биля Прилуків.
-купі з братом. більш чим сто душ: батька і ма-
тери нема. померли, братгосподарює.а він служить
у війську. З братом живуть. як закон велить.
любязно і согласно: брат йому усе вистача, чого
тільки треба. і що він сам собі вольний козак.
з Що, каже, хочу, те і роблю, ніхто мене ні у чім
не силує і не поборонить ні у чім, бо я сам пан
над собою. Єлужу у війську. поки треба. Коли
стане зампрениє, пійду у-в одетавку, Та Й оже...є
"Тут щось і замовк: та зекочив з лавки, ходив.
ходив по хаті, усе думав щось собі довгенько...
далі єхоплв шапку і став збиратись до лому. а ще

  
 

     

 

 

  

 

  

 

 

    
    



  

то йоне пора була: він було завеегда просижує
ло пізнього вечера. я тут ще тільки сонечко геть-
теть спустило ся.

Олекеїй кпнувсь. щоб його прохати, щоб ще
посидів. бо ще рано, так ні: притьмом ніколи,
тіло є, треба сьогодни зробити то се то те... і не
впроєили його, щоб ще поспдів: пійшов собі
тихою ступою. похиливши голову.

Олексїй став жалковати, думаючи, чи не
розсерлив його чим? так бо ні: так приятельно
розговорювали. »Хиба чи не ти, Галочко, чим його
розсердпла 2

Щоб-то я, панчутченьку У« ледве промовила
сердешна Галочка, бо єльози так налягли їй на
ушу. що й дихати важко було.

-- Так бо ні! впять став розмишляти Олекеїй :
ти йому євогодня і слова не сказала. Не знаю.
що се таке є! нехай чи не прийде завтра. роз-
плтаю. І пійшов з хати.

А Галочка як подумала: »А як не прийде?..
Та з єпм словом. ик заплаче! Батечки! як те
гірко плаката до самого вечера!

  

  

  

   

  

 

   

 

! А чого? і сама
не зна. "Такі думки постигли її. що і не приду-
ма. щоб їй і робити: то, дума. може він занелу-
жав. нікому його доглянути, тяжко Йо: може
ще до сьвіта і вмре. Та від таких думок ай з ніг
звалила ся, прилягла на ліжку, слізоньками обли-
ваючись... » Коли-б можно, побігла б, мушкою поле-

а б до нього, ьки б глянула на нього. що
з ним робить ся?.. коли нічого, те і менї б по-
тегшало!.. Коли завтра не побачу його, то певно
ло вечера вмру.. Так мені тяжко

Не вмре, Галочко!.. бо ще дуже зараньне.
як ще і не приходив юли так рано. Семен
Іванович вже і ійде. Галочка, ше тільки устала,
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та усе пильно на город ливила ся.. і трошки
згодом і вадріла його, та яж за ворота вибігла,
і як птичка веселенька, підплигує, щебече до
нього ще здалеку: »Чи ви не вмерли, Семене
Івановичу У А були-ж недужі? Чи чого розсер-
дили ся на нас Що ми вам заподіяли, то ви
нас учора так хутко покинули є

-- »Нічого. Галочко, шічого! Діло було.
більш нічого, казав Семеп Тванович веселенький
вже, і любязно уєе говорить і не хмурить ся.
Увішедшиз Галочкоюу хату. зараз і пита: ».Те-ж
Олексїй ? Я вже увесь день у вас поспжу.х

А вже Галочка і облітує по усьому двору,
гукаючи: »Тату. таточку!.. Та їйдіть же шівидч:
Вже прийшой.. прийшов! сйзке то Богу прий-
шов.

- Хто-там пройшов" обіававсь Олексїй від
хлїва, щоб заплітав з батраками.

»Та він же, пан-отченьку, він! Він і не
вмирав, він і недуж не був; йому діло було.
Сьогодня увезденички буде в нас,» казала Галочка,
розмотуючи руками, а сама чи договорила чи ні.
та вже і біжить мерщій у хату.

- Та хто ще таки гукнув на неї батько.
зТа Семен Гва..є більш і пе чути було, що

Галочка сказала, бо вже вбігла в хату: вже й там
кидаєть-ся, пораєть-ся. прибирає. і сама не зна.
що воно таке.. Небо над нею підняло ся, сонечко
ніколи так над нею не сьяло: куди ні гляне, усе
їй весело, усюди гарно, так гарно, що ай: ельози

проняли... Побігла у кімнату. сплакнула трошки
з радощів. вмила ся, втерла є
вибігла до гостя, весєленька як пташечка.

Впять пійшло діло. як і спершу. Кт!
щось не так вже. Пожалуй. прийде Семен Івано-
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вич 1 веселенький 1 розговорливий., 1 де-що жар

товливе скаже і Галочці; та далі чи роеказує чи
єтане читати. та почне чаєто поглядати на Га-

точку. та і змішаєть-ся зовсїм! Як установить на
неї євої кариї очи. дивить ся. забуде. що й го-
ворив. або й читати перестане і буде на неї довго
дивити єя.. і чого-То в очах у нього не побачив

бл Там була уся його думк: . що було у
нього на душі, усе можно було бачити.. Що таке?
ми будемо знати опісля: а "Олекеїй не дуже в його
очи заглядав, він би і не розібрав нічого, хоч-йи
і подивив ся в них: він було тільки і дивуєть-
ся, чого Семен Іванович так задумав ся? та Й
єобі замовчить. щоб не мішати йому об чім там
лумати.

Одна Галочка трохи чи не знала, що на
думиї у Семена Івановича: бо як тільки побачить,
що він почав на неї дивити ся Пильно, не так
як завсегда дивить ся. вона вже не зпрне зараз

на нього, й похилить головку. та голкою не ніше,
а тільки по роботі копиреа, а щоб дума собі?
так побожуєь вам, шо однаковісїнька у неї думкі
була, щб у Семена Івановича... Та як пустить ся

  

   
 

 

  

  

  
б
вона у тую думку. як дасть їй волю, так їй так
хороше, так весело, що вона не тямить себе,
чи вона на землі, чи у раю... Її здаєть-ся. що
вона мов пташечка божа лїта по-під небесами
і щасливійна від уєїх людей: та тут і гляне --
на кого-и; їй більш і глянути У -- гляне на Со-
мена Івановича.. та якими очицями гляне що
Семен Іванович вдаритьсебе рукою, затулить очи.
припаде на стіл, довго так полежить. піднявся...
видно було. що єльозинка, друга в очах його
блещить.. обітер ся, устав. походить по хаті
і впять сяде...
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А Галочки вже давно тут нема: вже давно
кімнаї тяжко їй стане, дух захватує, сплакне
локи-то -- поки справить ся з думками, що

увійде до них.
А Олокеїй, той на дививсь по євОєМ

Бачачи було, що Семен Іванович так стражла,
приньметь-ся його розпрошувати: »Чого ви так
собі. Семене Твановичу 2

-- УТак. щось нездорово,є скаже було він,
зако абл-б що-небудь сказати.

-- Чи не викушали б може полиньковоїУ
Вона кріпко полезна вешвід усьоги

0. щоб Тебе, пане Олекеїю, з твоєю полинь-
ковою! Ну. так. що прислужив ся! Від усього.
кажо, полезна. Ти вже до старости доходиш, так
позабував єси, що то є молод чоловік. Не тільки
твоя полинькова, та й ніщо У сьвіті не відведе
туги від серця, хпба.. Ох, тут і своя молодость
згадуєть-ся!. Якого то лива не робили 30 мною
і кариї очи, і румяниї щоки, і біленькі рученита...
Тоді! не хочу згадовать. тільки жаль бере!. Бу-
демо своє росказовати.

Так усе частійш, усе частійш діялось меж
Галочкою і Семеном Івановичем. Вже й так тра-
шляло ся, що хоч він і прийде, то такий же то
емутний, такий невеселий, що й слова від нього
не почуєш! Спдпть, мовчить, часом здихне, а на
Талочку не зводячи очей дивить ся.. і 3 тим
і пійде.

-- Чи не сердить ся на нас чого Семен
Іванович? Чого він такий чудний став з нами?
Як ти думаєш. Галочко? пита було часом Олексій
дочки.

зМоже!є одвіт повагом даєть дочка, аби-б
чо що-небудь сказати; а сама добре знала, від

і ТВОРИ КВІТКИ, 1. 9
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чого він такий. Та так знала, що відгадовала сама
собі. який він прийде: чи веселенький, чи ще
льш ємутненький ? По своїй луші відгадовала

і об ньому
Що-день. що-день Семен Іванович був усе

емутнійшитї, як ось і овеї не прийшов... Галочка
просумовала ї на другий день не ложидала Його:
нема; нема і на третій, і на пятий нема.. Галочка
сумує, Галочка плаче.. то роздума і скаже: зДо-
бре він робить, що покинув до нас ходити. Що
з того... Нехай! Він привикне без нас, забуде...
усе пому ровно: однаково-ж я швидко виру.» не
можу пого забути!. Хоч сяк, хоч так.. Мені треба
вмирати: нехай він живе, нехай любуєть-ся у
білім сьвіті! Нехай і їм сьвіт красуєть-ся, як най-
луччою своєю квіточкою... Колл-б тільки провідав.
ле я лежати-му. та шоб хоч разочок навідав ся
ло мого гробу.. Земля б стала мені пером, тісна
ломовина стала б мені за веселую сьвітлицю:
запекшиї ся уста мої уєьміхнуаи ся б до нього, |
замершиї оченьки мої глявули б. і окрізь наєп- ||
пану землю вздріли б його, сухая рука моя іще б
простягла ся до нього!.. учче смерть мені при-
няти, лучче моє дівованьнячко і мою молодость
і мою лївочу красу заховати так, як вона є, чим

ати, поки я зсохну, єчахну, що він і не по-
Смерти, смерти! де ти? Пожалкуй батька ||

їм хоро- ||
ше на сьвіті ти, не бери озьми мене не- ||
щаєстну. спроту! Мій батько ще не єтар, оженить
ся, дітей Бог дасть, мене забуде. без мене при-
викне, не буде рити ся: а мені за-чим жити

ма сьому сьвітіУ.. ли він єправди мене любить, |
як я його. то ще лучче тут мені вмерти, бо що
з нашої любови має бути? Смерти, смерти! озьми

    

  
    

 

   

 

 

 
 

  

      

  

   

 

від діточок, жінку від мужа, не бери їх:
  

  



 

мене! не жалкуй ні моєі краси ні дівованьнячка !
Мати сира земле! Приймп мене до себе, приголуб
мене і не пуєти мене на сьвіт. де нема мені ні
щаєтьтячка, пі одрадоньки і нізякої втіхи

Так було Галочка по усяк день сить,
і шб б робила з нудьги А Олексїй так той
притьмом зажурив си! Ні з'їсть нічого до порядку.
ні роботою не втішаєть-ся. У хаті скуча, вийде
до роботників: усе, здаєть-ся йому, усе не так
роблять. Сердить ся, грима, часом налаєть кого
дурнієїнько, Покине усе, побрів у хату: у хаті
сумує, розгорне книгу і нічого не прочита.

"Так вумовавши, у неділю гукнув на Галочку:
»Давай, дочко, швидче обідати. Мені чіло є у го-
род.є Не гаразд пообідав, подяковав Богу, зараз
за шапку і ворчачи сам собі: зя не стерплю
так довго. пропаду віл нудьги.є пійшов з хати
аж у самий город.

Як остала ся Галочка сама, чи поприбирала
де-що, чи ні. журба її узяла.. Сіла кінці а,
ехилила свою головоцьку і рукою підперла, та
і задумалась.. 06 чім же вола там не думала
об чім не розмишлямла чого то не розгадовала 2.
Тільки що слізочки з чорних очей капалина ї
зовкову запас:

Не чула, серце їй звістки не подало, що
Семен Іванович увійшов у хату, стоїть перед нею,
дивить ся.. вона плаче! Він не стерпів, ухопив
її за руку, та й крикну

-- зГалечко! чого се ти плачеш 7»
Господи! Що стало ся з ГалочкоюУ (Сама

себе не тямить! Скочила, дивить ся, чи се він,
чи ні? І раденька б то, і сьмієть-ся, а слізоньки,
мов той дощик, що скрізь сонця ійде, так і ка-
лотять. На-силу схаменула ся, на-силу у чувство

 

  
 

 

 

  

  

 

 

      
  

 

   
  

  

 

 

  



 

етваєе У

прийшла, та розгляділа, хто се є против неї і що
ехопив її руку і пригорнув її до євого серця,
що так і чути, як воно кріпко колотить ся...

зСе вп, Семене Іванович ?: на-сплу промо-
вила словцеі стала визволяти тихенько свою руку,
буцїм-то шоб хусточкою зігерти лавку. Зітерла,
та й стала його прохати: зБудьте ласкаві, еїдайте,
поки пан-отець вернеть-си з города. Вони пійшли
до чоловіка за ділом.»

ЗЖалко, шо його нема!» сказав Семен
Іванович. "Я й до нього, я й до тобе прийшої
Галю! зірочко моя! мені без тебе
пробути!. Усе тобі роскажу. як и страждаю без
тебе. Побачивши тебе у-перше, менї здало ся,
що я знайшов якесь собі щастьтя. Усе б я на
тебе дивив ся. усе б я тебе слухав, усе б хотів,
щоб ти мене взпвала по меньню, бо ніхто мене
так приятно не зове, як ти! Душа у мене стре-
пенеть-ся. серце забєть-ся і мені стане так ве-
село. так весело! Згляну у твої оченята, що отее
напраєно ти рукою закрила... закрийїх, та тільки
слухай. Без тебе я не жив, а маяв ся: чи еправлю
хоч трохи своє діло, біжу до тебе. Биля тебе --
моя радость, моє шщаєтьтя, моя втіха! Без тебе
мені увесь світ немилий! Не вмію росказати, як
весело мені били тебе... Далі думка така стала
приходити: Галочка тебе не полюбить... Слу
бо, не закривай ся і другою ручечкою. Я тобі як

жу усе. тогаї робп зо мною, що хочеш. Від |
такої лумки я став відвикати від тебе за-тим:
не буду їй докучати, не буду ще більш до неї
привикати : перестану овеї ходити. не буду її ба-
чити, швидче вмру: бо не бачивши тебе і не |
слухаючи твого голосочка. знаю. шо довго не про-
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жив;

 

емерть до себе...х
От я перестав до тебе ходити, усе звав

з"Та і я-і виканкала,є через велику сплу,
хлипаючи, вромовила Галочка.

-- зНкосе можно? Тобі треба житиє а
екрикнув Семен Іванович і, ухопивиш її руку,
став опять казати: зТп віїха твоєму пап-отцеві,
ти краса усьому миру! Тобі треба жити. Нехай
я один постражлаю! Як можно менї жити без
чебе? На-що" мечі і сьвіт, коли мене не лю-
би!

зХто-и се вам єказав. що я вас... сказала
сьміливо Галочка. та вже ледве-ледве договорила,
та тихесенько, як кропивиночка закінча свою пі-
сеньку, так вона закінчала: ».що я вас не
люблю

  

  

  

 

 

  

  
 зТак ти мено, Галочко, любиш?є крикнув

Семен Іванович, не тямлячи єам себе з радоєти.
Ї ухопивши її другу руку, став пильно пригля-
дати ся їй у оченьки, усе допитуючись. »Скажиї:
так ти мене аюбит?є

Де б діла ся Галочка! Утекти не можно, він
за руки кріпко держить, а тут ще у вічи загляда
і пізна усе, пізна, щб у неї є на душі. Що їй
робить? куди очиці заховати У Більш нікуди -
припала йому на плече, і не видно йомуїї...

А він усе просить та руки цілує та молить,
щоб сказала, чи любить його хоч трішечки7.

ЗКалко їй стало його: а на серці їп весело!
так ельози-ж так і льють ся. і сама не зпа чого
за хлипаньням ледве промовила: 2Я не знаю, як

льки усе те, що ви роеказовали...
було без ва ія не
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Вже останьнього Галочка і не договорила.
Вже Семен Іванович, не тямлячи і сям себе з ра-
дости, обняв пригорнув до серця і поціловав...

Що зо мпою дієть-ся с сказала тихесенько
Галочка, леї х Семена Івановича, щб
держить її, У ує її зовеїм нечуветвенну,
і стане дивпти ся їй в очиці та виять цілує.
Що зо мною діється У мені так хороше, що Я

не з'умію і росказати. Ще як стала знати ває, То
було як задумаюсь, задумаюсь, то мені тогді було
так хороше.. Та ні, тепер лучче. Тепер я не знаю.
хто я, ле я і щб я? Я, мов птичка, вибилась
з хмарочок густеньких та темних, бпля ясного
сонечка літаю! Не страшно мені. хоч по увесь
вік горечко, бідонька, услкеє лихо: мені усе бай-
дуже! Я мала тепер таку годпночку з вами, що

    

  

  

  
  

і по-вік не забуду сієї радости.. Ви мене любите.
ви мене цілуєте... ви мене не покпнете ніволи 7...
Та з спм словом обняла його ручечками і при-
горнула до себе кріпко і, гірко заплакавши, жа-
лібно стала прохати його: »Не покиньте, не за-
будьте мене! Ви моя душа і серце, їі втіха
і радість. Не вмію як більше сказати

Багато б вона де-чого сказала ще, так бо
Семен  Їванович не дасть їй слова промовити.
Цілує й у вічи, рукп їй виціловує і усе дякує,

  

  

  
 

що й вона його так любить, як він її. »Тепер,е

  

І для мене сонце єьвітить!
Отійдеть пан-отець, єкажу

 

каже, зя не спрота!
Ур стивік доживу
ому, буду прохати. є

Підождіть, Семене Івановичу сказала Га- :
лочка. "Ще не пора пан-отцеві нічого говорити.
Ще ми не порадплись ні об чім... Я ще й тепер
ума не зберу усе те росказати, шб у мене па
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думці. Нехай ще опісля, я ще не привикла до
євого щастьтя...с

-- зНк знаєш, так і робл!« вказав Семен
Іванович. зЯк скажеш, так ї я робити-му, бо ні-
чого не знаю і не/хочу нічого знати, опріч того,
що ти мене любіши.. що ти Моя... По-вік моя У.

»По-вік твоя, сказала Галочка і єама від
усього серця поціловала Його.. а дації ї розійшли
ся, бо вже Обексій доходив до воріт.

  

  

 

ТУ1І

-- Де се ви були, мій милий паночку У
екрикнув з радощів (лексій, увішедши у
і побачивши Семена Івановича; та аж підбіг до
нього, кинув ся було йому руки ціловати, так той
не дав, та обняв і поціловав його, 2їЇ по вас,є
каже Олексій. зкріпко скучав та, не стерпівши,
ходив аж до вас. Так мені деньщик ваш сказав,
що ви пійшли на Танчарівку: так я -- дай Боже
ноги! мерщій сюди. Так і є, що ви в нас. Де се
ви були?

-- »Усякі діла лучилп ся, сказав Семен
Іванович, »так ніколи було у вас бути, та й сам
було так зажурив ся, но притьмом прийшло ся
вмирати. Та сеє кажучи, глядь на Галочку
А та вже з-разу догадала ся, до чого він ка:
та мерщій і перехопила:

зА нуте, вже не споминайте про ємерть!
На сім сьвіті так весело, гарно! А там що ще
буде, не знаємо. Будемо тут жити у щаєтьті,
у любові, аж поки зовеї старіємо ся.г

-- зТак, Галочко, так! сказав Семен Гва-
нович, не чуючи себе з радости. »Не відгоняйте
мене від, себе... булемо жити у любові.
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Галочка зараз догадала ся, куди він гне, та
й перехопила його речи. та зараз кпнуда ся по-
житувати його то сим то тим: і обідати лагодить
ся йому подати і усажує його... Так щб-ж бо,
Семен Іванович як узнав добро. узнав, щоб то є
щастьтя від вірної любови, так він нічого і не
хоче, і ні об чому і не дума: веселий такий, як
ще ніколи його і не бачили, говорливий за усіх...
Галочка те-ж земаї під собою не чує, бігає, мо-
таєті-ся, у очи йому приглядаєть-ся, до батенька
кидаєть-ся, веселенька, жартовлива...

І Олекеїй аж радуєть-ся, що вона така ве-
села, і як спитав ся Семена Івановича, чи будеж
впять часто приходити? так той і загнув, усе
наводячи на своє:

-- зЯ, каже, не тільки часто буду до ває
ходити, та думаю з вамп і по-вік жнтл. коли
тільки приймете.

Олексій глянув на нього. і Тільки що мав
спитати. до чого він се говорить, так Галочка
впять такпоперебпла і не дала, не дала увесьде-
нички Семену Івановичу яке слово об євоїй щі
сказати.

Гарно, любо, весело минув ся увесь сей день,
як один часочок, і не єчули ся, як і вечір настиг,
треба розіходитись.

Прошаючись, С
лоб півидче моє шщя
вік 3 вами був

-- Що се він, доню, єказав? питав Олексій
Галочки. проводивши з хати Семена Івановича.
Що се він усе закида, що як-бп йому по-вік
з намп жлти? га?

Не знаю, таточку!є сказала Галочка, ста-
вивши на мпеник то миски то талірки. »Чи не

 

   

  

  

  

 

   
 

  

ен Іванович сказав: »Ко-
єетьтя прийшло. щоб я і по-
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 против того хиба, що казав.. чи кватері їм бу
дуть на Ганчарівці.. чи що: не знаю таки.«

-- Не знаю і я, еказав Олексій, та дививши

ей довго на Галочку, як вона вбпрала усе, буцім
і не вона, далі перехрестив її, здпхнув і сказавши:
ота моя дитина», пішов у сьвітлицю спати.

Не спати" лягла на своєму ліжку наша Га-
дочка! Ні, сон далеко від неї. Уздли її думки
та гадки... Тільки і чутпо її, як важко здихне.
сплакне.. проговорить: »Щб-ж з сього буде
та впять за думки. Далі аж голосно еказала:
»Чого-ж я журю ся? Вже вірно і він так дума!
Так і зробимо, так і жпти-мемо.. ШІб то за гарно
буде. Шо то я щаслива буду! Аж дух в мене
радуєть-ся! Він мене любити-ме, аж поки я вмру;
а я вже буду довго, довго жити, бо у щастьті..
та у вірній.. любо.. ві..« та не счула ся, як і за-
снула, думаючи про своє щастьтя.

Треба ж було так стати ся, що в-ранці
прийшов до Олексія чоловік, з котрим вони упі
купили лїсок, так треба б:

 

  
  

   

 

  

 

    
уло їм там порядок дати

яке на сажні у продажу, а яке почистити. А як
Олексїй у сьому велику силу знав, так без нього

  

і не можно було. Сяк-так подумавши (Олексій і
поїхав, перехрестивши євою Галочку і, нічогоїй
не сказавши, тільки пильно їй у вічи подивив ся.
Так не на таківську бо напав! Та знала його
думку, та сама собі опісля і сказала: »НІі, та-
точку! Ти ж і сам учора сказав, що я твоя
дитина.

Незабарйом вже Семен Іванович і тут. Як
зійшли ся, так буцім-то цілий год не бачились.
Намиловавши ся собі, як є меж молодими паруб-
ком і дівкою, шо хотять собі побрати ся, Семен
Тванович посадив Галочку биля себе і став ка-

  

    
 

 

 

 

 



по

зати: »Не буду тобі, Галю моя мила, росказовати.
яке ти мені щаєтьтя дала, полюбивши і мене, як
я тебе люблю. Коли мене щиро любиш, так душа
твоя знає те-: щаєстьтя. є

зЗнає, мій соколи

 

  

щоб пого росказати.« Так сказала Галочка, при-
голублюючись до нього.

Та нема таких річей,

-- »Так, моя зірочко! Так і я не вмію усього
росказати. І як я знаю своє серце, то знаю і твоє,
що як я маю тебе любити по увесь мій вік, то
і ти не покинеш мене і не забудеш мене
ніколи

  

    пба-ж я захочу євоєї ємерти? Бо знаю,
що як-би я, не що лруге, а тільки б подумала
тебе менш любити, то тут бп з нудьги і пропала!
Через те і живу на сьвіті, що люблю тебе... Жити
і тебе любити, се мені однаковісїнько. Чи про-
живе рибонька без водиці? чи розцьвіте який
квіточок без рієоньки небесної? Так і я не прое
живу без твоєї любови. | Перест неш мене любити.
то я тут зараз і вмру! а усе таки і вмпраючи
лакоже буду любити, як і у сей час

зКоли мене так люби, то, Галю, зроби
юго щастьтя 1...є

 

   

  

  
усе для  

  
нема на сьвіті такої сили, щоб мене вдержала від
любови до тебе: а затим нема того і на сьвіті,
чого б я не зробила для тебе, від щирої моєї
чюбови...

 

сказав Єемен Іванович,
її поціловавши »поберімо ся собі! Я не можу
без тебе жити.. Куди-ж ти устаєш?...є

Галочка, почувиш се від нього, підняла свою
головиньку З його плечей, де припавши усе ле-
жала, і випручавит тихенько від нього свою руку,
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уєтала і стала  поодаль від  ньог Господи!
блідна як стіна, рученята зложила на грудях,
тяжко дише і не зможе слова промовити...

Семен Іванович, здивовавшись кріпко, пита
її: зГалочко! чого се ти?.. Скажи мені, чи на-
дїяти ся на таке шщаєстьтя 7. Скажи! і хотів
було узяти її за ру чак вона відступилась ще
від нього і, силкуючись, через велику єплу прое
мовила:

З Що се. ви... ваше.. благородиє
словом мерщій ухопплась за є
а то зовеїм би впала: тя:
катись від свого щаєтьтя!

-- зГалочко! аж крикнув Семен Гванович
сам себе не тямлячи: "Чисе мені так почулось
З ким ти говори? кого так величаєшУє

зВа

   

   
 

 

   

  

та з сим

іл, щоб удержатис
о бо їй було відрі-
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лось) Чи се ти, Га-

  

  

- зТак же ти мене люблиї? Так же ти ось
тепер завірила?

зІ вмпраючи буду те-ж казати. Ох! бачить
Бог, як я кріпко вас люблю і любити-му по-ві
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  -- збБоли ж так любиш, чом:
ійти за мене?

зЗатим, що люблюває кріпко, міри нема,
люблю. широ люблю !х

-- зКоли ж любиш. чом не хочеш евого
і мого щастьтя У«

зМоє щастьтя у моєму серденьку, а пильно
хочу, шоб вп щасливі буди. і тим не хочу слу-
хати ваших річей..

-- зКоли хочеш мого шщаєтьтя. Чом не

хочеш ійти за мене ?є
» Щоб не згубити ває на вік, не завязати

вам сьвіту.. Семене Івановичу! Я вам не рівнях
-- зНе говори ти мені сього. «Тюбов усіх

рівня є
зМоже й так. поки ми

одного: так не можно бо сього зробити !.. 06 моїй
дол, об моїм щаєстьті ви не спомпнайте: я
поховала, а будемо говорити про вас. Я не знаю,
як у сьвіті, меж панами. усе прочеє водить ся,
а знаю, що уєюдії бу. гь питатись про вашу

жінку: відкіля вона 1 хто така є? Нехай ви,
люблячи мене. і не засоремитесь сказати прямо
звона мужичка!- та яково вам буде тогдіУ Уєї
будуть з ває сьміятись, усі осуждати, усі шурати-
муть ся ває, що у ває через жінку уся рідня
мужики...

-- 2Нке мені до них з
ні на кого!.

ак вони подивлять єя на ває. Попрйокам
з вас кінця не буде. Не стерпите, сха-

-жоне хочеш

 

 б

    

   

 

л-мемо один для,

     

 

 

 

    

  
 

  

 

5? Я не подивлюсь

   

та сьмі

 

менете ся.. і раді б вернуть ся, та вже не можно.
От ї возненавилите мене...є

-- зГалю! сього по-вік ніколи не буде! Не-
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хай мене засьміють, розіпнуть. розтерзають, я пі-
коли це перестану тебе любитиІс

зТак язк не камина! Хиба мені легко буде
дивити ся, що ви через мене і за мене страждати»
мете, і я, усе теє бачивии, зможу жити? Одна
ковісїнько вмру. як і мії, як ви перестанете

  

 

  
   

мене любити. Та я об собі ії не вбиваюсь. Хоч
  як хочете мене переряжуйте, научіть усьому, як

треба бути панею, та вже натури не переробите:
усе видно буле, щоя коренна мужичка.Б
30 миою явитесь, усюди мене засьміють...є

-- 2Яусїх покину, відстанувід люде!
ли мені... г

»Не так бо, Семене Івановичу! Ви розум-
шійші мене у сто раз, і ви знаєте, що сього не
можно і не треба робити. Ви собі богобоязливі,
ви знаєте, що гріх на сьвіті дурно жити. Усяк,
хто може, служить у війську, хто у суді, хто кра-

 

   

 

  , тільки

    
марює, хто хліб робить, а усяк довжон жити для
  усїх, не маятись без діла. Вам і скучно буде

без діла, і ви, побачивши, що гріх так жити,
явились бп меж людей; так бо я вам камень на
шиї... є

-- зТак так-то ти, Галочко, мене любишУс
"Боже праведний! Чим мені вас ще більш

завірити, як я вас люблю? Чи й се вам нічого,
що я для вашого щаствтя на видиму смерть свою
ійду? Бо з вами розлучити ся -- се смерть
мені є

супі. є
зЯк-би я вас, Семене Івановичу, любила так,

легенько, а себе б любила ще більш чим ває, так

чого-ж би мені і хотіти? Я собі з мужички стала б
панею, муж в мене молодий, хороший як нама-

  

коне розлучаймо ся. будемо жити
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льований, хоч на місяць а пановала б: а опісля,
хоч-би що з ним ні зробило ся, хоч-би він і по-
страждав що через мене, хоч-би і покинув мене,
а я собі і бапдуже! Він від мене, а я від ньогої
добра свого і в мене багацько: не кажп мені
ніхто нічого: я благородна. Так я бо ває не так.
люблю! Волосинка з вас спаде, а в мене серця
шматок відірветь-ся: вам тільки біда находить,
а я вже страждаю! І тим-то лучче хочу цілий
вік мучить ся. горе терпіти, усякі муки сама при-
няти, аби-б від ває і маленьку (бідоньку віл»
вести1.

-- 2Ти саму велику біду мені робиш, ти
губпш мене, ти ніж мені у серце встромляєті !...є

"А оменї легше Нешаєна моя доленька, то
я родилась у мужиитві! Пожалуй. як-би я була
панянка. я б і тогдї ває такоже б кріпко лю-
бпла...

-- »Усе ровно! Я тобі кі
уєї ми боже воздантє!..є

ак, боже еозданиє, та щось мені здаєть-ся,
що не так вп кажете, як воно є. Не однакові
зірочки на небесах, не однакові і леревя по
садкам. Не буде вишенька цьвісти яблуновим
цьвітом. їй є свій цьвіт. Не приньме березонька
аппового листячка. Не позбере соловейко другої
самочки, як з євого роду. Усрому свій закон.
а чоловікові ще й найбільш того.с

е ти попереду об сьому не по;
мала? Зачим же мене полюбила 7

Т не жалкую, що полюбила вас, такого кра-
сивого, розумного і з доброю душею чоловіка.
Щяєтьтячко моє, що я ває стала знати, а не кого
другого... та ні, я б другого і з роду не полю-
била б. Велике і моє щаєтьтя, що ви мене
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полюбили. Ви мене знову неначе на сьвіт поро»
аплп. Без вашої"любови я пропала б. Хиба-ж нам
не можно так щпро любити ся і не вводити один
одного у біду" Будемо собі любити ся як брат
із сестрою, коли уже нам побрати ся не можно
через саме те. шо я вам казала. Коли будемо
узкупі, щастьтя наше: треба вам буде куди від-
лучати ся. я знати-му, що і за морем ви за мною
скучати-мете, як я тут за вами. Звернетесь.. як
ми тогді зрадуємось! 0, Семене Івановичу! ЩО
то жизть наша буде! Бідности не знати-мемо,
пан-отця мого шановати-мемо, ває люди будуть
почитати, як і тепер, го вас ні в чім не осу-
дить, нічим не укорить: я. глядячи на ваше
щаєтьтя, душі у собі не чути-му з радости, що
такий чоловік любить так кріпко мене, ЛЇві
просту, нерозумну, тільки тпм і достойну трохи,
що любить його мірп нема! Семене Івановичу!
Нашому щастьтю люди позавидують, янголи божиї
лорадують ся, бо наша любов буде сьвита, чиста,
без усякої дурної думки, носіть, мене так, то я
іви будемо по-вік шасливі!.« Та з сим словом
і кинулась до нього і обняла бо жріпко, обли-
ваючислізоньками.

-- Не можно, Галочко! не можно, моя ро
бочко, зірочко моя! Не з'умію тобі усього роска-
зати, б у мене на думці.. Та отоже добре, і пан-
отець приїхав. Буду його просити. Він мене
послуха. Тогдї що. Галю?є

зТогаї і й своє екажу йому. Нехай роз-
судить.

Т ровійшаися собі, втпраючи сльози, бо обоє
наплакали ся таки добре"...
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Старий увійшов у хату, помоливсь, озпрнув
їх. шо вже тут щось є. Розляг ся. єїв і не требує
нічого, щоб там чи обідати чи що. Галочка єтоїть
биля печи, і нї з місця! ПНонурила головоньку,
і довить єй на свої сапянові червоні черевички,
Т не ійде, щоб там батькові чого пообідати подати.
Боїть єя з хати вийти. щоб без неї Семен Іва-
нович не роеказав пан-отцеві, а пан-отець щоб
зараз і не вларив по рукам об її долі.

Поглядав Олексій і довгенько, усе мовчачи :
далі. треба-ж що небуль еказати. от і каже: »Щб
ви собі такі чудні обоє? Неначе чого плакали.
Один перелічує шибки у вікні, а друга лічить
пієчинки на долівиі. Га У А я. як батько. щоб вам
у чім не помішав, так мені не треба нічого і ка-
зати? Га? Моїке і так. так глядіть, щоб опісля
на себе пе жалковали.с -

Таке вислухавши. Семен Іванович не стер-
пів, кинув ся до Олекеїя, обняв його і став рос-
казовати, як побачив Галочку у-перше і запри-
мітив її, як дальше, дальше полюбив і як тепер
любить її. і шо то гарно росказовав! Таки усю
свою душу, євоє серце, свої думки, усе росказав
до чиста, як і Галочці так не зміг росказати.
Талочка, сеє усе слухаючи, плакала гірко.

Далі Семен Іванович і сказав: "ЮОттак її
люблю, так й любити-му по-вік! Не можу без неї
жити! Олексію Петрі 31 Одлай мені її на мою

і ху, на щаєтьтя моє вічне! Хочеш.
я вийду у одетавку, у тебе жити-му; хочеш, до
мене перейдемо, будемо узкуші жити, будемо
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тебе птановати..: і багато такого говорив і пла-
чучи усе просив.

Олексій усе слухав мовчки і не подививсь
ні разу на Галочку. А та, єердешна! бліда, 62
як ганна, руки счепила, серце так і колотиться,
душа боїть ся і усім тілом трепещеть, думаючи:
зяк пан-отець звелить її пропала я тогді

Помовчавши, Олексій так сказав: зЗнаю,
що вп є чесна душа і що ні росказуєте, усьому
воно правда! Вп не такий. щоб позгнущатись
над дівкою, а ще більш щоб погубити її. Вірю.
що ви так полюбили мою дочку. Вірю як отець,

        
      

 

  

   

що йому і нема і на сьвіті нікого краспвійшого,
як його дочка. Як-би я був другий батько, то б
може зрадовав ся, що моя дитина, моє рождениє,
буде благородна і рід мій буде пановати. Я ж

 

толожив ся так: кого Галочка сама позбере, за
кого похоче, то і мій зять. І тепер я против її
волі не пійду. Дале-бі, Семене Івановичу, що вона
менї про вас ще нічого і не говорила. Я сам
тільки зо вчорашнього дня запримігив за вами
обома щось, та й її не питав і від Н не чув.

АХ бачу, що вив ви собі поговорили об усім. к
нехай йе,є сказав Олексї ак буде, як Галочка
еказала

-- зБіда моя, пан-отче, коли ти здаєш ся
ча Галочку!« еказав Семен Іванович. вдарив
себе рукою по голові.

-- Мощо хиба? по своєму розсудила?
-- зВона мені богато наговорила, та усе не

до діла. Як чого чоловік не хоче, так ве знайде
що сказати.

ЗБ. ні бо, Семене Івановичу! не гнівіть
Бога!« обізвала си Галочка, хлипаючи биля печи.
зОттут серед нає Бог милосердний, тут мій таточко

ТВОРИ квітки, п. 10
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ріднесенький. кого я після Бога
так тут я скажу ВУ такий чає

нн чує мій пан-отець і чує від мене перше
з роду, що я нікого не любила: вас. Семене Іна-
новичу, полюбила, і люблю точнісінько так. як
і ви кажете, що мене любите. Однаковісїнька
в нас луша один до одного. І коли-б я вам була
рівня, я б з-разу, не думавши, кинулась би до
свого щаєтьтя ; а То..«

-- А що-ж тоУ спитав Олексій: кажи, доню.
усе, щоб знаєш: я послухаю і розсужу меж вами,
чи до діла твої речп.

Тут вже Галочка приняла ся говорити. а Се-
мен Іванович став по-одаль і знай сльози втра.

Талочка росказала усе те, що і Семену Тва-
новичу говорила: за-чим і через віщо не мойно
їй їйти за нього, і що, коли її так любить, так
і сам не схоче, щоб вона через нього страждала.
Аж ував її у голову Олексій. вислухавши
усе: і сказав: зЛДоню! мила моя ДИТИН:
Я тебе знав і не бояв ся нічого. Тепер плійди собі
у еввітлицю: мені треба з Семеном Івановичем
тереговорпти по-своєму, як єєть я отець вому

дитятеві. Ти знаєш мене, Галю, то і не жури ся
ні об чім.

Таля вийшла з хати, певно надіючись на
батька.

-- Семене Івановичу! сказав старий. Як
лочка луші у ває не чує, люблячи ває, так вона

тільки об вас і вбиваєть-ся, а об собі і не дума.
Так я, будучи їй отець. довжон об ній і об собі
подумати. Вийде вопа за вас, а місяць, другий не
пройде, як мп її побачим на столі!.

-- зВід чого б се так? спитав Семен Іва-

першого кохаю,
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нович. Зїї буду зберегати. пилині не дам пасти
на неї, від усього защищу «

-- Ви? так. Ви будете її любити і шано-
вати. Так люди з'їдять її своїми язиками! Вона
в них з мужичок не вийде. І сяка і така, і через
се ї через те він її узяв: навязала ся на нього,
треба було покритигрі А ви, Семене Твано-
вичу, грамотні, знаєте усе, знаєте, як важко чоло-
вікові терпіти і переносити хулу славу безпри-
чинно! Знаєте і те, що коли про чоловіка пройде
дурної слави хоч крапелька, То вже і черезцілий
вік її не збудеш. А у женському полу щеі гірш!
Яково-ж буде їй. моєму дитятеві, що чиста і не-
порочна у єїм ділі як голубицяУ а сьогодня
-- ножем у серце, завтра -- У ТУ-ж Язву.. їі
довго її стане?.. 1 силакнув сердешний Олекеїй.

оо »Мисами відцураємо ся від людей. Будем
жити одиндля одного, не знати-мемо нікого! Так:

изть самая благочестивая, єввятая, шасливая..є
-- Правда ваша. "Кпти-мете у любові, у сво-

єму щаєтьті. Бог благословить вас діточками,

такими, як і мене наградив дочечкою, на нову
вам радієть іна втішениє.. Его! тут замісць того,
щоб матері -- я нічого не кажу про вас, я тільки
про моє рождениє -- матері веселити єї діточ-
ками, їм нігде від людських язиків просьвітку не
буде. Уєї на них пальцями штрикати-муть, усі
зашиплять: змати чого роду, нищі,
сякі-такі уся рідни, і діти її такі будутььє Усі
будуть їх жахати ся, цурати ся, попрікати тим,
у чім вони і не виновні. А яково се матері?
Через них, через дітевку славу вона держить ей
на сьвіті; щоб їм добро було, вона готова на
усяку муку, усе перетерпить, душу своювіддасть...
0 Семене Іванович! Ви не знаєте, що то є діти
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для родителів! А тут і у господарстві вашому:
ваші таки подлані, замієць того, щоб її поважати,
служити, вони будуть попрікати. що й вона така
мужичка, як і вони...

- з0 ні! Я сього не стерпаю. Я єтрого
прикажу, щоб.

-- Т вже, по при ! Коли чоловік сам по
собі не знайде поважения до себе, то хоч не при-
казу У вічи будуть шановати. а за очи про-
жапнати. Достанеть-ся і менї на єтарости. Усім
я буду як більмо у-в оці. Хоч як хочете, а Й ви
під час засоромитесь при людях мені честь відо
дати, як треба вашому тестеві! Галочка се бачити-
меть, і надглядати-ме пуще чим я. Вона моя кров.
Через моє етражданьня, через людські попріїоки,
через у господарстві, через дітський
сором за неї і не оглянемо ся. як ляже вона, моя

у спру землю! Не знати-ме, сердешна,
покою у замужестві. не-буде іміти ра-

дости у діточ У ї, у сльозах, у журбі
погасне як сьвічечка! , Коди ще нічого:
а як же у такому ділі, яково є брати ся по нерівні,
щурати єя свого роду. та є можегріх?

оз збу, ю Петровичу! Се мп. люди,
вигадали, що то панпоа то простий народ, У Бога
ус рівні.

-- Так, рівні по ділам своїм, яко явимо ся
туди. Тут же вам треба знати. що то є началь-
ство. Яково було б без нього?

-- зБез начальства же і не можно і благо
нам за ним. А щоб люди, то усе ровно.є

-- Ох, що се ви говорите! Я просто читати
вмію, а таки начитую і розумію, що ще 3-покон
віку, від самого Адама, вже були і благородні
і прості...

 

  

 

  

 

 

  

    
  

  

 

  
  

   

 

 

   

   



й о

-- зДе се ти, Петровичу, начит:
всьміхнув ся Семен Іванович, питаючи.

-- Нігдеж, як у сьвятій бпбалїї. Адже памя-
туєте, що Сифа, Адамового сина, рід та звали си-
нами божими, а Каїнів рід -- спнами чоловіче-
ськими. Хоч воно і не те, щбблагородніі проєті,

| коми степлер зовемо, а усе одні луччіа другі пизчі.
З того-то віку так і пійшло. І як стали мішати
ся спий з роду Сифового з родом Каїновим, ог

| і умножили свя гріхи на земаї до.ність кінця,
і так, що Бог ізтребив їх водою. Та й дальші чи-
таємо, що сьвятим мужам повелівало ся брати жен

усе з свого роду, а не з чужого якого-небудь.
| І у Тудеєв, то було одно коліно лучче перед про-

чими, і часто помпнаєть-ся у библії: злюдиє і на-
род.х Так от бачите, є розличиє. І якби се не
було од Бога, для порядку на сьвіті, давно б воно
перевелось: давно б. Богу гордимпротивний, давноб
стребив і скоренив панство, як-би воно було не
від Нього, а від тордеєти чоловічеської! Сеє усе
бачучи, як мені ційти против закону і порядку,
від Бога ланому, і у ваш рід благородний віддати
евою дитину, рожденую од простотиі мужичества 7
Не буде благословения божого! А сього не хочу
ні Галочці ні усьому роду моєму, коли епм Бог
благословить.

Довго такого багато говорили і спорили меж
собою і із писанняі так, євоїми словами, а таки
Семон Іванович не переміг Одлексїя ніяк, на
у тої день і зостало си. Уєї були у-купі. розго-
ворювали спобязно, і коли Олек виходив куди
до робітників, то Семен Твашович з Галочкою і го-
лубили си і мпловали ся меж собою: тої усе
просив. щоб роздумала та вийшла б нього,
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  а овона усе свого держала ся і чучи просила
не згадовати вже більш про се.

-- з»Добре!« сказав Семен Іванович вже
шеред сьвітом. проходивши усю ніченьку по євоїй
кватирі і усе лумаючи та придумуючи, як би по
своєму зробити. »Добре, каже: так зроблю.
Навряд, чи будуть тогдї ще відговорюватись є
І чи спав. чи не єпав ночи, а ранком вже
і у Галочки.

Толублячи
чальства, їде завтра у свою сторону
луків.

На довгоєж є аж злякавшись, спитала Га-

   

 

  . ека зав, що спроеившись у на-
аж до При-

 

лочка

 

-- Так, що може неділї дві або три про
: не близька сторона. с
За-чим же ви поїдете

з Діло єть.

 

ло?
алочко! сказав Семен Іванович. поші-

ловавши кріпко. Невжеєк ти думаєш. що я
тільки так просто поговорив з тобою і з пан-
отцем об моєму шщаєтьті. і вислухав, що ви
мені говорпли. так вамі піллам ся? Се вже лучче
мені живому у яму лягти! Ні, я сього так не
оставлю. Поїду до дому, озьму від брата, від усіх
родичів таке пиєвмо, що вони не Тільки позво-
ляють, та ще просють, шоб я оженив сй на оби-
вателевій дочці.

зКажіть бо. Семене Івановичу, просто: на
мужичці.. Еге! бачите. вже ви зараньнє сороми-
тесь єказати, що оженитесь на мужичції.є

зНі, душко, се не об тім.. От узявши
такі бумаги, озьму і від архиєрея лист, що нема
гріха женити ся на нерівні, як твій пан-отець
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каже. Та тоглі вернувішись, просити-му своїх на-
чальників, щоб приїхали ста розговорили вас
з пан-отцем, та і отця протопопа попрошу, щоб
з писання поговорив."

Талочка, як вислухала се, аж помертвіла!
Звела очиці до Бога, а у очицях блеснула ельо-
винка, здихнула тяжко. а далі і промовила: »Ви
таки усе своє ?«

-- »Г виру з тим і доведу ло євого кінця!
сказав Семен Тванович.

зНе знаю!« сумуючи та тихенько промовила.
Галочкі Т увесь той день кріпко чогось-то гу-
рила ся і не боронила Семену Івановичу роска-
зовати Олексію, за-чим він їде у свою єторону.

Олекеї, вислухавпроусе, казав: Побачу,
що ваш брат і що родичі скажуть. Та послухаю,
б говорити-меть вний чин. Тогді є
евоє посліднє слово, та її робіть, як знаєте.

Талочка, почувшисе, пійшла у кімнату, руки
ламаючи.

Т через увесь той день Галочка кріпко
емутна була: єпдить усе против Семена Івано-
вича, дивпть ся на нього як яєочка, а того, 0б
чім говоряжь, і не слу Дививиись, дивившись,
вже видно як стане на серці дуже важко, то
вихопить ся у кімнату, і щб то, Господи, плаче!...

Прийшлось прощатись. Галочка вже її мірл
нема, як плакала! Ціловала його, пригортала до
себе, хоче щось сказати, та за єльозами слова не
промовить...

Олексій озложив руки. дивить ся на се,
а сльози і у нього так і капотять.

Семен Іванович, хоч і того єльози проняли,
ча усе таки не такий смутний був. Цілує її і усе

 

    

 

   

  

 

  



 

ча

  просить. шоб не журила ся, що він скоро звернеть-
ся і щастьтя євоє привезе.

Вже й розпрощали ся зовеїм. Вже Семен
Іванович вийшов з хати, і Олекеїй пійшов прое
вожати його.. як ось Галочка крикнула: »Семен
Іванович! іще вернітесь!є

Жіпво увбіг Семен Іванович і кипув ся до
Галочки: а вона кинула ся йому на шию, обняла
пого, цілує і сплкуєть-ся промовити »Уостаньнє...
у оєтаньне..« так бо єльози і річ заливають!
»У останьнє цілую вас!« через сплу говорила
Галочка : зу останьнє прошаюсь з своїм шаєтьтям.
Не можно буде мені вам такого слова еказати...
Не забувайте мене! Не забувайте, як вас я широ
любила і щб для вашого щастьтя зробила!
Прошщайте!. Спаєц-бі вам, що ви мене любпаш!.
що вп мені дали знати щаєтьтя на сїм сьвіті!.
Прощайте на вік

Випустила його з рук, ледве дійшла до
кімнати, та і впала перед образом. Як же почула,
шо вже у останьнє за ним зачинили ся двері.
у оєтаньнє загомонів його голос, вона й заридала!
Душу свою готова була виплакати!

-- Устань. доненько, устань! невйлач, не
жури ся, не вбивай ся так! Коли справди, що
ак його кріпко любиш, то що-ж? ійди вие за
нього.Я. хоч і против ночи, сам пійду і приведу
його. Не розривайте своїх серденьок! Може знай-
лете своє щаєтьтя 7 -

зНехай, таточку. завтра об усім з вами Поє
говорю."
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На завтра увійшла наша Галочка до свого

пан-отця.. Госполи! бліда та п бліда! Кровинки
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нема у тих щоках, що до сії пори як мак цьвіли:
очиці її почервоніли і ізапухали (видко було,

що усю ніч плакала), а сама таквід вітру і ва-
лить ся.

Озекеїй аж злякав си, побачивши її таку.
зДоню моя мила« став казати до неї, вицілову-
ючи її, »втіхо моя, Галочко сердешна! Тиож моє
серце розриваєш, єтраждучи так! Яково мені
дивити ся, що ти сама себе живу у домовину
кладеш?.. І я не спав усю ніч, і я плакав об
тобі ї об нашому Єемену Івановичу. Жалко мені
і його. Роздумавши усе, далі помоливши ся Бог
порінтв ся: щоб буде, то буде, не буду вас роз-
лучати. Усякий гріх озьму на душу свою. Сам
постражлу, а не відніму вашого щаєтьтя. Та з сею
думкою послав батрака до нього, щоб мерщій їхав
еюди.є -

Галочка так і стрепенула ся і спитала би-
стро: "Щі-ж?»

-- Чиха година! Батрак вже його не застав.
зЧуть сьвіт, він вже і по: вує ав деньщик.

зАйі мені легше стало!є сказала Галочк:
оддихнувши. »Ні, таточку, голубчику. Не робіть
сього, не губіть мене овеї і не беріть на свою
душу гріха. Не вбивайтесьза мною, се мені важко

ьки отетю годину, а то і нічого. Тепер, пай-
отченьку, пустіть мене у Хорошів: я там про-
живу до неділеньки, та тогді вже просити-му
зробити послілню мою воленьі

-- Що хоч. доню, роби: куди хоч, їдь: ні
у чому тобі запрету нема, аби-б ти перестала
вбивати ся

»Перестану. таточку, і не буду, коли стане
сили сполинти мою думку. коли зовладаю з моїм
серденьком!«
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Зібрав Оле Талочку і випроводив У
манастир. Вона там усе молила си, одговіла ся,
порадпла ся з черницями, котрі знали її і вміли
совіт подати до діла.

Зараз з неділі, у понеділок і вернула ся.
Бачить Олексїй. що ніби вона сгала кріпченька..
Смутна, кріпко ємутна! Часом так як задумаєть-
ся, так буцім і не зна нічого: євдить собі, мов-

  

   

 

чить і все руки ломить. та з виду видно будо,
що вона щось надумала, та боїть ся пан-отцеві.
сказати. АХ як не те, такі проворненько ходить,
і навідуєть-єя по господарству, і дезшо упорає.

У вівторок ранком увійшов Олексій у ве-
   ашку хату і сїв житля читати. Галочка, у кімнаті

помоливши ся шщпре Богу, увійшла до батька,
на-еплу ногами переступа, і зараз пала до ніг
отцевських.

Поратуй мене, таточку, голубчику!« аж
закричала Галочка, заливаючи ся слізьми. 2Не
лай мені зовеїм пропаєти!:

-- Що таке, що, моя доненько? кинув ся
її піднімати Олексій, дивуючи ся, щоб се 3 нею
таке. Устань, моя кришечко, моя лебідочко!

»Не встану. пан-отченьку, поки мене не
звеєелии, поки не втішиш, кажучи, що зробиш,
об чім я у останьнє тебе попрошу с

-ї усе зроблю, моя зірочко! Хиба ти
мене не знаєш, що я рад лушу за тебе поло-
жити.

»Спаєп-бі тобі, мій таточку ріднесенький !
Не відкажи і теперички ! та і устала на Вколінки
і цілує його руки. зПан-отченьку, голубчику!
Віддай мене за-між!«

Добре ж, моя лоненько! На-силу ж то
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ти надумала ся! Я й сам хотів тебе об тім про-
хати. Отсе-ж він незабарйом і буде. Або наймім
кого, та й пошлім до нього, щоб швидче їх

зНі, пан-отченьку! Сховай мене від
Віддай мене, тільки не за нього...

 

  
  

 За кого-їж, доню, тебе віддати 7
зВа кого хочеш, за кого здумаєш, 1  

абп не за нього, Поспішай, пан-огченьку, поки
він не приїде. з

-- Що сети, Галочко, надумала? Устаньбо,
ла єидь биля мене, пригорни ся до мого серденька
і розкрий менї євою душу, щоб се за думка така?

зА от, таточку, яку думку мені не хто, як
Бог послав. Туж-туж він вернеть-ся, пристане,
не до мене, а до вас: приведе людей. начальників
своїх: й - що їм за діло до нашого щастьтя7
аби-б йому услужити -- стануть вас уговорювати,
прохати, зобють вас з думки об моїм щаєтьті;
ви звелите мені ійти, а тут ще моє серденько
змовить ся з вами.. Я пійду, усе ровно, щоі на
видиму емерть!.. Скільки я ні роздумовала, як то
мі розбирала, не приходить менї бути панею. Я
пропаща усе ровно, хоч так хоч сяк: тільки те,
що пішедши за нього погубаю і його на вік! От-
що мене вбива! Так щоб положити один конець,
віддайте мене, батеньку, за-між! Тоглі він, поба-
чивши, що шічого робити, сам покине такі думки
і. знайде своє щастьтя!

Чи будеш же ти щаслива, доню моя, з ким
другим? Чине погубиш же ти себе, віддавшисебе
пелюбу, та щеі коза ним жити?

зТ вже моє шщастьгя! Однаковісїцько мені
страждати приходить ся! Хто б ні узяв мене, то
коли не він, усяк мені нелюб, Нехай він розвя-
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жеть-си зо мною, він розумний, опісля дякова:
ме мені. і

-- Ти-ж збавишсобі віку! Ти зажуриш ся!
збтее мені тільки кріпко тяжке уремя, поки

усе сполнить ся. а там.. Таточку! я гові;
лпла си: здаєть-ся мені, що я лобре роблю. Мене
Бог не оєставить, я ще втішу тебе прп твоїй
старости!«

Довго вони собі так розговорювали.. і що
то, як люди з розумом? Порадили ся. поголко-
вали ся, обсудили діло кругом, такі є: приходить
ся Галочці, щоб не заїсти чужого віку, ійти за
евого брата, за рівню. зА то з-правди,є еказав
Олекеїй, зне стерплю, переміню свою думку, при-

- бо кріпко хороший чоловік!,
жалко мені пого! г
Тим-то й треба поспішати, кінчати наше

діло, а то як разом набіжить, тогді пропала я1..с
к тебе, душко, відлатиу Вибирай

г ти знаєш уєїх женихів, мшіб ще й недавно
засилали людей: скажи. зараз пошлю і таке ве-

сїльля зроблю, що пу! щоб туга не відзивала ся
ні в мене, ні в тебе.є

Не хочу я. пан-отченьку, ні за кого з тих
женихів. Вони пишні, багаті, будуть вередоватії.
Тяжко моєму серцю буде у перші годи, а вони
не далуть мені воленьки і раздо поплакати об

моїй долі. Чи не знаєш, таточку, якого епроти
у біднасти 7 Озьми його у прийми, віллай йому
й худобу нашу і мене нещастну. Він буде за
добро. шб йому зробимо, нас поважати і мною
таки не 3-так буде орудоватя. Знайди такого,
приведи і скажп мені: се твій мужик: я у ноги
поклоню ся'є
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Довго думав Олексій, де і кого у
далі і ка
Миколу є

зДобре, пан-отченьку є разом сказала Га-
мочка, а на серце мов кусок льоду впав, бачачи,
що усе близче, усе близче завязуєть-ся їй сьвіт.
ЗА хи то такий Микола ?є далі спитала.

Микола круглий епрота, чесного, хоро-
шого роду, тільки бідность така, що й не було
і нема нічого. Я, бачивши, що він є парень ро-
вумненький, роботящий, розчот усьому зна, пере-
мовив його від купців, ще йому пятнадцятий
годок був, і обіщав наградити його. І щб то при-
дав ся парень! За усіх усе зробить, ніколи не
залінить ся. хазяйского добра як ока береже і,
спаси-бі йому, багато зберіг і доглядів мого.
Я його, кудиї треба, посилаюз хурою: усе зробить,
як лучче, і розчог у всїм привезе. Він, як є меж
купцями приказчик, він в мене права рука
мой. І товариство поважа його: знаєт, часом бува.
зайде епор, лайка: він їх усіх розсудить і по усій
справедашвости розбере. Та він же собі і чепур-
ний, і моторний, ії краспвенький...

»Ї вже, таточку! мені свого хоч і не кажи !«
Так коли так, доню, так так. Коли вже

шевно намірплась ійти за кого-небудь. так ійди
за Миколу

»Пійду, таточку, з великою радістью. Зділай
же омилоєть, (пан-отченьку, поспішай  швидче!
Толи-б можно, щоб сьогодня нає ізвінчали 2є

-- Нк се можно? Коли-б хоч у сю неділю...
зПриїде, таточку, приїде! Ї усе наше про-

пало тогді є
-- Вже-ж щоб робить? треба прибратися...

яті узяти:
зДоню, Галочко ! коли так, ійди за  
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"Нке тут прибираньняУ Чи до танців туї,
до екоківУ Аби-бу закон ити. Моє сирітеьке
діло. А то щоб часом за приборампі ви мені не
наробили гіршого лиха. є

Радплй ся. радпай ся. а далі дочка таки
виплакала у батька, щоб завтра вінчати ся і щоб
не було ніяких порядків. шо треба по закону,
Каже Галочка: »Він сирота, і я спрота! Чого
тут? Покликати самих старших родичів, поблаго-
словити ся, звінчайте нас: що Бог дасть, пообі-
даєте, чим здумаєте, попотчуєте гостей. та й роз-

  

   пустите Я не пійду ні дружечок збирати і йе
хочу ніяких пісеньок. Се весїльля -- Теж Ппохо-
рони.

Як сказала, напрохала пан-отця, Той так
і положив ся.

-- Треба-ж. єказав Олексїй, покликати же-
ниха.

ТПокличте, таточку,є сказала Галочка. » Коли
почали, будемо і кінчати.с

Старий єам пійшов за Миколою їі ійдучи
і каже: Чи ждав він собі такого щаєтьтя? Та
і я, чи жлав же такої долі своєму дитяти 2...

Зоставии ся Галочка сама єобі хаті, етрепе-
нула ся і сказала: 2Тепер, Семене Івановичу,
прощай на вічнії вікл!. Мабуть, що я тебе широ
любила, коли відрекла ся від тебе, топлю свої

іта, дівованьнячко: ійду на вічниїельози,
на усяке мучениє душі, аби-б од тебе

ги усякеє Чихо!. Не кажу тобі: люби мене!
-- не можно, се против закону, -- а Згадуй мене

Ям ділі, що я для тебе зробила... і як знаєш,
так дякуй! Прощай! Настає година, що і здумати
протебе гріх буде. Прощай, мій мпленький їє

Хуєточку усю. тб держала у руках, уєю
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змочила своїми гіркими. кровавими слізьми, хоч
вижми!

зТепер,є сказала, »усе покончила. Закрив
ся для мене білий сьвіт!є і стала Богу молити
ся і поклони бити, щоб Бог дав їй силу перетер-
піти єюю годину, перемогти своє серденько у за-
кон уступити... а там -- як божа воля!

То плакавши те поклони бивши, розкрасніла
ся Галочка. І що то за хороша була! Отяк, бу!
румяна зоря догоряє, а тут чорниї хмари її за-
етилають і вона ніби спішить красовати ся і ве-
селити мир божий, що так би усе ії дивив ся на

ть, коли-б

І чого б
не зробив, чого б не віддав, шоб вона була ща-
слпва 7

Увійшов Олексїй з Миколою. Галочка стоїть
кінці єтола, іне глянула на свого суженого. Вона
з батраків батькових не дуже кого і знала. І чого
було вже-дивити ся і розглядати, який собі тої,
з ким тяжкая доля привела жити»

Сівши Олексій на лавці, под
і каже:

-- Молодим дуже приговорив я тебе єлу-
жити в мене і обіщав ся, коли еш мені вірно
і честно служити, не зоставити тебе і наградити.
Ти служив мені так, що дай Боже, щобі товариш
так приглядав добра, як ти вбивав ся за хазяй-
ським. Спасп-бі тобі!

Микола низенько поклонив ся.
-- Прийшла моя черга, казав Олексій, слово

здержати і тебе наградити. Миколо! От тобі одна
моя радість на сьвіті, втїха моя, цастьтя моє,
Галочка, одним одна дитпна.. Озьми її; худоба,

 

   

 

ту зорю, і хмари поодпиховав би г
можно було: така і Галочка була тог;

  

  

 

ав, здихнув
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усе твоє: озьми і мене в приньми. Не покпнь...
та за саїльми не зміг дальш і говорити.

Щоб то як, дядюшка?е пита Микола,
поблїд, труспть ся, і боїть ся, думаючи, Чі так
він чує?

-- Так, Мпколо! Будь мені ем, кохай.
шануй мою Галочку, пф Бог тобі дає у жону.
Зроби її щасливою, тебе Бог не оставиті

- зЧи не сьмієтесь ви надо мною ледве
проговорив Микола.

-- Не який се сьміх і не жартованьня, се
важний, сьвятий час. Я. отець, маючи одним-одно
чна сьвіті дитятко, уручаю тобі його, надіючи ся,
що ти, а не хто другий зробить її щасливою...

Микола так і кинув ся (лексїєви у ноги
і став казати: »Чи я-ж достоїн такої чести?
Я круглий сирота: ні роду, ні плоду, ви мене на
ноги поставили. ви мене до розуму довели! Я вас
знав, почитав за отця рідного за вашу ласку, за
ваше наученти Об Олекеїєвиі. ось об Галочці,
і думати не сьмів! Хто вона, і хто я мизерний 7
Чи якзуащо

- Коли я тобі її уручаю, сказав Олексій,
піднявши його від ніг своїх, коли я прошу теб!
будь моїм єпном! збережи мою Галочку 7

Тут Галочка підійшла і, як ніхто й не ждав,
припала до ніг Миколиних. Той сплкуєть-ся її
підняти, а вона не даєть-ся і проспть його: зНі
9б чім тебе не прошу, тільки будь до мене до-
брий, не потурай, коли часом буду мутна, се
минеть-ся. Я буду тобі покірна. поважати-му тебе:
доведу до того, що ти, бачачи мою добрієть, поз
любиш мене. Не попрікай мені, коли часом.я й
сама не знаю. яка я буду? Не вважай тим, а до-
веди мене до того, щоб я тебе.. через тебе мала
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 хоч маленьку ВТЇху, не тершла б ніякого гори
Йоклонімо си же поперед Богу єьвитому, щоб
поміг нам жити. яко я кажу: а далі нашому нан-
отцеві, нехай благословить і молить ся за нас,
за своїх дітей.

Олекеїй зняв образ сьвитий, молоді стали
моли ея: ст Микола припав перед образом на-
вколішки і каже:

-- ЗПетровичу! чи, яко ви мені повеліваєте,
ман -огченьку! і ти, Олекеїєвна! Отовам Бог
милосердний, і передо його образом заприсигаю
ся, і перед вами: любити вас, (лексїєвно, шано-
вати, почитовати ває, не як є ви мой жінка, а як
против мене господиня... Ніколи і ні за-шо не
мочуєто від мене і жодного грубного слова. Буду
для ває такий-же роботник, якої до сього часу

був. Ви пад собою волю маєте: ви розумиїйші
мене, ви і мене навчайте. Петровичу! и батька
й матери не зазнаю. Ви мені отені і благодітель!
Будьте мені, як і були, хазяїном і повелівайте
надо мною. Однаковісїнько, як і до свого часу,

у вашим добром вбивати си і Чак об ньому
діти, яко і тепер. Вопо,як було усе ваше, так
буде вашим. і я й сам опо вік ваш. Тепер па

таку волю благословіте нас, пан-отче !
Тут з ним припала ло ніг отцевеьких і Газ

лочка. і що то плакала!
Олекеїй їх поблагословив і луже гарно усе

приговорював і просив Бога, шо їм послати на
милость свою.

Далі посадив їх уз

  

 

  

 

  

   

  

 

  
  

    

   

  

 

  як їм
таки

 

ші. росказова
жити, як шановати. поважати одиодног

 

 ловгенько їм усє говорив.
Ют посидівши сказав. шо треба прибиратись,

бо завтра і весїльля.

ТВОРИ квітки, П. п



зп

 

Микола помагав вже євовму тестеві, у чім
там треба було. Припросили 1о дядин то сусід,
порати ся: Галочка, у чім душа, туди-ж З ними
пораєть-ся. і усе поепіша, і усіх приганя, щоб
зивилаче усе єправляли, неначе бояла ся. щоб хто
не помішан.

 

 

ПХ.І

 

У багатого і є з чого і 6 кому усе злаго-
дити; тако і не диво, ще ло завтрйого уєе
поспіло.

Зійшли ся сама ближня рідня. Подивовали
ся. потовковали, що як то Олексій. такий багатий,
юднпм-одну лочку та віддає за свого за батрака,
ча ще і за бідного! Лучче б віддав, хто скаже,
за Бупця, хто за поповича: а хто скаже: та може б
кий і пан не погордив ся б узяти таку кралю,

та з такою худобою. Ї багато такого казали: як
же їх обларнай подарками, усе хустками хоро-
шими ї вишиваньнями. і платками шовковими,
так вони і замовклиі пхли, наліючись і погу-
ляти опісля по закону.

Вбрала ся ж і Галочка до вінця, я вбрала
ся ж просто. не узяла з дорогого ні плахти ні

 

     

  

  

  
   

 

   

намиста. а так. як звичайно спроті: та щоб то за
гарна була! От вже справди, як на картині
намальована! краєлва та красива!.. Тільки чудно

 

було на неї дивити єя у тім. шо якосьото була
вона. і ніби не вона! Очиці бпстрі, аж горять.
на виду краска у щочечках так і переливається :
то часом етане бліда, бліда, то впять румянець

у неї як жар епихне. Пійде проворно, порядкує.
уєїх поспіша.. то впять руки опустить, головоньку
похиапть, і де єтоїті. не зна. і тиб роебиля і куди
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:
о їйшла, усе заб;

п

Говориш
ло стане биєс

 

   
цо ної, вона не на

ото одвіт 2 уеебиєтро  плидіти
шеначе дивуєть-СЯ, Чого се люди посходилХ сяї

ії понеревизовані ходять» Озпраєть-ся, озпра:
ся. гляне на себе. і помортвіє!... Оттака усе

    

 

  
 

Увійшов і благословити цей,
не ша ні того жупапа,

шо йому Олексїй учора під вінець подаровав.
одяг. хоч і добру. та просту євиту єїрого сукна,

і уєе на ньому було просто.
зЧом ти, Мик

   

  

мо, не урядив си у ту свилу,
що тобі тесть подаровав 7 ан було одягти.

| Так питалисі його жіночки.
-- Не ійде діло, сказав Микола. Мене
зпан-отець бере зо наньмитів, і я тако батраком

)
і

    

 

 

ловідн явити си перед Господа Бога, і від нього
принявши Г) їм щаєтьтям, тогді вже
стати чим-небудь луччим : а тепер я. сам ще по
собі, нічого!

1 побла
ї випроводив її таки кладбшне"!
А щі вже плакав, плакав! якомала дитина! Тяжко
бо йому було, важко на луші, хоч і сполидючи
дочеччину воло, та яка єї
ровно як би вона вибря

й їмо ножем зарізали!
р Шйшла бі,дна Галочка церкви швидко,
4 биєгро ї усе поспішаючи: ні на кого це дивила
о ся. нікуди ме озпрнула си. Під вінець сама пі-
дійшла, та йкостала па рупшику, кипула очищями

на вінці, сгрепенуласі, як рибочка, підняла очийоі
у гору. так слїзочки у-б оченятах засьяли 1...

Одвіт попові, що по своїй охоті ійле і що
нікому не обішала сказала голосно, на усю

  

 

   
   

 

була? бе усе
ніж і просила б, щоб  

   

  
 

   
  

  

 



-ан- и ч.ч

перкву. Правіх можно було сказати, що усе. що
вона ні ребила праючи ся зазміж їйти і під
вінець підходити. то усе робила мов не о своєму
умі, й ніби касі, сила вела її до сього против
її волі. Душа і розум повелінали їй охочо погиб-
нути. а не ловеєти милого чбловіка до нещаєної
жизти з нерівнею побравиши ся: так серденько бо
не того б Воно кріпко у ній  бушовало
і хотіло по євеєму зробити: хочона голочок, хоч
на місяць. хочона деньочок знати іщастьтя, пе-
жити з мпленьким. шо й він того кріїко бажа.
ї хто зна У може їь не буде нічого такого, чого |
луша боїть єй У.. Так против таких-то думок Га-

 

    
 

 

 

     

 

  

 

   
 

   
 

 

     
лочка усе борола ся. шо тужеотуж не подоліюти
її. Р таки посилили б. ик-би не така у неї душа
була, шо не підлавала ся верелованьню серденька,

 

хоч таки і Луже воно жа,
по його. А від свогеЇ
поки стає воску. а Як вок
чечка гасне усе тихше. усе тихше: так і вона
крінила си. щоб стало енли, поки екійча євоє
діло, по тут за усяким словом, ик одчитовали ме-
Литви, Те і вена мов гасла, так що як прийшло
сн обводити круг стільця. так вена вже і не
змогла сама по собі ійти. а шепнула єтаршій
лружечці Вели мене. бо впаду.є Ї еправди.
якби не дружечка та ще один з дядьків повели
її. те тут і впала б!

Якозевсїм повінчали і стали поклони бити,
вона вларивши і не підняла єя сама! Кинулись
ло неї. бризнули водою, сяк-так відволодали
Нез ла вже сама ійти до дому. Микола з бо-
ярином через єплу доволиїї.

Яке і гуляньни на такім веєїльлі? Чи

пібне прохале зробити
а. як осьвічечка палі,
логаря. так Ї сьві-
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  почастували. чи попотчували чим родичів, то так
уєї ї розійшли си.

Їіщо то: хоч онко Галочка пі чудно виходила
-між за свого батрака. маючи женихів що най-

луччих і багатих, і що так хутко. без зборів, без
приборів, без усякого весільля.. та й те знали усі,
що ше від самого посту учащав Ло мих якийсь-то
охвицер, шо увезденички простжував в них ї
часто дуже смерком вертав ся від ших, усе єеє
зпали: так отже ніяка недобра слава не прохо-

дила про неї, бо одно те, що добре знали Галочку,
що не нійде ні на яко худо нії за усі золотиї
тори. а друге те, що тогді не було моди пащи-
ковати про людей і ніпигати їх язиками. А най-
пуще на дівочу ставу ніхго не сьмів ні ліве
словечка нічого є и. Попробовав би що бро-
пути, так так бакиі забть. і вже з брехунів по

віконе вийдеш. Та й старі приказують було мо-
лодим: знаєш, не знаєш, мовчи: я коли невно
знаєш, що сам що-небудь іменно таке бачив, то
й тогдї не сьмій росказовати. а по-тихеньку екажи
старшому, коли що пильно треба, а ні так і
мовчи собі, бо дівчача слава -- як біле полотно:
пилинка впаде, то й видно. А через т:
лок і дівки було бережу я, крий Господи,
Сьміливо можно еказати не То, що у сесії, у ти-
сячі дівок не було ні одної, як тепер деситками
лїчи, вулицею проходивий. Єьвите старо-
вина! Мабуть не веристь-ся вона ніколи!

Вже так, що і два тижні, а троха чи йоне
більш минуло емо пі того, як Галочка вийшла
за Мико. якооев риз у день старий Олекеїй
сидить у хаті і чо кития. Миколі пе було дома.
шійшов до чоловіка за ділом. Галочка сидить край
віконця, зібрала ся мужикові сорочку шити, та
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мокраяла, а тепер і не резбере. що і як ло чого
лілує, та мабуть від отого і умала ся: ручки
поскладала на роботі. головоньку схилила і дума.
Та щоб то за гарна з неї молодичка! Вже іменно
ме можно було сказати. чи гарнійша була дівкою
у косах та у екиндячках, чи, як тепер, у парчо-
вому очіпку, щб їй кріпко пристало, що усе б на
неї і ливив ся? Личечком собі хоч і крішко по-
хулаа і руминшо на шочечках не стало, та вее

вало ся. що так їй гарнійше було,
Як отак сидять собі. аж ось дзвоник... дзно-

усе близче... і як-раз биля хати

   
 

 

 

 

 

 

ник
і став.

Галочца зирк у віконце. зОх!- тільки і
скрикнула, рукиї ноги затруспли ся. ледвеуєтала.
ї у кімнату б те поспішати, і з місця не єтупить.

-- Що там таке» спитав Олексій, не дуже
вши, що щось прибігло. -

Він. таточку, він! до задихаючись крик-
пула Галочка і кинула ся у кімнату.

А тут як-раз у двері. і хтозж то? Семен
Іванович!

-- Вараствуй. мій олюбезний  приятелю,
Олексію Петровичу!- крикнув Семен Іванович
убігши у хату і кинув єя його обиїмати. (Я!

пваєш7
- Єпаси-бі Богу! сказав напротив і Оле-

кеїй. що і зрадовав ся, побачивши його, а як
здумав. що без нього тут сввершило ся, так у
нього душа так і покотила ся. і не зна, на яку
ступити, і собі: Буде ж тут усього доз
бреро!

  

   

  

 

  

  

 

    

     

 

Де Галочка твоя» Чи здорова вона?
Вже тепер певно вона моя! Ось. Петровичу. при-
віа тобі письма і від брата і від дядюшки Мого,
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пута

  старшого брата отцевського. Тут тобі усе добре
шишуть» Так казав Семен Іванович, сердешний!
веселенький, говорливий, і не дожидаючи си над
собою біди. «їв па лавку і став доєтавати тії
шерма.

-- Не рбуйте ся, Сем Іванович! ека-
зав старий: письма опісля прочитаємо... А може
ви хочете побачити Галочку

-- Ні, пан-отче, читай отеїї шисьма, а й по-
біжу, знайду Галочку, що ще може і не зна, що
я приїхав. Знайду і привелу ло тебе, а ти нає
ії поблагослови, як дітей своїх. Тепер ні у чім не
буде замішки. Їх було бігти за Галочкою,
так Олекеїй зопинив його, кажучи:

-- Та не турбуйтесь; вже ви її це зи
дете, вона сама до вас вийде, -- та й кликну
Галочко! а вийди сюди, душко, на часинку!

Галочка і увійшла: Семен Іванович кинув
ея було як стріла до неї, як зпрк!.. у-в очілку/1...
його Галочка вже молодицею! Він так і стрепенув
ся, поблід як стіна і впав на стіл. Полежавіши,
зокочив і де неї: зГалочко, б се ти наро-
била?є

»Семене Івановичу 1: сказала  поклонивши
ся йому Галочка, ковтаючи сльози, що так від
серця йдуть і душуть її. Перш усвого,: каже,
говоріть зо мпою. як з мужньою женою. Пан-
отець мене благословив, і я по моїй самій чистій
волі вийшла за чоловіка честного, доброго. Він
мене любить кріпко, шанує і жалує мене. Так
після сього мені не приходить ся ні відо ває ні-
чого єлухати. ні споминати, та Й самиї думки
треба нам відганяти від єебе.. Прощай" Ще
раз довело си вам сказати на віку!.. Забудьте усе
і не спомпнайте.. Я вам розвязала сьвіт.. Ви
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  ядете євоб шаєтьля.. німе
лапаїї речи. Вона мерщій убігла у кімна
чинилась і чути було, як защепнулась.

Довго Семен Іванович, припавши ша єтіл,
плакав ридаючи гірко. Далі зєкочив, обняв Оле-
кеїя, поціловав його, кажучи: «Прощай, Олекеїю
Петровичу. на вічнії віки'« вдаривсебе рукою
по голові. вибіг з хати.

Тільки вони його п бачили їне чули школи
про нього ніч

 

  

   

  

 

Виїздив я на своєму віку чимало по срвіту!
Був і у Змійові, 1 у Чугуєві. А у лругий кінень
ше і дальше. Проїзжа хтирку, до «Тубен доїз-
жав. і в Прилуці
Тванови: він вже відслужив ся у війську. Би-
сурмани-туркп ногу йому прострелили. а лїву руку
відрубали.

Раз. позакурйовавши люльки. лежали ми у
Мего садку під липою. такой тут єпитав Його,

з шо се так його окалічили ? Тиший вернеть-
війни пілієїнький і пе оємалений, хоч і роз

ує, що і такі і такі городи брав.
-- "Я, аруже, єам на себе ськав смерти,»

сказав Семен  Їванович. злихнувши важко. «Не
вепіла загоїгись нога, я впять на коня. Одтяли

у: поки овигоїв си. стало замирениє.. нійшля
лумки геть!

-- Через шо-
спитав я.

- "Через любив! є
важче та п задумав ся. Далі й каже:
так люблв одну лівчину, аж у Х
зума по ній не зійшов. Т5

  

    

 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

    

 

таке ви сві

 

кали собі емерти У

  в він іздихнув ше
зЯ, лруже,

. шо трохи
й було жо від чого.
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Полюбивїї міри нема! Ну, так полюбив. що
бачу, не можно мені без неї жити. Й подумав.
подумав: що-кУ вона мене любить: розумна, її
екоро привчу бути панею, кою, що лучче
прирождених. ШЩо-к? Не їла ійти за мене!
М щоб часом не піддати си, так вона без мене
звінчала єн аби з яким батраком, моб мені сьвіту
собою не завязати, шоб не соромпти мене собою.
і усеє прочеє говорила.

Правду тобі, приятелю, скажу, що як вздрів
її вже молодищею. жінкою другого, а не моєю, то
не знаю, як тут і не вмер на тім-же місці. "Ти
лаки і струснуло мене! Більш пів году хирів. Далі
пійшов на війну: не вбили. Прийшов до лому:
шо б робив з нудьги: і сьвіт мені не милий,і пі-
що не веселить. Тут мене песобрали у капитан-
справники. тільки шо намісничество відкрило ся.
Отто і став я по неволі меж людей. Далі бачу.
що не можно так прожити. хоч і теглї Галочки
(пак її звали) крінко жаль було, бо любив її якось-
ло но так, як прочих любимо. Ну, яко
лак, я і оженив си та узяв собі добру, хо
іншого розу, та тільки бідну. Так тут-то побачив,
що Галочка правлу казала. шо нас заїдять люли,
як дознають ся. що в мене жінка з мужичого

жоли ось моя і благородна, так наші тузи
ї ше приньмають до себе, і мене

часом попрікають і чужі і родичі. А щоб б було.
якоби я на Галочці б оженив си Заїли б зовсім
й вона не стерпіла б біди на мене і їменно
вмерла б.

Мой жін спобі Бигу, добра, мене
любить. Часом освмієть-ся оз неправдії лської.

мої усього бува. Наградив нас Бог
ками: оздаєть-ся. добрі. будуть нам на вії
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авсегда згадую Галочку і дякую їй, що відвела
мене від біди. пе відняла в мене щастьти, яке
тепер маю, і якого б з нею через людей не було б

  

мені. Вона мабуть більш людей знала. чим я, бо

 

усе по її стало ся. Розумна була, розумна!»
І як задумав ся, та й довго сидів усе ду-

маючи, аж поки я його розважив, і він мені
росказав усе. що в них було з Галочкою на Ган-
чарівці у Харкові.

Прийшло ся же мені бути опісля у
Куди люди, тули і я: на Ганчарівку пр
ен. Ходючи еюди-туди по вулицям, поглядаю --
знаєте, тогді ще молод був на дївчат, щб оч
виходили на вдвіря, бо неділенька була. Дивлюсь

- не тепер споминки! -- єпдять приські
дівка та молодиця... одно те, що молоденькі обоє.
а друге. шо за красиві! Не знаєш. котора кра-
епвійша: чи дівчина, Чи молодичка 7

Я до сього торгу пішки, як там кажуть. Як
взарів, так і став як укопаний. Стою і тільки їх
розглядаю. Аж ось і обізвала ся -- а я її і не
доглядів, що й вона чут меж ними держучи ди-
тину спдить бабуся. не овсї стара. а так дб-
ходить до старости, так що було їй годів з пять-
десять. Мк обізвала ся до мене, та й питаєть-сй :
А чого вам, панечку, тут треба?

Я й остав ся ні в сих ні в тих. Треба що-
пебудь сказати, й не знаю що. і за чим я туг
стою. не ю. Якось-то мені попало на думку
що я на Ганчарівці. Тут згадав я Семена Твано-
вича, Галочку Таранцівну. та як нігде дітнсь, так
я Та мені тут треба було знайти... Чи
не зна. може хто.

Того-ж вам требаУз спитала ся тая

   

   

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  
 

  

жінка.



         

де тут ожила а мой
живе Талочка Таранці ? так її з-молоду звали.

М назшо вам вона» веьміхаючи си пита
вона мене, й сама так бистро на мене дивить ся,
а чорні очи, правду єказати,
були.

-- Та там.
перелати.

Від кого б то?» та так трошки і посмутила
ся, і каже мені: "Просимо, папочк:
і н вам що-небудь про неї скі
доненьки, за воротами та вигляда
Наталко,: сказала вона молодиці: »озьми свою ди-
тину. Та не втікай ще до лому, нехаї мужик за
чебою прийде. Просимо, паночку, до господи.

Нічого робити: треба мені ійти за нею.
Увітшли. (г вона і пита, усе усьміхаючи я:
зА хтозж то поклон пересила до Галочки2

-- Чи ти-ж її, пань-матко, знаєш У
Може і знаю, як скажете, від кого покаон.х

-- Та віл Семена Івановича, із-під Прилуки.
"Н так і думала,є сказала яйнка похиливши

голову. Далі подумавши і пита: зЯк він собі
пожива Ує

      

молоду тако що очи

 

від одного чоловіка поклон їй

 

  
  

 

  

   

 

так ти то і єсть Галочка" епитав я.
зМоже таки і я. Так він вам росказовав

тро мене У. питала си Галочка, трошки зміняючи
ся на лиці.

Роєказовав усе. - ті р
чув від Семена Івановича і як він
усо говорив.

Як же розговорили си. то й вона росказала
усе. що яково їй було, як спершу стала знати
його, і що епісля було з нею,

 

вій. що
подикує, і про
  

   

 

 



зерно

 

Я пого любила крійко. рееказовала Та-
дочка: зі для лього, щоб йому щаєтьтя дати,
пішла б На усякую муку. Не легка мука. ик я ї
за-між пішла, щоб його відлучити віл мене. Пиш.
і сама не знаю, за кого ійду і длячого ійду
Точнісїнько. як у-ві сні була! Нічого не розберу.
шобробить ся, а усе поспішаю... Не схаменула ей
і за-між пішедши. Усе ніби не у євоєму умі
була. Як ось приїхав і Семен Іванович. Як я вий-
шла ло нього, що з ним говорила. нічого Не
тимаю, бо на мене им прийшла така гарячка,
що я шість неділь не уставала. Думали, зовеїм
виру!
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авши, й не приходила до ума. У
менї було тяжко, усе важко! Нудьга замучи.
Часом було не знаю, щоб єє чоловік А се був
мужик мій. Тільки було батенько -- нехай царе
ствує! -- розговорить мено. Те й хоч нанлачу єї
добре, то мені і легше сеї А то хоч єкрізь
землю, хоч сьвіт за очима шійти! Така біда була!

ось Госполь лав мені хлопчика. Якось-то.
пришиле ся, ше новорюкленому дали імя Семе
пом. Я зрадовала ся 1 прийшло мені на думку
нехай він буде Семена Івановича хрещеник. Ба-
тенько мене послухав. а Микола, мужик мій. тої
і давно! Він ше й тепер менї у вічи дивить СЯ,
чим мені угодити. З

томи і покумали си я Семеном Івановичем
хоч зазочи. Що-к У З першого хлопця з мене
як рукою зняло. Й перестала журити єя. стало
мені легко дихати: й почала розуміти, що я вже
мати, що треба лумати об дітях, дальшеч-дальше

і вларила лихом об землю.
Не хочу брехати, частієїнько думала об Єе-

мену Івановичу. спомпнала, як ми з ним елізнали
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ся. і здавало си мені, що у ті пери, якоя бу
доним, шо не пе єїй земої ходила. а по пишій,
по золотій. меж прехорошими цьвігочками. Зла-
валосеи, що й сонечко яєнійше сьвітило і тільки
на нас на двох і сьяло, і веселість і радість нам
подавало! Далі я неначе упала у якусь яму, де
темно. пусто, мов у гробу! б робило ся 0
мноюУ нічого не тямлю!

Нковийшла з ями, світ менї підняв ея.
В оменооє мужі чесна, лобра душа, шанує, любить,
береже мене. шилині пе дасть мене нас
в мене хлопчик, епночок, віїха мой. Далізлалі

- мені усо легше. усе веселійше. Вомене і од
чечки: отто Наталку бачили У ||ругий год за-
му . па Подолі го її ї дитина. ,Груга дочечка
тідроста і тож буде краси Мої дочки, к
по менї пійшай, у великій славі. усьміхаючнсг
сеє росказовала. Галочка.

Старший хлопеці, Семен. парень друзяка.
На той год, діждемо, будемо женити. ПГругі хло-
мита  підрос їтиий у реместві, я інший
письма вчить си.

»"Батенька поховала, та вже тоглї. як огля.
ся і у розум прийшла. Він потішав ся унучатами,
веселив ся, глядючи, що я перемогла своє лихо
і жила у щастьтї,, пе думаюча коли-пебудь пого
мати. Благословив нас, дяковав мено, шо я не
вийшла з євоєї долі. пе захотіла паною бути.
ії успокоїв ся па віки.

23 Миколою ми живемо. як Бог нехай дає
ії уснкому. У нас одна думка. одна воля, одна
душа. Нема у нає но тільки сварки або лайки,
та й не чули ми одпи від одного противного
слова. "Кивемо, багатіємо, має діточок добрих,
слухяних, і усе хвалимо. Бої
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- АХ Семена Ївановича часто (згадуєш ?
славя.

А якожех Усяк день молю си за нього, щоб
йому Бог поєлав шаєтьтя за те. що він мене хотів,
по його думці, щасливою зробити. Тепер. як чую.
що він щасливе пожива, і що Багі його благо-
єловив дігочками, такимизже добрими, то мені на
серці стало весело. А То було не без того. шо
журю ся. не чувши об нім нічого. Весело мені
і те, що він мені лякуєть. що зробила для нього
мен щира любов!

    
  

 

    

 

Сама істинна правда буда усьому, що я оте
росказовав. Ще й теперички є у Харкові на Ган-

рівиї старі люди, шо чули від батьків своїх,
а декотрі 1 сами зазнають сюю Галочку і що з нею
іяк поводило ся. Пан-отцяїї по вуличному звали
і Литвином, так і вона від отого вайвала ся зо
лвинівна». Двір Олекеїя Таранця був саме на
вуаниї зДовгальовка . шоб на Ганчарівці, і ч
сточка (його опіло двором міщанина Головина,
супротив  Єїрикового (двора якораз: більша
часть відійшла на площадь, де стонті, жандарські

лютині.
Обіщав ся мені чоловік і тих пісень достати,

що на Галочку Таранцівну поеклалали тогдї люди,
усе вихваляючи її, яка-то вона була краспва. Так
ол достане, то я їх де-небудь притк щоб

нашої Ганчарівки єлава не гинула.

  

 

 

  

  

   

  

 

   

   



   

хи.

ДРІБНІ ПОВІСТИ (казки).

і. Пархімове сніданьня.

Не було і на усїй слободі дурнійшого, як
хім ШШеревертень. А й слобода немала була!

Фпріч, що по неділям зіходили ся баби з слободи

та з близчих хуторів, і приноси.и на продаж
ї масличко і смитанку і яєчок і буханців і соли
товченої ї усякого такого товару, й То ще двічи на
год були "і ярмарки у тій слободі: олна об те-
паому Олексїю, а друга об перших Парасках,
Т чогосто на тих ярмарках не було? Аж з самої
города приїзжав крамар з залізними гвіздочками :
жому, знаєте. треба чоботи підбити. Та бував і
мупець з хорошим товаром: з хвигами та з ро-
лапиками. з єпиїм камінцем. А вже циганів.
ютгих коповолів, мотшенників. що облурюютьнарод,
лак і не розминеш сн! Обманув, украв, обміняв
личко на ремінець, й дальш.. Так через такі
ярмарки се вже не єлобода звала си, а містечко.

ільки там ні було народу. шо там жили і на
ярмарки паїзжали, не було дурнійшого, як, я:
кажу, Пархіма Шеревертня.

Еге, дурний собі, та таки оженив си, знай-
шов собі жінку. Пожалуй, багатенький бо був.
а через таку благодаті, дівчата не луже дивлють

ся, чи хороший чи ноганий, чи розумний чи при-
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турковатий: аби у кишені повно було.
такички. Тільки залумав женити ся нашо Пархі
як-раз 1 вискочила за нього дївка бойка: єама
пон по себе за нього, сама 1 веєїльлям ору-
довала, і як хотіла, так і вправилась.

Вона була попереду наньмичкою у городі,
ло купцім, так знала усикії порядки і ервіту поз
видала. А якосі-то навернула сл у євою влободу.
бачить, ще Пархім, зеставшись після батька сам
собі господар. не зна нічого і не вміє кінців ні
У звести, а хулобини до гаслила! Вона
і підлізла ло цього з своїми теревенями.., а

і рушишки полавала, й у неділельк
єїльля відбули!

«Тюде ливовали ся: Чо не навіженна сяя
Наєтуси(так її звали), що ійле притьмом за дурня,
за Пархіма Шеревертня У. А вона собі й бай-
луже! Нехай. докаже, "щоб хочуть. говорють, а я
своє робити-му.

Та й приняла си я добре

     
  

  

  

  

 

    

  

 

   

Усе поприбирала
до своїх руб. Мужикові коли даєть коли лобре
пообідати.   » то Пому і празник: а не те, так
частієїнько овроме сухого хліба через цілієїнький
день нічого не побачить. (Одежа на льому аби-
яка. єорочкарозхрістана, чоботи порвані, а чаєтін
і зовеїм бослп. Пика невмпта, борода неголена...
і таки зеразу можно було бачити. щовін є.

Сама ж -- так ну! Виряжена неначе мі-
шанка. Свекрушшні і плахтй і очіпки і намиста
одвічають по усяк день! асо Їсть. на мягкому
єпить, і така виходила ся. що молодиця хоч Щ
А зубата була! Вже пе заїдаї си з нею
"Тільки зачени її, так разом як залящить, затрі-
шить, загомониті, перекоренить і батька й матір
і увесь рії, і таких прикладьк поприклада. що Й
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- не додумаєм ся. відкіля вона усього пабрали
І вже її ні засщо не переговори. Як во,
греблю прорвавши, ї біжить і шумить і ревеі
клекоче, такої Наєтуси. як з ким єчепить ся.
Вже пак не дурпо єтільки прожила у городі.

Швидко стали знати її і пр юші. Ї пу
пець і панич і крамар і ремесний і школяр. як
тільки їдуть через єлоболу. То вже неодмінно і
заїдуть до Насту 1 хоч-би як ще за-ранькі було,
шо можно було б веретов з десяток уїхати п.
і не кажи: зостануть си ночувати, хоч яко Та
уміла ж усіх привадити до себо. Буццеві зараз
чайничок настановить йо усе мала у себе:
простому нароїу доброго бору з салом постано-
вить. папичеві молошної каші подаєть. Єтаренькі
пани не заїзжали до неї, зараз скаже: зпе принь-
маю пїког Та так участує усїх. що довго зга-
лують Настусю.

икові її. ШПархіму, то пе було добра,
тойльці, так йому зовеїм халепа!

ка поспла його по усій слободі: біжи туди!

 

   

 

  
   

  

    
  

   

   
   

    

 

   
  

 

   

 

  

 

  дума нішо відпочити. Так
кудиек! "Жінка протурить Лого ле постояльцевих
коней: і єїна підкладай. і дивись шоб безпере-
стано їли і щоб хто коней не вкрав, калавур
і не відходь від ни ту і не думай заби-
ратись, не єьмій і посі азати! То Пархім було
Род жінки: ходить коло постойльцевих коней,
і тільки чує, яко у хаті чарки брязчать. мпекиї
цокотять і хазийка з ностояльцими щебече, та не
у лайку і не у спор: в них усе ійде до ладу.
А Пархім ходить та голодний дрижаки їсть по
холодній зорі. не маючи у віщо і одягтись
Терпів таки"багато, сердега, від такої жінки.

ТВОРИ КВІТКИ, ПІ. 12

 

  
      

 

 

  

  

  



-- їв -

   нема лома, пійде було блу!
ли усі, що він терпить дома від
закличе, нагодує його, хто Й ди

дому палянички або грулку каші дасть. 1 Пар-
хім, де було взлрить. що люле чого-небудь зійнили
ся. то і він тутечка. (луха собі готового, дл вже
свого не питай. Наслухав си, скільки йому треба.
і лійшов. Т то з нього.

Сидючи раз з людьми биля волосного пра-
ления, слухав дечого багато, і про те далі стали
роєказувати, як жінки євоїх мужиків облурюють.
А що найпуще, як почне жінка вередувати, за-
бажаючи або нового очінка або яловичини чи
усякої ласощі, або часом грошей забажа. І стогне
вона. і недужа, і ві знать-щб говорить. і бунім
що їй прес і мужика гонить з очей
і лає його на усі заставки. І таку волю через
передованьня озьме, що бідному мужикові і піде
ступити до неї не можно. Ходить сердешний по
єїням. руки ломить та овбиваєть-ся за бідною
жінкою! Тут вже й знахурка поспіла. І що то!
чого не робить. чого не діє: і підкурює і шепче
і вмива і злизує. нічого пе легша!

Мужик аж ло ніг до знахурки припада
просить: зТітусю! нелобони жінку відбіди! Цілий
год матірю звати-му: б хоч, заплачу, тільки
поратуй 1

 

   

   

 

 

     
 

  

  
      

   

  
 

  

 

-- Але! вже б я но рада їй помогти! кажезна-
хурка: так беж. коли дано, та ще й уміючи.
Се, чоловіче, дала твоїй зкінці ва, що може
іти її знаки.

Та як же? анаю.
ак буда,.є

за такоже, Зак. бе вона хоче звести твою
жінку. щоб опісля самій за тебе вийти.

 

   

 

кою  наю. Ще вонаі
була,  

 

 



 

мл-

М щоб вона не діждала Й
Хвеншу. осьощо за Терешком
овловіє, а її не хочу.

Так бач. пе знаю, чим і ослобонити твою

 

лучче зьму
ахом. коли    

 

жінку
Та вичим хоч, а тільки звели її: я кошіту

не пожалію: бо як вмре, так самий похорон більш
буде коштувати чим лїка.

-- Такохиба ось-що зробим
їй кавяру солоного та булочку, нехай вона поїсті,
А як після сього захочеть-ся їй пити, так ти їй
жупи осьмуху пива; нехай пе. скільки хоче. А дації
вихо, щоб не гірко була шісля пива, так купи їй
медяничків, родзпні Нехай п:
Єть-ся добро, поки аж Та тогаї вже будемо
прислухати ся. чого вопа з немощи забажа. та
швидче їй і кушии, щоб лихо прогнати.

га мужик усрого того накупоть: наїсть
ся жінка. наш , та й почне кричати: 2бй
про-бі! очіпка хочу! очіпка по вишневій земаї
з зеленими розводами | Про-бі! такого хочу, які
їжа дячисї!.

Та купуй. Охріме, купуй мерщій! Ба"
чого лихоманка ма? Поставляй їй усе, д то
щоб до вечора не вмерла.

Побіг Охрім, купив. подає жінці.. Тут оли-
хоманка. як побачить очіпок. та так стряспе бо-
лящу. що на-силу улежить: й далі йопочно єтої
нати та охати і ледві кі Жоли-б ще мені...
тепер... та пять кіпо. То б и і устала!.

Тут жінка єтогне та бажа, а тут знахурка
мападаєть-си. щоб лавав мерщій. шоб лихоманка,
гроші побачивши, зовеїм відійшла від ної. Нічого
Охрімові робити! Виньма з кишені гром ить
пять кіп, та усе-ж то новими пятаками, кладе

  
   

 

Купи лишень
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биля жінки.. УКінка єтогнучи бере без ліки. За
гарбала єї, і вже і устала і пійшіла поратись
і єюди і туди.. і ще ло вечера разів тричі з му-
жиком полаялась.

Оттакі-то вередливі жійки у бідних, сердені-
них, простих людей. Добре панам жити, що в них
жінки і не сьміють і не зуміють так вередувати.
У них жінки перед мужиками як по струночці
ходють і претив мужикової волі пї у чім ні
чичирк!

Про таке жіноче вередуваньни є

     

  

  

 

   

в наш  

   
 

 

Пархім, та й узяв собі на розум: та ійдучи до |
лому і каже сам собі: зНе язк буду. щоб я не |
зробив по своєму! Вистачай. зкінко, кат блв би
лвою матір! вистачай усе!

Як прийшов до дому. зараз і почав стогнати

 

   на усю хату і пробираєть-ся, щоб то заїзти на піч
А якого гаспида Ти там стогнешУ пита

пого Настуся. дивуючись, що її лурейь та осрмі-
ляєть-ся без епросу лізти на піч.

-- Але, гаспила шож я нелуж!. Ту
груди коле, і в бік штрика. і у епину шпига,
і на поперек не підніму ся.

зТа шо се тобі ло сяУ
знаєш

  
 

    

  

 

  

  
 - верелую! 

-- Вередую, кажу тобі. Хиба не знаєш ве-
редуваньня» Єс ваша жіноча натура на мене
напала.

Ось я тобі дам! Ще й він вередувати
Устань, кажу тобі. Коли тебе напала жіноча на-
чура, то я озьму мужичу натуру, та тут тебе так
відвередую, шо ти й гадки пе мати-меш!

-- Я таки й то гадки не маю. та лежу собі
та усе вередуюсобі.

 



 

-- 18 --

О щоб тебе з твоїми вигадками! 1 сьміх і
лихо дурнем! Скажи ж мені на милость: чого
таки ти вередуєшУє

- Тако Вередую та й верелую. «Гасощів
хочу! Ой, хочу ласощів! і поти усе вередувати-
му, ж поки кушши ласощів.

А рожиа не хоч? А трясці та болячки
- Не хочу сього нічого. Мені дай ласощів,

то я й перестану вередувати. А не даси, то я і
вмру. бправді вмру.

Та пропадай, вража личино! Коли-б вже
й давно счез

-- Так пе пронаду бо, поки не довередуюєь
до євого! Ой, вередую! Ой лишечко, ласощів
хочу!

  

 

 

 

 

зТа нких тобі ласощів» Зі.
кричи: сусїди почують. ще більш сьміз
сн, скажуть. що ти зовсім одурів.«

- Та й кричати-му, і одурію, і вмру тобі,
поки ласощів но купиш.

Та яких же? -кажи мерщій! Запхну тобі
пельку, щоб не кричав.

-- Ї родзпнків купи, і рогозу купи і го-
рохвяничків., і кавиру.. і пасльону. і усього
ласого...

Бач, чого навередував! Себто й покину
пішла по ярмарку усвого йому купувати !
ки не хочешУ

-- Я і дзуски і тряєцї твоєї не хочу: менії
купи тих ласощів. що я вередуючи хочу.

»Вахотіло ся гирі против ночи кіснич
Ютее так 1 шобіжу, як ген купці кають на
двір. Геть, кажу тобі, з печи! Вбпрай ся з хати!
Не знає, шо при чужих людях тобі не можно
луг бути?

ай омилость, пе
ти-муть
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обо 1

Знаю я. голубочко. ! Ти думаєш, я
нічого не знаю Ні, я усе знаю: Т мої почав
вередувати. що я дещо знаю. От бач. і не устану
і не пійду з хати, хоч тут що приївжі робили-

У устану та й не устану. Бач, вередую.
поки даси ласощів. 3 там ще й грошей забажаю.

"Та на вже, цур тобі, й грошей, тільки в!
пошвидче з хати. 1 дала йому три шаги,

знаючи, що він ліків не зна.
Мені треба сїм кіп. Одначе узив грон,

перекилував їх у руці. перекидував. далі устає
і каже: Ну, так і є! Ухолипв мерщій шапку. та
на-втікача з хати: і нійшов свміючис, та думаючи
собі: Оттак ти жінку провчи! Тимити-меть мене!
ловго.

Пійшов зе нашо Пархім по ярмарку і не
журить ся ні об чім. Гроші є. тепер дума, чого б
тільки пакупити У От ї ду Свити в мене
кат ма! Не знаю, чи спиіого сукна узяти, чи хоч
ї сїри тьки доброго, мильного У та вибира
му ловженну шпроку 1. Або, ось, і чоботи
в мене роти порозаявляли, їсти просють: так
ме чоботи лучче» І правда, шкапові куплю,
з довгими халявами, 2 підковами, а дьоготь так
щоб і тїк!. Цур дурня тобі. пане Пархіме (еє
усе сам собі каже). та мах пона прикуску!
Чи не дурний же ти єп) якого гаспила
ти обулеш трагитиєь У Одожу і чоботи нехай тобі
жінка постачить, а ти єї гроші, що вивередував
єси. проласуй. па чім хочеш, чого душа забажа!
Отей річ до діла. Так і зроблю. Накунаю усного,
що побачу, та й наїм оси. щоб дж ло душі перго 1.
Чого боже та накупити 2... Б. ген ЄтьоНи: поз
лавай їх сюди!

б і підійшов до є

      
  

 

    
 

  

 

 

  

   
    

  
     

 

  
   

 

     

 

  
 

 
  

  

стьонниці... ще за гарно



 

оВена

дивлють ей на голодного Пархіма!.. і так і шквар
чать у олійні.

»Подавай сласєтьоне!« (гукнув ШПархім на
яінку, що їх тут прягла.

А на кільки тобі треба?  питаєть-ої

  

вона.
зПодавай 0цусі! ажо кричить вже Пархім,

узявишсь у боки.
тут, дидюшка, як увесь товар озьмеш,

так пого буде на шість золотих.
зУвесь, увосі, беру! ні гроші! та й тиче

їй один шаг
-- Та щоб се сти мені даєш се па сьміх. чи
Ти давай більш. давай усі. сорок алтин,
Як же я дам усу Отсе я наїм ся, так і

пити захочеть-ся. Тако отее другий на збитень,
а се ще пійлу до Москали та родзпнків на-
купаю.
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акти. бачу, такий? Геть же від лавки,
не мішай людям вомене товар розбирати. Сих
грошей трохи: або давай усі, або геть собі

Пійшов сердега дальш, чуприну чухаючи,
чо каже собі: »Урагова баба скупа! Та дарма, я Й
стовииїв наїм ся.

Підійшов ло Мо

  
       

 

   
каля з єтовицими. Так

шбож бе Дає Москаль за його гроші тільки три
Стовиця...

Цур і пому! нкий дорогий! Не вмру без
тих, знайду ше чого смашнійшого.є

Т нійшов по
тог що вадрить. те й окудив би.
двоє купити, нії. давай усе!
тільки три шаги і є.

Холив наш ШПархім, ходив по базарю! ви-
бирав. приціняв ся: уєе дорого, не пе його гро-

азарю витришків їсти. | що
Га не дума одно,

Хо грошеїї гома,

 

   
         

 

 



Я -ін-

шам Вже він і гречаники і горохвянико і
малниї і буханці і шпріжки торгував, кидав ся і
на мочені кислий і на галені горіхи і на медя-
ники.. Так урагові люде пестрошеку лають за його
гроші. Щойому одного або злої
усе, багатонаклади йому, так, так!

олив він, ж остило. Бачить, жінка
продає якісь корінці, і усяк, хто ійде, то Й вупує
тих керіниїв. і вже невелика зоєтаєть-ся.

Отаке. щоб не шти товару! еказав
Пархім і підбіг до жінки і пита: (А екільки тобі.
молодице, за твій товар?

А покажи лишень. скільки в тебі" гроз
шеп У єпитала ся молодиця.

Пархім виняв євою суму на лолонюі брязка
перед молодицею...

(0 Либре, дидютка! беріть увес товар.
Киете гроші сюли!

Уве

   

   

    

  

  

   

  

 

пита Пархім, їі єамо собі не  
вірить.

      Та увесь. увесь. Треба було вам дене:
злачі дати. та пороздавала. Нехай за ває подам
на бідноєть.

Зібралась молодиця і покрилась дальше, шоб
купець не роздумав та не прикинув би їй тоз
вару

  

Х Пархім так зрадів. що нічого не бачить
1оне чує. Видиме-невилимо накупиб ласощів
абпра у полу -- не влізе: позапихував за па-

зуху. і вже оєтаньні на-силу зібгав та у жмені
брав. а сам усе приговорює: |Не кидай, Пар-

хіме, нічого, не зоставляй. забирай усе: ти за єї
ласощі гроші платив. А ти, бієова жі неді:
лет. шоб я тобі і япанути лав! Ні, само поїм
хев.
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(тої вибрав собі місце на горбику, Зняв
євиту, розіслав, поскладував свій товар, позасу-

ава і сідаючи каже: зОсь тепер. Пар-
е Уласовичу, посиїдаєт єобі добре! Їж у волю,

ніхто тобі не поміша.. Усе до останьнього поїм,
та так обрепаюсь, що може через силу і ло дому

  

  
  до з сим єловом ехопив корінеці,

кусь!. жує сердега!. Тут жує, а тут у ніс так
і шпига; і єльози з очей так і бі зує, жує,
і не проковтне. Далі утер єльози. став віддихати,
бо лух йому захвачує. і каже: оБач, як за през
сучою жінкою давно вже не ласовав. так ось ла-
сощі і у горло не ійдуть. (Та виять станеїсти.
ло цо три то по чотири коріньця вже пхає в рот,
тако що-ж бо? Ні жовати ні ковтати не можно,
не ійдо у горло. Єе бо був хрін! Де-к пого можно
їсти»

Лихо шашому Пархімові! Вже скільки вій
иї потрошив коріпців, я кучка пі трошки не по-
значилась. Вже ло не зміг сидіти. приліг, і
живіт береть-ся.. Відпочине, відпочине, та впять
за хрін, і чуб йому мокрий, і пик роздуло,
губи поренались. вій силкуєть-ся їєти..

»Та й до бісі ж я накупив сих ласощів!
в стогнучи та ельози втираючи Пархім. з Але
їм, і кінця не видно. А сльози так і залив:

Аж очи рогом лізуть. Ох. лишечкі
Бачили чортові очи, що куповали

 

  

  

 

 

 

  

  

  

 

   

  

 

   
    

  
  
    

  

От такого-то Пархімового спїданьни шій-
ла меж людей і приговорка.
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2. На пущаньня -- як завязано,

 Діждали ся пущаньня на піст. Хома й каже
жінці: "Гляди ж. Кулино! Наголуй мене так,
щоб через цілїсїнький піст не захотіло ся мені
їети.

  

"Та лобренк, лобре. Їж тільки на здоровя,
ло придбала усього, -- сказала Кулина і по»

становила (перед ним макотерті вареників та
повнісіньку миску млинців. Учистив Хома якорі
масличком поливаючи та емитану обмокуючи.

Зібрала улина саме черіня і постановила
обідати : бюирти з сулою мудрий, ємитанкою заєма-
кеншії, каша тобі пшоняна так і плава у маслпя-

ку. локшина у (молоці. галушечки на яєчках
та теж молеком. тараня у масличку напряжена,
та молошної каші шів макітри, тільки і усвого.
Мк повискромажував усе сердетний Хома, та на
шотуху -- пів глека молока, та й сїв і лріма.

Ше не гаразд і прочуняв, вже й полудну-
вати пора. Тут і вродила си каша до молока,
гречаники гарячі до маєличка. Уппедв їх Хома
самотужки а: три та добрав пятірко рибок
чарані у маєлі шкварчачих.

Що-жу недало ло вечера. Будемо
підвечіркувати, отак сказав Хома. ледве дух пе-
реводючи. Миєючку млинців Та буханців зи два
у смит обмокуючи, от чоловікові й буде, "Не-
хай, ще повечерию чого-небудь.

Упорав ся Хома і з вечернію: ловолік усе,
шо постановила жінка : і боришку і капті і рибки
і майниїв і бухапців. а далі тиріі вареників
макітру як кулаки плавають У маслї. Соне

зма. дотрошує їх. та вже епочиваючи. Розпере-
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а бачить,
жінко.

 
зав сн, СИЛЕУЄТЬЗСЯ.. ото і ДЕ
що лихо: ої хнувши і ка:
зо мною стало сн 7. Щосі не доїм.з

-- Ох менї лихо! Чи не з очей?

Ніїх ледве промовив, тяжко дихаючи, сере
цешний (Хох пущаньня -- як
завизано!

но видко.
ЩО є     

 

   

3. Купований розум.

Недалечко від якогосьото города. чималень-
що в нім буле аж три церкви, одна камяна

а дві деревяних. було село, а у тім селі жив собі
чоловік Демко. Він би то і розумний, шк ї усяк
чоловік, тако опоетрошку: знав ї своє дїло коло
лібя, вмів євитку залатати. кожушок вихутро-

вати, усе а лихо
го

почитував. усяк завидовав. Пущо гіркої редьки
лосадно йому було, икоде у компаниї, до зберуть
ци люле, а як було біля города. то і хороші
люде зіходились поговорити де о чім, а не так
поговорати. як послухати дяків, шо як зійдуть

ла стануть таке рюсказувати, шо намі у-ві
сиї не приєпить си побачити. Якоже у городі було
ажотри приходи, а у Кожному но два дяки. та
сьомий єельский. такоде зійдуть ся, тако таки є
чого послухати, икоєтануть росказувати. Один
почне з Євреїв. другий перехопить та притьметь-

за Гога ї Магога, ниший товкує про собаче»,
кокажу. нашого братчика, неписьменного,

слухаючи, яжослької пройме". Не ларом еказано:
мисьменнй ! А у такій компаниї кого посадити

  
  

 

  
нав. що доводило ся: тільки,

собі, хотїв кріпко величати ся, щоб усяк й
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  на покулі? Дяка. Кому перша чарка Дякові.
чоло і старий. та помовчУ Перед.
прочих. других. хоч-би і не було.

Через теє Демкові кріпко досадно було. Хоч
їько підголював чуб і бороду. валягав і

чній жупан ії не пропуєкав. де збпрали ся по-
чотні люде, то поки дяків нема, то і йому добре:
обейдуть його старики, слухають, що він росказує
про саранчу. як колись налітала у старовину. а
він се чув ще від батька: а як почне росказу-
вати, як вже він і сам бачив. як шествовав сам
губернатор через їх город. так батечку! було
чого цослухати! Божив си. шо передо ним і за
ним усе пани бігап тройками. то у бричках то у
кибітках пнші і простих повозі А сам.
каже, губернатор їде у колясиї, щоекрізь у віки:
мов хата яка, а лавонлків, дзвоників! І у передо
ніх язвоники, і у задніх дзвоники, і у самого
колиєці дзвоники. та усі разом як зателенькають,
тако аж у-в ухах лять!

Оттаке усе як росказує, що і у самого аж
ух радуєть-си, і знай усп розглажує та ще при-
лумує, щоб б то росказати 7 а тут дяк рий у хату!
араз хазяїн до Демка: »А устань.є каже, Демву,

пусти пана ляка. нехай нам дезшо з премудроєти
роскаже.є

Отолобі Демкові і чеєть!. Встане мов нпаво-
ваний, на людей ме гляне, зараз за шапку --
т хоч і не проси. щоб зостав ся. хоч чого Хоч
ліднось йому: не хоче і не хоче, мерщій з хати,
лільки його і бачили!

А тож і не досадно, є
хочеть-си повеличатись і щоб й

ут ніхто і не дивить єй на нього,
величають лругих У

  

 

 

   

  

    
  

  

    
  

    

  
   
  

 

 

  
  

 

кете, яко чоловікові
го пановали.
а при ніому

 

    



-- Но

  Тривайте ж! так особі подумав раз у-ночі.
як не спав з нудьги: зи ває уєїх провчу! Будете
тямити Демка! Будете топтати ся не тількиу хаті,
та й коло хати, аби-б як протовпитись та послу-
хати де чого. Нехай тогді дики заховають си
з своїми премудростями. Заткиомо їх за пояс,
замовкнуть против нає

Так подумавши, та надумавщо робити.
узяв у-ранці та і відвів хлопця, євого таки сина.
по-переду ло підшячого. Як же хлопча узялосьза
письмо і стало не спотикаючись читати аж по
верхам, батько, нігде діти єй, Хоч з нуждою по-
полам, хоч у позичку ускочив. а віддав хлопця
у науку до дяка. та аж до соборного. щоб па-
вчив, чого сам озна. | щось не дешево і поєднав.

І не узяв чорт Харка. Демкового спина. Не-
забаром, годів через - поняв добре і читати
і писати: єрмолої уресь проспіва, етихириусякі,
який би то Дик відкіля б тю не явив си, що хоч
починай, а Харко вже й тут: попереду окселен-
лує, а там і пішов сам горою: і переводи виво-
дить і на таке зведе, що хоч-би тобі ту
дяків співало, то він усіх зібс, замовкнуті.
неть-сй один, та й докінча, якосам зна.

"Така-то розумна дитина була! Демко не на-
радуєть-ся. ШЮго! так що-ж бо: з книжки. що
хочеш, він тобі прочита, своєго розумного слова
ше єкаже, не видумає пічого.

Як прийшло хлопча з науки, а вже так будо
пому годів вісімнадцять. батько і каже ом
зА що, каже, зХарку. чи не зумів бп ти якого
розумного слова єказати нашим дякам, щоб не
знали які розжувати пого? знаєш. носа їм утерти,
щоб не дуже брови піднимали 7 Видумай таки
тпо-небудь, а я і других яких людей,

   

  

 

 

 

 

   

      

 

  

  

 

 

  

  лять

    

 

  
 

 

  

 

 

  
   

  



-- 1

 

що стільки їх і слухають і поважають: а ми їм
при них і відріжемо і пристидимо є

Так шоек, тату.» каже хлопець: зпісля
чого я рюзумне єлово скажу У Адже я тільки
вчив ся у школі. Через пауку пе станеш розумним.
Хоч уєї книжки вивчи на память. й розуму не
наберешоєя. Треба сьвіта повилати. людьми по-
водитись. тогді ле розуму дійдеш. Давай, тату,
жешту : піду по другим геродам. запримічати-му
ле ик поводить ся, а звернувшись таке їм єкаж
шо усї ляки і старики наші тільки плямкати-муть.
поне второпають шічеро

Нічого Демкові робити. Хоч і дуже потратих:
си она Харкове письмо, а треба-ж його і до ро-
зуму довести. Нехай сьвіта побачить. роздивить
ся. яко де у людей поводить ся. вернеть-си ло
лому, та позагне дякам караючку. щоб пе дуже
пащиковали! Злихнув важко Демко, достав по
шчкою ше екільки там десятків карбованнїв, відо
лав Харку. та і випроволив його.

Два годи на третьому. приїхав Харко до
батька. Наняв человіка з лальньої сторони, шоб віх
його ло дому: а як грошики пропвиндрив. так
поєднав так. іо, каже, батьк! платить.

Чухав ся Демко довго. нічого робили, за-
платив. А сина по-пере. як увійшов, то й не

оєтрижений. підперезаний не по нашому,
зна по якому. руками  бовта.

слова вернякає не наші. ма меєковські закида.
та тільки не ло лалу. Батька пе взива. як закон
велить. »батьком або стату», а усе зетарико: та
усе придираєть-ся: У ває,» ка не тако усе.
як людей. Стидно тебі. єтарик. що і лоспо не

 

   

 

   
 

 

   
  

  
 

 

 

   
 

  

  
   

  
   

  

 

      
  

 

вмієн жити по людеьки!



 

"Та то дарма!є ко Домко: знавчимосі»
сшсля. Ти тільки скажи мені, чи набрав си ти,
по чужим сторонам ходючи, розуму, якого тут
нема?

 

ЗЛО се ти, старик, роеказуєш! Старий.
га пе вмісні розсуди (Грохистрохи не сказав
батькові у вічи. що дурний єси) (Я тільки у-в
одну сторону ходив. так і розум бачив з одного
боку. Постачай грошей що, піду у хругу сторону,
чак ще розумиійшим верну ся.

зМоже хлопчаі правду каже,» подумав Домко.
Сякотак, то просячи то молячи. роздобувсь на
троші. віддав синові, і проводив його у другу
сторону меж чулі лоде.

Лодве-ледво па шитий годопернув си наш
Харко, і вернув си ше чудиїйший. Не второпає.
тд батько каже: батько стоїть, вій нерод ним
сидить і руки Лому не цілує ніколи. Батько ле-
чого йому багато каже. а він відвернеть: та й
скаже: змужик. Остаким розумним верпувеьнан

з чужих люмей!
зА що, сину!» к батько: очи набі

дуже великого розуму У Чи задаєй нинхви нашим
лякам 7
тував чим ще є, та і приєтидили б їх

-- зТиото думаєш так і задати їм пинхви
Гач, який швидкий! (Се то єйи на батька так
каже! Знаєте, вже віп побупав по чужим сторо-
нам, так йому єтидно против батька бути зви-
чайним. 0, бодай вас, з вашою наукою!) "Треба
попереду довго думати, поки що вигадаєш до
мутьтя сказати. Учені люде завсегда тако роблятіх
"Купи лишень мені, старик, на гривню сьвічок.
лак я і ніч поси та Й видумаю щось ро-
зумне,«

 

 

 

 

  

 

  

   

    
    

  
 Так коли теє. такоя зібрав би їх, попоні-
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Купив Демко за тую гривнюсьвічок, а Харко,
повечеривши лебре. ик звичайно вчений, сів ду-
мати та видумувати розумне єлово. (ьвічки шо-
засьвічував, сїв за єгіл, голову підняї, у стелю
дивить ся виваливши очи, руками
то палець у лоб ткне, то на ніс поло» у
рот овсуне, та сопе аж євистить. мов на сопілку
гра: та разом зскочить з лави. стане ходити но
хаті, руками бєть об поли. здихне. та вПЯТь
сяде за стіл.

Та таку кумедію строїв через усю ніч:
сьвічки одогоріли. став сьвіт. Харко знеміго ся,
звалив єя на лаву, і захріп.

А що, милий мій єпну! що розумне виду-
мав» Чи вати шна-завтре ляків, щоб твого
розуму лознали 7» питав батько у-раннії.

- зПотривай! єпішачи Миколу звалшш!є
каже Харко: як кажуть мужики такі розумні. як
іти. Так То у-в одну ніч 1 видумаєш! Купу
па гривню сьвічок, коли хочеш ло мото розуму
добрати ся.

Купив батько сьвічок: попалив їх син, як
і у першу ніч. а усе таки не придумав нічого,
бо крішко розуму набрав ся по чужим сторонам.

Пропала батькова шо одна гривня на сьвічки,
попалив і їх Харко.. Еге! та трохи лишень чо-
тось-то не видумав. бо ліг спати веселенький і
рано зекочив.

2 ло, спнашу
кликати дяків?

-- зКашч, старик, хоч усє село,є каже Харко:
я їм такого усучу, таке екажу, що і через десять

год не розжують ус ляки. скільки їх є!
зОтее добре, сппу « каже батьки

завтра і покличеме.
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Почали муку сіяти, птицю різати, горілки
лобуві звісне діло, пиєьменні люде бу.
обідати, не мало їм треба придбати.

Батько земаї під собою не чує! Збігав у
город по дякам, по піддичим: кого звав і у себе
по селу, усіх просить побувати до нього, хлїба-
соли покушати. сина, щб вернув ся з чужої є
рони, послухати його розуму. Усяк, поглажуючи
себе по череву. усяк обіщав ся, та таки і зій-
лілось чималенькі

Посідали за стіл. Звісне діло, дяки на по-
куть, а опрочі усяк по почоту. Демко знай часту
гостей; а дяки, штрикаючи себе то в лоб то но
носу, то стукаючи кулаками по столу, товкують
промеж себе. що то означа »виспре: чи воно
птиця, чи зьвірика, чи чоловік, чи місто сввято
при нас» Та спорять, та кричать на усю хату!
А опрочі, неучені. ейдять та слухають, роти по-
роззявлювавши, -- звісно, щб наш братчик скаже
против такої премудрости У

Тулзже дяки спорять, а свого таки не забу-
вають: те й діло, що наньмички Демкові миски
з стравою подають. та знов доливають і геченого
підклалують. А Демко знай з чарками обходить
уєїх, веселенький, усьміхаєть-ся та дума соб:
зМудрітесь, мудрітесь! сьогодня вам пущаньня.
забудете бришкати! Замовчите. як де у бес
явить си мій Харко! Бін вам забє баки своїми
словами, що набрав ся у розумних людей

А Харко позакладів руки у китаєві штани,
ходить собі по хаті, дметь-ся як тої індик, не
дивить ся ні на кого, не помага батькові, щоб

кого почастовать або чим кого припоштувать, не
чує, що коло нього говорють, і дума: зТут усе
не так. як бачив я по чужим сторонам. Нехай

твори квітки. п 13
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ашшень послухають і мого, піб їм скажу. Помпуті,
свої чуби. як номяв я свій добре. поки вплу-
мав!

Дяки і гості пообідали, чи то пак вичиєтили
хазийську посуду добро, до тла, аж вискромадили :
сточки пересмоктали. а що напитків, так і кра-

полини не зоставили -- таки так упораії ся, як

звичайно вчені люде, шо аж епотикають Сі
усташини із-за столу. Зараз би то за папки та за
палички, а зачим прешені. того і позабували :
так Демко ізопинив і попросив посідати впять та
послухати, що скаже сип його, шій навидав ей
сьвіту і від людей наслухав ся усього розумного.

Посїдали знов дяки і опрочі гості, голови
понурили, паличками попідпирались 1 налагоди-
лись елухать.

А скажи нам, сину! чи не знаєш чого ро-
зумного?. почав Демко, і сам. узявшись! у беки
від хвастошл перед ляками, що от-от посьмієті-ся

над ними.

А Харко і гукнув: «Оттак пак! (тсе я хо»
ючи вам буду казати Ні. нехай вияєнить ся!
У тих сторонах, де я бував, так там хто хоче шо
розумне єказати, так його сажають на покуті.
Пустіть імене на покуть. то не скажу нічого!

Пороздвигали ся дяки, пустили Харка на
покуть, і мовчать, налагодпли ся слухати.

Сидить Харко на покуті. викашляв си, усії
розгладив, окпнув оком у а і кажи

А тій, панове дяки, і ви. старі люде! Вам
і не приєнить ся там бути, де я побував: ніколи
і на лумку вам не єпаде, щіб я видав! Набрав ся
таки розуму, буде з мене! ЩО і скажу вам, так
ви пе второпаєте. Одначе епитаю у ває чогось,
а ви. коли длостане у ває рих жіть" що і
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"Ма навряд скаж ви ьо срвіту
пе бачили, як у своєму селі, пе так як я.
ДЛ скажіть мені: як згорить батькова хата, де
будуть тогдї горобії водити ся У га?.. М скажі
хто зна?

Ляки і усї люде. щоб слухали. аж почерво-
їли від сорому за таку нісенітницю, і ще низче
голови понурили: а старий |омко як сплесне
руками, як ехватить себе за волосься, як крикне:

зШропали сьвічки!.. пропали й гроші за єввічки!
пропали гроші за науку! «Лучче б ти, сикпй-
чакий сину, дурнем ріє би дома, ніхто б і не
знав, ще ти єси дурень: й тепер усяк бачить,
що ти вернув ся більшим дурнем, чим був'.є

Гм! на дога, Се-б то против... Та ви і
самі, здорові були, знаєте. Ось і паші Харко їздив

еко ума-розума ку повать...

      

 

   

     

 

 

  

 

4, Підбрехач,

   Дуже недобре діло брехати! Брехною, кажуть
«поди. сьвіт пройдені, та назад пе вернешо ся. Бре-
хун собі ворогоі людям зло робить. Хелкий зна
єю правду. одначе усяк бреше. Не на-рівно: оди
бреше на усі заставки, пнший бреше по-трішку,
оглядаючись: а усе недобре діло брехати. Хоч ти
чна пів пальця збрешетш, а лиха наробиш на весь
вік. Оглядіте ся лишень круг нас, на кого каре
аючка закарлючить ся Оттоїї як сватав ся. та
казав, що в нього дві слободи і грошей повні
комори: одурив дівчину, пійшла нього, та Й
плачеть-ся по увесь вік: бо не тільки нічим со-
держувати ся з діточками, та глядіть лишень. чи

     



 

го

сощо кусати! Другий позича гроші. божить ся!
через год, ке, звіддам є а год минув. не
тільки рост. та й иєте пропало! Пнший каже:
чавайте поперелу грошики, я вам мудрих книжок
мовантеую. Гронижи ечистив, а за книжками і не
приходьте, "Цур дурнів.» каже: годурив вас, буде
з мене: слухайте, ось вам кумедпі Та як усе
росказувати. як хто і коли збрехав. так і Ло
сьвіта не перекажешо їх. Ми тільки подумаймо
об тім. що нелобре діло брехати : недобре для єебе,
а лругому такого наробиш, що й ні відчитаєн
нічим. Ось слухайте!

Просив Пархім Остапа, щоб пійшов за нього
старостою ло Хіврі. Хіври буладівка годяша, була
хазяйка роботища, мала й худобин а Пархім
тей: парубок гелінний, хоч куди. етап, пічого
робити, каже: озДобре, пійду, аби-0" товариша
з'пеБкати.є

ія си з Самійлом, «Зділай милюєть, Поз
тровичу Самійло,» каже (етап йди зо мною
підбрехачем за Пархіма ло Хівріїх

-- Та чи зумію лишень? кі
з роду не був у сім ділі

"Та войо не трудно, каже (стап: зя буду
починати брехати. а тп підбріхуй : звістно. як ста-
рости брешуть про парубка. за кого еватають:
без брехні вже не можно! Я збрешу на палець,

а ти підбріхуп на цілий локоть. то й закінчаєм
ліло, запємо могоричі: а молоді опісля нехай
живуть. як знають!

-- Добре, Остапе, зумію! пійду добуду па-
апчку ізайлу за тобою. -- еказав Самійло і потяг
до дому. З у

Зібрали єя староєти. як довг велить, узяли

 

  

   

 

    

     

  

Самійло:
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бо єьвитий під плече, палички у руки, пійшли
ло Хіврі.

Увішедши у хату, помолили єя, хазяїну їо-

 

клонили ся і почали
порошу. про князя, про к
вишю.

Добре усе. Старі Хіврині усе є.
почали розпитовати, щоб є у молодого

зТа у нього чимало Є чого, кю
староста.

-- Де то чимало? каже підбрехач. У шого
усього Є багацько.

»Є й волики.с
-- Та які волики У таки настоящі воли.
26 й овечата,» почина перистароста.
-- Та які овечатаУ таки настонщі вівці

підбрехує Самійло.
йо хатина.

-- Та яка хатина У пастойща хата, пові-
єїнька. просторна.

21 у господарстві не дуже кому дає волі.
"а таки і нікому. Сам усім орудує, і шоб

хочеть. тб й робить.
Хіврині старі аж плямкають, що таке добро

достанеть-ся їх дочці. та й почали питати, хто
именно парубок.

зт коли знаєте, Пархім,є сказав Остаї
-- Терешкович, Понура. договорив Самійло.
-- ЗБ, се-б то тої кривий на ногу ?е спи-

чала мати Хіврина.
м »Та він так трошки храма, на одну ногу,»

сказав перший староста.
-- До сто храма У і пе на одну. а віп і обома

не здужа ходити! підправив підбрехач.

 

ати законниї речи про
ницю, і звели на краспу

 

    

 

 ають,

же перший
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-- зТа пи
Хіюрим.

"Та так. косенький на одно око,с каже ста»

и

 

ше косий: пита батько

роста.

 

- Де то вже на одноУ і не косенький
овеї, він і обома нічого не бачить! доповнив ніде
брехач.

-- Та він щось горілку часто вжива є
їеся батько.
"Так. вилє по-трошку, коли та коли, каже

 

пи

 

бе

 

а.

 

Де то вже коли та коли У таки йо усяк
дені, і таки не построшку, а пе. поки звалить ся.

зТа. кажуть. щось там нашкодив, так чи
не буде йому біди У допитуєть-ся батько.

Яка там біда? Може превчать трошки, с
сказав староста. ,

-- Як то можно трошки? Його таки гарно
кат кнутгом попіб, йона Сибір зошлють, закін-
чапідбрехач.

Після такої розмови що батькові та матері
Хівриним робити? Випроводили нечеєтьтю ста-
ростів і троха чи й не позивали ще за бі
по за такого жениха приходили сватати їх дочку.
М на парня пустили єлаву, що Й по вік не
збув!

Дуже недобре

 

 

   

  

  
  

  ло брехати
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ШЕЛЬМЕНКО, ВОЛОСТНИЙ ПИСАР,
комЕдИЯ В ТРЙОХ ДІЯХ.

ОСОБИ:

  

Губернатор. Шельменко,волостнийпи»
Порошковский,членаїкар- сар.

скої управи. Никита Михайлов,селяни.

РДА денно Степанида, єго мати.
Чаркодуєв, урядникв ста- Соерон, селянин.

роетв Бутилочкін, трактиєрник.
1-й писар. Підофіцер. просптелї се
2-й писар. ляне іселянки, жов-
Троеимич, полоститі го- нірі і слуги тракти

лова. єриї
Діє си в губерекім містії. 7

ДІЯ ПЕРША.
Проета хата, Розсьвіт

ЯВА ПЕРША.
Никита в оковах спдить коло стола, на котрім лежить
кусник хліба, стоїть збанок і догоряюча сьвічка. Ї
Яверей Софроні селяне спять притуляюли сяло стіни,

в руках киї.
Никита (оздилає і номовчавтио. Воть ужьк

п разевітаєть, а я но глазь не смідкаль! Что то

    
  



со мною будеть» Тоска нестерпимая! Говорять
люди. что только й житья, богатьімь, что ям
все удаєтея, что всі, ихь уважають.. (Хватає за
оконно |Веть какь уважають! За что на? меня
такая напасть» Не придумаю. Что я кому одіє

хь! кабмоя біль одинокь! Послужиль
бм Богу шогосударю вброй и правдою, со вебм'ь
усердіємь п охотою: вее євоє нмущеєтво раздаль
би біднимі. родньімь ПО чужих Но матушк:
На кого миї) ее покинуть? (Плічо) ВбБАв

утей п враги й обпралій: доведуть ее, моє
сердечушко. до нищенекой сумьі.. А постигнеть
бажані свропуретизо новирови
(Дума плаче | Кто успокойть? Кто (гірко
заршіав), кто закроеть ел глаза? () матушка мой!
Родная моя! Олну ть пмбла на евітб радоєть,
потой тебя лишили, по не дали неєчастному ем
твоєму принить послібдняго благословенія

СоФрон /ичеиччисом пробудивши ся). А! Ну,
што ть. Микита У Знай все плачеть ? ЄСлезами
ничего не пом: ерни!

Никита. Хорошо бьі й терніль, да й на вев
пдти, кабмоя одпноь бмль: но какь вепомню про
родную. да подумаю: на какую горькую жизнь
она остаєт такь віриить ли У Господи прости!
самь бмо на себя руки подняль! Ть, Софронь,
чай бальна дк: екажи меі,. Мироновить,
ма милость: за что меня присудили вь отдачу 7
Нелоймка за мней не числитея, общественная
работа не єтойть: я одиногь УТЦа, ДЯДЬН сами
по себї, п служба за ними єсть уже, что меня
приговорили

боорон. А кто те
ши, за чім
не било. Тебі

   

 

  

 

   
   
  
   

 

  

 

  

  

  

 

  

  

   

     
 

знать! На єходкії я не
лм, што на тебя
югь так» на чи-

 

бил
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пришла бамага -- воть пове тугь. Іо теби
знаєть, я не знаю.

Никита. Бумаг ють начальства У
А я ородясь. кромі капитант-нсправника, другого
начальства повгідза не видаль, повгороді,
не биваль: дурнмхь ДБТЬ м по ху не знаю,
пе то чтобні самому бездільничать.  Покойної
отець (мой не на то меня грамоті  научать.
чтобь я сталь недобрьмь и негодньмь, а є
ралси наєтавить меня на добрій путь.

Соерон. Ну. вогь вишь ли: какой тебії путь
лучился, такь по терни. А обь матушкі не кру-
чинься: нно діло кабм бідность, й то не бось:
проживеть вікі, ла йоне охнетіь вепоминаючи
тебя.

Никита (вздиачє і мовчить).

  

   

 

  

 

    

ЯВА ДРУГА.

Ті самі і Шельменко в кожуєї і шапці. на плечах пе
лапка опанча. Софрон будить хутко ееляц, котрі, скочит»

ши, стають коло дберей я кпями.

   

 

Шельменко гадіймає з себе онпнчу і проти»
рає очи). О, та й змерз же й цупко! Але нічого
й не бачу. Та п дріжаків паїв ся. Агов! Кала-
вурні! чи все у вас справно У

Соерон. Да што? Кажисі, веб ощіля помеі
-- й онекругь. Вогь веї на глазахі.

Шельменко (відає єму опанчу). Візьми
оцанчу та заховай, та й гляди як ока: а то мій;
Москалями й не єчуєш ся, як стягнуті. А голова
був?

 

  
 

   

СоФрон. Ніїгь, пе бімваль ето.
Шельменко. Де вінотам у гаспида блу

Ще шоб не втяв чого па пакість. Рід Моєї
ас»

али
   

  



 

ам

 

уєвого єтанеть- (Підійшов400  задумавшазо

ся Никиїни. сідає коло нього.) Здоров, Микито!
Чого бо ти журиш ся» Отее ше! Гай, гай! не
знать шо ти, голубчику, робиш! Чого таки пла-
кати 7

Никита. Какь миї не плакать. Кондрать
ТерентьпчьУ

Шельменко. Та таки лале-бі що нічого. Не
ти один будеш у службі. Слава тобі Господи!
Є салдатів по всьому сьвіту, тисичі чотири, коли
й не більш. не дадуть зажуритись. Годі ж, годі,
гляди веселенько. (Накладає на него свою нітику.)

гарний москаль
по! Я ж кажу: тільки

й єтрашно трохл, поки приміряють та оглядають:
а далі, як крикнуть: лоб! так де тая й хвабрієть
візьметь-ся! Б. Микито. Микито! Тип єси лурень.
не знаєш свого щаєтя.

Никита. Бакое. дялюшка. стьеї
Шельменко. Як. яке» Як їнуть на тебе,

булучи, мундєр та позащіпають усюди гапликами,
теє-то, і єюди китиці і туди китиці, а ту
чи єказать, Тудзики, так такий, стало бить.

будеш страшний, що до тебе ні приступу. Та ще,
будучи, може в нає на селі, теє-то, і на кватері

     

  

 

   
    

    

 

  
стойти-мен: та як пійдеш по юлиці: шанка на

тебі козацька, китипі теліпають ся, й тек-го ша-

блюка у боку тільки бризь, бризь, брязь! Або
як вийдеш на вечерниці. та як утнеш на шпорах

  тоцака, так, будучи, дівчата усі за тббою, та знай
кричати-муть: мескалю! господа стуживий! А ти,
будучи єказать. на них і пе дивишся, Тільки,
тебото, нокрикуєт : зайво, на шть пайдії
геть себє! А як. будучи. прийдеш ша кватеру,
зараз і кричи: хазяйка! давай. таво, вечерять

    

       

  



Р
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паскарвіча! А вона й нитаєть-ся

:

й чого звОлиИт
господа москало? а ти й приказуй, будучи ска-

зать: курку звари. другу спечи, яєшню спря
ча молошну кашу до перцю, та подавай горелки-

сга. Оттакосто, Микито, й ти, будучи єкачать, і ти
будеш. А що? правда мой ?

Никита (не слухаючи єго). Біднамоя м:
тушка! На кого она останетея 2

Шельменко. Та об паньматці не тужи. Вже
стало бить, як нам її покинути ? А, будучи. знаєш
що, Микито? Я тебе завсегда, теє-то. любив мов

брата ріднесенького., то як, будучи сказать, за-
бриють тобі лоб. то я -- однаково у вас захожий,
епрота, пі батька ні магери, -- то я, Теє-то, візьм
її замісць матери і. будучи, вже в неї й жити-му
й глядіти-му а як, будучи, помреть. 16 по
ваю, стало бить, неначе мішанку : девять обідів

справло і, теє-то, усіх старців нагодую. Коли й
ти вернеш сі, то будемо жити, гм! як брати;
а коли, будучи. пе вернеш ся, що, нехай Бог бо

ронить, тебе вбють, то я й тебе відпоминаю 1.
теє-то, Ї у граматку запишу зубиєнного Микиту".
Не жури ся ж. братіку. Бач. вже я зтобою, бу-
лучи зать. і побратав ся. Не жури ся, Твоїй
тері буде добре.

Никита. Все
дешь ей сімномь!

Шельменко. Та дале-бі що буду! От єй!
велике слово! Бач, будучи, забожив ся. Я м
тобі, стало бить, кажу: що як віддамо тебе та
верну ся до лому, то так, будучи. у твою хату
мерщій і перейду, та й буду доглядати худоби|,
будучи, і матери твоєї. Будь же, теє-то, веселень-
кий. Та як, будучисказать, приведуть тебе у при-
вод, то не дивись сторч. як тепер дивиш ся,

   

  

  

 

 

  
  

  

 

   

   

кь, дялюшка

 

дасть не бу-
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обо

а так. еєото, веселенько. меволївчата зо тобою
ртують. Та ще, слухай, ось-що: як стануть тебе

у приводі судящі питати, як тебе, будучи. зовуть
або то. то ти їм кажи по пиєвменному. Чи зна-
с. як то по нисьменному У

Никита. Я теперь по ничего не знаю.
Шельменко. Ось бач: тебе зовуть Микитою,

а ти но письменному кажи, будучи, Микихвор.
Прозиваєт єя ти. козаче, теє-то, Михайлов, а по-
писіменному треба-пада. стало бить, Міняйлов.

Никита. (Да я. лядюшка. питу си  Ми-
йловь.

Шельменко.
по еправці так ок:
теєсго -- ревизькиїс

Никита. Ніть, лядюшка, й только церковног
читаю.

Шельменко. А гражданське2
Никита. Телько й читаль, что путь м

гелію". -
Шельменко. А екорюписне утнеш 7
Никита. Нітгь, не дошелт до такой прому-

дрости.
Шельменко. Так такий-то ти, бачу, пис»

менший! (Євміє ся.) Ге, ге, ге, ге! а бодай вас
вчилась! Диви ся ж. голубчику : так щі-ж те
мелії з невченим і толкувати! Ти мене, бу.
і мо второпаєш. що я тобі казати
як воно є. (Вофить пашцями по столі) (сь
осьдечка Михайлов. а оттутечка Міняйлов: так

се, будучи, узявши від Михайлова н-хіреадохає
хачій. та й приту и, теє-то, ло Мінийлова, а від
нього вирвати ізнашеаз-на-на-ій, та Й залатати
дірку, будучи, у Михайлова. Чи розумно тобі»
Ось тако усе учені роблять: де їм не до-шмиги,
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ре, та міф будеш робити, коли

 

ло ся! "Ти ти читав, будучи
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о й вирвуті, й де кінців не зведуть, тако там
чим попадя латають. Так оєбовже елідователі
будучи сказать, хоть до якого хоч піпди.
ти, теє-то, Микихвор Міпяйлов: так і відн ай
си, а то як панам та не по письменному, стало
бить. С и, тоето розсердять ся! та ще гляди.
щоб і не налаяли. Еге, з панами так: я виєїх
дуже знаю. Та й годів тобі кажи, будучи сказать.
дваднять чотири.

Никита. Не будегт, дядя: миї только двад-
чать.

Шельменко. Ні, не так. Й жо сам. будучи,
у метриці читав, що тобі, теє-то, двадцять четирії
годи. Та нй ог і сам подиви ся. лучче вегоги.
(Подає мустий папір.)

Никита. Не знаю цифирм.
Шельменко. Чогочи і спориш, коли нічого

не тямиш! Се вже, будучи, єправлі неначе на
великих школах вчений, про все спорить, а воно,
теє-то, як по справці оказуєть-ся. і гражданського
не вкусить. ((імміє ся.) 0, бодай тебе! (Ветавти)
Ну, тепер, будучи, зовеїм. Гов! сторожа! А кете
апшень чого поснідати!

Соерон. Іл галі я тебі, возьму? Ничего
нбту-тБ.

Шельменко (розсердивши ся. викривляє си
ему). Табє. табє! А ти, будучи, пе вмієш звичай-
нійше пазвати? Се ти не з своїм братом мужи-
ком, будучи. вернякаєт, а бач, теє-то, з паном
писарем: так так би і звеличав. як там. будучи,
кажуть, Лядютшкою. або, тес-то, пане шисарю Те-
рентович. А то з луру. як з печи. Ока мужикь!
Унесп ж сюди, будучи, я привіз мерзлої тарані,
то кете сюди. та поснідайте і арештанта наго»
дуйте.

 

   
  

      

  

 

  

  

 

  
 

  
  



  

миБда п на
умь не идеть. Воть п вчерашній ужииь, я кь
нему ш не дотрогивалея. Й воть все о чемду-
маю: за что на меня такая напаєть? по какому
резонту меня отдають?

Шельменко (покаисно). А по такому резонту,
чи, спріч обаче і пох - ги, гмІ тео
що тут базікати: як-бп ти вмів скоро-

писне, то ти б сам і прочитав. щоб тутечка на-
писано. Виймає той сам папір.) Слухай, я тобі,
будучи, прочитаю: Ме--ме--ме--дондеже, будучи,

--ме--ме  екоропостижно,
предетавить. ось бач! представить, еге! пом-слови
титлачпом. отее-то нає і заплутало! а, ось-осьде:
віддать у рекрути. бач! у рекрути, еге! ох, голо»
вонько наша бідная! ану, мід дальше: бач, хоть
сам читай: наш-й-ни, Ни, како-и-ки, ки, Ники,
хверт-он-хво, хво, Никихво, ерци-аз-ра, а по вер-
хам, Никихвора Міняйлова; слідовательно, ту
справка чистая: тебе відлать у рекрути. Гм! так
щб ти після сього будеш робити ? се, голубчику,
предписаниєвід начальства: а писаниє глаголеть:
екачи, враже, як пан каже.

Никита. Да не можно ли, дядюшка Кондрать
Терентьичь, какь нибуль, знаєшь? ШПоклонилея
би твоєй мплости сотенькою.

Шельменко. Та шо се ти мені
мені душа ще й самому згодить ся, а не то щоб
за мою брехню чортяки моїм язиком, теє-то, мов
ополоником, кипячу смолу мішали, а мене б. бу-
дучи, потрощили на липину для підпалки. Єй,
не можу ні узяти ні тебе визволити. Мені тебе
жалко: так от, сам бачиш, будучи, предписанлє.
(Ветає ї надягає тубу. в сторону). Утекти мерщій,
асто дуже жалібно просить ся, щоб я пногді не
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«еіТкнув ся. шоб сотнями та пе процвлидрив
ого тисячі. Хлопці! я пійду голови ськати, а коли.
будучи, він буде тутечка-здесєчка, так нехай, теє-

| то, мене дожила тута-злєся. Гляди ж, будучи, Ми-
жито, не забувай. щоб я тебе вчив. (Відходяни)
Навчив його на"все добре, буде дякувати.

Никита (но виході го). Все таки я не
 уаналь, за что пменно меня отдають: за что, Бакь
о екотину на убой, велуть на явную погибель?
Почему я паї Микиоть: Михайлова должень стать
Никифоромль Міняйловьмь? (ть чего судьп
разсердятся, коли я не такь назовуся? судьн
должни знатьевятуюправду.» 0! кабм я возммбль
емблость, да расказаль бьі нмь всю пестину! Не
мадбюсь.. проймутт слезьі. попогибі, несчаєтной
Никита! Ніхь у меня ни пріятеля, ни добраго

а, кто бмодаль миблагой совіть. Словно
сумасшедшій! словно во сб все вий; О! каб

она вБки сію же минуту

 

   
  

     

 

  

  
   

  

 

 

 

ЯВА ТРЕТЯ.

Ті самі і Степанпда рходиті, поспішно.

Степанида (хидаючись Фо сина). Воть мое
яспоє солиьишко! Воть мой Микитушка! голуб-
чикмой! (Обіймає его.)

Никита (а великій радосиці). Матушка рода
мая моя! Тьомиї какь ангель сь небеси явилась!

Стеланида. Бщо меня Богь помпловать!
ещо дать миї тебя увидіть-та. Да штожь ти зго

мой родимой, заковань?  Уягь не наказаль ли
стебя Богь?

Никита. Ніїгь. родная! Я веб твой честимії
ЄмНі, все еще молитвами твойми сохранейь оті,
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веякаго зла. Ти развів ничего не слихала обо миб
вь нашей дереваб У

Степанида. Ничено, мой сотовушка! Воть
какь позвали тебя кь голові, й ті пашоль, да
тебя п ні 5 Я ь-нождать. ла йо горюю!
охьомоя головушка! астамь ужь п плачу, и тебя,
мое утЬиеніе, разьсекую. Никте мні ничего не
товорить! я кь головб: онв, знапгь. мужикь
горлої, велість меня вь зашей веітолкать. (Голо-
сом голови) По чему я знаю. гль твой бурлака
гуляєть!« Господи мплостивой! заплакала Я: ужь
какой-то мой Микитушка бурлака? (нь єловно
красная львица! Ну. чу. и пошла кь на-
шему писарю. кь хахлу-та: а онмь началь меня
на ємбхь подьмать да матушкой назьівать, Ла
што-та шо своєму пидюшечьему разговору квакаля»
квакалт, я п не разобрала: да плу, плачучи, кь

ї євященнику посевітоватца-та: а кума,
то сказала,

я, моєево свіночка, моево Микитушку, по-

 

    

 

  

  

  

      

   

 

   

 

везли за калауромь вь губернію. Воть я поскоє

  
рій кь тебб п прібх

Никита. Какь

 

родная. одобралаєя
сюда? 1

Степанида. Племянниковь Мироха, епаєпба
ему, знамши мою білу п видячи, што я плачу.
што "воть какь ріка льотна й убпваюєь єловна
риба на пескі, ваямип, сторжилея со мной доз
везти єюдь-та. Воть, какь вехали ве городв.
гляжу: большої! домовь много! а вь какомь ТЬІ
чензвісти Кого спрошать п глпекать? Горе
меня одоабло! Мироха п говорить, то он зна-
еть дворь. глБ, наше начальство ввізжлєть. Ні

ноже, годубчикь, когдь знаєшь! Воть йо доз
емпь: какь я -- глядь! Шельменко-то. писарь.
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машть, шмеиь єюда во дворі: я такь п закри-
чалі ьо мой Микитуніка, тутмей шеной
мренть!

Никита. Оп оже пе єлхаль тебя
Степанида. Нітт. я ещо по-одаль сгь пево

била. ла й подумала: незьімь какь онь вмйдо
ужь й пойду отьскивать євосво Мики-

5 - Ушгь на все пойду, ємерть єеббоотгь вра-
товь найду. да умі ть би мні ваглянуті»та
на неви.

Никита. О матушка моя, Степанила Гаври-
ловна! сямь Богь теби послаль! Тепорь миве-
селіе и горе євоє ветрібчать, что я виу тебя,
получу родительскоє благословеніє.

Степанида. Да што же тім, мое красног єбле
пашко, екованл, У НІто тм ними, сдблаль

Никита. Ничего я, матушка, никогда худого
ле сдблаль и ввікь не єділаю. а заковали меня
затімь, что. родная моя! перенесп горе, не
убивай себя! Мепя.. веліно огдат то рез
крути!

Степанира (скрикус). Хто повелімгьУ
Никита. Начальство прислало указ».
Степанида (вражена стримує ся, тоби ни

заголосшти. 5 ледве може оговортти). Укі
Воля Божья по государева! Больно миї,. охь!
тя Што я Микитушка! не моги спорить
противт начальства, Богь тебі номожеть и меня
горькую, мать безчадную. не оставить! Да за
Мто-Й-га тебя поветбвають отдать? ПІто ть кому
сдблаль, п почему начальство тебя зпаєть У

Никита. Ничего не попимаю. Но плутни ли
ато голові єв плутожоь писарем?

Степанида. Да тм же говори, што ба-
мага обі, тебі, пришлаУ

  
 

    

   

    

   
   

   

  

 

  

   

  

 

  



2 з рові

Никита. Читать миб збе писарь: дя Кто
знаєть. правла лиоеще? Ми люди томнмю, чо
можемєдіблать противпхь хигроєтей 7

Степанида. а погоди же. што одакая
на нась напасть» Какь таки можно у человбка
послідній глазь бмнимать? Какь отняті, у має
тери нослїдняго смна, по Кормилеца, йо оберега-
тели? Вістимо, ште ото враги наши убивають
паєь. Хто нась теперева защитить? Пуєть во-
зьмуть ве? богатетво, (нимчего (нео пожалбемік
а штобь ке маєь не разлучали, не уводили
бм те сокровише, рі, конець євбта. дали
бмомиї, бідной горькой епрогипочкі парадоват-
ся тобою. жецить тебя, налюбоватца тобою в
парочкі. навеселитца твонми птенчиками...

Никита. Прощай наши раї роянан!
Благослови меня теперь на новую жизнь дають.
міт вь жену сабліо "струю. приданог б; -- пули
евинновия...

.  бтепанида. Да коли ж то голова Єв Миса-
реммудрять, такі По какой же зто правді У

Никита, Скажи мні матушка, какь мепи-
шоемея: Михайлов: или Мрняйловьі У

Степанида. Вота! Ми Михайлов. корми-
лещь, ть Лбда ла посщо й пове: а Мнялови

вь нашей таки леревиї, да вимерли бея-
родиме, Одиносталея, ла по тоть єто єемкеїї |
сзкаль на вольноя земли.

Никита. Что жото, родная: Шельменко
наказміваль миї много, чтобі я назмвалей Міо |
няйловмигь? Такь п бу читалі. Не плутий
лпозто его єв головай

Степанида. Да таки взаправлу. што плутнії, |
Сьочего би теби, одного вт сема, ла побрать |
Ужгь не шикалілца ли мг) на такую обпду Да? |
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столо. кому У Чай путі г огуберній есть м
о ей голова, ла МОЖеТЬ ещо рий м
о шимь? Побігу-тка й к» нему, да стану просить

о сяаотеби. штобі но брали теби-
Нинита. ШПди, моя матушка, мой отрада!

Проси за меня: а зльсь не голова. здїєь губер-
онатоуь -- надь барами барпігр. наді, господами
тосподить.

Е Степанида Охь, Микитушка!
с юнь падь господами господь, такь он В пашт

мужицкій дБбла ноно пом
Никита. Ніть, мі

аїти у нашего батюшки-государи. Бму веб равни:
очто баря. что кики, что богатье, что ббдньо.
Опвеякаго аліеть, подай Богь ему
омногія дбта! обмоникто не -обижалть
лругь друга. тво ого обишуног, де
пушекть много. а до Бога вмеоко, до царі далеко,
лакь онь йо поставляєть губернаторовь, ви»
браннькь вмбраннаго по пзь усердньіхь усердо
наго: воть йо поручаєть нась єму й окріоко приз
казьтваєть. чтобіл никто мо бмоь облягени, п чтоби
овоюду бмла правда й поридокь. Пд, матушка!

Богь тебі мість послаль. Проси губернатора
о коли и по правді зо благослови
мени, поне вадохиє поручу тебя милосердію

пось радостію поїду на врага. хоть на
» на Французи, поме убоюся басурмана

Турка. Шсполию волю царекую; за то Богь меня
ще оставить й возвратить кьотебб злрава 1оне-
рушима. Голи ж обо миправдь, То ГУ-
бернаторь все узнає" меня отпуєтить потеби
обралуєть.

г Степанида. Головушка наша біллая! Какь
него доступить? Когда до нашего голови не

 

      

 

   
  

  

  

  

  
я. Ми веб
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достушишь, ушь туть вь губерній начальникмь,
чай -- гордій нашего сельекаго.

Никита. Ніть. моя родная! Кто нзь мужи-
ковь доєлужится хоть до маленькаго начальства,
путь веегда пона веякомМь меті останетея мужи-
ком: все гордотея понедоступень. веє требуеть,
чтобь єгоу ли: ань. напротивь, за єго горе
доєть веї презпрають и почтеніля ему лушевно
ніту. А кто поь барина барині, такь его чім
ни поставь. кула ни опредісли, онь все одпнаковь:
все ласковь. вебхь допуєкаєть, вмелушиваєть п
любить правду, паче злата и топазія й бисера
миогошБннаго.

Степанида. Микитушка! єбловушка мой!
Што-жь я ему поднесу? Ніть у меня туть ни
курочки. ни хльбушка. да по леньжонокь малю
ехватила.

Никита. Пзбави Госполь! Не неси цичего,
Степанида. Какь же Когда приказано кь

голові безь приносу не ходить, а туть побольше

  

    

  

  

   
  

  

 

  
      

  

 

Никита. Воть то-то п есть. моя родная!
У мужика й обьічай все мужицкіє, ве» подлоє ла
гиуєное: юнь для злата не бойтея  прогибвать
Бога, отвічать преть рем, воствіда не єтра-
шитея. А господинь, нії самої маленькой, не пой-
деть па такоє беззаконіе: онзнаєть суль Бої
п царекій, поєтьдь людей. Мали, матушік:
медан!

Степанида |((ниснішно збприє ся). Плу, Ми-
китушка! Єепочаєв ббгу. ясною моб солиушкої
по принесу тебі) радошну вБеточ Чуєть моє
сердце, убернаторь онась пожалуєть. (Зі ||
брався, стале.) Да куда ягь й пойду-та? Га
его пека
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во   Никита. Спроси. матушка, рекрутекой приз
водь: тамь й губернаторь: проси вебхь, доступи
кьонему м разекажи вею правду. Поспііши, моя
роднач! Утро, скоро мени вь приводь поведуть,
лдгла ничімь не воротишь. Бог» тебі поможеть:
о себі стараєшея.

бтепанида. (нопіловаєним єго тону). По
мой сьшочекь! Все роскажу ему, все... (Віджодить
тоцдко.)

Никита. Ахь! кабі она не опоздала, кабьі
лоєтупила! (Лидає ся на свою лавку.) Грусть меня
амучийхь, пока узнаю свою судьбу. Мени такі,

коро є о не успіль взять своєй пеал-
тири, огцовскаго благословенія. Теперь вь горб
читаль бьх п пользовалея, п получать біл утішеніо.
Учійпеніс!.. (Вудижає і погружеає ся в смутку.)

    

  

 

  

   

 

  
  

   

ЯВА ЧЕТВЕРТА.

Ті самі, Трофимич і за ним Чаркодуєв.

  ТроФимич. Ши
СоФрон (кланяючнем). Все хорошо.
Трофимич. А пань Шельменко бить лп

дбев-та 2 -
босрон. Бихгь й оть. Спрої

лости, да йо пошель себії.
ТроФфимич (до Чаркодуєва). Ну. Савастьти

Ахрбмичь! емотри. годитца ли У БІДІ, мі знаєм,
што ві тебі вся спла.

все ли у вась неправно-та?

  

ль вашей ми-

 

Чаркодуєв |(війшовши. |оглядає

 

і увиз
Фівши на столі абанок, з радостію кинув ся на
него, покутиав і з незадоволенем «шонив). Смотріать,
вселюбезнійишій! п даже отвідать. Тмру! охти

|

З Шрбеная вода, которая міг очень вредна п

  
    



 

жетороп я. благодаря моєй комплекції, лбть дез
сятокь не употребляю.

Трофимич. Да не то: оємотри-тка парня-то.
Чаркодуєв. Охь, вселюбезнійшій. не могу.

кцая привьічка єть мальхь ногтей и огцов-

екая, ша смертномь одрі, заповідь - гм! прежде
дбла -- пепить малу толику. 2

Трофимич. (хь, (аваєтьянь Ахрімичиь, да
глі взять-та? здієь не кабакь. ла ктому-ягь п оне-
жогда. Огляди-тка парня-то, да попойдемь, куда
желаєшь.

Чаркодуєв. ЮОсновательно, облуманно. Но
хоти окваєку оже, уста ємочить. (Трофимин дає
приказ. Со вечера до полуночи й такь дазіе,
у одного отдатчика трудплись. ей! до положенія
ризь. Блва-елва голову, едва на плечахь. (Поч
Чають єму пити. він пс. 9! Хорито, да вев
не то.

Трофимич. Будегь п то, будеть повсе: шри-
нимайсь-ка за дрло-та.

Чаркодуєв. Сей же чаєь. -- Хмь, ху!
«До Никити (півголосом. (поважно) Какь тебя
зовуть 7

Никита (міцно). Никита Михайловь.
Чаркодуєв (до галови). Не глухь, -- статья

перван. (Ли Никити Сколько у тебя пальцовь
ча рукахь

Никита (з невіоволеном). Сколько йо у тебя:
ясять. т

Чаркодуєв. Не глупь. (Статья вторай. (Ло
Никити) Когда прійдешь вь кабакь й епросишь
вина на десять йатьшь й дать  гривенникоь.

єколько єдачи надобно получить 7
Никита. Вь кабакі никогла

родясь не пиогь, а слачу всегда у

   

 

  
 

  

  

 

  

  

 

ле бьшл, вина
бю разечитать.
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Чаркодуєв. (ть лердекь, єпрічі, храбрр.
Статьи третой м посліїдням. (До Никити) Вютань!
(Він встав) Во мні во лий он било четмре
вершка, а оте овьише но моня. Голова! слушай рез
золюцію. Приказали: онаго веішелисацнаго (роз
крута вели вести ві пріємь. Га!

Трофимич. Бумаги не готові.
Чаркодуєв. А я у вась на чтоУ Пойдожь

-помк. по обізавію зайдемт, кое-куда по напи-
шемь, гм! что знаєм.

Тросфимич. Ну, п то ладно. Ведите же єго.
Чаркодуєв. Но, веелюбезнійшій, прикажи

злїсь ціпи снять. Сія статья не позволительная.
Трофимич. Снимите же цбпи п

ві большихь єБняхь оожилайте насьс дорогої
глядито, штобьт не ушеть.

Никита (глянувни на него). Не знаєшменя,
чакь думдетих обо мні хуло. (Ветавши) Го-
еподи, помоги! Прощай, голова! Вепомнишь мени
при часі емертномь. (Віджодячи) 0 матушка мон
родная! Гдботм теперь У (Віджодить, і ним веї

єсляни я киями.)
Чаркодуєв. Миогорчиви, крико, но смислу

ві словахт не пміется. мой пангь
пристава. "Гто, рекругь отогь допмочной, пли за
ютайчіе вь зачеть?

Трофимич. Охь, (Саваєтьяні, Ахрізии !
о Сьонимь нада умудриться Пустились ме сь
оопаномь ПІельменкомна промьоли.
З Чаркадуєв. АЛ гії мей  вселюбезнбишій
Шельменко? Вогь пружише! Упгь ме сь ним
одинаковм попнровать ли. дбльнемь ли поворо-

отить, одинперед другим. Да что он', не явля-
етен? Не пойги ян онамі, кь нему У ЇЇ чувствую,
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что ють нзбраль мето покомилектиїфе нашого,
хетя То клаєсомь п овьшше его.

"Трофимич. Запропаєтился обл гачка. Є)
заль прошать тебя сюдьо и самь хотіль здїєв

лть. да понбту-ті. А безь него й не знаю. какь
подЬло пачаті-то. (ть самь падумаль, самь бу-
деть порішать.

Чаркодуєв. Коли самі налумаль, то не без,
ума и хптрости. 0, голова! Петину говорю: гу-
бернекая голова! не для волости онь созлань.
У пась вь губерній такіе люди переводятей уж
Ну, уповательно, вь семь діть перепалеть помні
что-апбо, охь гріхи моп. Й такь, хотя уже п
семь часовь. п охотя уже напгі, секретарі, упо-
ваю. сидить на євоємі классноміь мість о по-
глядьвая гордмм'ь оком'ь понечистьімь сердцемт,
вей лпопаша братія собралась, но подожлу Шель-
менка, что єнь мні препоручитьУ Вь нанішнеє
треклятоє нами время. таковмя коммиссій -- сущій
кладь понхь упускать не делжно.

"Трофимич. А пока я тебі, разскажу. Вишь
ти: времена тяжки, нада поо предбудущемь лу-
мать. Новой-га шеправникь, у! гри: ото зналь
за намп прежніє гріншки-та, такь вогь теперь п
добпраєтца-то: да за ве? про веб требуєть оте
чета. Пань Шельменко ве? ему епио акь
ьо суді сказали, што не гладко ношто будеть
пам', біда-та: а штобь мм куда не екрмлись,
такь намь смбим не будеть до послідниго часу-
га. поштобмі сь должности, ла прямо

Такь воть мі на веякей случай запа-
слемен-то: павієтно. їито нужно, білміи подь
судомь. Одить рекруть по нашей волості вт, не-
доборі такь ми, мерелньіми уладив, нашли-

   
 

 

 

  

  

 

  

   

   
   

 

     
  

  

  
та спроту. Олить єму матери, на што он»
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- опригодень? А мать таїо,. вайпа дюке богата! Оть
муніа ост. ей сумма не мала! Воть дві сотий
пой доляєнь ей третій годь. Такь мо смиа-то
отдадиміь, а ее Шельменко принимаєть вмрето
матерп родной сь йзбой, єї землбй повесою дви-

- ожимостью. Кудь старухб єь ними хлопотать-таУ
Мой долгь прощаєть, да.когдьг случитца вамеки-
ше пзь нась по должности, такь мі ИЗЬ єбГО
же благопріобрітеннаго п пополнйм», да й перегь
судо: отвіть дадимт: такь йонами, останетица,
п одобрммь людямь за трудьі удбайть можно.

Чаркодуєв иїднис пиовіданя голови). Хоро-
шо! обдуманно! (Потім) Но, вселюбезньйшій !
времена м люди неблагопріятнь! Ох! Перво-
власенья ве губерній особьо втакія мілочи
входять, что я, повмтчикь. вь прежнее время
гнуталея, а прелоставляль сіє писцу. Повіриші,
ли. что предіь его превоєходительствомь господи-
номь гражланекимь губернатором й кавалером
лежать очереднмя п метрическія книги, поопь
самі, поволигь  пропзводить справки, не віря
даже помиї! Ш теперь нангь брать ходиті, только
по капцеляріп, ча сь сокрушоннимь сердцемь
понюхиваєть табачокь. вспоминая прежиее златос
время! Ох-ох-охь! По епагь-то обетоятельствамь,
ежели паче чаянія его превоєходительство усмо-
трбть изволить, чТо у оной вдовьі СоСТОНТЬ Во
шеупомянутьй единетвеннмй рождетмій смагь,
тогда что АУ Гм! вот закуска!

Трофимич. Все придумано. го зовуть Ни-
кита Михайловь. а есть по ревизій Матвій Мі-
няловь єв очетирьми ємпами, новазать вь
бібтахь. Воть тугь-та Шельменко какую-та рихтму
хочеть представить. Говорить. што опе й губер-

 

    

   

 

  
  

 

  

 

 

  
  

 

 

  

 

   

 

     

 

 

  

 

 



 

об ме

зи
натора улестить п наговорить турусл на колесамь. ||
Юбстимо, он на то хахоть. ми  

Чаркодуєв. Да. человічекь зтотгь єв лан
зацьнцемь! Воть же п олегокь на помигь. о 00

 

ЯВА ПЯТА. чучач

Ті самі і ШНельметіхю.

 

Шельменко. ()сь ї я тутечка-здесечна!
юров, благоприятелю любезнійший (обниє

ммає ся з Чаркодусвим три рози). Севастяно нка
мович! Чи ще живенькі, здоровенткі хоч' трохи?
жіночка У діточки 7

Чаркодуєв. Вашими молитвами веб
тенетвуємь. Ти, вселюбеаньйшій, нічто
Ни слуху, ни послушанія о тебі; пе пмії
продолиттельноєе время. Да по теперь, сІактько
времени вт, горолі, а старьхь благепріятелей п
пе веломнишь. Глб теперь бить»

доро

  

   

   

  

  

 

Писаниє бо глаг
мочи кісничка. Так і
дещо, гуляючи, єкомпонуваті, земськими, песто, |
лагоприятелями йо предм! спріч, взпсканія..

Бігав. бігав. шукав. шукав. болай вони впадихалий
1 дурного го'знайшов! Мої

відкомандпровали си, будучи, па вводов пмінио ||
якогосьсто, ло. багатого пана: так тут. авісно,
це пільки то уєї писиї, та й єтереда Та Й їх

ФтІт, . Ато будо, будучи сказ.
ть, пильно треба ла. »

Чаркодуєв. Ага! видно, нобей начальник 2
ває» прижамь, "подибно кають й у наспосабдоє
вала реформа 7

Шельменко.
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толубчику 7 Писяниє || 



 

    

   
     

    

    

    

  

  
облаголеть: що було, те бачили, а тб будо, те
побачимо. Видали зп, будучи, скалхать, видальнів.
Прикучив був він мене добре, та й и йому,

ото, лзйдав ПинХхВИ : пехай чхо
Чаркодуєв. А как веслюбезнйшійУ
Шельменко. Та, бачте, він мене злий

вже, будучи, давно, ще як їхав еправтики:
до ой йому -- хто його пак знав, що вій буде
тадечого, стало бить, багацько росказува! він,
будучи, на мене опісля й напав мокрим рядном.
Змінити ше змінив, я, будучи, прочувши, що я
таки собі заможненький --.гм' та й стар, теє-т
треб, » одчотів, а й йому їх ї представив.
виюеж і пакрутпв! таки що листок, то, будучи,
і хвальш: та » наплутав, що, я-к кажу,

ї сам, будучи. чорт шилом не підточо. Нихай,
то будучи еказать, епріч тоє-то, розжу

Чаркодуєв. А велюбозифійшій оразвіо пе
засто, существующой Форм? Отчеть офиціально
ть переднія двери, я дополненія по-- бмь! по-
чсиеній секретно, трезь коррилорь.

Трофимич. Не такивской. Уась біла проба.
-- Шельменко (саміє си). Ге, ге, го. Завид:
дядюшки "Трохимовича, будучи. борода та епиша,
як до нього з подарунками ходить.

Чаркодуєв. хі, неєлюбезнбішів моп! размі,
же онне женаті,? А веб жені, й наши, повмо-
шихь классовь. суть ліщери нашой праматери,
первой вь мірі ваявшей припось єть лукаваго
пекуєнтеля. -

Шегсьменко. Врагова їх мати зна, що за її
род такий! У удучи, вовком дивлять ся. Теща
б то його і. теє-то. і добра жінка і, будучи с
озать, вчена по сїй части, таконома млубочці,

остеєото, волі. Та цур їм' Припомаймо с лишень

   

  
  

   
  

  

   
 

  
  

     

  

    

 

   

  

   
    

   
  



ца
 

за діло. А що. дядюшка Трохимович, чи ви. бу-
лучи, благоприятелю Охрімовичу усе росказали

Чаркодуєв. Юее (знаю. вселюбезнійшій !
Основаніє вашето дбльша превосходно й замісло-
вато: но Что по справкі окажется, думальлитьі?
удастея лип теббу

Шельменко. Та вжечи побачимо. Писаниє
голеть: і дурень кашу зварить, аби-б пшоно
сало: а тут, будучи. усього довольно є. Будучи
зать, і не такпі діла робили. Чи в памятку

 

   

    

 

  
 
 

 

   релетвом, будучи, моїм, та попав ся із вальної
губерниї з барплом у корчемстві? (Угже шоб я
зробив: як набіг засідатель, я вже, будучи, смер-
кало, та по моєму совіту віддожили, теє-то, осви-
лїтельствованиє, стало бить. до завтра. та й при-
нллп ся, теє-то будучи. каші варити, та тут тави
біля арештованої кухви То в джута то в дурні
грати, та про відьом росказувати: а Там, будучи,
по моєму научению хлопиї зезалу, теє-то, і виці-
днап крізь обручі усю кухву. відерок у двадшять.
Ну, теє-те, будучи єказать. прочнувинісь і, етало
бпть, гарненько поснідавши, я нумо, хлопці. сви-
дїтельєтвувати. Тутоже був і, будучи. повірений
і сам пан Гуляховський. Відпечатажи -- гульк!
аж гуде, мов голові пого повітчика! срміх;
срміху! пан Гулиховський по моєму. булучи, со-
віту подав прошениє на повіреного: до я таки
з повіреного. будучи. злупив що треба. Та її по-
миривїх г а сивуха, звісно, зосталась, теє-то, в мене.
Та ще дечого, будучи, вам і більш би росказав,
та ніколи.

Чаркодуєв. Такт. вселюбезніьшши! Миогоє
челеріку улаєтся, по бездрациї  споткпетея.
Началіишкь пангі, человіжь прозорливмій м, на

   

  

  

  

 

  

  

       

  

  

 

  
   

  

 



 

с ші

біму (нашу. охотипкь рмтьси ьо документахь,
чтобм  овезді оотермвать раутреклятую снами
тетину.

Шельменко. Еге! 6б тім-то я й мо. Ши-
саше глаголеть: шерть-верть, в черепочку смерть;
ї паки другеє писаниє: шити, білити -- завтра
великдень. Треба, будучи, ділом поспішати, а діло
треба зробити, теє-то. будучи, екусненько. Будучи,
у ревизії Матвій Міняйлов показано біжавиим
з синами, у числї коїх імієть-ся, будучи еказать.
ії Микихвор. коєму нині восполняєть-ся, теє-
Двадцять четвертий год... Та.. трівайте лишень,
щур -- ні чичирк! писаниє бо глаголеть: хата --
нокришка; то, теє-то. Того ради будьте ласкаві
Охрімовия, там, щоб відмічено: біжал у такі
годі, то. будучи, вискромадьте скусненько та, теє-
то, і ладанцем натрітє
к
Микихвор Міня

Чаркодуєв їяйнть (на (него (а  подицо,
ШанНієльменко! Да ота штука, вселюбезнійтній
не похожо, чтобьт пзь головм волостного писаря
вишла: оть ней пе отказалей би кто п повишо,
тм! классомь по омієстомь. Но, всолюбезнійшій!
ежели Никита скажеть, что оть Никита?

Шельменко. Та там таке хлопя плохе. що,
будучи, і пари з уст не пустить. Мп вже на нього
давно, теє-то, націлили. та усе не знали, як збу
та ото тепер, ло бить. па-сплу.. (0гляданишом)
Жияв'звін?

Трофимич. Й приказаль веєти ві пріємь.
Шельменко. Отсе гаразд зробпап. Нехай

сордека не сумує. а там таки оглядить си. будучи,
з товарпетвом.

  

  

   

  

 

     

 

Те вишепоманутий Ми-
та Михайлов прийметь-ся, булучи, яко-би есуть
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  Чаркодуєв.  Охтя мні,  веелюбезнійиій!
Сь горя не разеказаль бьіооть кому)

Шельменко. Та ні! Хлопя зовеїм дурне! Ти.
віцо таки. будучи. й пе зна, яким се побитом,
ало бить. робить ся. (Єьміє ся.) Ге, ге, ге, ге!

Та я йому. булучи, бумагу читав. ось у чому
5 - ку, шо се предпи-

а він, буд; витрішив на мене баньки
а повірить 1 усе, плаче я так кишки
морвав зо сьміху. От якби його, будучи. пань-

1 вже добра пашикувати. 0! Як со-
Та лиха матері зна, Буди хлопя.

урпли. ОСхамейетьчей голубочка,

  

 

  

  

  

     
    

  

  

  

   

рока:
будучи,
та

 

Чаркодуєв (все (Фумавши). А ожели его
превосхолительство єбизволоть обратоть вниманіо
на подчистку

Шельменко (злякавий ся, члядить на него).
Не евізволить! нехай бо не соізволить! Не ля-
кайте мене, будьте ласкаві. Мене від ваших різ
чеп, будучи, циганський піт проняв. Та вже! ||

той соізволить, то я тут йому, будучи, стану
Ї бпть відбрешу

ся.ха матері до правди дебереть-ся! 8

Чаркодуєв. Основательно" Ш такь, во йеполо
неціе ланія вашего, гтї егбдуєть, я подчишщу,
чему мні) не учиться. (Є. вт, магиєтраті»,
подчищать такь иєкусно вексолькахь. ЧТО Не

лно лЬло отправлено вв архпвь: й вь ревизйй- 1
такь ємастерю. что й стоглазвій аргусь не уви-
дпть: только Что...

Трофимич. ШПІто положите? Шань Шелі-
менко отвічаєть. б

Шельменко. Та тут уже

   

  

 

  ати То так то сяк, Та стало   
  

  

  

  

 

 чорговатьси, теє-то,  
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сьогодні  нічого. Сказано, зробіть: ви нає знає
й розплатка.

Чаркодуєв. Да оно такь! гмь! надобно, все-
любезиблшій, хорошинькаго ножичка...

Шельменко (дає єму грошей). Нате-ж, бу
дучи, і на нойтчок.

Чаркодуєв конаненниї: тб він дав, жоває).
Аглищкаго.

Шельменко (дас ще). Та нате-я і на
аглицький.

Чаркодуєв (подививши ся так само). Необхо-
димо двойной: паче чаянія одинь притупится.

Шельменко (дає те). Та нате-и, нате-ж,
будучи, і на двойний, та будете ласкаві, принь-
майтесь, теє-то, швидче.

Чаркодуєв (кашляє). Гмгь, гмь, гмь! Нічто
тюгода ськровата; а рано вмшелт.

Шельменко. Та якого чорта тут узяти? Хо-
дімо апшень та, будучи, по дорозі зайдемо у
трахтир, що в рибнім ряду. будучи, до Бутилоч-
кіна. ШІза добриї там спріч напитки!

Чаркодуєв. Ніть, вселюбезнійшій, зто не
мої обьічай. Я не люблю дБлать екорохватомь.
Время идти в канцелярію, а вв подобньіхь на-
значенному совірщаніяхь я люблю, приєївши, не
ветавать. Такь воть что еотворимь: я пойду й
ню все по желанію вашему, да п приббгу кь
глочЕННУ п отрепортую о успіхі. Тогда что

н'єколько угодно по усердію вашему поднести, я
на все буду готовь. Понеже секретарь будеть
видіть меня утромь вв трезвенномь єбстояній п
будеть доволень, а возвратясь сь експедицій,
хотя п нзмінюсь, такь онь оставить безь вни-
манія, пбо сіє со мною ветрічаєтся ежедневно.
Того для я пду.

ТВОРИ КВІТКИ, П. 15
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Шельменко. Ходім же помп, дядюшка Тро-
химович, прямо, будучи. у трахтир, та там радп
екукип чого-небудь поснідаємо. А то мені щось,
те-то. млосно.

ДІЯ ДРУГА.
Комната в трактиєрни.

ЯВА ПЕРША.
Буашточкін і слу

 

Бутилочкін (приказуючи слугам то одному).
Сь зтимь шотомь єходи кь Мотьгину, да требуй
настоятельно, хоть бьї что-нибудь уплатиль: ска-
жи, товар'ь прилієль, нужно расплачиваться. Пост
отца много денегь осталось, неужели ве три міо
сяца веБ спустиль? Скажи, не будеть кредиту,
пока щота не очистить. А ть лучше пди кь
разливкі шампанекаго, да заберп у меня вв кон-
терії стармія пробки клико: купорь п засмолпвай
аккуратифе, чтобьі не замбтно бьшло. -- Тьї сходи
вь трактирь кь Ферткпну п купи портвейну бу-
тилку: его хвалять лучше моего: я сей чась
узнаю, чбмь онь подправляєть. -- Уберите ко-
мнать: утро: пока до вьіхода пзь присутетвія,
можеть бьть кто нибудь п зайдеть. (Відтодить.
Слуги розжодять ся прятати; оден остає ся.)

ЯВА ДРУГА.
Трофимич і Шельменко.

 

   

Шельменко. Ось бачите, як тут гарно. Я
вже тут бував.

Трофимич. Да п я бьваль, да только при
прежнемь хозяпні,
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Шельменко (нриказуючи). А нуте, хлопці!
Давайте мерщій водки та снідати. Подайте, бу-

дучи, огеледця, кавяру, та приєплте, теє-то, кри-
шеною цибулею. А з напитків, будучи сказать,
чого б го? Бете лишень сперву пива та меду
а ик прийде Охрімович, так, будучи. опісля ек
жемо, чого на потуху. (Приносять горілку і за-
куску. Шельменко сідає з Трофимичем і частує
єго.) Се солодка, цур їй! нехай її пани пють;
отсе наша ганиськова, лїкаретвенна. (ППють г0-
рілку.) А нуте, дядюшко: та тямлїть, що по
першій, будучи, не закушують. Ось так, тепер
кете лпшень ручкової. (Піоть ме горілку й сні-
дають.) Бушайте тепер, дядюшка Трохимович
ось оселедець. Гай, гай! Не тепер споминки
якби, будучи, ковбаса з часником! Хто то її жи-
вий діжде! щоб то вже я її люблю! А щоб, дя-
дюшка, якби, будучи, ковбаєї та крила, то вже б
луччої птиці і на сьвіті б не було.

Трофимич. Сам ть умной человікь, знашгь-
та; тьі п писанія читаль по больш'ь маво. Сло-
веса твой умнмя! (Снідають дальше.) Ну. пань
Шельменко! теперь у тебя расходь. Кромі всего
прочаго, што Ахрбмичь будеть етопть?

Шельмені:о. Та й не журюсь. Чи ви знаєте,
що писаниє глаголеть: не посіявіши, не пожнеш ?
Та ще за уєю, будучи. працю відвічати-ме Ми-
житова худоба: та хоч-бп й не теє, то ще Кін-
драта, будучи. Шельменка стане стільки. (Пють.)

ТроФимич (хе перестаючи (шснідати). Да
скажи ть миб, лань Шельменко: отчего ть бо-
гатій меня-та) Воть я п очетьїре срока голової),
и своб дБло знаю порядкомь, а веб што-то не

тає. Ть же третій годь што пришоль кь намь

 

    
  

 

  

 

 

  
 

   



 

лзь Пирятина, а ужь такь нажился, что и мЕрьі
ніту-ті.

Шельменко. Воно. бачите, дядюшка Трохи-
мович, будучи сказать, усюди так водить ся, від
губерського та й до волосного правленія, що,
стало бить. у секретарі. або у писарі в ранзі се-
кретаря, уся єпла. Поки ящі собі радють ся,
з якого кінця, будучи, узять ся, а наш братчлк,
не розбпраючи теє-то, та все до себе і загарба,
а їм, будучи, зостають ся самі впшкварки. Я ж
іще, будучи еказать, і так роблю, що коли мало
трапляєть-ся поживкп, то так еконпоную, щоб або,
будучи, полаялись або побились, аби йшли до
нас нпозпвать ся. То поки ви собі, будучи, там
розпитуєте, а я собі, теє-то обаче, і втяв та Й
мовчу. Пе.)

Трофимич. А што, пань Шельменко, кабьт
тебя да вь судь-та посадить? ть бьі п тамь не
непортиль б.

Шельменко. Еге. булучи, усїх би засідателів
превзойшов би! Ех, любезний др! будучи
теє-то сказать, планета мене підцюкала! Як-би
мені не теє-то, я б давно вже стілько нагарбав
би. що, будучи, і в дворяни піморгнув бп. як
таки й багацько дехто, епріч, з наших братчиків
позаписувались. Потому що (хвалячи ся а про-
тягаючи слова), теє-то, государю мій любезний,
треба вам знать, я таки, будучи, на дворянство
трошки закандзюбив ся: але моєї рідної бабусі
сестра у третіх та, будучи, була за швагером
лана сотника убенського, от-!що! Так бачите,
будучи сказать, я трохп не дворянин. Оттогді б
то мені сьвіт, теє-то, відкрив ся! писаниє бо
гласить: трудно стати паном, усе піде даром. (Пе.)
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О горе мені! кушайте, Трохимовичу! (Ниливає

єму і собі чарки.)
Трофимич. Зхь! да што ть сдблальста --

Вь медь да пива налиль. Ока ті какой!

Шельменко. Нічого, Трохимович, нічого. Се

буде пивомедиє, преодмінноє питіє і для гортані

дуже мудроє: цмакуючи випете. ШЩо-ж У шисаниє
глаголеть: щоб не спдячого Татари вхопили :

чого ми будемо так сидіти базюкать нічого.

Поки Охрімович прибіжить, зограймо, дялюшка,

у дамки.
ТроФимич. Да я много тебі опять пропграю,

жакь п давича.
Шельменко. Та ми не на гроші, а, будучи,

А щоб не задрімати, то будемо, теє-То, на-

вокубки. А гов, хлопиї! а подайте кете лишень

сюди дамки! Гов! Чи вам там позакладало, чи

що? Дамки! (Приносять варцаби.) А в яку бу-

демо? чи в просту, чи, будучи, в аглицьку ?

ТроФимич. Вів простую, вль простую : всплу

у теби же вмучилея повь оту. Ну ходи. (Гра-

ють.) Скажи мні на милость: ть, чай, не только

при волости служиль, а можеть ещо гдб п по-
ввише-та

Шельменко. Бували ми, государ мої любез-
ной, у бувальцях. Будучи єказать, був я і в зем-

ському і трохи-трохи У казначейство не векочив.
Во время оноє був у суді єекретарем Прокіп

Микитович Грошолуп. От голова була! нехай

Пому легенько гикнеть-ся! Як вивчив ся я у на-

шого дяка і читати й писати, то покійний отець,

узявши мене із школи, віддав йому у науку. Бу-

дучи, я був у нього пять год за хлопця, і там-то

ї'сьвіт побачив, а далі і в суд попав. Чого-то ми

не робили! Гай, гай! Як, будучи сказать, відко-
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манлпруємо себе на слідствиє об пожежі, або, теє-
то. о Постижно вмершому, то, будучи, вавеземо
усякого продукту. єй! велике слово, возами: бу-
дучи: курей. що усякої птиці, борошна, паляниць:
а сиріч грошей, тії дурниці! нагарбаємо єлико
можаху! Він-то сердека, будучи, видя мої даро-
вания, зділав докладчиком, шм що я ви:е знаю,

як. будучи, діло доложити: чи до-гори піднявши,
чи у-низ спустить.

Трофимич. А што же ото означаєть: ло горкі,
али внизь7

Шельменко. ()т бачите, пане Трохимович:
будучи, коли несеш діло у присутетвиє, піднявши
до-гори, то теє-то, ча, що є тут, будучи, коло
чого руки погріти: то вже судящі й обапзують
ся. мов коти на емптану, і вже, будучи сказать,
особоє попечениє о підсудимих, спріч, гм! воз-
приймуть. Коли я
ось так, то ще діла не читають. а зараз 1 затю-

жають: в острог підсудимих, в острог! Се вже
така. будучл, усюди заведенція. А сю знаєге, що
як. булучи, шосилаєть-ся діло на ревизию теє-

то, секретар екріпляючи підпише, та й загне
карлючку. то і у повітовім і, будучи, в гепераль-
ному, та воно й у вас так в уїзному і у палаті.
-- бекретар, стало бить, ливить ся на тую кар-
лючку. як, будучи. на маяк: коли, теє-то, кар-
лючка заведена у-низ, стало бить спріч, усе що

 

 

    

  

  

 

  

  
можна узято, більш нічого зідрать: то такеє діло
і швирнуть аж геть далеко на росмотрениє, бу-
дучи, мишам, а далі і в архиву запакують. Коли я
жарлючка до-горп, то се, будучи сказать, означа

 

епріч то, та й вам зосталось. Шо такому ділу,
будучи, зараз шлють за прикосновенними і еви-
телями. Такеє діло і сам секретар довуєнько,
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будучи, читає і судящі частенько, стало бпть,
шрикосновенних к собі. спріч, призпвають, і про-
чеє, і прочеє, як водить ся. Еге, цур палічча!
отсе я й програв?

Трофимич. Вістимо, пропгралі
чубь, давай.

Шельменко. Деріть, Трохимович, що робить!
Шисаниє глаголеть: з пісні слово не впкидаєть-
ся, і паки другоє писаниє: нанявсь -- продавсь!
нате, скубіть. /Протягає Фо него голову. Трофи-
мич через стіл дере єго за волосє цілою рукою,
а Шельменко рагує) Раз, два, ой-ой-ой! три.
Буде ж, буде, пожалуєста, годі! А, та здорово чуб
намняли, аж сльози течуть. Зашиймо, або що. (Піоть.)
Нуте, зограймо ще. ЩО за врагова мати! хпба-ж
я не виграю? (Грають)

Трофимич. Ужь не сердись же, пань Шель-
менко, на то пгра: пропграю, дерп меня. Раз-
екажи-тка ть мні, какь ть сь такой головой, да
не осталея при суді-та?

Шельменко. Е-ех. государ мой любезної!
Будучисказать, окаянний супостат мене підцюкнув,
теє-то, підписувать ся під усякиї руки, а через
теє, стало бить, впдавать розним людям паче-
портики. Ї, як бачите, писаниє глаголеть: не
втаїть ся шило у мішку, то як почали злапувать
то воряжок то бродяжок, то, будучи. і знайшанш,
що се моє, спріч, рукоділпє. Отто я, заякавшись,
доб моєї окаянної глави, будучи, не забрпли,
епріч під христолюбивоє воїнство, взяв та й по-
мандрував з пачепортиком, стало бить своєї ро-
боти, та й зайшов аж, будучи, сюди. (Спасл-бі,
у вас знайшов собі мплостивого і отцяі, будучи,
родителя. Не погубіть мене і не занапаєтіть у
прежнеє время. Та держітесь та слухайтесь, будучи,

Давай-тка

  



 РО

рено

 

мене, то, язж кажу, викрутимось від біди, що
справник нападаєть-ся, та ще теє-то, будете й
сами з хлібцем та й мені дещо, спріч, на онучі
перепаде.

Трефимич По мнь! я ни гугу, ть самь
знашь. Воть только п страшно капитань-пеправ-

ника, што он, лукавой. ко всему прикапь-
ваетна. - З

Шельменко

  

Сказано, що відбрешемось. На-
діюсь на себе, що... Та щоб бо ви дамкою шми-
гаєте? (Вхопивши єго руку з варцабою.) Тривай
лишень, не аглитька.

"Трофимич Ой виновать, виновать! заслу-
шалея тебя, да п ошибся-та: не буду. Такь што
хотілть говорить?

Шельменко |Отте, бачите, що надіюсь на
себе: то скоком то боком, а таки впекочу. Даро-
ваниє у мене, будучи, імієть-ся. Як приймуєь, то
не віддпхаючи так і вчищу: епробувать перо і
чорнила. чи добре буде писати. А лепорти. то
так, не апніючи, від руки так і черкаю. Читаті
гражданське. колл не дрібне, то по верхах не спі-
шачи можемо. Тілько шо скоропиеп не втну, хиба
те, щоб, будучи, сам напишу. На речах я, будучи,
бойкий: з простим мужик з дурнем я, теє-то,
іговорить не вмію, іще таки з гвоїм. Трохимович,
здоровям і сюди й туди: а як, будучи, допадусь
з начальниками. та єпріч з впешими господамп
як уступлю у реч, так. будучи сказать. само собі
не надивую ся, відкіля у мене такиї премудриї
словеса беруть ся? А вже як попаду Москаля,та,
будучи, почну над ним глузувати!. Стоїть сердека,
ні пари з кп баньки повитріта, ча й
дивить ся мов баран, і не тямить нічого, що йому
докладаю. Вже на докладки я лпхий! А коли де
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треба, то, будучи, і по руському говоряємо: »ню,
штьо, разляпушка! штьо табє нада-треба? Да ня,
пайді; цур таво табі.х Еге, а що? Пісень мо-
єковських дещо тямимо, от якби й сю (зачинає
співати : »Чим я тебе огурчила, тип скажи, моя
ех дараган є або хоч і сю: »Гивушка, гивушка
зеленая моя, а щб же ти, гивушка.. Ує (Закашляє

ся.) Ех, лихо пого матері! щось гласу нема.
"Трофимич. Да ть никакь ве большихь

школахь училея, што часто пзт писанія го-
воришь?

Шельменко. Та се... (сьмістикся) ге, ге, ге,
те! се я ману пускаю. (Вздихає.) Був у мене,
будучи, приятель: де то, теє-го будучи сказать.
обрітаєть-ся ? дуже з великим розумом! Що воно
таке і відкіля, а таки, теє-то, Й не знаю. Чого-то
воно не знало! Будучи, було як заговорить, а далі
як забелькоче, що й врагова його мати зна, що
він кає-говорить, нічого й не второпаєш, неначе,
спріч, по-молдаванському. А читать? так там Його
нечистий умудрив! Будучи, як візьме гражданське,
так так і глита, так і глита, мов ваш, нехай
здоров буде, мурло галушки. Так він-то, будучи
сказать, узявши, учив мене на щотах та Й кае-
говорить: ти, Кіндрате, ось так роби, як і ми
вчені робимо: що знаєш, чого не знаєш, -- про
все брепі, буцім знаєш, та й здаї ся на писа-
ниє, та й прибреши яку хоч нісенітницю, буці
то писаниє глаголеть: то, кає-говорить, тиї дурні,
щб булуть тебе, будучи, слухати(не до вас, Тро-
химович, мова), та й будуть думати, що ти, кає-
товорить, з великим умом і бупім-то справді З
писания глаголеш. Ось як воно є! Ну, теє-то
обаче, та що се таке?

ТроФимич (сьмість-ся). А ну-тка, ходи, ходи!
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Шельменко. Шо! та щі се за недобра мати?

Се вп мене, будучи, приперли! Оттака ловись!
Опять програв! щб-ж, єкубіть, Трохимович: та
не дуже, будьте ласкаві, не дуже.

"Трофимич. Ну, пань Шельменко, держи
та! (Дере єго за волосе.)
Шельменко. А нуте: раз, ой! два -- ой --

ой! три! (Вириває ся.) Ой, ой, ой! і в школі так
не мяли чуба. Цур йому! (Кидає від себе варцаб-
мицю.) Не хочу вже граять. Нуте, або ж випиймо
чого, або що для ради скуки.

Трофимич. Будеть, пань Шельменко. Одно
то, што некогда, да п сумкБі твоей жаль.

Шельменко. Поздоров Боже, будучи, покій-
ника Микитового бать назбирав чи трохи.
буде, теє-то, чим помянуть і його і неню і Ми-
киту, як убють на війні. А тут ще не багацько
пропили. (ФРахує бутельки.) Два золотих, отее
двадцять девять, двадцять десять -- тридцять

ютсе три копп, та отсе сорок алтин,от і сїм кіп.
Та ще й парп карбованців не продули. Теє-то
будучи сказать, а випємо, обаче, лишень ренського,
епріч на потуху, поки (хрімович прийде. Воно
дуже гаразд бу де

Трофимич. Какь хотишь: развб ужь что
по послідней.

Шельменко (кричить). А гов. хлопці! А по-
дайте кете ренського!

   

 чубь-

   

  

     

   

  

ЯВА ТРЕТЯ.
Ті самі ї Бутилочкін, приносить бутелькувина.

Шельменко. А що то ренське? а кете ли-
шень сюди!
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Бутилочкін (віддає). ШПреотміннос; только
емотрите, не дорого ли покажетея? два рубли
бутьілка.

Шельменко (хваличись і стараючись гово-
рати по российски). Та штьо ти нас лякать став,
чи што? падавай, брат, яйо сюди: атвічаю гра-
мами. Та штьо ти пра нас думаєш-тя ? ми і дон-
ськеє тягнулі-стя. Забув єси, як, будучи, у про-
шедшім наборі з паном  совітником  очередниї
списки, теє-то, стало бить, повіряли, так тогдї я
тобі не один десяток рублів заплатив?

Бутилочкін. З! помню, помню. Кажись тьх...
Канальйнь, что лп?

Шельменко. Може -- пан Шельменко. Забув
єси, мось-пане.

Бутилочкін. Такь, такь, Шельменко. Черезь
єтолько времени какь по не забіть! А помню
только, что твоя фамилія ругательная.

Шельменко (все сердипи, ся). Вона, будучи
сказать, не ругательна ні трохи, а так іде від
отця. (Щоби не слухати Бутилочкіна, частує
вином Трофимича.) Пожалуйте, Трохимович, се
не вода. (Пе і сам. До Бутилочкіна). Ідіте ж те-
пер до євого діла, а нам не мішайте, а то щоб,
будучи, я вам не приложив прикладки гірше
вашої. (До Трофимича тихо) По писанию: від
Моекаля поли вріж, та втікай.

Бутилочкін. Ну полно же, пань Шельменко,
не сердись. Я єв тобою пошутиль. Хочешь лп,
віпьем по стаканчику пуншику? Я ужь вась
лоподчую, только не сердись.

Шельменко. Ну, коли так, то я ве, будучи,
1 пе сержусь. Та мені, братіку, коли лаєка, то
нехай поді т, Теє-то, з кизляркою, я хранцюзької
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Бутилочкін. Вота еще сь какими причудами.
(Відходить.)

"Трофимич. Не много ли будеть-та? Какь
явимея в пріємь У

Шельменко. Таки нічогісінько: явимось та
й явимось. А для куражу треба, щоб не орябіть.

ЯВА ЧЕТВЕРТА.
Ті самі ї Чарю   

Чаркодуєв (заглядтючи в двери). Вк здісь,
вселюбезньйшіе7

ТроФимич. ЗлБсь.
милости.

Шельменко. Просимо до беседп. А що? як?
Чаркодуєв (споглядаючи на снідане, здрігає

ся). 0. да п холодно же!
Шельменко (частує єго). Нате-5

(Підносить єму стільчик.) От вам дзпгалі

щоб ніхто вам не мішав кушати.
Чаркодуєв (їсть лакомо. запиваючи часто

горілкою). Воть зто хорошо, кто до сего времени
постить, Деситой чась.

ТроФимич. Такь воть упгь наль пора п вь
прібмь.

Чаркодуєв (їсть і пе дальше). Нібть. еще
можно (пє), Можно провести время, мало прив
лено рекруть. и губернаторь приєлаль. что когла
вь одинадцать часовь не будеть, то п безть него
принимать. Воть зто для вась и очень хорошо.

"Трофимич. А што же тогда хорошаго2
Чаркодуєв. Тогда совбтникь будеть прини-

мать. Что ни подай, подплшеть: кого ни пред-
ставь, не разбпрая кричить: лобь!

 

злісь. Ахрамичь. Просимь

  пийте,
. сідайте,

    

  

  

  



варти

Шельменко. Отее б то нам, будучи, на руку
ковіцька. Чи все ж зробили?

Чаркодуєв (відставляючи тарілки). Веб, ві
отлБлано.

Шельменко. А почистка, будучи?
Чаркодуєв. Веб чисто. Теперь только оста-

етея...

Шельменко. А нуте, нуте, що там зоста-
ється?

Чаркодуєв. Вьшить.
Шельменко (нодаючи вино). Та отже, будучи,

й випить. А діло»
Чаркодуєв  (іоказавши  порожну склянку).

Видишь, какь не бьтвало.
Шельменко. А діло?
Чаркодуєв. За тм діло, что надо вьшить.
Шельменко (наливає ще). Та нате-ж, ще

пийте, Та кажіте, будучи, про діло; що ви там,
чи все, теє-то. до сенцю зробили У

  

ЯВА ПЯТА.
Ті самі ї Бутилочкін приносить дві ск

 

янкі

 

Чаркодуєв (випивши склянку з вином, бере
у Бутилочкіна пунш). А что зто? (Покушавши.)
Воті, вещь! Зто честно п обдуманно.

Бутилочкін. ЧтожьУ подать видно третій У А?
- Шельменко. Подайте. Бачите, треба-нада,

будучи, гостя попоштувать. (є вже, Теє-то, на
мой щот.

Чаркодуєв. Да я и еще попрошу. Ваш
домь, вселюбезнійшій, відь о четьрехв углахь.

Бутилочкін. Воть люблю пріятеля! Придер-
живаєтся стариньт: воб сь поговорками.

Чаркодуєв. Куда старина годитея! Ньигьшній
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нашь проевБщенньй вікь веб усовершенетвовать.
Вь старилу п сочивители писали: братья! рюмки
наливайте. А ньнішніе, образованнме, веб уже

твердять и пишуть 0 чашіб, а о скучной рюмкб
п опомпну ніть. Теперь мь попьемь аккуратибе
п осмбемся наль старпною.

Шельменко. Хпба-ж у вас, у Москалів! ау
нас. будучи, добре було в старовину, чого ми не
затямлемо, а батьки, теє-то, росказують. Кажуть,
що як було, будучи, зійдуть ся. то зараз і стануть
шити: наперед по чарці, та зараз і по парці; а
далї опять. та не віддихаючи уєїм по єїм, та

тут-же і на закуску по одній. Ох, було таке до-
бро, та давно!

Чаркодуєв (зітанувти). Бала:
зремя! Охь, горе миб грбішному!

Трофимич. А што я вамь скажу. Когла пить,
такь пейте, а когда діла дблать, такь пойдомте.

Ушь время. Мо ь п послі, притти.
Шельменко. Отея річ до діла. Ходім мерщій.

Натезж вам, Омелянович. А екілько, будучи,
вам?

Бутилочкін. Для пріятеля шоть не великь
- шесть рублей.

Шельменко. Отсе зідрали! неначе з панів.
Нате-ж вам. Та кажіте бо, будучи, Охрімович, щоб
наше діло? щоб нам не сором було.

Чаркодуєв. Охь, вселюбезнійшій! все кон-
чить. Да такь умудрилея, что еще ни одна под-
чистка такь гладко не бьіла сдблана. Нримбта
добрая!

Шельменко. Так покорно ж вам благодар-
ствуєм, спасп-бі, дякуєм.

Чаркодуєв. Не ужели только?

  

  

  

нноє било

       



оо

Шельменко. Та як се можна? Приходьте,
учи, до нас обідати, та тут і розплатка.

Трофимич. А обідать будемь вь харчевітБ?
Шельменко. Як се вам, дядюшка, будучи,

не стидно, спріч, у харчевні обідати з мужиками ?
Чого тут базікать! Будучи, сюди-ж і прийдемо:
тут обід добрий і, будучи, наппточки мудрі.
Ходім!

Трофимич. Пойдбмь, пойдбмь: пора! (Від-
содять. всі.)

Бутилочкін (сам оден). Воть ньньче каковьі
времена! Волостной ппсарь, мужикь, мія деньги,
ствідитея бить вмбетб сь свойми братьями п тра-
тить деньги на вкусньй столь п дорогія вина.
Правда! возьмемь п ввіше его: никто не придер-
живаєтся своего круга; бідньй остараєтся поро-
вняться сь посредственньм'ь, посредственньй сь
богатьімь, богатьій сь богатбішимь, веб желають
бьіть ввіше й болбе, нежели они єсть. Й говорять,
что змьі де стремимся кь просвіщеніює. Чась
вамь доброї!

  

     

 

ВОМЯ ФРЮТІН:
Канщелярія секретаря рекрутекого прийому. По боках

столи до шисаня, в куті рекрутека міра.

ЯВА ПЕРША.

| Секретар і писарі пишуть коло столів; в куті доста-
вляючірекрутів,і селяне та селянки з просьбами. Коло
бічних дверей входудо салі підофіцер. Чаєом приходять
жовнірі до салі і говорять з доставляючими рекрутів.

  

 

Секретар (нише а потім говорить до ти-
сарів). Какія заготовленьт квитанцій вчерашняго
прієма, подайте членамь кь подписанію. (Пише)
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Отиошенія кь исправникамь о скорбйшей вь-
ські недоставленньхь рекруть гл? положите
ко мий. (Пише. Чаркодуєвь опять вьшель. Зай-
митесь вмісто его повбркою літь по ревизій,
только со всею точностію. (Все сповняє ся. Пише
а потім вставши (ходить ло комнаті.) Зтоть
Чаркодуєвь вічно уходить оть дбла, а все жа-
луєтся, что служба тяжела п жалованья мало.
(Дивить ся на годинни Одинадцатой чає
ежели будегь губернаторі» такь уже єкороп при»
леть. Пожі

  

 

ЯВА ДРУГА.

Ті самі і Степанида.

Степанида (входить (скоро, оглядає ся і
сьміло підходить до секретаря). Скажи мні, мой
родимой, нБшто ть губернаторь-та 7

Секретар. Ніть, старушка! А на что тебб
губернатор7

Степанида. Да ушь я вь десяти містахь
шекала его. Спаєпба, одинь доброї человбкь на-
правиль сюдь-та. Скажи, голубчикь, по правді:
когда ть онь, такь я тебі вь ножки  покл0-
нюсь-та. З

Секретар. Не кланяйся, старушка, не кла-
няйся: да и самому губернатору не кланийся.
оть осердитея. Тк вірно єь просьбою? Вірно,
хочешь просить о чемь нибудь?

Степанида. Такь. кормплещь, просить обь
Микитушкь обь мобмь.

Секретар. Пди же сюда, старушка. (Підво-
дить їЕ 00 першого писаря.) Раскажи свое діло,

напишуть. Есть у тебя деньги на бу-
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Степанида (зийлие роті). Есть, кормилець;
вогь пятіялтинной-та.

Секретар. Н:
послі.

Степанида. Да коли надо-
кь санямь.

Секретар. Ненужно еще пока. Разскажи вео
дбло и все, что знаєш. (До писаря) Пишите же,
какь приказано, точньіми ей словами; а послі,
жогда его превосходительство найдеть просьбу
правильною, тогда перепишетея по формі на гер-
бовой. Не упускайте только изь словь єя ничего,
(Пе до свого стола.) Прекрасноє ередетво узнать
нетину п онзбавлять бідимхь огь палишнихь ра-
еходовь. (Обдає і пише.)
' Їзий писар (затявши теро і приготовляючи
ся писати). Ну, старушка, говори, что писать.

Степанида. Шиши такь (смутним голосом
і протягаючи): -Одинь у меня сьшночекь! Одна
у меня радость! Голубчикь мой Микитушка!.« А
ну, какь ть: написаль?

Писар (читає скоро і своїм голосо.
у меня скіночект, одна у меня радоєть.

Степанида. Ніть. нбть, ніть! Богь сь то-
бой! разві я такь тебі, говорила? я говорила
воть какь (знов тим самим голосом): »Одинь у
меня сьтночекь!. Одна у меня радость!. Голуб...

Писар. Да слушай же, я такь и написаль.
(Читає) »Одинь у меня сьіночекь, одна у меня
радость...є

Степанида. Нізгь, голубчикь мой, совсбмт,
не такь. Губернаторь еще подумаєть, што я на
него сержусь-та: а ть вишь, я пишу сь горю-
чими слезами, такь ть такь й пиши. 2Одинь у
меня емночекі

ТВОРИ КВІТКИ, П. 15

 

зтого мало; ну, да уже

 

5, такь я ебігаю
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або 5

Писар. Ахь, какая ть гаупая! Я такь п
писаль. Пап говори, пли прочь поди: миб не-
когда сь тобой толковаться.

Степгнида. Ахтп моя бла! Онь не уміеть-

та. Охь, головушка моя!
Секретар  (служавши всего, підходить). Не

лужи, старушка: воть зтоть умбеть, ему м раз-
скажи. (Веде її до другого писаря.) Принаравли-
вайтесь кь ея печальному голосу. Надобно кь
бваньомь просптелязгь снисходить.

2-й писар. Ну, старушка, говори: можеть
бьть я сумБю.

Степанида. Ану-тка ну, попробуй, умбешь
ап? Пиши-тка воть такь (смутно): зОдинь у
меня єміночекь!. Одна у меня радоєть!. Голубчикь
мой Микитушка..х А ну-тка, прочитай.

Писар (повтаряє вс ї смутним голосом).
Степанида. Воть такь точніхоцько; воть

таки єлово вь слово. (Цілує єго в голову.) Ну,
шиши ещо. П того хотять отдать вь некруть.
За што така біда? Четьрелушнье не веб по-
ставили, а у меня одного взяли. Зто веб голова
да писарь. хохлацкої чупь. што нась обдпраєть.
Спрошай пхь, епрошай; да штобьі они тебі вою
правду сказали.» А ну-тка прочитай. такь ли ТЬІ
написаль? (Писар читає все, щб она говорила,
єї смутним тоном: а она задоволена повтаряє з)
Такь, такь такь-таки. Воть только при конц
припиши ещо погрозніїй, воть такь (бе кула-
ком себе по рупі): »Спротай пхь, спрошаї.є
(Продовжають тихо.) й
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ЯВА ТРЕТЯ.

ї Порошковекий.

Порошковский (підійшовши |до секретаря).
Тубернатора ніть еще?

Секретар. Можеть и не будеть: вь такомь
случаї приказаль безь себя принимать.

Порошковский. (Такь надобно (здбсь  по-
ложда г.

Секретар. Разві вьі уже будете при пріємі,
а сне инспекторь ?

Порошковский. М всякой день кидаємь
- ожеребій, кому отряжаться для прієма рекруть.

Сегодня вьшло мні п уїзлному медику.

Секретар. Такь у ваєь повь управі жере-
бій, какь и здбсь при свидітельствованій ? УЗто
очень хорошо. Но вамь, ся, рбдко вьіходиль
жеребій; я сегодня вь первме только вась
вижу.

 

Ті саз

   

   

 

   
 

Порошковский. Зто правда: я сегодня вь
первьій разь. Много ли на сей день поступило 7

Секретар. Только семенадці
Порошковский. Что же такь мало? Видно,

не вмевілають пов уїздовь У

Секретар. Напротивь, вьсьлають очень
шеправно. Вь недоборі уже немного: но пону-
жденія все-таки посьвклаємь.

Порошковский. їь новому год
чите У

Секретар. Ніть, надбюсь кь празднику ещо
кончимь. (Пише Фалине. ШПороциковский відійшов,
дивить ся на годинник, розмовляє з другими
тихо і т. 0.)

   

ло, кон-

 

р
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Степанида (все коло стола з писарем). Ну
воть, таперва такь. Ужь кудью я, голубчикь, тебб
благодарна, што ть воть єлово Вь Слово напи-
саль; да такь-та жалобно, што пнда й губерна-
торь заплачеть, воть какь й я. Подай же ему,
жормилець, бумагу-та какь прійдеть п скажи,
што оть меня, ють Степанидь: Гавриловньі; а я
пойду, провбдаю Микитушку-та.

Писар. Ніть, мні нельзя подавать: ть! сама
лояжна.

Степанида. Охти мнь! Да я нбшто боюсь:
какь онь на меня гримнеть-та, такь я и неспу-
таюсь.

Писар. Не бось, старушка: онь нії на кого
не гримаєть, а еще разепросить у тебя обо всемь
лаєково и милостиво; и когда правду написала,
такь тотчаєв скіна твовго отпустить. бнь на то
губернаторь, чтобь не давать никого вь обиду.

Степанида. Подержи его Господь на світі
для наєв беззащитньхь! Скажи же миї, мой
кормплєць, воть я тебя епрошаю: што онь. вь
золоті ходить, али вь серебрб ?

Писар. Ніть, старушка: онь одбть проєто,
воть какь п всі господа.

Степанида. Ой. ой, ой! Да онь же старшої
надь всбми. такь какь же онт наравиб єв дру-
тими ходитьУ боюсь же, штоя его, не разпознамши,
да п пропушу.

Писар. Небось, не пропустишь. У него зві»
зда вогь туть на груди.

Степанида. Ну, такь воть вишь же, есть
замітка: а безь ней гдб бьт миб узнать ево?

  

  



  

|

РОЛИ

НВА ЧЕТВЕРТА.

Ті самі, Трофимич, Шельменко з папером, а за ними
прокрадає ся до стола Чаркодуєв.

 

Шельменко (до Трофимичи тихо). Щось у
мене, дядюшка, будучи, жижки труєсять ся.

"ТроФимич (ак само). Небось; алп т
первое-та 7

Шельменко. Та воно-то, будучи, і не пер-
вина, та так щось... (Піджодить шнесьміло о се-
кретаря їі подає папір.) Осьміливаємо ся вашому
благородию нижайте...

Секретар (не бере). Что уто такое
Шельменко. ШПрошениє, совокупно, будучи,

з представлениєм рекрута від нашої волости.
Секретар. Чтожь такь поздноУ В сего-

дняшній пріємжь не успіють: надобно сділать
справку сь ревизекими п очередньшми.

Шельменко. Та вже, теє-то, усе є тутечка;
тілько, будучи, прикажіте освидітельствовать та
забрить, по предмету, єпріч, щоб не прожи-
зватись.

Секретар. Неужели не знаєшь порядка?
подай вь присутетвіе совітнику.

Шельменко (нокашлюючи пригладжує ся ї
їде до прийому; підофіцер отвирас сму двери).

Секретар. А тотчаєь єв крючкотворствомь :
чтобь не проживаться! (Мвидівши сидячого коло
стола Чаркодуєва) А вь г. Чаркодуевь, все бі
таєте оть должности У все ві птесь єь отдатчи-

ками? Послідній разь вамь говорю: ежелші не
шеправитесь, предетавлю начальсті

Чаркодуєв (на бік). В:
Всегдашнее гоненіе! (Вадихає.)

Шельменко (виходить з прийому).

бб ві

  

 

    

 

 

   

ня нападки!



-»
б

 

"ТроФимич (до него тихо). Ну што?
Шельменко. Подав та й просив, щоб зараз

приняли, так кає-говорить: як секретар скаже.
Трофимич. Те й-та судья, што секре-

таря епрашиваєть , Бакь п нашь задра
датель. Ну, проси же секретаря.

Шельменко. Та бачите, що все, с
сердить ся.

Трофимич. Поднеси ему што.
Шельменко. Цур йому! Дивись, яким паном

дивить ся. (Увидівши Єтепаниду) А ти. врагова
баба, чого, будучи, сюди забралась? Відкі.
взялась? Ходи сюди.

Степанида. Ніть, Терентьичь, п в, голова
Троіямвічь, не пойду я кь вамь. Здісь вамь не
волос тамь вь нась давите да обижаєте, й
злбсь и постарше есть. Воть што.

Шельменко.Таяк: абеда? Чого ти сюди,
сиріч, примандрувал: тут тобі діло? Геть,
будучи,відеїля, я 1

Степанида. Ніть-та, упгь не геть поне вдо
спля; не боюсь вась.

"Трофимич. Ть ещо п ослушаєєся? (Береїї
за руку.)

Шельменко (схвативши за другу). Я тебе
відсїля в потилицю.

Степанида (голоснійше). Помпа
тюшки !

Секретар (иідходячи дО (них). Что за
шумкь подняли? Не троньте ве. Какь вм смбли
здбсь своевольничаті

ТроФфимич. Да она зачімь здісь? опа бі-

   
  

  

  

   

уйте, ба-

   

гаая...

Шельменко. Вона, будучи еказать, мандрійоха !
Ми вже її давно шукаємо.

  



 

Секретар (до Стейаниди). За чКБмь ть
здбсь У

Степанида (з поклонами). Защити меня, ба-
тюшка, кормилець мой! Защити меня, бідную
вдову! Я вогь-такь губернатору єь бамагой.

Секретар. Не смбії никто єе тронуть пошу-
міть здісь. Когда вамь нбть другого діла, такі
ступайте вон.

Шельменко. Та я, будучи, олдатчик...
Секретар. Такь стой же тихо сь проспте-

аями вміст и ожидай, когда тебя єпросять.
Ас ть, старушка, стань также здісь п не бойси
викого.

Шельменко (тито до Трофимича). Оттак
коч, як ми! Та якого ви, дядюшка, чорта, бу-

дучи, дрімали, та не віддали її під калавур?
"Трофимич. Хто же еб зналь! гляди

м челомбитная вь рукахь: нивакь хочеть
абтца-та ?

Шельменко. Та нехай і жалієть-ся. Відбре-
шемось. Або -- трівайте лишень--я її, и, 0б-
дурю. Стехо! пань-матко! а ходи-ке сюди! Поси-
повна, чи як тебе На часпнку! Тітко!

Степанида(несходячи з місця 6 не дивлячись).
Ну, што?

Шельменко (все тито розмовляє ся). Який
тобі дурень написав прошениє? Може там, будучи,
-не знать що надряпано? Ке лишень; я, теє-то,
прочитаю. Гм, ке бо!

Трофимич. Да просивм, жакь бьі лучше
кь дблу-та.

Степанида ((так само не дивлячись). Не
нужно.

Шельменко. Та тільки покажи, я Й відцам
тобі, будучи, опять. Неначе й мені, теє-то, не

   

ей

  

   



 

жаль твого Микити? Адже Й я за ним, спріч,
розпадаюсь.

Степанида. Говори!
Шельменко (є гніві ткробає ся в голову).

А бодай бісову бабу орда узяла! Коли-б вона
нам, будучи, якого бешікету не зробила! Напечемо
раків. не Знаю".

Жовнір (отвираючи середні двери). Губер-
наторь пдегь. (Секретар і всї тисарі встають.)

 

ЯВА ПЯТА.
Ті самі ї губернатор.

Проситемі (кидають ся до него з тросьбами).
Губернатор (не приймаючи). Погодите,

друзья мол! Мннельзя вдругь веб прочеєть.
Подавайте по одиночкб. (Взявти у одного і про-
читавши) Хорошо. Просьба твоя правильна. (До
секретаря) ШПупкажите ему написать по формі
прошеніє п когла онь бідент, улотребите бумагу
на мой счеть. (Взявши від жінки просьбу) А чта
уже п готова. (Пронюнавний. Напраспо ть убит-
чилась на гербовую бума
завать мні прежде записки, п когда дбло епра-
веданво, тогда уже прошеніє. Не льзи уважить
твоєй просьбь: три года, сама пишешь, какь
сь» твой принять, а ть теперь проспішь пере-
мінить его меньшимь. Й кто тебБ зто сочиняль?
Заглянувти в письмо) А! пзвістньй ябедникь!
(До секретаря) Передайте ее вь мою канцелярію
дая присоєдиненія кь прочимь его ябедамьі я
отдаю єсочинителя подь єудь за ябедничеєство.
(Взявши від  Стенаниди шянсьмо  ї прочнуавний)
КакьУ что7 (Перечитавши шще раз) Тдбо от-
датчиь

 

   

  

  



   

з- о се

Шельменко

|

(боязливо

|

виступаючи).

|

Ось
ми. Тм!

Губернатор. Подойдите сюда. Га
Сь кіжь ть?

Шельменко "кланяючись). Та ми, бу

тільки я один, вашеє превосходительство.

Губернатор. 2 холь? какь єюда зашеть?

Трофимич

|

(зідійовии

|

кланяс ся). Онь

заш'ь волостной писарь, ваше пройсх: Льство.

Губернатор. Откуда п какь сюда зашеть?

Шельменко (в стралу). Б-е-е, будучи, із
Пирятина, ватшеє превосходительство; по паче-

порту, теє-то, на заробітки.
Губернатор. Бакь тебя зовут
Шельменко. Будучи, Кіндрат Шельменки

Губернатор (дивить ся єму в очи). По гла-
замь, такь ть цілая шельма. Должень бьть

большої. плуть. (Читає йисьмо Степаниди.)
Шельменко |((протираючи

|
очи, на

|
бік).

Чортові очи! так і змінили.
Губернатор (до него). Какь же ті зто от-

даєшь одного вмісто другого? (До Стенаниди)
Ла правду ли ть написала, старушка 7

Степанида. Правда, святая правда, мой кор-
милещць, ваше благо.. перево.. Ну, наше бабье

діло, не ввіговорю, какь тебя возвеличать-т:

А коли не правда,
твоєю милоєтью прахомь пала

Шельменко. То вона, будучи сказать, вашеє
превосходительство, вона бреше. Вона у нас на
все село. Вона, теє-то, і на зводи і на переводи

ї на пащикуваньня. Вона й язичок підняти 1 со-

няшнищіза варити, ось така-то вона. Вона, будучи,

без сорома казка: вона відьма!

 

Б же другой 2

  

учи,

  

     

ь штобь я сама передь

  

 



Степанида. Ніть. Терентьичь; нихто На
меня...

Губернатор. Перестаньте вздорить, отві-
чайте, о чемь буду епрашивать. (До Степаниди)
Какь звали твоего мужа?

Степанида. Матвій Михайловь.
Губернатор. Такь ли онь пишется, голова?
ТроФимич (боязливо). Я тбмень на письмо,

ваше пропеходительство!
Губернатор. Писарь гдб?
Шельменко (мляво виступаючи, кланяє ся).

А чого зволите, ваше превосходптельство 7

Губернатор. Разві ть глухьУ Я спрашиваю,
какь она пишется по ревизіп

Шельменко(мляво). Вона. теє-то будучи, ва-
шеє опревосходительство, будучи єказать, по
простонаречению, стало бить, мечтає, теє-то по
незнанию, будучи, письменного порядка, спріч не-
знає, поєлику вовси. будучи теє-то, не грамотна»,

Губернатор. Что ть мні путаєшь? говори
прямо: какь она пишется У

Шельменко. Вона. будучи. вашеє превосхо-
дительство7 Чи, теє-те, муж оної жони, будучи?.

Губернатор. Да не будучи, а отвічай, чего
я спрашиваю.

Шельменко /кланяючись). А чого зволите,
звашеє  превосходительство» Я... щось, будучи,
орябів: з-роду в-перше єподобив ся стати, теє-то,
перед великим паном, та з переляку собі на біду ||
і не второпаю нічого.

Губернатор. Говорю тебб послідній разь:
какь нишется мужьке еяУ

Шельменко. Муж? гм! вона каже Матвій
Михайлов. так вона, и, бреше. Він пишеть-
ся Матвій Міняйлов.
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Степанида. Ой не гибви, Терептьичь, Бога;
ме ломай души.

Шельменко (набираючи відваги). Але! то по
вуличному, а то по писанию. Адже ти не пись-
менна, то й мовчи й не єлор ученими.

Губернатор. Да гді ревизекія еказки? Габ
еписокь отдатчика

Шельменко. Ото, то, то! Отсе, будучи, лучче
усього, як по реві оєвидітельствовать! Бо й
лисаниє глаголеть, осьміливаю ся, ваше превосхо-
дительство, нижайше донести: письмо очи коле.

Губернатор. Такь, точно такь. Да ть, видно,
грамотбії У

Шельменко. По-троху де-чого, єпріч, вчили
ся, та дондеже де-що й знаємо. (Ревизію ї список

приносять.)
Губернатор. Ну, вогь ревизія. Чим
Секретар (норівнує ревизію з0 списком, но-

даним Шельменко). Воть он, Матвій М'нялов.
Шельменко. А що? Ось бачите! А чия, бу-

дучи, правда? (На бік) Оттак їх обдурили!
даром, що Москалі. (Сьміє ся тижо,)

Губернатор (розглядаючи). Четьтре сьіна...
Степанида. Одпігь, мой кормплець, одинь;

одноутробноїї. какь мБсящь на небі.
Губернатор. Такь ото не єй семейство, Тебя

какь зовуть?
Спепанида. Шігожь, мой кормилець, Степа-

нида Гавриловна. Такь оть родотеля названа.
Губернатор. А здісь Шрина, такь ото

не она.
Степанида. Не я, мой милостивой, не я.

"Я тебб говорю: я Михайлова, такь п євбкорь

 

  

  

 

  

  

о ввалея и дблушка наш, вечной пм'ь упокой !
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Губернатор. Глі предотавленньй рекруть
Їриводите сюда. Какь онь показань вь спискб
отдатчика 7

Секретар (читає). Никифорь Матвбевьсьінь
М'няйловь, 21 года. Такь точно п по ревизіп.

Шельменко. Еге! А що Бачу
Степанида. Ніть, мой -- Микитущшка.
Шельменко. Та воно, будучи, усе рівно.
Губернатор. Какь равно? Никита п Ники-

Форь? Ото по чему У
Шельменко. Осьміливаюсь нажайше, будучи,

доложить, що пишеть-ся Георгій, а усе рівно,
будучи, Єгор, або ще і Юрко, усе на одно імя;
так і, теє-то, Никихвор, а по московському Ми-
китушка.

Губернатор. Маєтерь толковать, но я, ка-
жетея, скоро тебі вої растолкую. (До наджодячог
Микити) Какь тебя зовуть

Никита (в великім страту). Я? меня? Какь,
матушка 7

Губернатор (взявши єго за руку). Чего же
ть боншься У Славной малой, и трусить. Небось
меня п скажи.

Никита. Правду прикажете говорить?
Губернатор. Говори правлу, правду. Предо

мной должно правлу говорить.
Никита. Никита, Матвбевь сьінь, Михайлов.
Шельменко (на бік, вжопивши ся за г0-

лову). От і втяв! А бодай тебе!
Губернатор. Сколько у тебя братьевь 7
Никита. Одонь я только бьіть у родителей

моихь.

Губернатор. Грамотень?
Никита. Церковноє читаю.
Губернатор. Сьіщите его сказку. Ежели оці

 

  

  

  



 

ов

 

правду (говорить, такь очередь  Михайловьіхь
дбажна бьть особо. (До Трофимича) ТАБ же прос
чіе МіБняловьі иззтой очередп У

Трофимич. Пурє то, ваше пропсходительство,
писарь знаєть.

Губернатор. Ах, да вьт плуть! Писарь!
Шельменко. Чого зволите, вашеє превосхо-

дптельство7
Губернатор. Долго ли тебі; меня безпокопть 7

Таб прочіе Міняловьі 7
Шельменко (щораз в більшім стражу). Усі

здесечка-осьдечка, більш нема.
Степанида. Да п гдб ихвзять?

ббгахь.
Губернатор. Какь вь бігах» Давно ли 2
СТтепанида. Сказала бьт я тебі, мой корми-

лець, да не знаю. Нішто первой годь, какь я
замужь вьшіла.

Губернатор. Почему же вь ревизій не от-
мічено? Голова!

ТроФимич (боязливо). Про то писарь знаєть,
я человікь тімноїї.

Шельменко. Оттак! на шисаря! неначе я
ревизію писав?

Секретар. Воть сказка Михайлова: одпнь
сьнь Никита, мать Степанида.

Степанида. Он. он, мої батюшка!
Секретар. А воть, ваше превосходительстви,

у Міняловьшь подчистка, что біль вв ббгахр.
Губернатор. Такь точно: п весьма не пе-

кусно ввічищено, даже годь замітент.
Шельменко /на бік). Пропав я на віки!
лв Охрімович!
Секретар (зачувши). Какь? Еіфремьічь? такь

зто Чаркодуева работа ?

 

 Они вь
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Чаркодуєв  (няний ледве (сшоїть). Какь
рррьіба без-безгласень!

Губернатор. Отвелите его на гобвахту. ( Чар-
кодуєва шжовнірі відводять.)  Писарь! зто твой
плутни 2

Шельменко. Щоб я, теб-то 7 та щб ви каєте-
товорите?

Губернатор. Довольно. Старуха! возьми єво-
его сьтна й ступай домой. Не бось, его уже болбе
оть тебя никогда не возьмуть. Жени его й жи-
вите благополучно.

Степанида і Никита (кидають ся єму до
ніг). Ахь мой кормплеть! благодбтель нашь!

Губернатор. Полно, полно, встаньте. Зто не
мплость, а должное. Скажпте вєїмь: ежели кто

будеть обижаємь начальствомь своймь, ЧТобьі
прямо шли ко мні. Оть меня получать защиту.
Я на то губернатор».

Шельменко (шкробає ся в голову і кланяє
ся). Благодаримо й мп. ваше превосходительство,
по, будучи, бідную удову пожалували. Ми тепер
поїдемо.

Губернатор. 0. нвть: погодите. Голова,
єсть у тебя синь?

Трофимич. Согрішиль прель Богожь! пять
дбвокь, а ни одного сіна.

Губернатор(до секретаря). Посмотрите, такь
лапу» зтимь плутамь вбрить нельзя.

Секретар. Такь точно: пять дочерей.
Губернатор. Жаль: я бью тебя проучиль.

Снимите сь него показаніє, что его Понудило
сдБаать такое мошенничество, потомь отдайте
его на гобвахту: я его суду предам».

Шельменко. А я поїду. та рекрута славного
представлю.
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Губернатор. Не нужно: тьі у меня рекруть.
Возьмите его. (Йговнірі беруть Шельменка.)

Шельменко. Помплуйте, ваше превосходи-
| отельство! Ой, помпилуйте! за-що така напас

Губернатор. За твой плутни и теперешнес
мошенничество.

Шельменко (вирвавній ся від ожовнірів. кла-
няє ся до ніг ї лежить). Помилуйте! єй, велике
слово, не буду ло суду, до віку, не буду плуту-

добро робити. Помплуйте! (Уклякнув-
уду. землі з'їм, що не буду, і дітям і

атам закажу! помилуйте!
Губернатор. А ть женать?
Шельменко (все на колінах). Та й доси нії.

1 доси, на лихо собі, все парубкую. Ось коли
ласка ваша, та відпустите мене, то я собі гар-
ненько б оженивсь, та як-би дав Бог діточок, то
тогді візьміть хоч двох хлоиців. Нехай служать
Богу й государю, я не жалкую. Тілько пустіте
мене.

Губернатор. Ніть, нбть: возьмите его,
(ЖКовнірі беруть Шельменко.) Гослодинь Порош-
ковекій! Извольте первоначально его разепроспть
и повбрить, чтобь по пустому не трудиться.

Шельменко (все вириваюнись). Та помилуйте,
І зділайте мплость, добродію! паночку, голубчику !
- та будьте ласкаві! Та я, собі на лихо, глухий; не
о чую нічого і муштри не почую. (Кричито) Га!
- ощб ви говорите»

і

  

    

   

   
 

  

        

Губернатор (лихо). Такь отпустите же его.
Шельменко (вирвавшись). Покорно епаси-бі,

дякую. (Хоче вшїкати.)
Губернатор. Ніть, ніть; держите его. Ви-

дишь, какь онт глухь! Нгь ли еще чего?
1
,



мо 256 --

Порошковский. У него вірно сотня болі-
зней откроется. Не болить ли у тебя что?

Шельменко (стогне). Ох! де то вже не бо-
лить! Та у мене усе, будучи, болить: я обі та-
кий немошний і тут і тутечка, і голова і усюди
болить. Та такп у мене троха не хальора.

Порошковский. 0 ббдной! П вбрно беть п
епать хочетея У

Шельменко. Та таки чає ько. Ох! усе б
я їв: та часом і спати... (зіває вій нехочу). Усе
їсти та єпати хочеть-ся. Який уже з мене сал-
дат! Ох!

Порошковский. Вірно й кашель есть?
Шельменко. Де-то вже нема? Ось бач, який

здоровий! (Силує ся кашляти.) У мене, знаєте,
нехай Бог боронить, чахотка. Мені, будучи. дано,
так і знахурка ка: Як було, теє-то, у Гапо-
нихи весільля, а вона 30 мною колись, будучи,
позивалась, ну, та й дає мені чарку горілки:
а там, батечку! усе плавають мов шпильки та
голки: а я собі з дуру не розглядів та від того

й кашляю, та все сохну єобі. Ох! (Кашляє.)

   

  

  

  

 

  
 Порошковский. ЖХорошо, хорошо. Веб ли

зубі 7
Шельменко. коли-б тобі хоч один. Таки

 

нема нії одногієїнько. (Кладе в уста швидко
срібний рубель.)

Порошковский (інструментом виймає гроші
ї показу Зубь также не здоровь, не могли
раскусптьрубля. (Кидає гроші.)

Шельменко. Вже-ж коли так. То усю правду
вам скажу. Нічого гріха таїть. Писаниє глагодеть:
не втаїть ся шило в мішку. Слухайте ж, панове!
Одним оком зовсїм не бачу. а на другім куряча
саїпота. Так мені починено.
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Порошковский. А которкімь глазомь вовсе
не видить?

Шельменко (иоказуючи на праве око). От-
сим : хоч-би воно тобі і вилізло, то мені дарма.

Порошковский. А воть посмотримг. (Закри-
ває єму рукою ліве око, а перед правим довго
-мажає пальцем.)

Шельменко(дивившись довго, потімвідважно).
Еге! Та скільки хоч кпвай, а я гобі кажу, що

ісїнько не бачу.
Губернатор. Бідной слбпой! теперь для

пробузнать міру.

Шельменко. Та яка у мене міра? Бачите, "
який я собі опецьковатий.

Губернатор (до жовнірів). Ведите вь станокь.
попробуйте.

Шельменка (злягнуть на-силу. він все кри-
чить:) Оп лишечко! пропав я на сьві (Ста-
влять під міру, він не дає ся; оковнірі єго штов-
жають, -- -- -- -- він кричить а оюовнірі сьм
ють ся.)

Шельменко (випростований під мірою). Та
чого бо ви регочетесь? Зовсїм біда, чоловік про-
пада. Та не регочітесь бо!

Губернатор. Ну, что? Какь міра?
Підофіцер (кричить). Пять, семь осьмьіхь.
Губернатор. Хорошо, вьйдеть. Теперь, не

подь судомь ли онь? Бакь бьі справиться ?
Шельменко. А троха чи не під єудом.. Єїї

Богу, під судом: та ще троха чи не за душо-
губство. ШПредпишіте. ваше превосходительство,
учинити справку по Полтавській губерниї, а мене б

  

   

   

твоРи квітки, п. - 1ї



-98-

  до того ча
гелові. або шо.

Секретар. Зто тоть плуть. о котором'ь Ме-
правникь представить ватшему превосхолительству
я прочихь злоупотребленіяхь.

Губернатор. А, такь зто оньУ ть не ушель
ть заслуженнаго! Напишите пеправнику, чтобиі

немедленно арестовано бьло веб его пмущество,

для у. довлетворенія обпженньхь; составьте также

опреділеніе сь прописаніємь причинь. почему я
зваяль его вь солдать, й ебобщите куда сл Бдуеть.

Ведите же его теперь вь присутетвіе.
Шельменко /гірко плаче). Тепер. бачу, вже

не переливки. Який мене нечистий поніс між
Москалі? Із своїми таки не з-разу пропав би.
(Падає на коліна. Помилуйте! ще таки помл-
луйте!

Губернатор. Полно. ніть пощадь. Пойдемь
вь присутетвіе. (Віджойить фо бічної комнати.
Порошковекий і секретар ідуть за ним.)

(ЗКовнірі тягнуть також туди клячучого
Шельменка, ап він кричить: Ой. ратуйте! Хто
в Бога вірує, ратуйте! Гвалт! калавур! (Війво-
дять єго.)

Степанида (обіймаючи Никиту). (Слава
тв, Христось! Осталея ть, мой Мокитушка. сб
мной !

Никита. ШПоблагодаримь Бога и за себя,
и за  вею волость, что нзбавились ють мо-
шенника,

Степанида. Продай Богь вбкь нашему гу-
бернатору за его правду и пошли ему Господь,
чего его душенька желаєть! (Падаючи на коліна)
А напему батюшкі, православному царю. попіли

 

булучи, або б на поруки нашому

  

 

 

  

   

 



  

Господи многая літа, што приказьваєть нась
бідньхь не давать вь обиду й такихь добрькь

губернаторовь намь насьілаєть!
(За йзулісами чути голос губернатора г) Іобь!
(Голоси мовнірів. оден за другим голосно кри-

чачих :) Лобь, лобь. лобь!
Голос виючого Шельменка. О, пропав же я

тепер на сьвіті! Ой лишечко, лишечко!

Х
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ШЕЛЬМЕНКО ДЕНЩИК,
КОМЕДИЯ В ПЯТЬОХДІ

ОСОБвБИ:

Кирило Петрович Шпак, ділич.
Фенна Степановна, єго жінка
Прісїнька, їх донька.
Тимофій Кондратєвич Лопуцьковский, єї
Осип Прокопович Опецковский,
Аграфена Семеновна, єго
Евжені, їх донька.
іван Семенович Скворцов, капітан стоячий на кватпрі

з командою в селі Шпака.
Шельменко, денщик єго.
Мотря, покойова Феннп Степановни.
Ключниця, льокаї. фірманиі пншіслуги і служниції Шпака.
Гості, мужчини, жінки, діти з мамками, вяньками і т. п.

Діє ся на Україні, в селі Пика.

  

   

 

  

 

ДІЯ ПЕРША.
Простий сад, без всяких окрас: тут то там великі га-
лузисті дерева, під ними деревяні, нелякеровані лавоч-

ки. З-за дерев видко паньский дім.

ЯВА ПЕРША.

Скворцов (сидить шнід беревом  ї читає
жнизєку. потім). Посланньй мой нейдеть.. какое
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нетерпініє!. (Читає) Видно по всему, что д0-
осгупь трудень, когда уже и Шельменко не мо-
жеть пробраться. (Читає ї ядтім кинувши книжку.
встає.) Какь бьш огорчилея дядя, еслибьузнать,
что генеральскому племяннику отказали.. ш гдб
же? ввь Малоросгі Он» вірить не хочеть,
чтобьі могли бьшь здісь порядочнькю люди.. Одна-
кожь отказали!.. Увезти бьі, и конець дБлу. По-
сердятея, да п простять, а я буду сь состояніємь.
Присинька, право, очень мила : имБеть странности,
но я, женясь, сь монми кузинами «ее перевоспи-
таю.. Она добра, любить меня, капризовь не
имбеть, и пойдеть дбло ладно...

  

ЯВА ДРУГА.
Скворцов і Шельменко.

Шельменко (вибігає з дому, пильно огляда-
ючись). Тю! тю! на твого батька !.. (Увидівни
(Скворцова. стає незграбно в нозитуру.)

Скворцов. Что? есть ли какой успіхь?
Шельменко. "Тепортую вашому благородию:

усьо обстоїть благополучно. Будучи, нєту-тє ни-
какого успе

Скворцов. Какь? Стало, ть не неполниль
моего приказанія У

Шельменко. 4 усьо справив, ваше благоро-
диє, теє-то, справно.

Скворцов. Й барьшіню видбль?
Шельменко. Нікак нєт, ваше благородиє!
Скворцов. Стало, и письма не отдаль?
Шельменко. Нікак нєт. ваше благородиє!
Скворцов. Зачімь же т не отдаль?
Шельменко. Не могу ь вапе благо-

родиє!

     

  

 

      
  
 



  
Скворцов. Какь не можешь знать? Відь

же ть в домБ бьіль?
Шельменко. Нікак нєт. ваше благородиє!
Скворцов. Почему же нітгь, когда я тебб

приказаль 7
Шельменко. Еге! пожалуй.. ваше б бла-

городиє і приказали, а я було, будучи, і пійшов,
так що- Соба ваше благородиє, та так здо-
рово за хатою загавкала, так я, теє-то, і на Вті-
кача...

Скворцов. Ахь тм трусь!..
Шельменко. Видюща смерть єграшна, ваше

благородиє.
Скворцов. Я тебн еще не такь напугаю

Прикажу отпустить оббщанньхь за непсправность
тебі сто палокь.

Шельменко. Рад стара. чи то пак: без
вини виноват, ваше благородиє!.. Ваше благоро-
диє! не положіть гиїву! Подозвольте мені, будучи,
без артику а так, словесно, побожити ся перед
вами, що коли, будучи, ми не відштурмуємо пан-
ночки, так щоб я перед вашим благородиєм ої-
тутечка, теє-то, прахом розпав ся. От що!

Скворцов. (т твоєй ли головой ото єді-
лать?

Шельменко. Та вже
городиє! не знаєте ви сієї голови! Робили ми.
будучи, проїзводетвом і не таковиї діла, як бу-
вало відкомандируємо ся на слідствиє з покійним
секретарем Грошолупом -- нехай над ним земля
пером! (Взднхає.)

Скворцов. Ти веб хвалиться, я самь м на-
чала не єдБлалть

Шельменко. ,Ге-то вже не зділав? я. ваше
благеродиє -- без сорома казка -- підмовив одну

  
 
  

   

  

 

О0--ох, ваше бла-
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чорнобривку, щоб, теє-го знаєте, вибігла ген до
тії розєоховатої яблуні: акоми там, теє-то,
порадимо єн. Знаєте, ваше благородиє, як Шель-
менко та з хитрою дівкою теє-то, так, будучи,
ї самого чорта загнуздають. Їліть же, ваше благо-
родиє, на кватирю, тягніть люльку. а тут, будучи,
усе гаразд буде.

Скворцов. (мотри, Шельменко, не проведи
ь. какое мученів терилю!. Бьваль ли

ть влюблінь У
Шельменко. Щоб-то, б:

городиє У
Скворцов. Ну, любилть ли ть кого нибудь?
Шельменко. (хх, ваше благородиє! Будучи,

нігде гріха діти: любив, та ще й тепер крішко
люблю!

Скворцов. Боть ото для меня новость. Кого
же то»

Шельменко. Гроші, вашеблагородиє! любив,
люблю і любити-му, аж поки, будучи, здохну. Що
ло я їх люблю! І батька і матір і жінку і дітей
і увесь рід свій за них віддав би! Та коли по
правді, будучи. ати, так нема й у сьвіті ні-
чогоі нікого луччого, як, будучи сказать, гроші.

Скворцов. Скоть -- йо больше ничего!
Шельменко. Та єї! істлние слово, скот, ва-

ше благородиє! і я теж ку. Ідіть же, будучи,
собі відсїль: та будьте, теє-то, близенько, щоб як
гукну. так щоб ви тут і вродили ся. Може й
чанночка. теє-то, на ншацір вийде, а ви тут, стало
бить, і є.

(Скворцов. Смотри, Шельменко. работай про-
ворно: я теби награжу: я не то, палки шо обі»
шанію. (Відходить.)

Шельменко(га.м, роздулиуючи). Палки, палки.
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БІТ

Чи думав ти, пан Шельменко, об палках, як був
при волости нисарем?.. Гай, гай! Не тепер спо-
минки. Тогаді не тільки уся волость трепетом мене

трепетала, не тільки голова - - прийдіте поклонімо
ся, та Й сам засідатель не знав, на яку єтупити
перед Пельменком! А тепер не можна Шель-
менку і пари з уст пустити, та усе по артику
і ходи і говори, і диви ся усе по артикулу.
Микпто, Микито! а пуще його стара мати: заїли
ви мою голову! чим би я доси, будучи, був?
(Задумує ся.)

  

   
  

  

ЯВАТРЕТЯ.
Шельменко ї Мотря.

Мотря. Чего вм меня, господа служивьій.
звали ?

Шельменко. Отже спаси-бі вам, що ви. бу-
дучи, вийшли. (сь ходіте ж сюди, під сюю грушу,
я вам щось таке, бу таке гарне.

Мотря. Говорпте же скорій, мні некогла.
Шельменко. Зна чи, що? Які ви

повновиді. мов місяць. - які чорняві
Я вас, душко, кріпко, будучи. полюбив.

Мотря. А мні какое до того діло? воть
еще!

Шельменко. Як, яке діло? Я ває так кріпко,
будучи, полюбив, що у день не сплю а у ночі
не їм. так. будучи, на стіну деру ся, та вас, теє-
то, бажаю.

Мотря. Деритеся себі, куда хотите, а мн
нуждь мало.

Шельменко. Як-то. нужди
бо, кришечко, і вп мене,

   

  
  

   

ло? Полюбіть  



  

Мотря, Пожалуй, полюбить не долго, да ка-
кой изв того толкь будеть?

Шельменко. А такпй товк, що ми собі,
теє-го. поберемо ся.

Мотря. Чтобь я не дождала засолдата вьтти !
Шельменко. (ттак! який я еалдат? Був

колись салдатом, як і усяк наш братчик воєнний,
та знаєте, як я у слу бу ліпшов, бу, дучи, охотою.

так такий хвабрий був. що тільки де забачу
"Турка, то так його, будучи, й зарубаю, так за се
мене і пожалували чином, і вже я. єгало бить,
з простих вийшов. а став, будучи, копитанський
денщик. От що!

Мотря. Такь вьі уже п благороднье?
Шельменко. Еге!
Мотря. А не брешете жь вьУ Мли можеть

во такой благородньй, какь за денежку пи-
столеть ?

| Шельменко. Стануя, будучи. у т
ділі брехати!

Мотря. Отчего же, когда ві благородиьй,
а служите капитану7

Шельменко. Се вже у нас, будучи, у воєн-
них така поведенция, щоб старшому прислугову-
вати. Артикул так велить. Ось як ще послужу
та стану, б, дучи, генералським денщиком, так

тогдї же, ю, і охвицерп до мене прийдіте
локлонімо ся.

Мотря. Когда ввійду за вась, то буду дп я
благородная ?

Шельменко. Та таки точнісінько, як і я.
Мотря. Такь присьлайте зе сегодня ста-

ростовь меня сватать: я уже вась кріпко по-
любила.

Шельменко, (гак би, будучи, й давно.
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шоці

Знаєте що? Часом пани ваші за мене
дадуть, так ми ось що зробім: нехай мій, будучи,
питан та на вашій панночці, теє-го, оженитьси.

Мотря. Такь мон госпола не отдають ее за
него поуже барьшиі приказано, чтобь она об
немь п не думала.

Шельменко. Так ми зробімо так, щоб вони
побрали ся. хоч старі і не хочуть. Коли ж поба-
чите, що вам не переливки, так ви з нами, теб-
те, утечіть. Нате ж лпшень отсе, будучи, пись-
мечко до панночки: тут усіо написано, у яку
шору вам і куди вийти; тільки ви нам дайте,
теє-то. звістку. Нате ж, нате, та віддайте, будучи,
бережненько.

Мотря. Зтого никогла не будеть. Что за на-
ходка птти за вашего капитана? Кругомь бБд-
ньй п ничего ніть А воть кь обіду будеть
женихь, панть Лопуцьковескій. такі, Такь богатьойй
и перебогатьій! ЧеловБкь его разеказьтвать. что
при єватаньи лворовьогь людямт будеть
ларпть шелковье платки. Такь воть что! А вань
капитань что? Тьфу!

Шельменко. Та нехай же колитан, будучи,
і тьру. так я цяця. Будете, будучи, благородні
і чиновні по мені.

Мотря. Я лучше соглашуєь вьтти за бога-
таго, чБиь за чиновнаго. Повісьте себб євой
чинь на шею: плевать я на ваєь хо

Шельменко. Ось послухайте. душко, що и
вам. будучи, скажу

Мотря. Чтобь вьі не де и. чіобь я ба-
рьийню ебгласилася отдать за капитана: сь тбив
меня и отпуєтите. Мні; некогда: у нась такіе
приборь пдуть вь ломі. что не то-что!

Шельменко (ни бік). Та й бриклива

ас невід-

  

    

  

 

    

 

  

 

 

  

  

  
 

  



-ж-

Але не лаєть-ся у лад. Ну, ще попробую. (Го-
лосно) Та я вже не про панночку! як ви собі
з нею, будучи, знаєте: а я вже про себе казати-
му. Коли б ви знали, який я, стало бить, бат»
тий! екільки в мене худоби! Ось послухайте...
(оворить їй тихо а тим-часом)

   

ЯВА ЧЕТВЕРТА.

Ті самі | Шиак в шляфроку, колпаку і пантофлях, не-
сучи велику купу моекорских газет.

Шпак. ь мні зти приборьі! Й вь каби-
неті не дали покою. Недавно мьіли поль, а туть,
для прієма жениха, опять поднялась возня. Вьшйди,
да вьиіди! Только бьщо принялся читать славную
річь, говоренную кбмт-то ве Англинскомь пар-
ламенті) на єчеть Прландій, такь не дали, да и
не дали! Авось либо здЬоь не помішають. (Сдає
на лавочці і перебирає листи.) Гді жи я остано-
вилея? Да, точно, М двібнадцатькі, февраля второє
-надесять число.. что?.. такь. такь. Боюсі, чтобні
прочитаннаго не начать сь изнова читать, й на-
чавши, должень буду и окончивать, такь двойная
б работа бьтла. г

Мотря (на.іякавишсм). Біда моя! ч
баринь подумаєть? Какь уйти?

Шельменко. Попав ей.
ку! От халепа буде.

Шпак. Кто ото тамь? (Піджходить ї ноби-
чивши їх) Чего вк туть забрались? Что уто
значить? П капитанть и денщикь принялись за
любовнье курь, а?

Шельменко. "а так таки, так. Знаєте, наша
рябенька курочка та десь, будучи, забігла мої
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чку, панові у руч-
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матір зна! так я отсе питав ся. чи не забігла,
пеє-то, до них

Шпак. Я тебб дамь курочк! иваго тебя
не випушу. Зто капитанскія штучки? Зачімь ти,
Мотря?

Шельменко. Та вона зо мною... теє-т
благородиє...

Шпак. Я ке тебя спрашпваю, сь тобою раз-
лЬьлаюсь послів. (Говори ть, Мотря! єкажешь
правду -- половина винь прощена.

Мотря. За мною, сударь. и никакой виньт
ніть, хоть сей чась умирать. Они вьізвали меня
да уговаривали, чтобьі я помогала барьшіні вати
за капптана, й отдавали мні письмецо, чтобьг я
барьшнб...

Шпак. А! бездільникь! Что теперь єка-
жешь?

Шельменко (на бік). Не що, відбрешуєь.
(Голосно, прикинувшись боязливим) Хто, я, ваше
благородиє... Та я вам. будучи, з переляку усю
правду істинную роскажу.

Шпак. Не смій меня величать -- ваше
благородіє: я не ровня твоєму капитану. Хоть я
и не служиль нигді, такь отець мой бьіль бун-
чуковьй товарліцт, а зтоть чинь равняєтся кол-
лежекому аєсесору, а тоть сь маїоромь. Такь
видишь-ли, какь я далекь ОТь вевхь благо-
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родньхт.
Шельменко. Я. глядячи на ває. так і думав,

а тепер і зовеїм, будучи. бачу -- ваше високо-
благородиє.

Шпак. Тотобже. Сей чаєь открой мий вою
правду: зачбмь тв здЬсь й что ото за письмо?

Шельменко. Зараз. ваше благор.. чи то пак:
вате високоблагоролиє, усе вам до чиста рескажу

   



  

--

 

Мій копитан, та задумав вашу дочку, те
узяти

 

   

 

Шпак. Далеко кулику до Петрова дня.
Шельменко. Так таки, ваше високоблагоро-

диє, я йому, будучи, отгак точнісінько Й казав:

чи ви-ж їм, кажу, рівня? То пан Шпак, на усю
тан, а ви хто? Він бунчуковенко, а ви
Пан Шпак багатий, а в вас що? мундєр та

рейтузп. Так таки затявсь, та й затявсь. Отже,
будучи, і поліз свататись, та спасп-бі, ви йому і
піднесли, будучи сказать, печеного гарбуза. Ши-
саниє глаголеть: котюзі по заслузі!

Шпак. Такь и ть противь евоєго капптана ?
Шельменко (на бік). А ну, Шельменко,

брешт на усі заставки! (Голосно) Та й я против
ного, ваше високоблагородиє; бо не люблю не-
правди опущ хріну, правдою живу на сьвіті і,
будучи, усім у вічи так і єнплю, мов піском.

Шпак. Такь ть, видно. человіжь не безь
разеудка?

Шельменко (на бік). Наш! (Голосно) Так
лотроху, будучи, маємо про себе, для усякої нужди.
ось як і теперички.

Шпак. Веб зто хорошо, но зачімь же ть
здісь?

Шельменко. Ось бачите, зачим : мій копитан
і після гарбуза, будучи, не прочуняв. ЩО йому
тарбуз? фіть-фіть! якби бува, ваше високоблаго-
родиє, ви його, будучи, де застукали та одепівали
б йому добре, щоб, стало бить, не сікав ся за
нерівню.

Шпак. Правда твоя, я біло такь п думать,
да отсовбтовала жена.

Шельменко. От бачите! а він тут і розве-
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редував ся. Давай. каже, ми у пана Шпака дочку,
теє-то, украдемо...

Шпак. Ххь онь бездЬльникь! -
Шельменко. Та такий бездільник, ваше ви-

сокоблагороднє, що, будучи. єкільки я по сьвіту
ні ходив, так такого пе бачив.

Мотря. А вможе, служивьй, намь єго рас-
хваливали й что уже лучше его и ніть.

Шельменко. Потурайте, Мотросю, -- незнаю,
як ває по батюшці, -- щб ми, служиві, вам.
будучи, говоримо! Тільки розпуєтіть уха. то забо-

мо ся, шо й на вербі є груші. То я вас тільки
вилитував.

Шпак. З9то правда, умньй человікь веб
мЕрь: употребляєть.

Шельменко. (Істинне ваше слово, ваше
високоблагородиє! "Тим-то і я. будучи, усякиї
міри потребляю.

Шпак. Очень похвально: по зачімь же ти
єюда пришеть й оо чемь сь Мотрею говориль

Шельменко. Та то мп, будучи, собі... зійшли
ся так, Теє-то, знаєте, ваше високоблагородиє...

Мотря. Что вьг брешете? Вьт вьіЗзвали меня,
уговаривали, чтобь я за вась замужкх вьшІЛа.
разеказьквали про євоє богатство, п письмецо кь

барьпинті передавали...
Шельменко. Те-те-те-те! І я-ж те кажу.

і воло усе так, та тільки трішки, будучи, не так.
Ох, жалко мені, що не можна усього розеказу-
вати!

Шпак. Пди. Мотря, домой в ничего не го-
ворп барьшиб; я скоро самь приду

Мотря. Боюсь. чтобь онь вамь пе нагово-
риль чего лишняго...

Шпак. Не бойся, не бойся. не твоє діло,

  

  

     

 

 



 

(Мотря війтодить.) Ну, теперь разекажимні, все,
но самой чистой правді.

Шельменко. Моя правда. будучи, чистійше
уєнкої правди і як я є самий чесний чоловік. От
бачите, ваше благор.. чи то пак, гм! вашевисоко-
благородиє! як дав мені копитан письмечко ло
панночки, а тут написано, коли й як утекти, так
м, будучи, аж заплакав собі нищечком. от єй!
правда! -- бодай я перед вашим здоровям ніколи
не плакав. коли се брешу. "Калко стало, що ми,
будучи, вас, над панами пана, над шпаками
тпака, у вічи облурюємо. а ви нам вірите. мов
добрим.

Шпак. Благодарю теби, мой другь. усер-
діе,ко мні. Что же далбе? Ті взяль письмо?

Шельменко. Ох, узяв, щоб часом він через
другого кого не передав. Узяв та, бу,
та й думаю собі: як би вам переслати? Аж ось
дівчина тут кислички збира: от я до неї та,
єте, щоб вона добріша була, так я, будучи, теє-то.
звісно.. молодецьке діло...

Шпак. Понпмаю, понимаю. Я и самі» бюль
молодь.

Шельменко. А, бачу, ви й догадали ся? Ну,
ну, не знаю, щоб вас обманити можна було! Що
за догадливі! Ось, як я бачу. що вона до вас,
теє-то, усердна, от я й ка віддай, дуніко,
письмечко панночці. Бо певно знав, що вона Його
вам віддасть: то от я і перед копитаном не був

атий, і вам би, будучл, услужив. Тільки
а тут ви і вийтіли, нехай здорові

будете та по-вік би мене слухали! (На бік) От
збрехав, аж пальці знать!

Шпак. Ахь, да ть мастерски схитриль. Я

    
  

  

 

   

  
  

  

  

   

    

 

  

  



   

замвчаю вь тебБ много ума, я честности п еще
бельше.

Шельменко. Не підемо куповати або пози-
чати, буде з мене. Ще мене, будучи, як розко-
литуєте, То ще й не те скажете. А щоб ви мені
зовсїм повірили, те нате вам, будучи, і письмечко,
та й прочитайте собі. Писаниє глаголеть: письмо
очи колеть.

Шпак (прочитавши письмо). Ахь, онь без-
дільникь! ахь, мошенникь! Я зто письмо пред-
ставлю вв суль п буду на немть безчестья
пекать.

Шельменко. Та ні, ваше високоблагородиє!
зцб вам безчестяУ По писанию, як об стіну горо-
хом. А підете по су то хиба, будучи, не зна-
єте, як почнуть справки та сообщения ппеати.
а копитан тим часом панночку, теє-то, вкраде і
зробить по своєму, тогдї нічим і не залатаєте.

Шпак. Правда твоя, другь мой, правда. Что
же миб дБблать. ума не приберу. Не придумаєть
ли, какь бьі насолить капитану 7

Шельменко. Де вже моїй голові за вашим
розумом! Тут бп от що: прочитати б отее пись-
мечко панночці; може вона сердешна, будучи,
нічого сього й не зна, а він до неї вяжеть-ся,
так, по писанпю: мокрим рядном нападаєть-ся.

Шпак. Й то можеть бить: твої совіть хо-
рошь. При дечери прочитаю жені. что-то она
скажеть.

Шельменко (на бік). Коли-б мене туди до-
пустили, я б ває обох одурив і дочку б викрав.
(Голосно) Робіть же, ваше високоблагородиє, ту-
течка-здесь, як знаєте, а я піду до копитана,
будучи. з лепортом.

 

   

 

ь

 



  

- Шпак. Ть ему скажи, что письмо отдаль
вь руки Присиньки.

Шельменко. Нічого робить, треба так казати,
хоч і неправда. А що вже я не люблю брехати,
так точнісінько, як гірку редьку їсти. (Випро-
стувавши ся) Прощентя просимо, ваше високо-
благородиє!

Шпак. Прощай, мой любезньй! Когда что
новое узнаєшь. приходи прямо я разекажи. Я тебб
особенно благодарить буду.

Шельменко. Раді старать ся, ваше високо-
благородиє! (Піджодячи до Шиака) А коли зна-
єте, що? Я тут, будучи, буду сновати і у дворі
і у садку, чи не запримічу чого, та хоч-би
самого копитана, то й дам вам зараз звістк;
жахикну ось так (кашляє), То ВП до мене яко мога
і поспішайте. Щасливо оставать ся! (Випросто-
вує ся. робить на ліво і марширує, все незграбно.)

Шпак (сам). Какое ечастів, что я привлікь
на свою сторону зтого честнаго малаго. Теперь
капптань у меня вь рукахь. Захочу, п черезь
Шельменка попадется вь новой лабеть. 0! да
пристьтку же его крЕпко! Забудеть сманпвать
невість. Фенночка моя вь хлопотахь по хазяй-
ству, а какь управится, сойдемся, тогда, по совбту
Шельменки, прочту зто письмо дочери п по об-
стоятельствамь начну дбіїствовать. Золотой Шель-
менко! Ну, что-то моп Христинось сь Карли-
стами? (Сідає і читає газети.)

 

 

 

    

    

  

ЯВА ПЯТА.

Шпак і Фенна Степановна.

Фенна (з фляшочкою в руках). Воть гді
они забралися! Я вась, душечка. по всему лому
мокала.

ТВОРИ КВІТКИ, П. 1в



 

ЛИ
Шпак (приложивши налець до залеті). ШПо-

тери Карлистовь.. Гаї жь миб вв домі усидіть.
когла веї поль моютьУ что вамь, маточка,
нала ?

Фенна. Діло єєть поговорить.
Шпак /наки не перестаючи читати). При

переправі. дайте жь мий. Фенночка, воть не-
много дочитать оппеанія препптереспаго ераженія
я посамь имбю очень нужноє кь вамь. Такь воть
сраженіє завязалось...

Фенна. Полно уже со свонми ераженіями!
Какь примутея еражаться, такь ни до чего уже
полбла нбть. Нуте бо, Гиричка. займитеся еще
п со мною.

Шпак. Разнесся слухь.
при побіг ваято.»

Фенна /иоказуючи фляточку). А ВОТЬ, Дду-
шочка. не хотите ли принять лбкаретва ?

Шпак. Помилуйте меня. маточка! Я со-
веїмь здоров. пона что ми албвкаретво? ла й
какое еще?

Фенна. Такь что? что оздоровь, еще
здоровбе будете. Зто оть колики: нате вьку-
шалте,

Шпак. Да меня нигді, пе колеть. Помилуйте
меня, Фенна Степановна, разореніе сь вами!
Что вамь ато вздумалесь озлероваго  человіка
лБчить?

Фенна. Лишнее здоровье, душечка, нпкогда
не мішаєть. Воть вилите: прибираяся кв го-
стямь. я  перебирала у (себя вь шкаф, --
емотрю. баночка єв лікарствомь. Помните ли,
прошлаго года зимою я поїла на ночь буженинь
сь чеснокомь п меня єхватила  колика, такь

 

 

 

ла что тамтакое?... 
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вань Фомичь тогда прописать миб ото
каретво.

Шпак. Такь то у вась колика бьшма, а не
у меня. Вможе, маточка, тогда буженинь на ночь

накушались, а я вчера, почитай, йоно ужиналь.
Око же прошлогодіее, никакого дійствіне про-
паведеть. Возьмите, да ввілейте его.

Фенна. Помилуйте меня, Кирило Петровичт.!

Я вамь не наудивляюсь: человікь вьі умной, а

всегда такь чудно разсуждаєте: вмлить! легко
еказать, вьілитр, когла вещь естонть рубль двал-

цать копбект.
Шпак. Помилуйте же и вві меня, Фенна

Степановна! Я туть й вв толігь ничего не возьму:

у человіжа все благополучно п нигді не колеть,
такь пей прошлогодисе лікаретво, чтобь деньги

не пропали! П сь чімь его принимать, сь чаємт,
напось вином7

Фенна. Й сама не знаю, что-то забила. Й
внутрь ли тай снаружи мазать --
ейз у моему не помню, хоть сей чась
убейте менн, не помню. (Ластячи ся до него) Да

нуждьо віть, туть его немного, всего на одинь
пріемь; п не счуветвустесь, какь  вьікутаєте.

Нате бо.
Шпак. Умилосердитесь надо мною, Фенна

Степановна! Что вамь за капризь пришелт, --
мною какь шашкою пграть? Я, кажется, вишель
изв тьхь лбть, чтобь мною управляли, и люблю
жить своймь умомт. Ну, хорошо, я єго прійму,

а оно наружное да еще можеть бить со шпан-
екими мухами, такь чо тогда будемдблать?
Ми горло оборвіть п куска не проглочу. Ну,
когда вамь жаль денегь, отдайте Мотрі вьілить.
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Фенна. Би ли холопекому горлу глотать
що рублю дваднати копфекьу Губ вань раз-
судокь У

Шпак. Ну, такь пдите же себб.рали Бога!
еказаль, такь такь тому п бють. Не мЕшайте
ми: туть продолжаєтся важноє граженів. (Чис
тає.)

Фенна (війгодячи від него), Веб сь свонми
газетами, а ніть того, чтобьт п жені угодноє
едбаать! Что за чудньй нравь у нихь дблаєтся !
Чамь больше старбются, тімь больше кь нимь
ни приступу, а тотчась за веб сердятея. Я думаю,
что й вь десяти губерніяхь около ніть человіжа
сь такимь умомь, какь они, а ничего умнаго во
весь вБкь не едБлали. (До чоловіка) Ужь какь
по зтакой суммі будемь вмливать, такь й кон-
цовь не сведемь, Одни пропесеві єв Тпрунькеви-
чемь чего стоять.

Шпак /кинувти газети з досадою). Невепо-
мпнайте мні про зтого пзверга! Ужь я же его

доблу! Зти гуєп єму такь не пройдуть: всего
лишуєя, имініє потеряю. взьщу сь него за
побитье гуси. Я его доБлу

Фенна. Какь бьі хоть теперь поменьше ра-
лержекь на ати тяжбь! Намь нужно Прпепньку
вьідавать: вогь женихь--

Шпак. Да. да, правду єказать, надобно спї-
жить ее вьдать. Воть, какь кончу сраженіе, такт,
я вамь разекахжу... ( Читає.)

Фенна. Благоларю Бога. что женихи кь Приз
синькі показались.. Я и не такь богата біла у
батюшки, какь она у нась, а за мною жениховь
било, что собакь. А 0ть чего? Покойньй батюшка
на хитрости поднялея: закупиль вебхь емотри-
телей на соєбднихь станціяхь. чтоби вебмь про-
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ажимь разеказьвали. что такая-то барьшня и
богатая, п красивая и разумная. Такь -- вврите-
ли? -- ежедневно оть жениховь не біло отбою.

Шпак. Однакожь, маточка, я ни 9ть кого
не сльхаль обі вась п не зналі, есть ли вм на
евітб; а судьба. какь судьба! Мимоїбадомь заї-
халь. да разомь п влюбилея вв вась по уши. Смо-
трю -- дівка кровь сь молокомь, да подетупить
не смбю. Для ємілости, натянулся сь вашим»
батюшкою наливки: онь принялся за гуєли, да
какь дернеть горлиць, я й разносилея...

Фенна (гласкаючи єго по лицю). Зта-то гор-
лища меня й доїхала! Вві носитесь вь присядку,
а я такь й та (Цілує єго в чоло.)

Шпак (нак само цілує її). Да вьотогь же
вечерь й по рукамь ударили.

Фенна. Хорошо бьки Присю такь, чтобіь не
додго водить.

Шпак.1 непрежіннотакь должно, а то чтобь
нашгь постоялець не надблаль штукь.

Фенна. Капитань? Развіб п послі отказа не
образумилея

Шпак. Куда!. сманиваєть ее, чтобьі ушла
сь нимь. Воть я переловиль письмо. Пойдем',
я при ней прочту п вьспрошу у нее, вь согла-
«ій ли она сь ним? Пойдемь вмісті. (Іде бо

дому.)
Фенна (силеснувши руками). Письмо?.. Ка-

кої сть какой позорь!. Вь кого зто она ? Ко
миб никто вь світі не писаль амурньжь писемь 1...
Замужь, замужь сего же дни, сей чась заму:
чтобь не любилася сь капитаном'
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ДІЯ ДТРЗУНОВАЄ

ЯВА ПЕРША.

Шельменко (сим, виходить з дому ї шукає
межи деревами). Де-ж тут у гаспида його благо-
родиє" Нема та й нема, А кріпко шильно було
його треба-нада. Як же знайдеть-ся, так і заєі
шить: росказуй йому шівидче, та не приговорю
будучи. Як таки нашому братчику без приго-
ворокУ Поки мямкаючи скажеш: будучи та
стало бптьс та отеє-тох, і видумаєш, як

би гладенько збрехати. або вибрехати си. Се вже
маша писарська натура. А як я подивлю ся, так
усюди однаковісінько: і у вотости і у суді і у
службі. Салдат або писар, Та Й секлетар -- діло
зробить, усе до ладу приведе, а начальник і хва-
ста: ето мві-ста сдблали. От і тут так: я зовоїм
усе діло налагодив. баришню  вкрадемо, його
благородиє оженить ся і худобу забере, а Шель-
женці коли скаже спаси-бі, то ще й гаразд; а колії

же провинши си у чім, то зараз і палки...
0, докучиан мені оттії палки! Коли-б же я їх не
накликав, що й доси не знайду копитана. Агов,
ваше благородиє! Он іде: стой. Шельменко, та
рівняй ся! (Випростовує ся.) 0. мука та й годі!

ЯВА ДРУГА.
Шельменко і Скворцов.

    

  
  

 

  
  

 

  

  

Скворцов. Что. Шельменко, есть ли что
ново7

Шельменко. Усього нового багато є, ваше
благородиє!

Скворцов. Говори мні скорбе просто. свойми
словами, только остав євоє несносноє »будучиє.

нм



Б ру    
Шельменко. Величать, ваше благородиє,

коли "не прикажете, то й не будемо, тільки без
"будучис шне можемо (на бік), Затим що без

о брехні не обійдеть-ся.
і Скворцов. Ну, говори єкорбе: видть ли

ть барьшню, знаєгь ли она про письмо, согласна
| ли уходить7...

Шельменко. Сейчас, зараз усьо порядком
Ї роскажу. Як я пана Шпака навчив, то він. мій
- сердешний. точнісінько так і зробив. Письмо

панночці прочитав, та й приняли ся у-двох. бу-
дучи, з панею її лаяти. Панночка у сльози... 0,
та не хптра ж і вона! Плаче та ває коренить,
каже: і цур, каже, йому і пек, каже, йому, се-б
то вам, будучи, ваше баагоролиє, не від мене вп,

. ає, а тут письмечко -
єїп! та, будучи, і сховала до серця. От єй! не

течка-

 

 

 

 

 

  

 

      
   

здеє
 

Скворцов. Перестань божитьси, я тебі
рю; оканчивай екорбе.

Шельменко. От добре, що вірште, і вірте
завсегла. (/т. будучи. панночкай відцурала ся
від вас. що, каже, і не х аю, і на
думці не покладаю, щоб, будучи, йти за нього.
От старі й повірили, й нійшли від неї. Ото ї
зовеїм.

 

 

 

| Скворцов. Виділь-ли ть пості барбшню,
мо не приказала она мні чего сказать?

 

 

! істинно

 

ачні

 

Е Шельменко. Де то вже не
бачив, з нею у сінцях на самоті, теє-то, говорив,
ось як тепер. будучи, з вами. нехай здорові

 

  
будете!

Скворцов. Не приказала ли чего мні єка-
зать?
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Шельменко. Де то вже, будучи, не приказу-
вала! Там такого наговорила, що за ніч замісць
казки і не переслухаєте.

Скворцов. Что же такое? Говори, не
меня!

  

чь
 

Шельменко. А ось що казала: я його, ка-
же, до смерти люблю, се-б то, будучи, вас, ваше
благородиє, - що, каже, хоч я Й відцуралась від
копитана при батюшці і при матушці, так се,
каже. неправда, брехня по нашому, а я таки його
люблю, а на пана Лопуцька і дивити ся не хочу.

Скворцов. Зто что еще за лопуцікь?
Шельменко. Яіених до панночки, кажуть,

багатий та перебагатий. Отее т ж із старо-
стами буде. Там їх так дожидають: усю птицю
на птишнї, будучи, порізали: пан з панею, теє-то,
усе сварють ся: вона дівчат товче, а він хлопців
усюди протурює. У-вечері, кажуть, і сватаньня
запють.

Скворцов. Кще зтой бідьі не доставало,
чтобьі сь бобу явился женихь! Ахь, какое моє
критическоє положеніє!

Шельменко. Та ще положения не було ні-
якого, ваше благородиє, ще тільки сватаньня!
а ми швидче украдемо панночку, то поки тут
страва поспіє, а ми собі, будучи, звінчаємо ся і,
теє-то, вернемо ся.

Скворцов. Ахь. если бьі мив увидіться сь
Приєпнькой! Спроворь мизто какь нпбудь.

Шельменко. Та я вже і епроворив. Т
туж. казала, вибіжить.

Скворцов. Что же ть миб о самомь лучшемь
п не екажешь 7

Шельменко. Щоб не з

 

  
 

  

   

 

 

 

 

 

лак, будучи, кортіло.

 



   

ові

Е, цур палічча! Он вже і біжить. Пожени
ся ж ви собі трошки, а я постою на калавурі.

 

ЯВА ТРЕТЯ.

Ті самі і Прісїнька.

Скворцов (спішить до неї на встрічу). Ахь.
жакоє тьт ми доєтавляєшь удовольствіе! (Цілує
єї руку.) Какь я счастливь, что еще вижу тебя...
уввряюсь вь любви твоей.. й, можеть бьіть, ви-
жу тебя вь послбдній разь.

Прієїнька. Совсбм'ь же не впоелідній разь:
я какь Ппоклялася вамь, что буду любить вась
вічно и что ни за кого не поїду, кромі, вась.
ло п сдержу слово.

Скворцов. А ожидаємьій женихь 7
Прісінька. Я обь немь попе думаю и ни

за что вь світб не пойду за него, Моя машер-
мер сказала...

Скворцов. Милая Присинька! Я тебя про-
епль не говорить по фрранцузеки.

Прісінька. Не буду, право, не буду. Отчего
вамь не хочется, чтобь я говорила по «рранцу
ски? Я очень хорошо говорю...

Скворцов. Оттого-то я п прошу, чтобт ть
не говорила, потому что тебя учили не такь, какь
должно, а огь того тьї й веб подруги твой -- не
говорять, а коверкають слова такь. что знающій
мо французскп не пойметь ничего, что вьі гово-
рите, Пожалуста же больше не говори. Читала
ли ть мое письмо?

Прісїнька. Оно не прямо дошло до меня:
батинька его перехватиль и прочиталь мні сь
большими упреками до того, что я -- не раз-
сердитесь -- принуждена біла сказать, что я
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вовсе вась не люблю й отказьіваюсь огь вась
а письмецо я таки ТИхоньКО єхватила п оно
меня злБсь. Ю

Скворцов. (
ложеніе У

Прісїнька /з неснокоєм). На.. на какое
Скворцов. Біжать со мною п тайно обвін-

чаться.
Прісінька. Біжать. Какь зто слово разди-

раєть мою душу!
Скворцов. Оть чего же. моя милая При-

синькаУ Ть ввінуждена кь тому крайностью. Ро-
дители твой ни за что не еоглашаются ввідать
тебя за меня: ть любишь меня по желала би
бють моею лучше, чЕмь витти за тредлагаємато
тебб жениха. Не такь ли?

Прісінька. Оно такь. конечно, но.
Фенна (показує ся за перевами ї ніделужує).
Шельменко (нідтодячи до ниа?), Та зділайте

милость, менше говоріть, а швидче діло кінчайте.
Воно ось як: мп, будучи, цоєднаємо попа, щоб
вас ізвінчав. смерком підбіжимо до хвіртки, що
тен-ген біля загороди: я. будучи, буду тутечка-
здеся і подам вамзвістку, а ви, панночко, і чур-
хніть не оглядаючися, та швидче до вінця. а там,
теє-то. вже звісно...

 

 мало, тьі соглаєна на мое предо
 

 

  

   

 

   

 

ЯВА ЧЕТВЕРТА.

Ті самі ії Фенна Степановна.

Фенна. А что ото такое ло ть на-
учаещь?.. Что у вась за у увозить
мою дочь?.. Не стьідно ли вамь, Швань Семе-
новичь, за нашу хтЬбі-соль платить неблаго-
дарностію У
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Шельменко (на бік). (г ої вегерегай ся від
злої баби! треба відбріхуватись!

Скворцов. Одна сильная любовь кь вашей

лочери извиняєгь меня вь такомь рішительномт,
намбренін.

Фенна. Сильнай любовь! По зтому, какое
бьо ви нам зло ни Блали, такь всо будете
ютговариваться сильною аюбовію?

Шельменко. Оттак пак! писаниє глаголеть:
на вовка помовка. Сами, будучи. у уєїм виноваті.
ча на любов звертають. Хиба ми не знаємо?

Фенна. б ть, плугь, зачімь мЕшаєшься7
Не ть ли даваль совіти. уходить» -
По (сьміє ся). Хе, хе, хе, хе! 0 бо-

дай вас! Нічого, будучи, не знають, та Й го-
ворють.

Фенна. Какь ничего не знаю? Не тьголи
здБсь стояль?

Шельменко. Стояв.
Фенна. Не ть ли говориль. какь смерко

   

   
    

 

нет

 

Шельменко.Казав.
Фенна. Не говориль ли ть, что коляска

подьбдеть кь калиткі 2...
Шельменко. Говорив.
Фенна. Не говориль ли ть, что когда бу- .

дегьвсе готово, ь ть дашгь знать Присинькі
Шельменко. І стояв, і казав. і говорив.

щбчжу
Фенна. Такь то. что теби прежде вебхь на-

добно проучит
Шельменко. Еге! воно й так, та трошки не

так. алко мені, що. будучи. пе можна усього
при усіх росказати! Ов ходім, пані, у-двох під
он-ту яблуню, так я вам, теє-то. щось реска:

 

  

  

    
  

   



чеВмо

Фенна. Еще же онь ємбеть лурачить и на
секреть звать! Вонь. подлещь, пзь моего саду и
не смБй ни здісь, ни во дворі показьіваться :
велю дубьем'ь прогонять. А вамь, сударь, однаждьт
навсегда сказано, что она вам не суженая.

Оставьте нась вь покої п ее болбе не ємущайти
она уже почти еговорена за другого. П такь, что
бьло между вами, должно совебмь прервать.

Прієїнька. Маминька! я ни за кого не пойду.
осли не отдадите за вана Семеновича!

Скворцов. Я умру при глазахь вашихь,
если отдадите Присиньку другому!

Шельменко. Коли не віддасте за нас, то Й
я або, будучи, втоплю ся. або сьвіт за очима
пійду. 2

    

  
  

 

Фенна. Дураку туда и дорога! А вась, су-
ларь. еще прошу: оставьте нась скорбе; мужкь
мої если увидитьваєї сь, то. не прогифвайтесь,
нанесеть вамь большихь непріятностей. Прися!
пди домой: я тебя сь глазь не спущу.

Скворцов. Знай, Приєпнька. что ежели бт-
вергнешь мое предложеніе, то завтра же узнаєшь
о моєй смерти / (Відходить»)

Шельменко. Я й одлепортую.
Прісїнька. 0 Боже мой! Кто меня наста-

вить вь зтомь критическомь положеніп! (Іде
плачучи йо дому.)

Шельменко (відпроваджуючи тихо). Слу-
хайте мене, то усе буде гаразд. (Вертає ся.)

Фенна. Ти зачіагь здісь остається? Вонь
и ть. .

Шельменко (кашляє голисно). Кі
кахи!...

Фенна. Онь еще п раскашлялея! Вонь,
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говорю я. Теби  нелолго, велю пн ві дубьй
принять. й

Шельменко(підходячи Фо дому» все камсляє).
"Та кахи бо!.. кахи.. кахи!.. Агов». кахи!..

Фенна. Оть меня бісить своймь кашлемт».
Убирайся вонь, пли я позову людей.

Шельменко. Та кахи ках!
ось на-силу!

   

  

жахи!  

ЯВА ПЯТА.

Ті самі і Шпак.

Шпак. Что туть? А. зто тм, Шельменко У
Чо тебі надобни

Фенна. Ему то надобно, что онь здсь слів-
нья дБла завбл Внавааь  Присиньку
євелт ее сь капитаномь и научиль,

уйти.
Шпак. Шельменко! Что я єльшу У
Шельменко Те чуєте, щоб пані вам го-

ворить.
Шпак.

одно 7

Шельменко. Та де вже вям, бу
то так їм, теє-то, почуло ся.

Фенна. Какос -- почулося? Я прихожу. ду-
шечка, сюда, а они веб трое совітуются, как»
имь Присильку увезти, аонь туть и разпатикал-
си (передразнює ШШельменка): »підбіжимо, будучи,
до хвіртки, та вас, будучи, украдемо.« Какь я
туть п отозваласн. Какь же онь поблідність,
испугалея. что его плутни открьілись! А. не такь
ап» Что же ть молчишь У

Шельменко. Мовчу
бретусь.

  

   

 

имь

   кьотьі уже п єв капитаномь за-

дучи, заодно!

  

  

  

(на бік) а опісля і від-

 



Шпак. Что, Шельменко, не похоже ли ого
на мошенничество7

Шельменко (потакуюти). Пе
сокоблагородиє!

Шпак. Такь прочь же сь гаазь монхь, без-
дьльнокь! Тьо думаль меня обмануть, взявши
будто мою сторону противь капитана, но не на
того напаль. Я сей чась увидбль, что ть какь
лптовскій шБиь -- на обі, сторонь: работаєть.
Счаєтье твоє, что веб люди Вь домБ занять, ть
бю депіево отсюда не вьшшель. Вонь отеюда й не
емій мні на глаза показать

Шельменко (смутно). Прощайте, ваше ви-
городиє.. Щасливе оєтавать ся... (Нараз

.
Шпак. Чего тк оте разрюмалея
Шельменко (все будьто нлачучи). Калко...

такого, будучи, отця і родителя.. покидати! Я
думав вам щиро служити, та. 2

Шпак. Да спотьікнулся,ау
Шельменко. Не єпотикав ся, ваше благор...

чи то пак: ваше високоблагородиє, а йшов, бу-
лучи, прямісїнько і усе. стало бить, робив, як
лучче.

Фенна. Хороше -- 2
вевмь увезли Присиньку
не правда ли моя

Шельменко. Та воно то. будучи. правда. та
трошки пербатенька. пані бунчученчихо!

Фенна. Какь шщербатенька 7 Смбешь такь
говорить? Вонь отеюда!

Шпак. Постої, маточка. не горичися: про-
гнать всегда можно: послушаємь. что он'ь скажеть

вь свое оправданіє.

 

оже, ваше ви-

 

 

 

   

«
заридав мідступно ї будьто гірко пла»  

  

 че, когда бвіло со-
если би не я. Скажи.
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  Фенна. "Что єго слушать? Онл, навріть,
вейкаго вздору поему не должно вірить, когла

 иобама сльпиала.
Шельменко. Та пожалуп, ви чули, що я ту-

течка казав, та не були, будучи, у мене у душі.
по знаєте моєї думки.

Фенна. 0, я знаю, что тм спить повидишь,
какь бмосвоєго капитана женить на Присинькб.
Й все знаю. й

Шельменко (ни бік). Як-раз відгадала !
| Шпак. Что же теби бьшо на умбУ Раз-
- сказьвай, да знай уже, что ть меня больше не

проведень й я тебі ни на волось не повірю.
Шельменко. Чи мені ж. такому мизерному,

      

ча обманути такого пана, з такою головою" Не
знаю! Таківські й ви! А вже хоч вірте, хоч
зовеїм не вірте, а я. як єєть салдат. присяжний
чоловік, довжон усю правду сказати. Як звелілі
ваше високоблагородиє мені поглядати, чл не
вздрю, будучи. де копитана. от я Й підглядаю...
Зирк! а вони і збігли си, будучи, під сією яблу-
нею, та й почали, теє-то, женихати ся. Мене так

ль і узяв, що такого милого та доброго пана,
будучи, бупчуковенка. щоб зовсїм, будучи сказать,
на майора здаєть-ся, та хто-и обманює? Тільки
що копитан! Гай, гай! Ось я і підійшов до них,
та давай їм, будучи. теревені правити, а сам.
теє-то, усе силкую ся кахикнути, як змовляв ся
з вашим високоблагородиєм усе сплкуюєв, усе
еилкуюсь, щоб кахикнути, і вже й сам не тямлю.
щб їм, будучи, брешу, і тільки що налагодив ся,
щоб на то, кахи"!. ут паню
і принесло на те, (уг вона, будучи, і счепила ся
зо мною: поки одвіт дав та впять почав кахи-
жати. а копитан 1 потяг до лясу. Так ото що,

 

  

  

  

   

 

  
увесь садок, те       
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будучи, панї наробила, а на мене пеня упала...
9, горе мені!

Шпак. Ахь, маточка, что же вві зто надб-
зали? (Помбшали Шельменку вьдать капитана
руками! Всегда беретеся не за своє дБло. Оста-
вить бьіло все молча, онь бьі славно все дл
кончить.

Фенна. Помплуйте меня, Кирило Петровичь!
Неужели бьо вьі хогБли, чтобьі ваша жена такая
гаупая бькла. чтобьї позволила при себі смани-
вать євое ро деніе п сльша. какь зтоть плуть

ее уговариваєть, чтобьі отошла молча 7
Шпак. Точно бмло отойти молча. Вм не

знаєте, Фенночка, отого человіка...
Фенна. Какь не знать: зто плуть преествен-

нь!
Шельменко (на бік). Як у-в око уліпила.

Мабуть вона відьма!
Шпак. Что правда, то правда: плуть: по

отв взялася мні помогать п, надіюсь, капитана
проучить.

Фенна. Охь. не вбрьте ему, душечка: онь
даже п ваєь проведеть. Короче всего, прикажите
его прогнать п чтобм онь не силь и близко
подходить кь нашему двору.

Шпак, Зтого, маточка, нельзя едБлать; я сь
нимь веду противь капитана питригу, слідова-
тельно Шельменко миб нужень. А вась. Фенночка,
прошу, что ни будете ельшать пли видіть, не
вмішивайтеся не В» своє дбло.

Фенна. Зто преудивптельние порядки вьіхо-
дять! У матерп хотять похитить ея утробу, и
она не должна мБшать! Вь, Кирило Петровичь.
хотя й мужь мой повь десять разь умибе меня,
простої бабі, ло я Вамі» однаждь навсегда ска-

  

     



оби

 

  
жу, что онвась обманеть, какь дваждь два --
четьре. Не сь вашимь умомь отого не видЬть.

Шпак. Не сь вашимь же умомь, Фенна
"Степановна, дблать миб наставленія. Я все пред-

- овидіаь, разочиталь, устролаь и никому не вбрю
больше, какь Шельменку. Пдите, маточка, кь сво-

о ому ділу и своймь вмібшиваніємь не мішайте
мні.

Фенна. Прекраєно!.. Благодарю вась, Ки-
рило Петровичь! Заслужпла двадцатилітнею мовю
сь вами зкизнію, угождая п покаряясь вамь во
всемь, заслужила, что меня міняєте на пришлена,
бродягу, мошенника, плута.. Огь вашего ума
нельзя бьшо ожидать такої мні пощочиньх.

Шельменко (на бік). Кусь, кусь. кусь, кусь!
Шпак. Охь, Фенна Степановна, пожалуйте,

не досаждайте мні своєю горячностію. Дайте миб
- рОкончить, п тогда пли сердитеся еколько вашей

душі угодно, или будете мні благодарить.
Фенна. Я вамь и такь благодарна,

дали мні, ціну. Богда єсть у вась какіє замьісль!,
почему мий не скажете, мні, другу вашему по
закону и по сердцу?

Шпак. Я хблствую осторожно: нужно, чтобьї
все ббіло вь тайні...

Фенна. Такь!. я стала у вась и болтунья,
- но беземьленна, и безтолкова чась оть-часу

уче. Благодарю вась! Оставайтесь же себі сь
Шельменкохгь.. Заслужила честь». блатоларю вас.
премного благодарю.. (Віджодить в великім гніві.)

Шельменко. Розсердилась, бачу, пані кріпко.
Шпак. Ничего, пересердитея да опять такая

же будеть. Мк разь десять вт» день овиман да
скоро миримея.
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Шельменко. А усе через того копитана, бо-
дай він счез! Я, ваше високоблагородіє, будучи
сказать. по простоті ось як розсуждаю: чіпляєть-
ся він до вашої панянкп У Згинь його голова,
віддайте вже її за нього; нехай і вам не докуча
і собі живе, як йому Бог дасть. Озьміть його у
прийми, та й мене з ним. Я б був у вас, будучи,
або управляющим над вотчинами, або що! Ска-
жіть йому, нехай вже бере

Шпак. Зтого ть мні не говори, никогда
сего не будеть. Во первьшь, у него кромі зпо-
летовь болбе ничего ніть, а вбдь мечтаєть какь!
Подлинно, на гропгь аммуницій, а на рубль ам-
биціп. А кто оньУ Скворцовь. Можеть бить,
предокь его торговаль скворцамп. А я Шпакь й
оть Шпака пропех Когда одинь яєновель-
можньй гетмань спдбть у Ляховь вь темниці,
то мой родоначальникь, пав усердія, приходиль
кь темниць п подь окошкомь у него пбль шпа-

комь, вь чемь онь очень пекусень беть. По

освобожденіп євоємь, гетмань даль ему большія
маєтности, шляхететво п гербь єв пзображеніємь
темничнаго окна п шпака сь разинутьмь ртомь,

то єсть ПОЮщЩиИМь. Такь воть откуда пронзошель

первьій Шпак, а я оть него вь прямой лпніп,
потомокь.

Шельменко. Так кудпож нам до вас рівняти
ся! Як небо від землі. Як я сього, будучи, не
знав, якого ви великого є роду, так собі з-дуру
й думаю, що ви шпак та й годі, аж ось воно,

будучи, що!
Шпак. Ть себя предлагаєшь вь управля-

ющіе; развб ть емнелишь что по зкономін?
Шельменко, Гм! Та чи є таке на сьвіті
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діло, щоб я його, будучи, не змислив! Я та був
собі по-переду волосним писарем.

Шпак. А! вірно напроказиль, что тебя вь
солдат отлали ?

Шельменко. О ні, ні. єй-же то Бо:
мене були такиї порядки, що у
дували. Аж ось ійшла команда; я як побачив їх
муштру, та так і задрижав, будучи. у службу.
Щоб вже мене просили усі пани, та й сам губер-
натор: не ходи, ПІельменко, зоставай ся з нами.
Так куди! Ніхто пе вдержить. Знайшли лікаря,
будучи, підмогоричили його, він ка: в нього,
теє-то, і чахотка і хальора, зовеїм немощний!
А я таки, будучи, уєїх розіпхав ускочив таки
у службу.

Шпак. Славной малой! Похвально усердіє.
Но вь службі, я думаю, отвьікь оть хозяйства?

Шельменко. Та не відвик! Як-би мені пору-
чили свою вотчину, гай, гай! чого б я, будучи,
тут не зібрав! Я віке бачу, як ває приказчики
обкрадають і усе, теє-то, занапащають. А як-би
в мене: усе б були, будучи. гроші, 30 всього
брав би гроші, і там гроші і скрізь бп, будучи,
гроші. Як-би пак приняли копитана у приньми,
то таке б нам було добро! Так кажете ж, що,
будучи, не можна.

Шпак. Ніть, обь отомь уже поне вопоми-
най. А воть чім мні услужи.

Шельменко. А кажіть, кажіть. Усе для ває
зроблю.

Шпак. Есть у меня сосбдь, пань Тпрунь-
кевичь..

Шельменко. Ось щотутечка не далеко живе
Знаю, знаю.

Шпак. А у него одна дочь..
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Шельменко. Та й хороша ж! Неначе гра-
блями уся твар подряпана. А сердита, так і міри
нема.

Шпак. До певіроятности зла: отець не
знаєть, что сь нею и дблать. Й по дбломь ему,
онь мой первбйшій врагь. Уговорп євоего ка-
питана, чтобь онь женилея на ней: разекажи, что
она п богата, п добрая п оразумная. Онь тебя по-
слушаєть: ть: ВБдь мастер балясьї точить.

Шельменко. Поздоров Боже дурнів, у усім
мені, будучи, вірють.

Шпак. Шзбавь же меня оть кашитана черезь
зту женитьбу.

Шельменко. Се-б то по писанпю: на тобі,
небоже, що мені не гоже. (Євміє ся.)

Шпак. Воть ть: умньй человікь, тотчась
поняль меня. Й сь паномь Тпрунькевичемь бо-
сте двадцати абть вь ссорб и терплю оть него
большія разоренія, такь бьі отоместаль ему, на-
вязавь такого сахара, какь Твой капитань, й
бьіть бьі єпокоень на счеть своєй дочери: да
капитану удружпав бьт зтакимь уродомь. По ді-
ломь бло бі обопміь. Поетарайся-ка !

Шельменко. Се так: ваша, булучи. річ до
діла. Нехай не бришкає. То не іо! Прирівняв ся
40 пана Шіпака! Добре отсе ж ви здумад
його. будучи, зараз одружу Тпрунькевнівною.

Шпак. Ти увидишь, какь я тебя за зто по-
благодарю. Придисказать обь успіх. (Віожодить.)

Шельменко (сало. Зроблю, зроблю. Що б то
менї за неволя старати ся
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ЯВА ШЕСТА.
Шельменкоі Скворцов.

Скворцов. Ухь, ть бездбльникь! Такьто
лі меня вьщдаєшь?

Шельменко. Шоб-го як, ваше благородиє ?
Скворцов. Какь же? Я злісь за деревьями

веб ельшаль, какь Тьі меня честиль й оббщаль
женить меня на какомь-то уроді.

Шельменко. Та се, ваше- благородиє, була,
р» насьмішка! Я вже пану ПІПпаку

уподобав, що ми стали з ним дуже великиї при-
ятелі. Він бреше, а я. будучи, й його перебрешу,
та так і подружнли, Я йому у-во всїм піддаю ся,
та такечки і зануздав його. Туй-туж, будучи.
віддаєть за нас панночку.

Скворцов. Не очень я надбюсь на твоп
увбренія; однакожь найдп случай єказать ба-
рьшині, чтобьї на одну минуту пришла кь пруду,
я ее тамь буду ожидать. Смотри же, спроворе.
(Віджодитьх)

Шельменко /си.м). Кат вас зна, за ким руку
тягти? Не послухати копитана, бити-ме, бити-ме
по воєнному: а помагати копптану, то мій при-
ятель, пан Шпак, як пійма та як заїде у Хар-
жівську огубернию (ноказуючи (на праву щоку),
а відтіля та у рожественський уїзд (показуючи
на ліву току), та кинеть-ся (схвативши себе за
волосе) у волосне правлениє, та (нагнувши ся йо
землі) потягне у нижній земський суд, Та наго-
дує буханцями (показує як будуть бити то бо-
над), а далі на закуску ще товчениками при-
поштує, так тогді зовсїм біда бідному Піельменку!

чи, бував,

 

 

  

 

   

  

  

 

    
   



 

та викручував ся, а тут кого треба -- облурю
та, по пиєанию, скажу гопки, як впекочу.

ЯіІЯ ТРЕТЯ:

ЯВА ПЕРША.
Опецковекий і Шпак спдять на лавці.

Опецковский. Ніть. государь мой Кирило
Петровичь, ніть! ві не сь той точки емотрите

ропепекую политику: потому что, вь раз-
деній реставрацій, дБло Карлпетовь есть дБло

мое єправедливоє ; п я давно говорю, зачімь
Европа лремлеть? Веб лолжни вооружиться, веб.

Турки п самь Алп-паша. поштти противь
Хрпєтиносовт.

Шпак. Жаль. Осппь Прокоповичь, очень
ль. даже прискорбно. что вьі зто предприни-

маєте противь бблнькь Хриєтиносовв, а пув
лза такь хорошо пдуть. Вь М Московекихь Ві-
домостей прошедшаго года, на которомь я оста-
новилея, Хриєтинось: такь єтавно- разбили Кар-
апестовь! Ш хотя п еказано, что зто еще тре-
буєть подтверіжденія, но славное сраженіє во
пграно.

Опецковский. Уливляюсь вамь, Кирило Пе-
тровичь. какь можно такь читать газетьі? Вм
ихь читаєте по прошествій года. когда уже, вь
разсужденіп реставрацій, Европейскай политика
далеко уйдеть п настоящеє сдблаєтся прошед-
шим.

Шпак. Читая по прошествіп гола веб но-
мера вмісті, я пмбю полноє наслажденіе знать.
чіммь какое обетоятельство кончотея. Напримбрь:

 

  

  

 

  



    

кромі» военньхь сраженій, я люблю слідовать за
семейньми ділами Европь, и воть читаю, что
такой-то принць женилея: п пока вв, Оспгь
Прокопович, мучитесь десять міеяцовь нен:
вістностію, я вь тоть же вечерь узнаю, чімь
его молодая супруга разрішилася и кактзов)
новорожденног.

Опецковский. Я слідую только за политп-
ческимь равновісіємь Европь, п сидя За мопмь
бюро, ясно вижу, какь, вь разсужденії реставра-
цій, Англинекіє министрві дбіствують єовеїмь
не впопадь п часто против монхь предположе-
ній; но я пхь пногда извиняю: они народь
коммерческій п емотрять на ЮЕвропейскую поли-
тику єовеївмь сь другой точки, нежели я. А до
женитьбь  принцовь п режденія ихь дітей я
вовсе не касаюсь; женись они на комь хотять,
у меня есть діла поважні.

Шпак. О нбть, зго пріятно отгадьвать. Пя
вамь, Осить Прокоповичь, разскажу пресм'бшной
анекдоть. Мью бьшли задушевнье пріятелп сь Де-
мвяномь Омельяновичемь Тпрунькевичем»ь. Когда
возвратились во Францію Бурбонь, я принялея
смокивать невісту герцогу Беррійскому п, по
политическимь видамь, предназначать ему прин-
цесеу Аветрійскую, какь онь женись на Неапо-
литанской! Я. по обьчаю, ожидая  нетеченія
года, газеть не читаю п не знаю ничего: какь
Тирунькевичть пріїзжай ко миб, и долго подшу-
чивая надо мною, обьявиль, что принць уже
женился. Меня такь п взорвало! Слово за слово,
сь Тпрунькевичемь разсорилея, п» воть сь 15
тода вь непримиримой вражді. А какь дБло с0-
ебдекое, то у нась и завелись процесеь. П ві-
рите, Осипь Прокоповичь, или ніть, а у меня
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сь нимь вь одної гражданекой палаті девять -
тяжбь. Нанпмаю повіренньхь, шлачу разходьї
ужаснье! Да воть п еще новое начинаєтся: по-
биль у меня тринадцать гусей, якобкі онвьібллт
у него десять десятить овса. Сльханнов ли ото
діло? П такь я пу на немь за самоуправство,
а онь отьокиваєть за побой ювса. Завтра будеть
большоє слідетвіє, чья везмоть. Ни я нашель
чізмь дружку насолить: юнь у меня постраждеть
вь семелетвб: єкоро-єкоро черезь дочь будеть
плакать.

Опецковский. Конечно, несогласіє мибній,
вь разсужденіп реставрацій, діло не бездільног.
Меня ве подобную досаду приводять ді по
Европейской политикі. Я, спдя за євоймь бюро,
ясно вижу, что Европа худо раздблена, йоудо-
ваяюсь, что никто отого не видить. Я ймь
открою глаза: плань мой готовь, Но нельзя его
пропзвесть, пока Карлистьі не возвратять себб
Мадрита.

Шпак. Скажпте дучше, Осить Прокоповить,
пока Карлисть не єтнимуть Христиносамь при»
наллежатого Малрита.

Опецковский. А почему он пмь принадле-
жить. позвильте спроспть у вась, Кирило Петро-
вичь

Шпак. Потому, Осппть Прокоповичь, что
Малрить столища, да еще й Гинпанская, а Хри-
етинось: Гиштанць.

Опецковский. Но Карапеть: больше Гошлан-
шь, чідгь вант Христпноск.

Шпак (зірваєшись з гнівом). Кто такь ду-
маєть. теть дуракь.

Опецковский (такожзірвавшись). На чей вм
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оте счотьговорите, Кирило Пегревтгь? Позвольте
вась спросить. З

Шпак (з великим мкаром). На счеть тьхь
дураковь, которьіе говорять, что Карлистьо болбо
«Тишпаниь, нежели Христиносьг.

Опецковский. Я, я зто говорю п говорю, что
ваши Христиносьі глупьо как» мериносьі: такь по
вашему п я дуракь?

Шпак. Какь вамь угодно принимать, а я
товорю, что ті; дураки, которьте мьслять подобно
вам.

Опецковский. Какь вьі можете, какь смбете
меня ругать вь євоємь домі! Я вань гость п
пмбю право на ваше уваженіє!

Шпак. Такь вь, прібхавии вь гости, не
заводите безпорядковь, конхь я терпіть не могу.
Какь п вьо смбете  поддерживать Карлистовь,
копхь я ненавиж Ви знаєте, что я люблю
травду п они для чего вь світі не слблаю без-
честнаго діла.

Опецковский. а развії я противь правдьі
тлу? Мое мибніо спльное п справедливос... хм,
хмь! Счастіє ваше, что я не тбмь занять, я бьі

.  вамь показаль себя, пожаловавиись на вась вь
о безчестіп: но, вь разсужленіп реставрацій, отло-
. ожимь спорь нашь до другого времени. Теперь.

Кирило Петровичь, успокойтесь, п опять по-прія-
тельски поговорімтьо томь, за чімя, не пміві

по возвращеніп моемь пзь Петербурга, єть вась
посішщенія, самь прежле прібхаль кь вамь, и
зачізль просиль вась вьтти вв садь поговорить.

Шпак. Обо всемь готовь п могу говорпть
равнолушно, но не позволю порицать Христп-
носовт.

Опецковский. Отложимт, паблюденіе за Евро-
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пейскою шполитикою п примемея за  семейнья
діла. Я предваряль вась, что привезу родетвен-
ника моего, Тимофія Кондратьевича г-на МЧопуць-
ковскаго, вь женихи кь любезнійшей  дочери
вашей. Вь его виділи, что же кажете?

Шпак (все з неожотою). Разві, можно по
наружности судить 0 достопнетвб? Я мало что
его видав, но должень знать, кто ть ш что
пміеть 7

Опецковский. Ну. полно же горячиться, слу-
шайте меня внимательно. Онь службою своею не
можеть похвалиться чрезь начальство, всегда его
тБенившее, но онь вь отставкі губернекій секре-
тарь, ввьіборьі пдеть, 270 душвь одномь селі;
а каковь онт.

Шпак. Фамилія его... Лопуцьковекій.. что-то...
не изь новьіхь-ли?

Опецковский. Помилуйте меня, Кирило ШПе-
тровичть, какої вамь лучше Фрампліп? Ніть, зта
фамилія у нась изь первьіхь: моя жена пзь зтої
Фампліп. А о умі п прочихь его епособностяхь
можете судить сами; воть ок», какь нарочно,
кь намь пдеть!...

 

  

 

ЯВА ДРУГА.
Ті самі і Лопуцьковекий

Шпак. Какь вамь кажется наше мЕстополо-
женіе, Тимофій Кондратьевичь У

Лопуцьковский. Зто прелесть! Когда я вь
82-мь году вояжироваль изь Чернигова вь Во-
ронежь, то, пробзжая вашу деревню, любовалея
вашею природою и кое-что отмбтиль Всвоем»
журналь.

Шпак. Вь ведете свой журналь?»
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Лопуцьковский. Ежедневно п со всею по-
дробностію. Записьтваю, гдб бьшль, что видав,
сльшаль, сь кбмь что говориль п даже ми-
лить.

Шпак. Зто, лолжно бить, полезно?
Лопуцьковский. Прелесть как» лолезно! Во-

образпте, что во время моего вояжа вь Во-
ронежть, на обратномь пути вве Черниговь, я.
заглянувь вт мой журналь, напередь знать, гдб
буду ночевать п что най;

Шпак. Ви только кь Воронежу
путешествовать ?

Лопуцьковский. Ніть; я пре
не кь Воронежу, а вь самьй Воронежь, на Дво-

- рянекую улицу, а нотомь уже вьгбхаль изь Во-
ронежа обратно вь Чернигов». Туда я єділаль
645 версгь по вв обратньй путь столько же
точно.

Шпак. Не по дбламь ли службу бьить вашь
вояж?

Лопуцьковский. Никакь ніть-сь: я на лицо
никогла не служпль, а вояжироваль я -- чтобьт

аюбоваться природою; я очень люблю природу,
а особливо различную.

Шпак. Вь деревні 4«(зашшимаєтесь хозяй-
ствомУ

Лопуцьковский. Занимаюсь п устропваюего
шо новой методі, сльппанной мною одного
пробажаго на пути, когда я вояжироваль вь Во-
ронежь. Метода очень хороша, но я ее не поняль
и часто ебиваюсь.

Шпак. Какь великь доходь вьо полу-
часте?

Опецковский. 0, Тимофій Кондратьевичь
ммбеть отлично устроенное хозяйство, такь что,
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вь разсужленій реставрацій, примібняя состоявіе
ньнішнее ЮЕвропейской политики, То я.. когда
нибудь ясніе вамобьясню.

Лопуцьковский. Олобренньй лестньіми отавіз
вами почтенньшь єосбдей, я хочу упрочить свое
состояніе вь собственньй свой родь, п для того
хочу  послідовать великому закону євященної
природі...

Шпак. Какое же ваше наміреніе, если можно
отерить

Лопуцьковский. (). конечно можно й даже
должно. Наміреніє мое ес то есть... послідо-
вать природі... которая сама живеть...

Опецковский. Дозвольте мні войти в до-
вольно затруднительноє ваше положеніе п обь-
яснить все дБло. Когда вь Европейской политикі,
вь разсужденій реставраціп, зам'Бчона бела шат-
кость, тогда вь англинекомь парламенть не помню

жакой-то лорль пройзнесь спльную річь, вь ко-
тороїй ясно доказалось. ЧТО... что-то такое... не

вепомню предмета річи.
Шпак. Скажите только, вь какомь зта

річь напечатана п на какої страниці, то я ев
тотчась найду п прочту самь. Я охотибе читаю,
нежели слушаю.

Лопуцьковский. Но кажется вк отстали ть
матерій, кь невьгоді моей.

Опецковский. Ясовсбмь не отетать, а только
сдблаль маленькій приступь, какь п должно ВБ
каждомь политическомь предмет, потому что, ВЬ

разсужденій реставрацій, не будеть тогда поли|
тичеєкаго равновісія.

Лопуцьковский. Я ваєь прошу обопхь поз |
спіипть моймь дбломь: вась -- пересказать. З
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са вась -- ввієлушать шо екорбе соглаєються ша
мое желанів.

ФОпецковский. ШКажется, я  довольно  обт-
ясниль.

Шпак. Какь ясніє пе можно; я все поняль.
Р Лопуцьковский. (лідовательно, что же я
усамшу7

Шпак. Ст моей єї
ріншительнаго є:
свое правило; мое такое: веї діла дод

дать впосліьлующемь порядкб: теперь я читаю
тазеть: за весь прошедшій годь поночімь по-
сторонньмь не занимаюсь; окончивь пхь, я зай-
мусь вашим» предложеніемт.

Лопуцьковский. М, вояжерь, любимь во-
всемь спішить, дабьі вмшграть время, потому что
на опт, извістно -- время всего дороже, по-
тому я просиль бьо поспбшить и вь рішенін
моеїї участп...

Шпак. Воть пдеть жена моя; мні нужно
знать ея мибніє.

   

ничего

 

рон, я ме могу
     

 

   

 

 

  

ЯВА ТРЕТЯ.

Ті самі, Фенша Степановна і Аграфена Семеновна.

Шпак. Время прекрасное! Вм очень хорошо
вздумали, что вьийли логулять вв садь.

АграФена. У нась вь Петербургі вь ото
время обвікновенно прогу. но Ото не
сТтиій садь!.. Ахь, какая разница!.. (Відводить
мужа ї говорить єму тисо) Я мучена, мої
ддругь! Вообрази, что хозяйка меня п теперь
также назвіваєть, какь до моей побздки вь Пе-
стербургь: Горпинка! Ах, какай малороссіянка!

    



 

Опецковский. Но... обращаясь кь Европей-
екой политикі, мьі находимь, что Англлчане --
впрочемь народь коммерчеєкій -- вь разсужденій
реставрацій, весьма часто, даже и королей свойхь,
зовуть полупменемь.

Фенна (котра тим часом говорила тижо
з своїм мужем). Помплуйте меня, Бприло Петро-
вичь! Я вамь не наудивляюся! П хотя вві меня
сейчась убейте, такь я не возьму вь толь: какь

можно человьку сь вашимь умомь не обсудить,
что замужетвомь дочери должно сившить» Развб
хотите, чтобм мії віжь плакали? Сь чего вамь
взлумалося отклальтать? 9то Богь знаєть что!

Шпак. Но я думаль, что для приличія...
Фенна. Какія туть приличія, Богь сь вами!

Одумайтесь, пли лучше никогда ни 0 чемь не
думайте: а то какь станете обдумьівать, такь ї
пспортите все дБло. Зто уже не впервое! Саб-
дуйте лучше своему благоразумію, да вспомните
п себя: сь перваго вашего слова батюшка п по

рукамь ударить.
Шпак. Такь хорошо-же, я его єведу сь При-

синькою, пуєсть они обьяснятеся, какь, помните,

помьо сь вами, мато ?
«Фенна. Да, зто не дурно. Однимь словомь,

дьйствуйте по вашему разсудку.
Аграфена. Кирило Петровичь! У вась кро-

мб зтого сада ять ничего" болбе для гулянья?
Фенна. Какь ніть? а помнишь, Горпинка,

  

  

пасіку, гдбомьі єь тобой, еще какь дБвками бьіли, -
вь бочечки качалися?

Аграена. Чрезь столько лбть, кажется,
можно все забьтть. нась вь ПетербургБ на-
противь: єколько мість, садовь, острововь, таб
можно прогуливаться !
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Лопуцьковский. Когда я вь 32 году вояжи-
роваль шпзь Чернигова вь Воронеж», то на до-
рогів однаждь, любуясь природою, нашель одно
місто для гулянья восхитительное, рениксь, насто-
ящій земной рай!

Аграфена. Но вірно веб не то, чтд у нась
вь ПетербургЬ Невскій проспекть! 5, Невскій
проспекть!.. Я здісь даже подобнаго ничего не
вижу.

Опецковский. Петербургь п тімь хоропь,
что у вась вен Европейская политика передь
тлазами. Когда бьвало я, сидя за своймь бюро,
обсужу, вь разсужденіп реставрацій, положеніє
Европьо й потомь віду вь кондитерскую, то
напередь уже знаю, что написано вь газетахь п
журналах.

АграФена. Апрапо, Фенна Степановна, ВБІ
получаєте ка урналь?
«  Фенна. Не знаю, душечка Горпинка. Я по

зкономій ничего не знаю; гдб миї бабі вь уто
вмішиваться ! вебмь завідьваєть мужьк.

Шпак. Я получаю только Московекія Відо-
мости и читаю пхе по прошествій года, за одинь
разь. Журналовь же не могу читать; тажь вічно:
продолженіє впредь, -- п ожди конца цільй мі-
сяць.

АграФена. Ахв, какь можно не читать жур-
наловь! Шзь нихь біо вм узнали, что уже стро-
жайше запрещено говорить й писать: »сей п
онБій:, ш что даже п друзей нельзя назьвать
полупменемь. (Тихо до мужа) Каково ?

Опецковский. Хоть бе вь Ангапнекомь
парламенті.

АграФена. Какь вк обь зтомь думаєте,
Фенна Степановна ?

  

  

  



 

Фенна. Я думаю, душечка ТГорпинка, что
какь-то умудряєтся свбть все больше п больше,
такь что п Господи!

АграФена (на бік). Она п овь Петербург
не образовалась бі.

Лопуцьковский. Когда я вояжпроваль вь
Воронежь, то придумать, что мьі напраєно 30-
вемь себя по шмени п отчеству: яміцики зовуть
другь друга полупменемь поне встубчають замі-
шательства.

Опецковский Европа, вь разсужденій ре-
ставрацій, вся зоветь себя только по (рамплін,

Аграфена. Не ми, мой друг». благодаря
Бога. живемь не вь Европі.

Опецковский. 0, конечно: у нась віжалй-
вость совеїмь на другой єтепени. Вь послідній
разь бьшности моей вь Петербургі...

Шпак. Разві вв не вь первьій разь ньінче
бьап вь Санклетербургь?

Опецковский. Н... н тБть, но.. когда я
теперь. то есть, вв лослбдній разь бьшгь Ввь Пе-
тербургБ, то похвалюєь важмь на счоть вбжливаго
со мною веБхь обращенія. Даже при знакометвб
моемь сь господами мпнистрами...

Шпак. Такь вм познакомились п єв гоепо-
лами министрами? "Что, каково пхь обращеніе сь
нами, провпнціалами 7...

Фпецковский. 0, превбжливоє, преласковог!
Бьвать я у нихь, правда, не бьіваль, но ветрі-
чаясь сь ними, свидітельствоваль имь своє поч-
теніе уважительньмь, со снятіємь шляшь, По-
клономь: то вЕрите ли в, Кирило Петровичь,
они мні всегда вБжливо откланпвались, даже п
не зная вовсе, кто я!
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Фенна (до мумжеа). Знаєте, душечка, что?
ЧИмь намь ять й ничбмь не заниматься,
такь не приказать ли сюда, для-ради скуки, поз

дать черо-нибудь закусить? Яншницу, творогу со
| сметаною, цьшлять жареньхь, грибковь на ско-
| бороді да сще чего нибуль?

    

  

 

  

 

| Аграфена. Ахь, мой милая Фенна Степа-
човна! Еще часу ніть, какь мьг отобблали. БКакь

9 можно?

 

Фенна. ІП, душечка Горпинка, что за ечотьт!
У нась вь деревиб все своє, не купленнов. При-
кажете? тотчась изготовять: у меня кухарка про-
ворнан, п горяченькое подалутгь. Такь, перекусить
пока до полдника.

Аграфена. Фи, какзто можно? у нась вь
Петербургдаже п не пнають. Воть пдуть
кь намь дівиць. компаній наша умножитея, да
п Тиморею Конлратьевичу будеть повеселію.

Лопуцьковский. Ми, вояж?рь, должньо при-
викать кь одиночеству. Во время моего вояжа

о вь Воронежь я по одинь не скучаль; правда, я
| тогда не бьіть влюблінь. (Вздихає.)

Аграфена. А теперь?
Лопуцьковекий. Пі-п-шчш!

 

 

   

  

 

- ЯВА ЧЕТВЕРТА.

самі, Прісїнька і Евжепії.  

Евжені. Воть галі наши машермерьі! Ми
вась. мащермерь, пскали по всему саду.

АграФена. А мм сюда прямо вьшли пзь
дому.

Евжені, Ахь, машермерь! сколько злбсь пре-
леєтньхь видовь! Мо сь машерв Присинькою
наша одно прероманическоє місто, тре сютербь!

|. твори квіткп, п. 20
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Вь одномь романі я читала описаніє течнохонько.
атого міста.

АграФена. Какія здсь могуть бьть рома-
ническія М ! Посмотрбла бьо ть овь Петер-
бургі: тамь у нась на каждой улиці везді встрії-
лишь роман.

Фенна. Надо думать, что зто пмя модноє,
жогда везді ветрічаются.

АграФена. Ахь віть, не то. «На бік) Я
сь дней теряю (всякое терпіні! (До дочки)
У нась вь Петербурголпнь Невекій проспекть
стопть лучшаго романа вв четьрехь частяхь.
Забсь ть: подобнаго никогда не увидишь!

Евжені. Пуркуа же вв меня не взяли сь
собою 7

АграФена. Ть прошлаго года бьіла єще такь
мала, а туда дітей не возять.

Шпак (ноговоривши тихо з оюінкою. до 0-
пецковского). Я  нахожу  приличньмх  оставить
здісь молодьхь людей изьйснитьси межлу собою.
Предложите вашей супругі п дочери итти гулять,
а вамь не угодно ли со мною посмотрбть мой
овчарни У

Опецковский. ШПогрудитесь, Фенна  Степа-
новна, похвастать моей жені вашимь птичБимь
дворомь, гдь кормятся зти жпрнья гуси, кото-
рьми вв онась за обідомь обкормили. А ме сь
Кирнаомь Петровичемь вглянемь на его Гиш-
панскихь овець, поя тутже, кь річи, докажу
ему, что, вь разсужленій реставраціп, діїствія
Каралнстовь правильне, чьмь Хриєтпносовь.

Шпак. Посабдетвія п уть. что Хриєти-
носьі вь военнькь дЬйствіяхь пекуснбе Барли-
стовь. (Межи тим оба віджодять)

АграФена. А ві, молодой человікь, остань-

  
 

   

 

 

 

 

    

  



   

ЕН

тесь при дбвицахь и оберегайте пхь єть веб
непріятностей. (До  Лопуцьковского тижо) Мьі
ваєь нарочно оставаяємь, даємь вамь случай
обьясниться. (До очки тижо) Побудь єв ними
немного п оставь их» одних. (До Фенни Сте-
тановни) Ну, моя милая Фенна Степановна. ве-
дДите меня. куда вам'ь угодно.

Фенна. Я вась сначала поведу, гді у меня
доять коровь, а тамь -- гдб заширають телять:
потом', осмотримь курв, гусей, утокь, насблокь,

цьплять... (Віджодять,
Лопуцьковский (голосно вадижас).
Евжені. 0 чем ві, Тимофеї Кондратьевить,

вздьхаєте, или о комь?

Лолуцьковский. Нип о комі пони о чемиь:
каст, какь жарко.

Прісїнька. Такь не угодно ли вамитти вБ
комнату отдохнуть?

Евжені. О ніть, нбть, не уходите. Я знаю,
ву земе дю рлерь: я сей чась нарву вамь от-
личньхь. ФРесте юнь пе псп. (До Прісіньки)
Фкспре.

Прісінька. Пойдем, вмісті нарвімо.
Евжені. Ніть, машерь Приспнька, тм по-

буль сь моншеромь кузиномь; я могомь воро-
чусь. (До неї тижо) Моя машермерь приказала

оставить вась однихт. (Поспівуючи вибігає.)
Прієїнька (ни сік). Что зто такое? не для

обьясненій ли меня сь нимоставили 2
Лопуцьковский (на бік). Й такь. мив

должно  обьясняться вь любви. попробуємь.
(Каніляс) Позвольте вась обезпокопть.. вопросом:
пзволили вьі бить вь Воронеж7

Прієїнька. Ніта-сь.

 

 

 

миу
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Лопуцьковский (иіджодячи бклизніє). А... шз-
волили ли бьть вь ЧерниговьУ

Прісінька, Нгь-сь.
Лопуцьковский. А я п тамь бкюлть.. (На

бік) Что же мні теперь говорить Такь вм,
стало, нигді не изволили бмть У

Прісінька. Нигдб.
Лопуцьковский. Зто прелесть, удивительно..

А... не пзволите ли желать проїбздиться.. туда...
пали оттула 7

Прієїнька. Ніть, не желаю.
Лопуцьковский. Такь.. можеть бьіть.. чего

другаго желаєте 2
Прісїнька. Ничего пе желаю.
Лопуцьковский (на бік). Отріжу примо, да

поконешць. (До неї) Позвольте вась спросить: не
лзволите ли желать ВБІТТИ замужь 7

Прісїнька. Также ніть.
Лопуцьковский. А.. еслибьі.. за». За меня?
Прісїнька. Также ніть.
Лопуцьковокий.А... еслибьі я бьшть вь вась..

ваюбаєть У
Прісінька. Все также ніть.
Лопуцьковский. Какь же ото

зваши сказали мні, что вьі пойдете!
Прісїнька. Родители могуть меб приказм-

звать, но я буду плакать п омолить, чтобьт не гу-
били меня п не лілали несчастною.

Лопуцьковский. Да нечто я тирань или не
хорошгь собой, что вві за мною должньг бьїть не-
ечастною? Зто ужасно єльшать!

Прісінька. Не найду єчастья, а зтого уже
много!

Лопуцьковский. А почему же не найдете?
'

  

 

 

 

   

 

  

 

    

 

а родители
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Я вамь доставаю веб: поїбдемь вонжпровать вь
Воронежь.

Прісїнька. ШПозвольте мні; такь же прямо

   

отвічать, ть вій меня спрашиваєте: Ві мні...
че прави? -

Лопуцьковский. Ото, кажется, на отрізть.
Прісінька. Прошу не сердиться за мою

«пренность.
Лопуцьковский. Какь не сердиться? Нала

ь ость досадь. Ото, азь, отказь. (На
пятнадцатая невіста отказала. Ото
ь досадно! Пойду думать, что мні

свь такомь положеній ділать. (До Прісіньки) Про-
щай, непреклонная, на вБки ! (Відходити»)

Прісінька (сама). Что-то мні будеть теперь?
Хоть что хотять, а не пойду за него н ни за
жого, если не за моего мплаго Ваню.. Ума не

у, что ми ббдноп дблать?

   

     

 

  

ЯВА ПЯТА.
Прієїнька і В

что, машерь Приєпнькі

жені.  

 

таб же

  акой женихь?
Евжені. Мой монщерь куз

безь обьисленія ушеть, оробіль
ка. Ніть, оть веб проговориль.
Что же ть єму отвбчала У

Прієїнька. То, что чувствовала.
Евжені. Ш вірно отказала 2
Прісїнька. Кажется.
Евжені. Ахь, какая же ть, машерь! Пуркуа

ть зто сдблала» Твоя машермерь будеть сере
диться.

ьо Онь видно  
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Прісїнька. Она отого ожпдаєть. Пзвістна
причина, почему я за него не пу.

 

   

  

Евжені. вірно ть, машерь, юнь пе
амуре Комса? Ах. открой миб євою тайну!

Прісїнька. Ото уже не тайна, многіє зна-
ють.

  Евжені. Не заєїдатель ли. что кь Ннамь
яздить? Такь ть моб риваль.

Прісїнька. Буль покойна. Капитань Скворе
ов

 

аковь

  

Прісінька. Огличний, примбриьй изв мо-
лодьхь люде и какь онь любить меня. п
какь я...

Евжені. Какь лосадно, что у нась в де-
ревні не стоять воєннме! П онь уже открьилєя
теб7

Прісінька. Ш просиль рукпо моєй, но ому
отказали.

Евжені. Почему 7
Прісїнька. Пот что онь бідень.
Евжені. Что же ві предпринимаєте У
Прісінька. Умереть, но не пзмбнить дру:

другу. Конечно, онь упрашиваєть меня біжать.
но я на зто никогда не рішує -

Евжені. Ахь. машері Присйнька, почому же
не согласиться? Комсе жоли: вьіходишь екрьтно
оть вебхь чрезь саль, лупа освбщаєть твой путь,
ть дрожишь, пугаєшься всего: онь вьіскакиваєть
изь-за дерева, ТЬІ даєшь вь обморокь и на его

руки," онь тебя безчувственную несеть, сажаєть
вь коляску, ві скачете, вБичаєтесь.. Ахь, какь
ото весело! Й тебб даю монь пароль, что если
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миї кто предложить біжать, й тотчась соглатусь

и уйд)

 

ЯВА ШЕСТА.
Ті самі і Аграфена Семеновна.

Аграфена. Уфіуь!.. зальхаюєя совеїмь. Ну,
на что Зто похоже, вь саммії жарь ходить такь
долго! Ничего не осталось, чего біо мьі не пере-
емотрбап: но курь, по наєбдокь, п овее ото в

ужасномь одно ють другаго рахетояній! НБгь.
у нась вь Петербург зтимь не занимаютея.
"Теперь пошла еще ємотрбть евопхь утять, но я

е не могла итти за нею, хотя говорить, тамь
большая тінь п можно бьі отдохнуть.

Прісїнька. Мамшнька моя большая охотница
до всего зтого п у неє все вт поряд

Аграфена. П пуєть будегь вь порядкі, но
зачізмь же мучить другихь, воля такь далеко п
показьквая всю зту гадость? Апрапо, обьяснялоя
ап ось вами Тимофій Кондратькчт, п какої отвбть
получиль?

Евжені. Шмажине, машермерт, что моя ма-
шерь Присинька не можеть ввтти за моего ку-
зина; но она пмієть кь тому єпльную причину

Аграфена. А. ото вірно особенная любовь?
Понимаю. У наєь вь Петербургкаждая хорошо
звоєпитанная дьвица, нап п замужняя дама, пмб-
еть особенную любовь. Вь обществі, кь кото-
рому я вь Петербургь принадлежала, зто вообще
принято.

Евжені. Ахь, мон милая машермерь! Уго-
ворите ея машермерь. чтобьі она не разлучила
двухь страстно любящихся сердедь, п пуркуа бь
шт не соєдинить У

 

  

    

 

 

   

  

 

 



сво 7 ЛЮ
Аграена. Но кто же зто такой, кого она

любить У Не предосудительно ли будеть? Правда,
М озто ньіньче вь употребленій.

Прісінька. 0 ніть. ніть! Я никогда не заз
буду. чьмь я обязана себб и родптелямь.

Евжені. Я бь вамь вь короткихь словахь
все разсказала. но воть пдуть наши моншерцерн.

а при нихт нельзя.

    

 

ЯВА СЕМА.

Ті самі, Опецковекий і Ншак.

Шпак. Воля ваша, Оснпть Прокоповичь, пзь
чего вві зТе все заключаєте? Мпнпстрь: королевкі
Христини веб преумньме люди: я изь прошло-
годнихь газеть виділь, что онп очень наблюда-
ють ей пользм.

Опецковский. Шзь прошлогоднихь газеті
А вьі того не знаєте, Кирило Петровичь. что ве
зти умине министрьт суть карпкатурьо день. то
есть.. креатурь донь Карлоса, по они запутьіва-
ють королеву зто я. єпди за мопмь бюро. ясно

Я удиванюсь вамь. какь можно читать га-
ть чрезь годь: й недблю не читавши, тотчаєь,

вь разсужденій реставрацій, упуєтить нить Євро»
нейской политики. Стало бьіть, вамь не пзвБетно,
что король Греческій женился и на комьУ

Шпак. Женплея ли пли нть, не знаю, но
знаю навірног, на Ком онь женитси.

Опецковский. А на комь бь, по вашему
мнбніюУ

Шпак. Ск:
рецкаго султана.

Опецковский. Зто же оть чего, Кирило Пе-
тровичь 7 І

  

 

  

 

     

и не ошибусь: на дочери Ту-



Р о ВІВ

Шпак. Онь человбкь умньй, Кирйло Пе-
трових юнь Щ чтеть, ЧІ симь способом

сбединить дві враждующіє державь: туть же
христіянство.. по веб таки очень вьігодно.

ФОпецковский. Какь вм всегда смініно су-
дите, Кирило Петровичь!

Шпак. Пусть п смішно, Осшть Прокопович,
шо не глупо, какь...

Опецковекий.1:
Не какь й дп?

Шпак. Сами лись.
Опецковский. Воть вв опять на єсору. Жо-

нитьба короля Греческаго, вь разсужденій рез
ставрацій, діло не бездільное, и обь ней нельзя
будить такь легко, какь во судите. Позвольте
мні) оту часть разуміть больше: потому что я,
спдя за мопмь бюро, ясно вижу, что торгові
сношенія сь Европою.. то-есть.. в разеужденій
реставрацій. какь бьі вамь Сказать.. по равно-
вісію Европі. пужно знать послідетвія перего-
зворовт...

 

     

 

   

  ь кто, Гіирило Петровичь?

  

  

ЯВА ОСЬМА.
Ті самі ї Лопуцьковеклй.

Лопуцьковский. Послідетвія  переговоровь
самьшянепріятнья.

Опецковский. Какь и оть чего?
Лопуцьковский. Потому, что кто никуда не

| вояжпровал'ь, тоть ємотрить на нас.

  

| ЯВА ДЕВЯТА.

"Ті самі ї Фенна Степановна.

   Фенна (ше за кулісами (кричить). Ой
ой. кто вь Бога вбруєть!
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Защитите! (Виходить на сцену бліда, перестри-
шено. Муж і дочка кидають ся до неї.)

Прісїнька. Маминька. что сь вами?
Шпак. Что сь вами, моя Фенночка?
Фенна. (хь!.. насилу жива!
АграфФена. Зто петерпка. Скорбе гофман-

скихь капель, перья.. У нась вь Петербургі
зтимь Помогають вь пстерикб...

Фенна. Какая кь чорту нетерика! Я ее оть
роду не знала п понятія не пмбю.. Пришлось
бьло вь обморокь падать, да не знала, какь люди
падають, хоть убейте. не знала п не видбла ни
на комь обморока, такь я скорбе сюда побіхкала...
Охь!

Шпак. Да оть чего же ві, маточка, распо-
загали било вь обморокь упасть?

Фенна. Охь, душечка. Кирило Петровичь!...
Вм непреміінно должнь вьзвать капилана на
поединокь...

Шпак. Я... его на поедпнокь?.. Что вамь,
маточка.  зто вздумалось  посягать на жизнь

мою?
Фенна. Чтобь отометить за мою п за вашу

честь.. Виізовите его, душечка. непремЬнно: а

чтобь онь вась не убиль, такь вь нарочито
епрячьтесь подаліе, а людей тамь на мбеть по-
ставьте: онь только что придеть, а они чгобь
вьекочили п чтобь порядочно его приколотиат.

Шпак. Да за что же? Я все ничего не
знаю.

Фенна. Охь, какіє вь, душечка, непонятиме!
Онь обидблть мою й вашу честі

Шпак. Какь зто? разскажите, когда можно.
Фенна. А воть какь. просто, вакт обьшкно-

венно  обижають честь. Я  пошла  посмотріть
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  - утбнковь на пруді, а тамь такая ті
стьхь дереввевь, что сь труломь можно разгля-

- оділь.. Воть я ничего не видала. хоть сей част
| убейте меня, нпкого «формально не видбла, п
| только что переложила руку чрезь  плетень,

 

чмобь оттуда отпереть калитку, какь вдругь каз

  

  Прісїнька. Ах
Шпак. Нуте, капитант.. п что онь?
Фенна. Спділь за плетнемь в» куєті

-  черевь плетень схватиль...
| Шпак. Нуте, нуте!

Фенна. Схватиль меня за руку ї начал»
страстно щіловать... потом...

й Шпак. Потомь.. Нуте, маточка, уйгь дорї-
змвайте1...

Фенна. Охь!.. язмкь не поворотитей дого-
зваривать. Вообразите, лушечка, за плетня ці»

- ауєть мою руку й потомт. началь гово-
- рить мні) любовнья річи й такь єладко улещаль
- меня, чтобіі я сь нимбіжала...

Шпак. Вьо же, маточка, что на зтоУ
Фенна. Самл можете посудить, каково ми

бвло веб зто слушать. Благодаря Бога, во весь
- мой вікь никто не обьявляль миї любви, й вь

двадцать лбть нашей супружеской жизни никто
| меня не привлекаль кі. невірности мужу, а Туть

такой молокосось вздумаль!
й Евжені (тихо до Прісі
| зто у тебя сь нимназначено бідло свиданіе ?
і Прісінька. Ахь, такь точно; онменя убі-
- ождажь придтй кь пруду, но я ве? не рБиалась.
і Шпак. Что же вк, маточка, єдБлали, какь
| віслушали его любовния рбчи?

и
 

   

   

 

  
     

  

   ки). Вібрно, машерть

 

Фенна. У меня такь н захватило духи»..



о Вів

Евжені. Зто обмкновенно бьщваєть, котла
таєшь обьявленіє любви.
Фенна. Не могу кричать: онь держить руку,

не могу калиткпо отпереть: наконець какьсто
собралась сь єплою, руку вьірвала, калотку ото
перла. крикнула п бросилась кь нему сь кула-
ками. Онь туть какь увидбль уже меня, какь
завкричить: ахь. какь я ошибея! п бросплея...

Аграфена. Видно знасть світь. У нась вь
Петербургі, вь полобньіхь случаяхь, всегда такь
пзворачиваются.

Шпак. На кого же онь. маточка, потомь
бросплея У

Фенна. Бросплея ббжать. да не попаль по
дорожкі, а пригнуль вь прудь ш какь разь По
зтое время! (Показує на груди.) Я такь й об-
мерла!

Шпак. Оть чего же вві. маточка, обмерли:
єть непугу мли оть жальсти У

Фенна. П сть пспугу п отьжалости таки.
Шпак. Й оть жалости У воть что.
Фенна. Ахь Боже мой, Кирило Петровичь!

Не подумайте чего хулаго. "Жалость по челові-
честву п ничего больте. хоть сей чаєь убейте,
больше ничего. Я ужь єго п не видала, начала
кричать не своймь голосомь ло бросплаєь кь
вамь.

Опецковский. Сравнивая теперешнеє прой-
ешествіє сь ходомь Европейской политики, я на-
хожу, что подобньшй извороть не новьій. Когда
ангаинекій мпнистрь Питтьо вздумать, вь разсу-
жленій реставрацій вв. вь.. воть не вспомиЮ,
вь которомь ото году.. Тимофей Кондратьевичь!
Ви помните, вь котором' ото голу 7
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Лопуцьковский. Зто бмло вь 32 году, что
я войжироваль изь Чернигова ве Воронежь п
обратно...

Шпак. Я теперь понялт, какь зто произо-
тло. Туть єсть ошибка. Капитань, условясь вь
євиданій п ожидая его, чуть увиділь зі
плєтня вашу ручку, Фенпочка, то й єчель ее за
Приєпцьки, сь которою у него, должент важот-
жрить, большія ладьк.

Аграфена. А, а! такь воть что!
Фенна. Образумьтесь, Кирило Петрович, что

вм Я не наудивляюсь, какь можно сь вашимь
умомь такь часто п легко ошшбаться! Возможно
ли, чтобі капитань не различиль моей руки сь
Присиною? Ніть, зто его умьсель на честь мою.
Тогда ему вь Присі отказали, такь онь, видно,
вк меня влюбилея.

Шпак. Говорите вм, маточка, что хотите,
а оно точно такь, какь и говорю. Наконець,
чтобь преєїчь все ото, я приниль твердоє намі-
реніє успокопть нась, а тебя, Присинька, проу-
чить. Сего же дня сговарпваю тебя сь Тимофе-
ємгь Кондратьевичемт, а вась прошу вечером
на сговор». Сей част зазьіваю веїхь сосфдеїї.
Жонець ділу, п капитань останется вв дура-
кахь.

Прісїнька. О Боже, что я єльшу!
Лопуцьковский. Ахь, какь я очастливь

1 Тогда могу вояжировать вдвоємь еще Те
Воронежа.

АграФена. Прекрасно вздумало. Ужо ввечеру
вм увидите па мий платье самої послідней мо-
дв, сущій антикь.

Евжені (до Прісїньки). Не грусти такь, мой
машерь Присинька! Разві) ото не великое уті-

  

  

  

 

 

  



 

еАЗІіЄТЕ

 

шеніо, что ть будеть замужежьУ Я, на твовмь
місті, все бьі пбла й екакала. -

Опецковский. Вь разсужленій реставрацій,
а мбра весьма близка кь той. которую шногда

англинскіє миншетрь: предпринимають.

Шпак. Ві, маточка, что такь задумалися?
Соглаєнь ли на мой плань?

Фенна. Вьдумка ваша не глупо вздумана,
только жаль, что я прежде зтого не знала ш не

распорядилась сь ужиномь: а го тей таки много

будеть. нала пхь принять й угостить; такь я ато
подумаю обь ужинб.

Прісінька. Батинька п мампнька! Сдблайте
милость, не губите меня, не вьдавайте за Тимо-
фен Кондратьича! Я не пойду за капитана, когда
ють вам не угодень, да п ни за кого. Отпуєтите
меня вь монаєтьтрь

Лопуцьковский. Я не придумаю, оть чего
я вамь такь противень!

Фенна. Сь чего ть ото вздумала отказьі-
ваться. когда я уже веб блюда кь ужину приз
думала?

Шпак. Не бьвать зтому, вздорь! Честь моя
требуєть рЕшительной мбрь. Вь самомь діт,
не на дузль же миб єв отимь сорвп-головою ві

ходить! Отдамь теби другому, а капитань хоть
волкомь вой. Теперь не угодно лип Ввь домь кь

чаю, а потомь, когда прочіє гости подьбдуть,
тогда п еговорв, повь саду танцьюо й гулянье.

Аграфена. У нась вь Петербургі ве такіе
чай обьіновенно пропсходять вь салу. Пойти

же туалету. (Бере мужа і відходить.)
Прісінька. Что я должна ділать, несчастная 2
Евжені. Чудно! идеть замужь л горюеть!

(Обі їдуть до дому.)
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Лопуцьковский. По праву жениха, й дол
жень находитьси при невісті неотлучно. (де
за ними.)

Шпак. Теперь пой;
письма, пошлю за музикантами и займусь плаю-
минацією вт саду. (де до дому.)

Фенна. Не оставляйте же меня. душечка,
одной. Того й ємотри, что капитань, увидівши
меня одну, вмекочить изь-за кустовь сь євовю
любовію. о лп до ббдь ? Пропала тогда сь ду-

аль! (Сийшить за мулеем.)

 

писать зазмівнья  

 

  

   

   

ДІЯ ЧЕТВЕРТА.
ЯВА ПЕРША.

Скворцов і Шельменко виходять з противних сторін.

 

Скворцов. Глі тм зто пропадаєші
жду больше часа. Успість ли что провідать?

Шельменко. Усьо узнав, ваше ба
усьо благополушно і усьо гараз

Скворцов. Что же ть узналь?
Шельменко. Панночка п. аче, мов на ло9то-

ках вода біжить.

Скворцов. Что же туть хорошаго? Чего
она плачеть?

Шельменко. Свогодня у-вечері її просвата-
ють за того поганого панича.

Скворцов. Пропали веб мон надеждьі!
Но бідная Присинька плачеть, видно, чувству-
еть свое неєчастіє и рішительно не хочегь за
него.

    

в

Шельменко. Аж трусить ся, ваше благоролиє.
та, будучи, рішительно жала.

  



по -

  

Скворцов. Что сльшу!. жидать ли я оть
нее такой перембнь2. Но кто тебб еказаль, что
опа охотно пдеть за другого, п отчего же она
плачеть

Шельменко. Мені ніхто нічого не казав,
затим що я нікого не бачив.

Скворцов. Сь чего же ть взяль, что она
охотно пдеть?

7 Шельменко. Вістимо. ваше благородиє! яка б
то дівка, щоб за-між не хотіла А коли хоче,
так, стало бить, буде плакати. Нехай же не за-
плаче, то мати зараз їй потилицю натовче, Так
от я собі, будучи, догадав ся: як чути, що у-ве-
чері сватаньня, а дівка, вістимо, що хоче, так
і приходить ся їй плакати: так, теє-то, і відле-
портував, будучи, вашому благородию.

Хкворцов. Такь зто только твоп глупье до-
п: но что разсказьвають людії7

Шельменко. Нічогісїнько не розсказують.
Скворцов. Тм. вірно, не заводить сь ними

обзтомь матерій?
Шельменко. Де то вже не заводпв, ваше

благородиє! Казав і про материї і про кожухи,
було там і про вівці і про панночку, загпнав
і про бджоли, так ніхто ні чичирк! Усі жахають
ся від нас.

Скворцов. Тьї же пмість там'ь какую-то лю-
.безную? Она должна бьш тебб все передавать.

Шельменко. А щоб та любезна єказилась!
Знаєте що, ваше благородиє? Той жених, та, бу:
дучи. собі багатий: так і хлопці його, трасця їм!
мають де-що, так до моєї Мотрі та, теє-то, і під-
сппали то мочених кпеличок то горіхів, так вона
до них і розпадаєть-ся, а мені, як нічим її під-
добрити, так, будучи, плює. Колі-б ваше благоро-
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дпє, будучи, пожалували красну бамажку або що,
так, для усякого розходу, То може б вона й по-

добрішала.
Скворцов. Вздорь, пустяки: можно п безь

того обойтись.
Шельменко. Я ще, ваше благородиє, як ще,

будучи, (аздижає) служив у земському суді, так
чував і від членів, та й від самого секлетаря,
що буцім-то суха ложка рот дере.

Скворцов. Перестань оботом', а придумай,
что мий ділать, пока есть возможность не допу-
стить Лопуцьковскаго владібть моєю Присею.

Шельменко (роздумуючи). Придумати? Щоб
то придумати. Дій його чести!.. Б! Знаєте що,
ваше благородиє? Ось тут у садку, у-вечері, вони
запють сватаньня. Там такий бенкетбуде, що гай,
тай! Птицю патрають, локшину кришуть, каганці
готують, щоб по садку скрізь видко було. Так ви
прикажіть Усачову, будучи, запрягти нашу бричку,
та й нехай дожида біля треблі, а ми тут мій
щами поприєїдаємо. Як вони розгуляють ся, та

ще може підуть у прох: по сад; а ми тут

панночку хап! та до брички, та на-втікача до
пілюбу... і усе, теє-то, прочеє. Нехай собі, будучи,
об поли руками бють ся, а завтра, нічого робити,
сами запють весільля. Ось зробім лишень так, то
й буде гаразд.

Скворцов. Я рішусь и на згу крайность.
Останься здбев, кь тебб Шпакь имбеть дові-
ренность и не будегь подозрбвать тебя. Ть же
проворь какь можно; предвари Приєиньку, чтобьї
она ничего ме страшилась, п заговорив ее до-
веди ее скрьтно сть вебхь до той яблони; я вась
буду тамь ожпдать. Ахь, Шельменко! если ть
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уєпбешь, то я не знаю. чімь тебі благодарпть!
Тсе для тебя сділаю.

Шельменко. Мені вже,
коли вже
такдер:
не піду.

Скворцов. Ни вь чемь тебі не откажу, еслї
достигну євоего благополучія. Смотри же,
ствуй умно п осторожно. (Відходть. На театрі

ге.)
Шельменко (са.м). Дівствуй!.. провор!.. доз

бре вам прик: ш! Коли-б ває заставити дів-
ствувати, ви б не те єказали! А тут вже звісно
Шельменкові біда! Коли не відсїль, так відтіль...
Дивись! біжать сюди мої голубочки! Засиду та
поки кошитан, послухаю, що вони пащпкувати-
муть. (Ховає ся в корчі,

ваше  благородиє,
жете, що одетавки дати не межна,

ь мене при собі. Я вже від вас нікуди

 

  

   

  
  

 

  

 

ЯВА ДРУГА.

Прієїнька, Евжені і Шельменко (сховані).

Евжені. Сдлаї мплость, машерь Приєпнька,
не заходи далеко. Твоя машермерь приказала тебі,
юдіваться кь єговору, а тьі поббжала сюда. Какь
она узнаєть, такь достанетея тебб.

Прісїнька. Дай мні вь послідній разь
взглянуть на 15 міста, га я сь нимь вмісті
гуляла, говорила єь нимь о нашей любви. слу-
шала клятвьо его.. Милая Пазинька! пойдемь кь
пруду, не дожпдаєть лпоонь тамь меня; я хочу

сьо номь проститься, какь долгь велить, вь по-

ельдній раз».

Евжені. 0, кь пруду уже же ву засюрт, что
не пущу. Ву конесе свою машермерь: она будеть
жріпко сердиться. "Чрезь нбеколько дней ть бу-

 

   

   

 

  



  

мо ВАВ

дешь замужемь, свободна, тогда никто тебі не
запретить сь нимвпдіться.. Ах, какь Ті оча-
етлива!

Прісінька. Могу ли бьіть счастливась тім,
кого не люблю 7 .

Евжені. Ме кескесе, что не любишь? а веб
таки будешь замужемь. Лишь бьш ввірваться за-
мужь, а Любовь нослбднее дбло: есть ли она
между супругами, пли нбть, сет-огаль. Ш безь
любви можно славно жить.

Прісїнька. Я никогда не забуду моего Вани!
Евжені. Пуркуа п забмвать? Вьішедши

замужь, пользуйся свободою, наряжайся. разь-
Жажай, веселись; а ветрбтилася сь прежнимь
дружкомь, Ванею, вепомни прежнеє п полюблейї
сьонимь онять немного. Ахь, какь би я уміла

жить!
Шельменко (на бік). От добра! Щоб, як

би її воля?
Прісінька. Какь ть мні совбтуєшь, милая

Пазинька? я хочу еще вь послідній разь про-
спть батиньку и маминьку, чтобві не отдавали
меня за зтого несноснаго Лопуцьковокаго.

Евжені. Пуркуа бо онь тебі не нравитея 7
Прісінька. Скажи лучше, что вь немь мо-

жеть нравиться? Не умбеть ни ходить, ни єп-
дбть, по какь одбть! Ни о чемь не можеть гово-
рить, какь только, что онь вояжпроваль вь Во-
ронежь. Св нимь стьщно будегь п вь люди по-
казаться.

Евжені. А какая тебі до него нужда? Ти,
ввійдя замуйгь, будешь жить сама для себя. Ах,
какь я тебб завидую! Чорть знаєть, когда я
дождусь кь себб жениха! Какой первой случитея,
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за лого п пойду. Жеву при тебя машерь, не
упрямься, вьіходи скорбе.

Прісїнька. Бели просьбьї ничего не помогуть
и меня будуть насильно ввідавать, То я попри
сговорб и при вінці буду кричать, что я не
хочу за Лопуцьковскаго. Если не за Скворцова,
то пони за кого не хочу.

Евжені. За него же тебя не отлають. Ну
анфень, уйди сь нимь.

Шельменко (на бік). Отее розумне єлово
сказала

Прісїнька. Ни за что на євіті не сдблаю
атого! Я очень много чувствую, попимаю, но не
умію вьіразить, что не хорошо идти противь воли
родителей во веякомь случаї, а особливо вь та-
Жомь важномь.

Евжені. Ну. такь я тебя не понимаю: ухо-
дить не хочешь, п замужьке пдти не хочеть, по-
тому что жаль оставить своего милаго дружка.
Брось его, забудь, когла уже нельзя бить за
нимь.

Шельменко (на бік). А щоб ти на сїм єлові.
подавилась!

Прісінька. "Каль миї, что не могу ввієка-
зать тебі, всего, какь я понимаю о вебхь твопхь

предложеніяхь, п почему они нейдуть ни млі,
ни овеякой дБвиц. Тв больше моего учплась вь
пансіон и больше знаєшь: но я, какь не уче-
ная, можеть бьть п ошибаюсь, но впжу. ЧТО ТЬІ
какь-то не такь говоришь. какь делжно.

Шельменко (на бік. розглндаючись). Ген, ген
і копитан. Давай його сюди! (Відходить.)

Евжені. Я говорю то, что єльшала єть дру-
тихь и одно єв мопми чуветвами, й ву вере,

что я таки урвусь замужьке, буду жить по євоєй
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волп буду счастлива; а ть просидищшь цільй
вікь вь дівкахь, разві помруть твой родители
пап образумишься п уйдешь сь свонмь Ванею.

Прісінька. Не накажи меня Богпервиомгь,
а на послбдиее, противт ихт воли, я нпкогда не
рішусь.

 

 

  

ЯВА ТРЕТЯ.
Ті самі, Скворцов і Шельменко.

Скворцов (кидаючись до Прісіньки). Нако-
неце, обожаємая Присинька, имбю непзвяснимог
наслажденіс видіть тебя, говорить ст тобою, ці-
ловать твою мплую ручку.. Но зачБмь ее отни-
маєтшь? Зто вірно другь твой п ей павістна
взаймная наша любовь?

Прісїнька. Я не могу уже бить вашею:
довательно.

Евжені (ніби на бік. але стпрає ся. щоби її
чули). Шле тре боку агреабль, пле бонь!

п іька. Оставьте меня, забудьте меня,
Шванзь Семеновичть.. будьте счастливь

Скворцов. Могу ли бьть счаєтливь безь
тебя 7 Тьт знаєшь, какь я люблю?

Евжені. Мой совбть: не итти ей противь
воли свопхь моншерпера п машермеркі. п єогла-
ситься на вмборь их.

Скворцов. А мні умереть?
Евжені. Пуркуа же умпрать? Вмо пзберите

себі подругу, которая біл вась также любила.
Шельменко (на бік). На догад буря

хи,
Евжені. Пміла бі достопиства...
Шельменко (на бік). Тако ти бо не така

багата.
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они.

Скворцов. Можеть ли другая замінить се
вь моемь сераць?

Евжені. Ожу
уладитея.

Скворцов. Не могу ничего понять! Одно
средетво бьть намь счастливьми, и я умоляю

тебя согласиться на ного...
Евжені. Какос же ото?
Скворцов. Бхать со мною вь ближнюю де-

ревню. таб у меня все улажено, й мьи черезь

    

дви па занкорь, а демень веб

 

чась возвратимея супругами.. Умоляю тебя, другь
мой. рштсь

Прісїнька. Ахь. не напомпинай мні обь
зтомь!

Евжені. Ла. п зто довольно романически.
Согласися, моя змабль Приспнька! Зто приклю-
ченіє надблаєть много шуму п на долгое время
займеть веБхь.-

 

 

Прісінька. П навлечеть на меня проклятіє
родителей!

Евжені. Покленуть, покленуть, да какь не-
чьмь будеть перемібнить, такь й простять поне-
волі: відь тм у нихь одна.

Прісінька. Потому-то и должна вхь радовать,
а не наносить имогорченій...

Скворцов. Конечно, вь первомь гибві они
будуть неумоломь: оно безпрестаннья  меканія
наши. просьбьш, слезкі.. притомь же, когда уви-
дять, что мм, страстно люби другь-друга, скоре
бимь о пхь гніві. то навбрноє емягчатея п воз-
вратять любовь свою...

Прісїнька. А до того что со мною будеть?
Я умру, видя пхь гнбвь!..

Евжені. Боку пуєтяковь п больше ничего.
моя мабель Прислиька! Тм таки уйди, потьі бу-
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дешь счастлива сь такимь жоли офпсье. Не смо-
трите на нее, мосье ле капитань; когда у вась
воб готово, ведите ее кь Коля я ее про-
вожу.-

Скворцов. В'ь горестноміь моемь положеніп
я должеть ріпиіться на оту крайность. Пойдему
обожаємая Приспнька".

Прісінька. Нібть.. ніть.. пи за что!
Скворцов. Чрезь нісколько минуть ме бу-

демь на вікь разлучень. Ть будепіь невістою
другого, и усльпийшь 0 смерти моей!

Прісінька. Боже, что мні дблать вь такой
крайности! Я умру, если навлеку гнівь родите-
лей.. умру, если лишусь тебя.. Ахт, на что миб
рішиться? Нась остановять.. меня возьмуть.» п.
я погибла! Я

Евжені. Ничего, матерне бойся; никто
не увидить и не узнаєть; я запрусь вь твоей
жомнаті п же дпре, что тебя убпраю кь єговору
Шдите же єкорбе, чтобмі вам'ь пе помішали.. Ахв,
какь ото пнтересно, что я участвовала в атоїї
шитригб! Вся слава отнесетея ко миб. (Она ста-
рас ся вести ШПрісїньку, котра ломить руки,
плаче і опирає ся їй і (кворцову, щб такоже веде
її. Шельменко увиває ся коло них й розглядаючись
всюди, знаками показує, щоби кватили ся. На сцені
досить темно.)

Скворцов. Я обязань буду вічною вамбла-
годарностію за участів ваше. сли откроется на-
добность служать вамь при вашемь замужеєтвь...

Евжені. Ахь, когда уже ото єлучитея? Ве-
дите же ее, мосье офисье, єв вашимь слугою, ая
побібгу домой, чтобьі не замітили нашего отеут-
ствія. Прощай, машерь Присинька! УЖелаю тебб
теперь уєпіха, ачпотомь благополучія. (Цілує її.)
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Ахь, она безь чувствь! Моншерь офрисье, заку-
тайте ее во что-нпбудь п ведпте хотя противь
воли.

Скворцов. Шельменко, подай сюда, что тамь
есть.

Шельменко. Та шб-ж тут є: тільки шинеля
та Ффуражка...

Скворцов. Подай, подай скорбе! (Обгортає
плащем безчувственну (Прісїньку і надіває на ної
кашкет.)

Евжені. Ахь. какь она питересна вь зтомь
костюмі! Точно будто молодой юнкерь. Ахь, вакь
пнтересно уходить! Отправляйтесь же, оканчи-
вайте все п оспібшите обратно. Болбе двухь ча-
совь мив нельзя скрьгваться. 0 ревоарь! (Біжить
до дому.)

Скворцов (до Прісїньки, лежачої у него на
руках без чутя). Другь мой... Умоляю тебя, приди
вь себя. ПоспБшимь, время дорого"...

Шельменко (з Фругого боку такою тіддер-
зюуючиїї). Нуте бо, панночко, прочуняйте швидче,
та на втікача!..

Прісінька. Ни за что вь світ!
меня 1...

Скворцов. Уже не можно оставить, дло
начато...

Шельменко. Мертвого з гробу не ворочають.
Почали, так, будучи, треба діло кінчати. Як за-
кінчаємо, теє-то, зовсім, тогдї й пустимо. Нуте ж,
ходіть! (Хотять вести її против волі. нараз
Шельменко з переляку покидає її.) От і устере-
тапсь От тепер біда! (Кидиє ся на вої боки.
На сцені цілком темно.)
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ЯВА ЧЕТВЕРТА.
Скворцов дуже змішаний, піддержує немічнуПрієїньку,
Шельменко наляканий килає ся на веї бокп. Шпак

впходать задуманий.

Шпак. Терпінія недостаєть, сльшиа безпре-
станнья  одобренія  проклятьмоь Караистамь!...
Что ему сдблали Христиносьї 7. Еслибьш не сго-
ворь дочери, я бьт ему на-прямки юглість й ра-
зорваль бьі знакомество. Чтобьі избавиться оть
непріятньхь его толковь, вьтель вв садь распо-

  
 

 

  

| рядить пллюминацію. Да воть, кажется, п рабочіе
-  вдбсь.. (Приглядаючись) Кто здісь?.. Потать, зго

ть... Что не отвічаєть Кто 2... (Іде
і наткнувши ся на Шельменка) Отвізчай мні», кто

| ть? (Тримає єго.)
, Шельменко (буже злякавши ся). Та се... се
р пея.
4 Шпак. Да кто ть такой? говори.
| Шельменко. Се мабуть... собака... або що.
й Шпак. А! зто Шельменко"... По твоєй шуткі
Б узналь тебя.

Шельменко (на бік). Хороші шутки, що
  

  

    

   

й сам себе не тямлю та лрижаки їм. (До Сквор-
мова тихо) Не пускайте її, я відбрешуєь.

Шпак. Сь кбм'ь тьі здБсь?
Шельменко. Та то так: то, будучи, ніхт

| Шпак. Какь, никто?.. вижу, что человбі
| Не Мотря ли, а?

і Шельменко. Та так.. знаєте. тут ми собі.
-  стеєсто.. собі.
Е Шпак. Охь нізтгь, зто не Мотря, туть двох  

  

кажется мущинь.. Ахь, не капитань ли здбсь
Тьо что-то смішант... Та точно, что-то военног

Шельменко (все відводячи єго дальше).
єте, ваше благор.. чи То пак: ваше високоблаго-
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родиє! то прийшли до мене, знаєте, підмовляють
мене, будучи, на вечерниці.

Шпак. Что же они залюди
Шельменко. Та наші таки, салдати. Отто

висчий, будучи. Тван Бойчак, а то другий, теє-то,
другий? то Хома Плаксун. Знаєте що, ваше ви-
сокоблавородиє? Ось гримніть на них, щоб вий-
мли з вашого садка; чого вони тут шляють сну

йо не йо!
Шпак. П они, а больше ть миї подозрите-

лень сь твонмь замішательствомь. Я все думаю,
что зто капитань.

Шельменко. Та де вам копитан! Він дома
і доси хропе на усі заставки.

Шпак. А воть я увірюся. (Підходить до
(Скворцова. |Єкворцов, видячи приближаючого ся
Шпака, заслоняє Фрожачу ШПрісїньку. не винуска-
ючи її з рук.)

Шельменко (замітивши се, кидає ся межи
них і говорячи. віддаляє знов Шиака). Та не руште,
не руште. Ось ідіть сюди, я вам щось скажу

Прісїнька (іижо до квориова). Теперь я
должна открьіться. Батинька подозріваєть...

Скворцов. Другь мой! еще немного терті»
нія. Онь скоро уйдеть...

Шельменко (нереставши говорити з Шиаком,
кидає ся до ниж). Та будьте ласкаві, ні чичирк!
(Сам з собою) Але не видумаю, як і відбрехати
си!

 

Шпак (савативши єго. трясе). Да что тьі
веб юлишь п сюда п туда! Говори мні сейчась:
капитань ап зто, мли кто? Говори, пли удушу
тебя, бездільникь

Шельменко (дрожачи). Та так.. бездельник...
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будучи, то копитан.. єй же то Богу, що то копи-
тан, тільки пустіть.

Скворцов (тихо). Ахь, предатель!
Шпак (ке перестає єго трясти). Сь кБмь

юнь зто? Говори...
прувменно (стараючись однаконе кри-

 

   

   

 

 

  

 

чати). Ой... ой лишечко!.. до су ло віку
не буду. З те! хто в Бога вірує. Ой. усюж
правд; він з панянкою.

Скворцов (тихо). Веб кончилось!... о злої !
(Рішає ся підойти до Шпака.)

Шпак. Такь зтакіс дбла за вам ? Воть

 

поймай миб капитана, ато кликну людей.
Шельменко (все махає Скворцову. оби був

спокійний). Та не гомоніть бо, а ось послухайте
мене апшень.

Шпак. Тогда вьієлушаю, когда єхватишь ка-
литана. Лови его! (На бік) Я п самь бі бро-
спася, но вбрно онт при шпагб; боюсь.

Шельменко. Чп знаєте ж вп, з якою він
пайночкою ?

Шпак. Какь не знать? сь моею дочерью.
Шельменко. Еге! так, та будучи, трошки

не так. Адже ви казали, щоб його, теє-то, оже-
нити на дочці вашогосуєїди, будучи, пана Тпрунь-
кевича...

Шпак. Ну, такь что?
Шельменко. Ну, от я, будучи, і навів ді

на лад та й пійшов старостою, так де! ні при-
ступу! Так мл -- щб робити: повернувшись, ми
отсе, будучи, узяли, та й вкрали дівку

Шпак. Неужели Ай да молодць! сполать!
Такь ато она ст капитаномь ?

Шельменко. Вона, ваше високоблагородиє !
Отее б то, будучи, їхати та вінець приняти...
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Шпак. Такь за чімь же діло стало?
Шельменко. Будучи, пручаєть-ся, ваше ви»

сокоблагородиє! Звісно, первина, далі не те буде.
Шпак. Оть чего она не рішаєтся У
Шельменко. Бачите, що, каже, без благосло-

вения як я, каже, у вінець уступлю? Ваше ви-
сокоблагородиє! осьмілюєь просить: будучи, будьте
їй як отець і родитель! Благословіть її на вінець
з копитаном.

Шпак. Сь большимь удовольствіемт. (На

бік) Какой прекрасньй случай отоместить моєму
врагу! (До ШПрієїньки) Послушайте меня, суда-
рьшя! (Шельменко все межи ними і старає ся,
щоби ППиак не ніджодив близько до дочки.) Но
бойтеся меня. Я знаю о ващемь намбреній, одо-
бряю его п требую, чтебьі вьі немедленно Бхали
єв капитавомь п. скорбе бьт обвірнчалися.

Шельменко. Що то за добродітельний чоло-
вік його високоблагородиє, пан Шпак бунчу-
ковенко.

Скворцов (іншхо до Прісіньки). Неужели ть
еще будешь єомиїваться 2 Пойдемь скорбе, ТБІ
получила родительское благословені!

Прісінька. Но зто вез обманом».
Шельменко. Та яким обманом? се спражня.

правда.
Прі:

руку єго!
Шельменко (до Шпака). Бачите, як вона

вас шанує! Дайте, каже, ручку євою поцізовати,
Нуте ж, давайте півиденько. Та зда здалеку

дучи, не зайкайте її. А протягніть хете до нає
нашу мплую ручку. (Бере руку Шриака і протя-

-гас її бо Прієїньки, котру тідводить Скворцов.
Підійдіть. панночко, до пана ШПпака, та й поці-

   

 

  
  

 

 

інька. Шепросите же миб поціловать
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луйте його у руку, на благословешис. Що за пре-
добрая душа! Таки настоящий батько і отець
рідний! (ТГрісінька, кидаючись на коліна, з жаром
цілує руку вітця.)

Шпак. Пменемь отца твоего, благословляю
тебя, любезное дитя! Соединись сь нимь скорбе
п будь ечастлива. (Прісінька встає.)

Шельменко. Щб за премудриї словеса гово-
рить пан ПІпак не плакав,
як мене отее ельози проняли! (На бік) От хиба
у дурні пошили!

Шпак (все приглядаючись). Ба! да вьт ее по
воєнному пріодбли? Славно, славно! Никто п пе
узна:

   

 

  

    

   

Шельменко. Та хоч батько рідний побачить,
так не пізна її.

Шпак. Чтобьі еще бохбе увбрить вась вь
уловольствій оть вашей женттьбьі, такь вогь что:
оть вбнца, прямо ко мні, сюда же вв сад, и МБ
тугь отпразднуємь свадьбу; смотрите же, сюда
ко мні. Встрбчу вась сь распростертьтми обвяті-
ями пообниму какь сьна

Скворцов (в захваті, обнявши сго). «Побите
меня какь сьтща! Спіжу кь моєму ечастію... (Від-
водити, Прісїньку. Шельменко провожаєїж.)

Шпак(сам). Воть славнай штука! Какь мні
улалось отоместить мопжь злодбямь! Воть ото тебі,
г. Тпрунькевичь, тб гуси, что ть у меня побиль!
Воть ото тебі, г. капитань, твоп курм сь моєю
дочерью! Поздравляю певіїсту єь женихомь сор-
ванцомь, а жениха сь невістою ффурісю! Тішься
ями, Тпрунькевить!

   

  

 



- 38

ЯВА ПЯТА.

Шпак і Шельменко.

Шельменко (вилнувшись. Лепортую вашому
звпеокоблагородию,

у

батька дочку вкрали справно!
(Сьміє ся.)

Шпак. То ужь лихо смастерпап; молодша!
А много таки п я вамь помогь.

Шельменко. А як-же? Без вас би, будучи,
і ладу б не було.

Шпак. Чтожь отець» Скоро ли хватилея
дочери У

Шельменко. Та ле вам хватив ся! Дочку
вже, теє-то, і помчали, а батько розпустив уха,
та й слуха мої теревені, що я йому, будучи, ро-

ую. от як і перед вашим здоровям.
Шпак. Зкой фофать! не догадьтваєтся!

(Сьмієся.) й
Шельменко, Там такий хвохван, ваше ви» |

сокоблагородиє, що нічого і не заміча, та пуди-ж
сьмієть-ся. (Єьміє ся.) Аж мене єльози узяли від
срміху!

Шпак. Охь ви военнне! Лихой нароль! |
Признайся: ше вь-первое тебі, такь проказить?

 

 

  
  

  

Шельменко. Та як у-первоє!. раз украли
дівку, та й не знаємо, що з нею, стало бить,
робити; а батькоїї, пир! нам у вічи і ке пізнав
дочки. Ми, будучи, і заходили ся коло нього, та
так його одурпли, що сердешний і поблагословив
дочку, теє-то, утікатиі сам випроважав. (Регонеся.)

Шпак  (накож регоче ся). Охь! полно,
Бока болять оть еміху. й

Шельменко (не перестає

  

поано
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макого, будучи, з роду у-перше бачу. (Єміє ся.)
0 бодай ває!

Шпак. Пойдемь же готовить, какь ветрі-
чать молодьь; а потомь еділаю сговорь своей
дочери. (Шійшов і вернув ся регочучись.) Не мої
вепомнить про твой разеказьш такт... п... П.. хо
хочу. (Віджодить.)

Шельменко. От хпба Шпак, так Шпак! Чи
бачив хто такого дурня? (Єрміє ся.)

   

 

 

Дія ПяЯТА.
Тойсамсад; під деревами врізних місцях поставлені три-
кутники, заставлені лямпочками, а декотрі дерева обві-
шані барвистими ліхтарнями. Все без порядкуі смаку.

ЯВА ПЕРША.

Муженни і жінки з двірскої служби Шшака, різних
одінях, розставляють і запалюють лямии і ліхтарні.

Потім приходить ключниця.

Льокай. Нуте бо братць, проворнбе. Намь
еще и вь горницахь много діла: столготовить.

Фірман. Да п задаєть же нашь пань пщуь,
на весь мірь! Радь, што дочку просваталь.

Жінка. Сегодня паньо гуляють, а завтра
намь дадуть погулять, чтобь знали сватанье пан-
ночки.

Фірман. 0! да п напьюся же я завтра
здорово!

Ключниця (прийшла). Нуте же, нуте про-
ворніе. Воть невидно, какпань: придуть.

Фірман. Ужь п такь довольно поработали.
А што, тбтушка Потаповна, какь бі, бьваєть, на
радости вьінесла бь намь по чаркб?
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Ключниця. Не здивуй: и безь тебя расходь
не маленькій. Господи! што понаїзжало гостей-
гостей, такь хмара-хмарою! Да когда бь уже такіе
господа. чтобь гулять на сватаньб, а то понаво-
зили самьтоь капелюшечньмь дбтей. што п толку

не знають: й за ними мамокь, нянбкь, видимо-
невидимо!

Льокай. Ото жь у господь всегда такь ве-
дется.

Ключниця. М расходу-то, расходу! У нась
би поза місяць того бм не сошло. Ужь доста-
нетея послі оть пане: куда столько дівалося ?
теперь сама велить, штобь ни вь чомь не бьіло
недостачи.

 

ЯВА ДРУГА.
Ті самі і Мотря.

Мотря. Тєтушка Потаповна! не видали вві
моей барьшини У

Ключниця. А разві гді она?
Мотря. Говорять. передь вечеромь пошла

вь бадь, да понбть ее. МиБ еказалп, что она вь
торниці убираєтея: я хотБла туда итти, запертог
стучали, никто не откликавтся; я заглянула вЬ
щелочку. только одна чужая барвішня сидить ла
книжку читаєть, а нашей ніть; такь я попришлй ||
сюда пекать.

Ключниця. Тугь ее ниглб ніть; и какь
оєвітили весь садь. такь п булавку можно би
увидіть, не только человбка. Воть же хорошо.
што управились, пань ндуть. Йдите же веб
отеюда.
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ЯВА ТРЕТЯ.

Шпак з жінкою, Опецковекий з жінкою, Лопуцьковекий,
веї гості з дітьми, за ними няньки, груднідіти на рука
мамок. Вся службаоденза другим відхолить, на останку

почни.

Шпак. Мило просимт, гости любезние,
пожаловать сюда. Покорно прошу разполагаться
гді кому угодно; садь у нась великт, можемь
п еще столько гостей помієтить. За тбмь прів-

о дуть наши молодме, а потомь п сговорь дочери.
Фенна. Помплуйте вьіоменя, Кирило Петро-

вичкХ! Я вамь не наудивляюсь; какь ві, чело-
вікь сь такимь умомт, а вічио дблаєте ни
ни сб. (Затримавши за руку ключницю) Йди
екорбе вв домт, да потуши веб евічи, чтобьі
чнапрасно не горбли. (Говорить дальше до мужа)
Сь чего во зто взяли, чтобі чужую радость
предпочитать своєй ? Какая намь нужда до капи-

- стана? Хотя бьіоонь на Стехі, моей булочниці,
женихся, то для меня нуждьї мало.

Шпак. 0. для меня вт зтої свадьбї; многоє
заключаєтся. Капитань нанісь намь тьму смер-
тельньхь обиді надобно било ему отометить;
вогь Я й навязаль ему жену, зльйшую во веемь
мірв, а чрезь ото онь, кь нашему спокоїїствію.
оставить Прпею. Панвь Тпрунькевичь не только
лоругаль мою честь, но п разоряєть меня свонми
процесеамп: такь воть ему зять, огь котораго
хоть на впеблицу. Онь молодьісь не пустить во
ввесь вікь кь себі; й на пол-двора. Я ихь встрчу
будто сь радостію, потомь осмбю ш вмгоню сь
безчестьемь. Пуєть мое несуть мщеніє вь потом-
стві до третьяго рода. Миї туть много помогь
Шельменк!

Шельменко (на дереві, вигхлядаючи). Агов!
Я осьдечки. А чого там

ТВОРИ квітки, П. 22

 

    

 

 

  

     

  

    



 

Шпак. Вонь онь Чего ть туда за-
я?
Шельменко. Виглялаю молодих.
Шпак. Умно вилумаль. Смотри же, чуть

завидишь. такь п кричи.
Аграфена. Какь ота нлаюмпнацій бідна вь

сравненіп сь тіми, какія бьівають у нась вь Пе-
тергофб! Никакого сравненія иБть.

Опецковский (виходячи |з  задумчивости).
Обращаясь кь прерванной нами матерій, я нахожу,
что, вь разсужденіп реставрацій, донь Карлось
едБлаль бильшую ошибку вь прошломь мБеяць
ють того...

Шпак. Сдблайте милюсть, Осип Прокопо-
звичь, не заббгайте впербдь. Я вамь сказвіваль,
что еще прошлогоднихь газеть не читать, єлі-
довательно не знаю, что вв Европі дблаєтся.
Дайте мий окончить семейнья дбла, й я займусь
политикой п нпкакь не допушу, чтобь Христи-
носі потерпіли: а противь глупаго закона 0 на-
сабаствб вь Гишпаній буду спорить до краю.

Фенна. Скажите мні на милость: Что ото
Присинька не виходить? Щрлую дюжину платьевь
можно бьо уже надіть, а она п сь однимь не
управитея. 9то странн:

Аграсена. Моя Пазинькаее убпраєть. Я дала
совіть, какь у наєь вь Петербургі. вь подобномь
случаї, дьвища должна бить убрана. А вь, Госпо-
З кенихь, навібдьтвались ли, скоро ли придеть
нареченная невіета ваша ?

Лопуцьковский. Я проходиль мимо окошь,
подслушивать у дверей п засматриваль вь ще-
дочку. Палагея Осиповна пзволять прелесть какь
играть й  удивительно припбвають:  звавейся,
зве лонесися..« а предмета моихь желаній не

 

браз  
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виділь п не сльшамть. Уго пречудесно! Не нонл-
маю, ей Богу не понимаю, хотя сей чась убейте
меня, не понимаю, зачімь онкь намь пе вь-

ходять.
Шельменко (на дереві кричить). Їдуть, мо-

лоді ідуть! вже з гори з'їзжають.
Шпак (увиваючись). Ну, извольте стать вь

сторону, а мьі сь тобою, маточка, встрбтимь ихь
еначала, а потом п захохочемь, вВвь чемке (00

гостей) п вась прошу намь подражать. Воть
тебі, пажь Тпрунькевичь, п гусп! Ну что, Пель-
менко?

Шельменко. Ось вже близько. Музика, грай!
(Музика грає марш Шельменко злалить з дерева.)
"Тепер достануть ся мені весільні подарунки!

 

 

 

ЯВА ЧЕТВЕРТА.
Ті самі, Скворцов і Прісїнька в войековім плащи. вій-
шовши, кидаються до ніг вітцяі матери, стоячих окремо

- від всїх на-передії.
Скворцов і Прісінька. Батюшка! мат

простите нась, благословите нась!.. (З Прісїниги
спадає ялаш і кашкет.)

Шпак. |(приготовивши ся приймити їж
8 свої обійми. остовіїв з розпростертими ру-
ками; ледве може говорити). Чт.. Чо. ЧТО. ЗТО
такое?

Шельменко. Се ж наша молода. Хиба і те-
пер не пізнали? |

Фенна. Ахь мати Божія! Зто жь моя При-
синька! (Здеревіла з піднесеними руками.)

Лопуцьковский (нюхає табику ї тримаючи
в руці отворену табакерку. так остає ся довго).
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Шельменко. Та вона ж, вона. Ог тільки-що
від шлюбу.

Фенна (сплеснувши руками). Что ми на
евіть дблать?

Шельменко. Звісно, щб роблять на весіллі.
Аграфена. У нась вь ПетербургЬ вь такомь

случай палають вь обморокь. Упадите скорбе, зто
будеть пнтересно.

Фенна. Да нуте кь чорту сь вашими обмо-
рокамп! Я совеїмь одурбла. голова кружитея,
себя не помню, а они мні еще обмороки пред-
ставляють.

Шпак (ледве може говорити від досаби).
Какь зто сдБлалось? Господинь капитань, ГДБ ВЬІ
взяли мою дочь?

Скворцов. Отгь вась принять ее, вві нась
благословили, п не только позволили, но п при-
казали скорбе обнчаться п прібхать сюда.

Фенна (до мужа). А что уто, душечка?
Шпак. А что, маточка 7
Фенна. Что ві зто єдблали сь нашею общею

дочерьюУ
Шельменко. Не що, як з дівки молодицю.
Шпак (все ще не може прийти до себе).

Пом.. помилуйте меня !.. Я, маточка, благосло-
виль его на женитьбу сь дочерью пана Тпрунь-
кевича...

Скворцов. Еслибь я рішался жениться на
ней, я бьі не проспль вашего благословенія ; но
во точно онась благословили, (назвали меня
сьшомь, оббщали любить меня... (Падаючи на
коліна) Умоляю ваєв, простите нась й не лишите
меня вашей любви!

Прісїнька (все ни колінах). Батинька
виновата.. но я виділа согласіє ваше п Потому
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только рішилась.. Маминька! не гибвайтесь на
меня, благословите нась!

Фенна (до мужа). А что, душечка! й вамь
не наудивляюсь, какь вв, сь вашимь умомь,
а сдблали такую глупоєть: я не сдблала бі та-
кого дурачества.

Шпак. Чего, маточка! ото веб подвель меня
зпоть плуть, мошенникь, разбойникь, Шельменко!

Шельменко. Писаниє глаголеть: моя хата
з краю, я нічого не знаю.

Шпак Что же намь дблать теперь?
Фенна. Сами вм, душечка, наварили пива,

сами и хлебайте. Только вьі сь вашимь умомь
можете придумать, что нам дімать теперь.

Прісінька. Простите, благословитенась!
Скворцов. Вспоміните ваше обіщаніє: что

бмони пройзошло, не гніваться на меня п не
удалять оть любви вашей.

Фенна. Такь вм, душечка, имь п ото обі-
щали ? Прекрасно!

  

ЯВА ПЯТА.

Ті самі і Евженії.

Евжені. Я усльшала музмку и же девине,
что в нсполнили євое желаніе и возвратилися
св оуспбхомь. Поздравляю тебя, машерь ШПри-
синька! ть наконець замужемь. (Обіймає її.)

Ш вась, мосье ле капитань, я вась же ву фе-
лпепть.

Шпак. Разві вм знали о ихь наміреній,
что ли?

Евже
Фенна. Прекрасно й

сами незамужняя дбвица!

 

    

. Знала, знала и имиь содйствовала.
фьови поступали, будучи
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АграФена. А какь же бь пначе? У насьвь
Петербургі, вь такомь єлучаї, безь посредника
никогда не обходится.

Евжені. Простите же вашу ма филь, же ву
при! она вь другей разь зтого не сдблаєть. Не
будьте неумолимь!

(Декотрі з гостей підходять до Шпака
і просять єго.)

Опецковский. Впрочемь, Кирило Шетровичь,
обращая взорь на ході Европейской политики,
я нахожу, что, вь разсужденій реставрацій, право
моего любезньйшаго племянника на вашу любез-
нійшую дочь. есть равносильноє сь правомь донь-
Карлоса на тронь Гиш..

Шпак (розсердившись). Такь не бківать же
ни день Карлосу, ни вашему племяннику моймь
зятемь. Уфь!. Ей Богу, вьі меня такь разсер-
дили, что я чуть не простиль капитана, й довели

бьт до того, что я, будучи Шпакь, єть діда п
отца Шпакь. а доджень бьі равнодушно емотріпть,
что моя дочь ввішла за какого нибудь Скворцова.

Шельменко. Осьміливаємо ся. ваше високо-

благородиє, нижайше доложить. що у того Шпака,
що співав під вікнами у темниці гетьмана, та
було два сини: один Шпак повів рід Шпаків, от
як і ви є а другий Шпак пішов у Моєкалі.
істав звати ся по московському Шкварцов: адже
уєї рівно, б пшак, що шкварець.

Шпак. Повірь тебб только, такь тьі наго-
воришь. Я поклялея ни вь чемь тебб не вбрить.

Шельменко. Як хочете, а я еписав об сїм
бамагу і завтра вам пи та п заприсягну, що
се іменно так.

Шпак, Впрочемь. зто правдоподобно. (До
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жінки) Какь вії думаєте, маточка, прощать пли
нбть?

Фенна. Какь же бихь, душечка, и не
простили, когда уже ужпігь нзготовленть для всбхь
гостей! не собакамже его вьіидьтвать! А огка-
жете теперь, такь послі, когда-нибудь, все такп
простите, тогла вв другой Щх придется опять
такіе же убитки нести. Ну пхь совебмь! Только
когда прощаєте, то запретите ему, душечка, чтобь
онь впередь не говориль мий любовньїхь річе
я пхь огь роду не слькхивала.

Шпак. Не бийся, маточка, не бойся: теперь
ему есть ки говорить любовнья рбчи. Ну,
Присинька, такь й бить; будь счасташва. (обій-

має її ї Скворцова.) Буль намь добрьімь смномь!
Теперь пдите кь матери п пріймите ея благосі
веніє. Я радь что дочь моя не унизила фамилій
Шпака п вьшила за его же потомка.

(Матиобіймає іл а гості віншують.)
Шельменко. Поздравляю ває. пане Шпак,

іще з шлаком, та вже з московським.
Шпак. Насолить ть мні кріпко, а однако

я прощаю тебя для радости.

Шельменко. Коли ласка ваша, То, будучи,
настановіть мене управляющим над отчинами.
Я й тим доволен буду.

Шпак. Непрежіннио, непремінно. Ти будешь
славной  управляющій. Ну, веб ли переціло-

  

  

     

 
  

вались? Пора веселиться. Музьіканть, польской !
Зять, бери тен, а я єв дочерью. Покорно прошу
верх. .

(Веї танцюють птольонеса, а потім і шнишо
 2
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(ВАТАНЬНЯ НА ГОНЧАРІВЦІ,
УКРАЇНЬСКА ОПЕРА в ТРІОХ діях.

 

ОСОБИ:

Прокіп Шкурат, обиватель з
Одарка, єго жінка.
Уляна, їх дочка.
Олексій, паньский підланші.
Павло Кандзюба. обиватель з-за Харкова.
Стецько, єго син.
сип Скорик, вислуженй жовиїр.
Тиміш, обпватель з Заїківки.
Дівчата, подруги Уляни.

Діє ся в місті Харкові. на Гончарівці.

 за Лопанії.

 

 

 

  
 

ДІЯ ПЕРША.
Улищя на Гончарівці. В далечниї видна Холодна гора.

ЯВА ПЕРША.
ий, виходить із свого двора без пояса

течи і співає:
Прокіп, підпи

і шашки: несе євиту на
  

 

Спить жінка, та й не чує,
кик манлрує.

Спи, жінко, спи!
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Й тимечасом одягнуси,
Та на вольну заберу ся.

А ти, жінко, спи!

Хоч немає ні адтина,
Відвічати-ме свитина.

А ти, жінко, спи!
Як заставлю я свитину,
То і випю четвертину.

А ти, жінко, спи!

 

0, та мудра ж і сив
А ти, жіночко псяюко,

Спи кріпко, спи!
Як у-волю я напю ся,
Чорта й жінки не бою ся;

Нехай вона епить!

(Краде ся через сцену.)
Одарка (виходить з жати, не видодячи

з подвіря). А куди-то вже потяг, Ййолопе! Чи то
впять на вольну? Верни ся лишень сюди!

Прокіп  (невдоволений, на бік). От чортова
доглядачка! "Таки й вздріла! (Кричить до ної
з досадою) Чого там вертати. ся? Ніколи!

Одарка. Яке там ніколи припало? Верни ся,
бузовіру! (Він єї не слухає. она єму грозить
кулаками.) Вернись, кажу тобі, вернись! Чи хоч,
щоб за патли впять пригягла? (Він хоче іти.
она, розсордивицшсь, вибігає з-ва воріт і кричить)
Вернись, вернись, вернись!

Прокіп (з досадою вертас ся). Тадже Й
вернувсь! Ну, чого там так пильно припало?

Одарка. А кажи, куди був помандрував?
Прокіп (все з гнівом). Та де тобі помандру-

вав? Тільки хотів був іти до шевця, щоб чобіт
залатав.
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Одарка. Яке тепер латаньня? Неділенька
сьвята: забув єси, кателиче? Чи з глузду спив
ся? Ще добрі люде і з церков не повиходили,
а тп вже Й на вольну швандяв! Знаю я тебе!
отсе було б так, як позавчора: пятінка сьвята,
люде ні рісочка у рот не беруть, а він на воль-
ній: та так влив ся, що не зміг і до дому дійти.
Ввалів ся у провальля оттам на Холодній горі,
та й спав цілу ніч. Ще то на-вдивовижу, як тебе
москалі не обідрали? Чи тож не стид та й не
сором У Гай, гай! Побила мене лиха година та
нещаслива! Занапастила я свою головоньку З та-
ким пяницею! Тільки б йому по вольних і піля-
тись...

Прокіп. Оттак пак! А чому вольну зробили
далеко? Постановили 6.її ось-гут, на нашій
вулиці, так би я випив тай до дому потрапив
би, а то біда: ідеш. ідеш, покп до тієї вольної
дійдеш!

Одарка. А, дурний та божевільний! А про
те не кажеш, що на-що б то пити? Ось коли-б
кабаччики та відмежували б геть по Залютин, то
то б я спаси-бі сказала!

Прокіп. Холодком і тудп не далеко. Аби-б
туди дійти, а то й байдуже!

Одарка. Бач! пяниці море по коліно. Він
знай своє товче! Я тобі кажу, на-що ти пєшУ»
Чи мало ти худоби пропив? Був хазяїн, як ха-
зяїн: були волики, була й коровка, була й одежа
неначе у якого міщанина; усе позбував, усе по-
пропивав, звів ся ні на-іщо. Одним одна свитина,
а пеяса й шайки кат-ма !

Прокіп. Брешеш бо, не усе попропивав:
шапка й тепер цілісїнька у тебе у екрині, а пояс
застановив.

   

 

  

  



мо  Одарка. А бодай тебе заставляла тряєця Та
| болячка! На-що ти заставляв?

Прокіп. Оттак пак! Чи я-ж винен, коли шин-
кар на-бор не лає? р

Одарка. Та на-що ти пен?
Прокіп. Але, на-що! Шіпнкар дуже до мене

. добрий, хоч о півночі прийду, то й відчиня; таки
| й горілка не розведена. Вже пак до кабаччикі

не пійду. Та на-що й горілку вигадали, колі: її
не пити? Як-би не було пасьвіті, то я б і пе
шив. Тогдї б послухав тебе.

Одарка. Ох, моя головонько бідна! Що мені
з пянацею робити ? усе одно товче: усе пить та
пить. А за-що вже й пити? Коли-б не своїмп
бубликами торговала, То доспо усі б з голоду п

- пухлин! Який мене гаспид поніс за сього пятицю 2
- Була козпредівка: чи на вулиці чи у танцях, чи

в одружках чи у колядці, у була голова, на
р жарти, на скокп усїм була прпводипця! А Й ка-

зала покійній матері: »не відлавай мене, мамо,
за мужика, за хлібороба, я собі дівка не проста:
мій дідусь та був на Іванівці попомі та його
мати -- щоб вона против мене? слаєтьонами тор-
говала, а я собі бублейниця, та ще й перва по
базарю. Старша сестра за школяром, може й за
мене ить ся панич з Правления.. Так таки
йди! Отже і пійші а, от і живу! "Тюде у ща
та у богацтві і пе чують, як живуть, й я зай
пастила себе. Де мої молодиї літа? де моя діво-
чая краса? Усе заїв отсей пяниця, шибеник, хар-
щизяка, воло.. (Побачивши. що Прокій тим часом
все тижо прокрадав ся ї мало що не утік. біжить
за ним.) А куди-то, куди? Тривай лишень! (Тя-
гне єго з-за куліс за чуб.) Ось так же, коли честю
не слухав.
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Дуєт.

Одарка. Чи я тобі пе говорила,
Чи я ж тобі та не веліла,

Щоб ти дома спдів
І на вольну не ходпв?

Прокіп (кланяючись). Ой ти, жінко моя,
Ти голубко моя!
Пусти ж мене прогулятись,
Коли ласка твоя!

Одарка (пхаючи єго на подвірс і замикаючи
ворста). Ой тут гуляй, мій миленький!

Мов той щуцик кривенький.
Спди там, пропадай
І нікуди не віїкай.

Прокіп (з-за воріт). Та тут же я скучати-му,
Усім, усїм казати:

 

  
Била, била і товкла.

г Одарка. Брешеш, брешеш, вражий сану!
Я не била, не товкла:

І Потягла я за чуприну,
о Тільки страху задала.
2 Прокіп. Не брешу я, не бреп
2 Била жінка і товкла.

Брешеш, брешеш, песька донько,
Била мене і товкла.

Одарка. Сили, сиди собі там, мандрований
щуцику! Та гляди: ось тільки хоч ногою вийдеш,
то не побою ся гріха, бити-му, кажу тобі, що
бити-му. Коли-б мені знати, як то у панів бува?
Адже росказувала клюшнищя юттого пана, що у
вешких хоромах з зеленим верхом живе, так
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-- Каже, пані так над паном вередує, що й крий
Боже! Т чого б то ні забажала, чи мочених ки-
сличок, чи німецьких медяничків, чи якої хустки
або одежі, то усе й є: хоч 0 півночі забажа чого,
то усе їй і поставля, і без її волі з хати не йде.
Через що-небудь же вона так їм овладала? Ви
не приходить ся жінці мужпка бити; хиба у панів
така мода? А дуже б добре було, як-би ми по-
паньскій вередували над мужиками!

    

  

ЯВА ДРУГА.
Ті самі і Кандзюба.

Кандзюба. Дай Бі
лею будьте здорові.

Одарка. Спаєп-бі, будьте й ви здорові. Як
ся маєте?

Кандзюба. Та до якого часу ще б то й
не теє.

Одарка. А ваші за-Харківці, чи у
Кандзюба. Та вже нашим за-Харківцям ти

прийшла біда, що й сказати не можна!
Одарка. А щоб там за біда?
Кандзюба. Там таких салдатів найшло, що

й еказати не можна! Таки щоб вулиця. То й сал-
дат она кватирі. Видимо-невидимо! Аж тридцятеро
їх, кажуть, прийшло. На жодній вулиці, на жодній
усе по салдату. Така біда! -- А старий вані
дома?

Одарка. Та через сплу дома. Отсе тільки
епинила мандрувати.

Кандзюба. А куди-ж то У и
Одарка. Та ви знаєте його натуру! Пому

ні празника ні неділеньки, усе б йому півандять
ло пинках.

 

уже день добрий! З неді-
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Кандзюба. Ось знаєте, щоб я вам посовітую:
така була в мене перша жінка, пянищця непроси-
пенна. Отже я її й повіз до знахура; він і дав
їй якоїсь водп та й побожив ся, що вже, каже,
не буде більш пити. Шб-жУ мабуть би й пере-
стала, та не до горілки їй було: про-бі кричала,
що у животі пече, та до вечера і вмерла. Ось
повезіте апшень і ви по знахурах. то Й вам таке
щастя буде.

Одарка. Та я-ж возила, іде то вже не була!
Бу і у Тишках, була і у Деркачах, об правій
середі аж у Водолагу їздила: так щб-ж? Усі у-в
бдпн голос уть: починено, та й починено! Та
спасп-бі вже у ШВостроверхівці ворожка, так та
за-очи відгадала: каже, що любощів давано, та
не вміючи переборщили. А хто-ж то Й дав, так
на-вдивовижу! Каже: дала йому чорнява модо-
диня, а в неї хата з немазаним верхом. От як
у-в око уліпила! Чи знаєте Грипиху, етарого
ШПекавки невістку У Вона, вона йому починпла!
Адже-ж сама чорнява, та й верх на хаті нема-
заний. Я ще її падлюку буду позивати, щоб не
відбивала мужика. Ну, отжи то ворожка й дала
мені зільля, та й каже: звари та й дай йому
як-раз на молодику у глупу північ, як перші
півні заспівають: а я собі на лихо чи пропала,
чи так на мене наслано, що первих півиїв не
почула та дала, як другі заспівали. Що-ж? як
випив, як зекоче, як дерне з хати та на вулицю,
а там як чкурне, так аж ляпотить, та й почен-
чекував аж на Косолапівку. Пив, пив, три дні
там пив, усе єебе попропивав. Вже сама знай-
тла та на-еплу до лому доволокла. Та від того
часу ше гірш пє. Та вже хиба крадькома вирветь-
ся, а то як того цуцика на вірйовці держу.
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Кандзюба. Де-ж він тепер?
Одарка. Оттам заперла, нехай висидиться.
Прокіп (за воротами співає): Била жінка

мужика, за чуприлу взявши.
Кандзюба. Бач, ле обізвав ся! Здоров, при-

ятелю: а ходи-ке сюди!
Прокіп. Рада б душа в рай, так гріхи не

шускають. Як жінка скаже?
Кандзюба (до Одарки). Випустіть бо його,

будьте ласкаві. Маю до вас діло.
Одарка. А ну вже, йди сюди, йди. (Прокії

виходить.)

  
  

 

  

 

Терцет.
Кандзюба. Послухайте мене:

Ось будьмо ми оватами!

Одарка. Кажіть, кажіть, у чім?
Сьому ми раді сйми.

На вольну щоб сходить?
Горілки принесі

Одарка. Та годі тобі, дурию,
Не знать про що товкти!

Він знай своє!
(До Кандзюби) Кажіть, а що таке?
Кандзюба. А що? Дочка, в вас є»
Прокіп ї Одарка. Є, є!

 

  

Прокі

  

Кандзюба. Така, що треба годувати?
Одарка. Хоча й сьогодиї віддавати!

| Кандзюба. Сина маю.
Прокіп ії Одарка. Знаю.
Кандзюба. Так відлайте!
Одарка. Потурайте!

Чи він же нам рівня?
  

 



 

Прокіп. От і треба добувати
Та на вольну швидч чухрати.

А де твоя гривня У

Одарка (до мужа). Відвяжи ся, врагова
|дитина!

(До Канозюби) Усяк зна,
Що в вашого єпна
Та клепки нема!

Кандзюба. Щоб то як?
Одарка. Та так:

Прибитий на цьвіту.

Кандзюба. Тю-тю!
Та ще фіть, фіть!
Ви діло тут кажіть:

Чи віддасте?
(З насьмішкою) Чи нехай ще підросте?

Мене ви не держіть.

Кандзюба. А чому-ж і не віддати?
В нього всього є.

Прокіп. Як же можна і віддати,
Коли горілки він не пе?

Одарка. Як же можна і віддати 7
Дурний! його всяк бє.

Кандзюба. Гаї, гай! Товкуєте не-знать об
чім! Горшка окропу не єтбіть. Та хочби й зовсім
дурний був. так не взяв його кат, буде багатий
після моєї смерти: аж розумній жінці за ним і
добре буде. Слава тобі Господи! є воликів пар
може двадцятеро: ходимо у Крим засільлю і за
рибою на Дін, і усякую хуру беремо, чи у Кипр-
сон, чи у-в Одессу. Є й коровят з пятнадцятеро
та овечат там чи дві сотні. чи й більш; батраків

  

  

   

  
 



  

дома з десяток, та при скогпиї на бразі скільки
є. Буде чим орудувати, перепадати-ме (копії
А мій же Стецько та не зовеїм і дурний: він
собі на-лихо трошки непамятливий та перозсу-
дивний, та до сьома не налічить, та пе зна, що
руб а що гривня; а то зобсїм парець друзяка.
Та й яка нужда, що нічого не зна" жіпка навчить
і усьому товк дасть, та й буде панею жити. Коли
схоче яке ремество держати, чи коцарювати, чи
по вашому бублейничати...

Прокіп. Або й шинкарювати, і то діло
добре!

Кандзюба. Та щб захоче, то вже не пійде
до людей позичати. Нуте, чого тут думати? Так,
чи не так? так я пійду до других: бачите, вже
нерано.

Одарка (служала єго л явним зидоволенемі).
А щд, Прокопе, як думаєш.

Прокіп. Ти лумай, а я вже за тобою.
(Співають :)

Кандзюба. Так будьмо ж мп сватами!
Одарка. Сьому ми раді самп.
Кандзюба. Пришлю, прилілю людей,

Свати мої любезні!
Стецька євого пришлю.

       

   

    

Прокіп. Пришліть, пришлїть людей,
Ой сватушка любезний!
Горілки накуплю.

Одарка. Пришліть, пришалїть людей,
Ой єватушка любезний!
Я хустку почіплю.

(Обнявшись. пританцьовуютих)

Р
а
з
о
м
.
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Одарка. Е. тривайте лишень: ще треба
дївки спитати. як то вона ще скаже?

Кандзюба. Хиба вона часом і не туди?

Одарка. Та таки трошки вередливенька. То
скаже: не варіте з салом, а з ядаовичиною; то

мяса не схоче, а сала забажа; то тараня солона,

та що-небудь і вигадує: така вже собі ніжна! То
щоб і з жениха не стала вередувати. -

Кандзюба. Та вона ж не панянка! Нехай
вже ті вередують, поки доверелують ся до свого.
Та нічого гріха таїти, тепер і усюди така мода:
наші мужички так усе б то за міщан; а міщанка
вже і об купцеві не дуже дума, а щоб вискочити
за палатеького, за скубента! То й гляди: дівують
сердешні до того, що можна буде їмп на Донці
греблю загатити. А з своєю як хочете, а я людей
пришлю. Не наробіть тільки бешкету.

Одарка. Та не бійтесь, не бійтесь, присп-
лайте таки старостів: вже-ж вона не без розуму,
вміє розсудити.

Кандзюба. Спаєп-бі ж за ласку. Йдіть від
нас людей по ону, у вечері: а я Стецька при-
шаю, нехай з дівкою.. Я щось її не знаю, а як
йї звуть?

Одарка. Та Уляна ж і доси.
Прокіп. Та ще й Прокіповна.

Кандзюба. Так нехай мій Стецько з Уля-
ною, як там треба, поговорють, а ви її навчіть,
щоб часом пе брикалась. Прощайте ж до якого
часу.
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Кандзюба. Пришлю, пришлю людеї,
Свати мої любезні!
Стецька свого прлшаю.

Прокіп. Пришаїть, пришліть людей,
МІЙ еватушка любезнлй !
Горіаки бакуплю.

Одерка. Пришлїть, пошилїть людей,
Мій сватушки любезний!
Я хустцу почіплю.

(Обнягишсь тританцьогують. поті. Каназюби
с аодить.)

Грокіп. Отохе скверно, що свата без чарки
горілки відпустили! Чому б то дома про нукду
не держати? Тепер треба збігати на польну та
на сватаньня прпдбаги.

Одарка. А, вже ти мені з тою вольною
остив та опоганів! Р як би то ти проніс від об-
їздчиків?

Р
а
з
о
м
.

     

будьто й первина? Через лі-
ярок, та векозпв адок, та і дома.

Так посплай же.

Одарка. Нехай лишень вияєноть ся, бач,
нахмарило! Іди лишень до дому, я підожду Улянп,
та й прийду і сядемо обідати.

Прокіп (нсожочо). Тадаю й пійду.
і урвав ся на вольну! (Відходить./

 

  

 

  

 

Таки то 

ЯВА ТРЕТЯ.
Одарка і Уляна.

 

Уляна. Здорові, мамо, б;
будьте здорові!

Одарка. Єпаси-бі, будь і ти здороба! Де то

З ноділенькою
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ти так рано ходила? Поки я упоралась, дивлюєь,
вже тебе й нема.

Уляна. Ходила, мамо, на базар, поки до
ранньої, та купила де-що. Ось свиндячки у коси.
а отсе шпалєрів купила на голуби та на квітки.
А отее, бі так обіцялась: на ті гроші, що по

х заробляла. так вілкладала, та зібравши
оті Бач, який (Розкладиє густку.)
І не гарний, скажеш ? Великий та модний, з квіт-
камп: тепер усюди такі на міщанках.

Одарка (оглядає хустку). На-що було тра-
читись? Мабуть і дорогий ?

Уляна. Дала я за нього єїм кіп та золотого
з пятаком: та вже торгувалаєь. торгувалаєь! Мо-
рока та її годі! Біля круглого трахтиря Чугу-
євська  перекупка так а: аби плась, що не

можна дешевше. Та ще там сьміх: вона узяла, та
на мою голову приміряє й каже: виш, як тобі
колицю! А тут де узявсь пан, та таки єпражнійї
пан. тут хрест (показуючи на грудь). а тут кава-
лєрпя (ноказуючи на шию), та Й каже: зт
лавная дєвушка! Прістало, прістало! Вот кра-

савіца!« А я як засоромилась! У-в очах почер-
воніло та не знаю, куди й дивитись; а він усе
хвалить та сьмієть-ся.

Одарка. Потурай панам, чого вони не на-
брешуть! То він над тобою глузував.

Уляна. Будьто б то пани й брешуть? Вони
сього не вміють, і над дівкою не будуть зну-
шщцатись. Вони письменні

Одарка. Та знаю я їх письменних. Є, лушко,
з них усякові! Чи мало тут на Гончарівці дівчат
з ума позводили і письменні і купці і усякі? Хто
молодого чоловіка зупинить

Уляна. Та сей, мамо, вже підтоптаний,

  

  

  

  

  

 

 

 

   



ее

Одарка. Потурай, потурай! Такий ще більш
лиха наробить, чим молодий. Ох, знаю я таків-
ських! Та скажи їж ти мені, на-що тобі сей
палаток ?

Уляна. Оттак, на-що! Лучить ся чоловік, от
у мене й хустка. Рушники є, хустки не було,
тепер пійде йому на хустку, а як вийду за-між,
так буду сама повязуватись. Тепер вже така мода,
пцо очіпків не носють, і на попадях не лобачиш;
не так, як ви усе у очіпці, по старосьвітськи.

Одарка. Тим то й горе, що новина старо-
вину прогонить. Потурай людям! Покинули свій
закон, та усе б то по панській, то й наші будут
як панії з мужпками жити. А се добре зробпла,
що купила хустку. У вечері жди старостів, казали
прийдуть. 7

Уляна (манірно), Які там єтарости? Від
кого б то?

Одарка. Чи знаєш ї.
Кандзюбу, що чумак Він колись до нас захо-
див з монаєтиря на Спаса.

Уляна. От за того старого? лисого 7
Одарка. Тю-тю, дурна! За Стецька, його

;

сина, колії знаєш.
Уляна. того божевільного? Се ще красче!

Та він, мамо, зовсім дурний!
Одарка. Дурний У Так багатий.
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Уляна. Цур йому з його багатетвом, коли

зду нема.

Одарка. Глузду нема, так багатий.
Уляна. Як і по нашій

діти з нього сьміють ся.
Одарка. Нехай сьміють ся, а він собі ба-

татий.

Уляна. А як прийшов раз до нас на Осні-

   

 

рулиці йде, то малі

 



   

вяшську мойку, так там тавий з нього регіг був,
шо вже хазяї на-сплу прогнав, щоб ми через
нього не гуляли. Се вже побила лиха година та
нещаслива, кола за такого йти: неначе усі люде

 

  

повимпрали. б
Одарка. Так тобі. що багатий! Скільки

тар волів, чи усякої худоби! У нього будеш у
 

золоті ходи а помре старий, так усьому добру
будеш господиня. Нема на еввіті луччого щастя,
як за дурнем жити! Він тебе ні бє ні вередує:
а коли там з дуру хочі налає. так тільки крикни
на нього, він 1 замовче. Куди схочеш, пійдеш:
як задумаєш, так і худобою орудуєш. Та щб то
і казати! Усе не те, щобз розумнам: нема тобі
воленьки ні погуляти нії в хороші походити.

ука, а лайка, а бійка!.. Ось і мій пяноця:
щб з нього, що він не дурний ? Коли-б пак одурів,

   
 

 

 

   

 

. мамо, що хочете кажіте, а я
за того лурня, за гого бецмана не пійду, та й
не пійду.

Одарка. Нічого вередувати! За такого бага-
того не пійдеш, так кого ще тобі треба? Чи якого

са будеш ждати 7 Та доки нам тебе й со-
2 Бач, батько пянпця непроепненний; я
(бапками тільки вас і содержую, та вже

і в мене спла не та: звалюєь, хто вас буде го-
дувати?

Уляна. Чим я тобі, мамо, у тягість? Літом
на мойщі, слава тобі Господи, скільки заробляю!
А зимою пряду. та й зібрала чимало: повнісінька
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Одарка. Те таки, що зібрала, то гарі
а щоб за багатим мужиком більш збереш, так те
лучче. Послухай мене, Улясю! ШПос. й мене,
доню! Не дрочись: ійди за Стецькі аром що
дурний. Бач, ніхто не трапляєть- ся. За кого ях
тебе й віддати? Де ті люде?

Уляна (несьміло). Мамо!.. я б вам... щось
сказала...

Одарка. Ану, кажи.
Уляна. Адже вп знаєте Олексія 2
Одарка. Якого се
Уляна (сьмілійше). Коваля. Ось чи в памятку

вам, що доварив вам кочергу, а отсе недавно ча-
лаїю зробив?

Одарка(пригадуючисобі).
Знаю. А що? чи не дума він?

Уляна (стидливо). Атож!
Одарка. Нехай собі і у голові не поклада.

Чи можна, щоб я за нього вілдала? Хиба він
тобі казав?

Уляна. Бге!

 

  
  

 

  
ге! Коваль?

   

Одарка. А ти що? А ти йому і не плюнула
межи очи У

Уляна. Оттак пак! А за-що?
Одарка. Щьб не сікав ся за нерівню. Чи не

думаєш ти за нього»
'Уляна. Атой

Одарка. Та щоб се ти лу голов
він же тобі рівня? Правда. він парень добрий,
коваль мудрий, усячипу зробить, не пе, з бурла-
ками не гуля, против мене звичайний; усе правда.

Так що-ж? Крепак!
Уляна. Що нужди, мамо, що крепак? Пани

у нього добрі, про них усюди така чутка йде.
Одарка. Та хоч вони й добрі, та пани! Як

  

   

  



оба Р

таки се можна, щоб тобі з волі та у неволю! буда
казенна, та пійдеш у підданство; була городянка,
та станеш селянкою!

Уляна. Де б я не була, чим би я не стала,
то мені й байдуже, Мені за ним буде усюди добре,
бо я люблю його!

Одарка. А того й не пі
женуть на панщину
та на панщину!

Уляна. А чим панщина страшна Так за те
не знати-мемо ні подушних ні десятських ні хво»
нарних ло пани за своїх людей платють. Та
і на мойці чи мало там панських? Так усізто,
криїй Боже! як то хвалють ся, що як добре за
панами жити!

Одарка. Та вже-и, Улясю, як собі хоча я
тобі мати, так я тобі скажу: оскорілі в мене на
долоні волосься впросте, чим я віддам тебе за
Олексія, Та вже тут нічого патякати : я вже ста-
рому Кандзюбі казала, щоб сьогодні й старостів |
присплали. 3

Уляна. Ох мені лихо! сьогодні2... й
Одарка. Сьогодні. сьогодні. Чого тут від-

кладати У Постій же, доню. тут: Стецько прийде,
та й поговорите собі любенько: а ти не без-
уметвуп, будь до нього приязна...

Уляна. Об чім з таким дурнем і говорити 7
Я не вмію...

Одарка. Потурай! Дівка з парубком, аби-б
зійшансь, а то найдуть об чім говорити, а часом
імовчки ще й лучче подружать; я се добре знаю.
Посиль же за воротами, а я пійду лагодити обі-
лати. (Відходить.)

Уляна (сама). такая-Гго моя доленька
нещаєливая? Так такому-то дурневі достанетьчея

 

умаєш, як тебе по»
Ох мені лихо! Мою Улясю
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орудувати надо мною? Так такий-то йолоп нару-
гаєть-ся над моєю русою косою? Щоб мені у його
багатстві! Казала ж наша паламарка: через 30-
люто, каже, сльози льлють ся. Наварю і борщу
і усякої єтрави, та як воно буде розведено моїми
слізоньками, чи пійде ж у душу? Буде і одежа
хороша і постіль бі: ма, З кПИ

уду розмовляти, узяти ?

 

 

  

 

та коли стіна н
 

   жого  порадоньк
Олексієм пійшла б на край сьвіту, старцьовому  

 

бухареві буду рада, з калюжі водиці напю
аби-б він, мій милий, мій голубонько спзпії.
Олекеїєчко мені подав! Коли и: горе і біда по-
стигне, то, аби-б він був біля мого серденька,він
не дасть мені силакнути; а як приголубить мене,
то й уєю бідоньку забуду.. (Розкладає куплену
аустку ї розглядаючиїї співає)

Хусточко ж моя, шовковая!
Чи на те ж я заробляла.
Щоб нелюбу та п немплому
"Та її я почіпляд:

Куєточко моя, шовкова:
Обітри мої саїзоньки!
Нехай же, нехай же від них
ЛПолиняють квітоньки !

я,    
 

    

  

   

  

Хусточко моя, шовковая
ШПрийшлось тебе заховати.
З паїточкою та й дротяною
"Тепер треба привикати!

Хусточко ж моя, шовковая!
Не доставай ся ворогу.
Покрий мої ясниї очи,
Як я ляжу у гробу!..



«за

ЯВА ЧЕТВЕРТА.
Уляна Ї Стецько, виходить швидко: роззявивши губу
ї розмахуючи рукама,іде і увилівши Удянустає, сам до
себе сьміє ся, чепурить ся: підходить і боїть ся: обап-

рає Уляну з-заду 1 з захватом говорить.

Стецько. Та й патлата! (Сьміє ся голосно,
і підійшовиш до Уляни, нараз перестає, ї поду-
ммавши довго говорить) А що в вас варили?

Уляна (стоячи на місци, не звертає ма него
увагн і відповідає смутно). Нічого!

Стецько (довго нагадуючи ся). Ну...
а тепер... що

Уляна. Шоу
Стецько. Що»
Уляна. Що?
Стецько. Що»
Уляна. Що нічого.
Стецько. Брешеш бо, як нічого? "Батько

казав: розпатай її обо веїм. А чортїї зна, об чім

  

  

Ну.

 

 

  

  ував єси.
Стецько. Так він бо добре казав, не Йди,

каже-говорпть, від неї, поки обо веїм не домо-
виш ся.

Уляна. Ні об чім нам домовляти ся.
Стецько. Як ні-об чім, коли вже ти за мене

йдепі ?
Уляна. Ні. голубчику : сього ніколи не буде.
Стецько. А чом не буди
Уляна. Тим, що я за тебе не пійду.
Стецько. А чом не пійдеш у
Уляна. Тим, що не хочу.
Стецько. Та чому не хочеш?
Уляна. А не хочу там, що не хочу.
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Стецько. Ну, тепер твоя правда. А батько
казав, що ти пійдеш.

Уляна. Непійду.
Стецько. Ну, а батько казав: не потурай їй,

поженихай ся та пісеньки заспівай. то вона Її

пійде. От я й заєпіваю.

На курочці пірячко рябоє:
Любімо ся, серденько, обоє.

Диб, дпб на село,
Жив, моргона нього;
Я не дівка його,
Не пійду я за нього.

    юла дівчина постернаг,
"Та сколола ніженьку на будяк.

Диб, диб на село... і т. д.

Не так болить ніженька з будя
Ой як болить серденько від дяка.

Диб, дпб і д.

Ой чия ти, дівчино, чля тп?
Чи ти вийдеш на вулицю гуляти?

Диб, диб і т. д.

 

   

 

А щ? чи хороша моя пісня?
Уляна. Така точнісїнько, як ти, що нічого

й пе второпаєш. Ось слухай, яку я тобі заспіваю.
- (Суіває)

  

В мене думка пе така,
Щоб пішла я за Стецька.

Стецько стидкий,
Стецько бридкий :
Щур тобі, не вижп ся!
Пек тобі, відчени ся!

Божевільний !
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Не дурна я і не пяна,
Щоб пійшла я за Степана.

(Стецько стидкий, і т. д.
 

«Тучче впасти мені з дубу,
Чим йти за-між за Кандзюбу.

Стецько стидкий, і т. д.

 

Лучче мені з моєту в воду,
Чим достати ся уроду!

Стецько єтидкий, і д.

А що, Стецю, чи хороша моя пісенька?

Стецько (довго дивить ся на кеї мовчки,
потім ннарая скрикує). Погана! Який тебе не-
чистий такої навчив? Як я її розелухав. так вона
дуже погана! Зачим ти її співаєш? Га?

Уляна. Та я тобі й співаю і кажу, що не
люблю тебе і не пійду за тебе.

Стецько. Так се-б то батько збрехав? Ну,
ну! Ось тільки скажи йому, що він бреше, так
шо пиці ляпанця й дасть! (Здижнувии) Я вже -
пробував.

Уляна. Так що-ж? То батько твій, а то я
що не хочу.

Стецько. Не треба мені твого хотіньня,
пійдеш і без нього. Батько ще казав, щоб ти не
арочилась.

Уляна. А чого мені дрочитись? Я не скоє
тина, нехай Бог милує! А щоб я пійшла за тебе,
ло навряд. Я ж кі жу, що наше сватаньня ще ви»

лами писане.
Стецько. Еп!.. чи Прісько, чи Домахо, чи

як тебе! Послухай, та йди. Ось коли-б ти вже
була моя жінка та сказала б, що не хочеш за
мене, так я б тобі пику побив, як мені батько

  

 

 

тобі

 

 

  

З



 

  після весільля можна жіпку бити скільки хоч,
а тепер не можна. Дарма! я й підожду. А поки
ще ласкою просю: пійди за мене!

Уляна (на бік). Шо мені з дурнем
вати? Покпнула б його, так мати лаяти-ме,
станусь, та буду його піддурювати.

   
 

 

ЯВА ПЯТА.
Ті самі і Олексїй, увидівши разом, тихо підходить

і підслуху

4 Стецько. Отее ж у вечері і старостів при-
шилемо. Чи приєплать?

Уляна. А як приєплай. (На бік) Поба-
чини, якого облизня піймають.

Стецько. А піч колупати-мети ?
Уляна. Як то вже не колупати-му? (т

усю поковиряю. (Дере єго по лини пальцями.)
Стецько (онамятуючись регоче ся). Бач,

яка жартовлива! Але трохи баньок не виколупала.
Зачим так робити ?

Уляна. Затим, що я тебе шаную, (тихо) як
ту собаку рудую!

Олексій (на бік, з жалом). От тобі й правда
на сьвіті! Послухаю, що дальш буде.

Стецько. Ну, кажп ж тп мені: як ми оже-
нимосі, то щб будемо робити? Га? кажп, кажп.

Уляна. Ти знаєш, а я не знаю.
Стецько. Пожалуй, я знаю, а ти чи знаєш?
Уляна. Та не знаю. Ну тебе зовсім.
Стецько (сміючись). ге, так я тобі усе

роскажу, нігде правди діти. Мене батько навчив.
Чи сказати ? (сьміє ся дужше.) Напечемо коржів,
зомнемо маку, та намішаємо з медо: а Й посі-
даємо, та і їсти-мемо. І не мудро, скажеш? (Уви-
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дівши у неї шовкову жустку) А що то в тебе)
хустка? Чи не мені то7

Уляна. Кому ж як не тобі, мій вороне чор-
несенький! (Тихо) Твоїй пиці вона й приєтала!

Стецько. А ке сюди, я приміряю.
Уляна. Та нехай же у вечері, сама тобі по-

чіплю, (со) що і у двері не потовииш ся.
Стецько. Щоб то мабуть гарно з хусткою!

Чи знаєш що? Я ще з роду не женпв ся. То-то
десь гарно жонатому, що усі ж то, усі, кудп оком
закинеш, усі женють ся! Будеш мені головоньку
мити і голубити |

Уляна. Змпю, змпю, (тихо) що тебе й чорт
не пізна. Цур вже йому! прожену його відсіля,
та й втічу до Дому. (До него) А приголублю ось

ось ходи сюди! (Пронтягає Фо него руки,
а він. розніжуючи ся ї чепурячись. жоче нтідойти
до неї.)

Олексій (з гнівом стає межи ними). Здорова,
"Уляно! Нехай тобі Бог помага!

Уляна (утішившись кидає ся до него). А. мій.
Олексїєчку! Де ти узяв ся? Я тебе цілий ранок
бажала.

Олексій (сердито і відвертаючись від неї).
Дурний, що й прийшов, не чув би об своїм не-
щасті.

Уляна (злякавши ся). Ох мені лихо! А що
там за нещастя?

Олексій. Тобі лихо? Не знаю, кому. Ох-ох-ох !
От правда на сьвіті! Здоров. Степане! Шоздоро-
вляю тебе заєватавшись!

Стецько (поважно). Спаєн-бі!
Олексій. Так отсе у вечері до Уляни і за|

рушниками пришлеш7
Стецько. Пришлемо.

  

  

  



  

-о ВІТ

 

Олексій. Боже ж вам помагай ! (10е помалу.)
Стецько. Спасп-бі.
Олексій (все відходячи. смутно). (Прощай,

уляно!
Стецько. Іди злоров!
Уляна (на бік). 0, батечки! щоб менї ро-

бити? Він нічого не зна, та й сердить ся і утіка,
коли мені сьвіт не милий. Як би його
(Голосно) Олексїю!

Олексій (на бік). Схаменулась? Нехай
покортить! (Буцім не чує і все їде.)

Уляна. Олексію бо!
Олексій (стає). А чого там»
Уляна. Чого бо ти сердиш ся?
Олексій (вертаючись до неї). Чи се ж таки

правда, що ти йдеш за нього

Уляна. Так щоб-ж, що правда

 

  

 

  
  

Олексій (співає):

Чи сезк тая криниченька, що голуб купався
Чи сезк тая лівчиночка, що я женихав є:

 

ЗЖенихав ся, не сьміяв ся, хотів її взяти, --
Уродила товариша нечистамати.
Чи ждав же я бідиноньки такої на себе,
Щоб почути в дівчиноньки, що нейде за мене!
Не за мене, за другого йде моя дівчина!
Що етно Тільки їтп у сьвіт за очима!

Уляно, Уляно! як же мені не сердитись? Як мені
стояти і слухати, що ти, забувши, як десять ра-
зів божила ся ген-там, на Холодній горі, у ліску,
як з тобою за горіхами ходили, що ні за кого не
пійдеш опріч мене, а тут прп мені кажеш, щоб
присилав за рушниками!.. Гріх тобі, Уляно! За-
напастила ти мене! Я ж кажу: коли се правда,

  

  

  



ее

 що ти йдеш за Стецька, що посьміх' на увесь
город. за навіженого, за дурня...
 

Стецько котрий зіває по" бокал. накокень
дочув послідні слова). Брешеш, брешеш! Отсе вже,

брешеш! Тривай лишень: я ще не
зовеїм дурний, а батько каже, коли ще Й він не
бреше, що в мене не усі дома. Та дарма: хочби й
дурний, так хиба неможу женити ся? Тут не
розуму треба, я вже знаю.

Олексій. Так що-ж у тім, що ожениш єя, та
як не вміти-меш жінку содержать? Треба її гоє
дувати. Ніякої худоби не стане, коли не будеш
сам робити. А вмієш ти що робити?

Стецько. Робити, пожалуй. вмію, так талану
щось нема. Раз батько таки прозурив мене на
тік. Дарма, я й пійшов, узяв ціп, і молотю з дядь-
ком Панасом, а він ще, братіку, лпеїший, чим мій.
батько. Я чи вдарив раз по єнопові чи ні, а його
як учпщу замісць снопа та по лисині, а він як
гепне об землю, так сторчака й дав! (Єуміє ся.)
А я собі: ких, ких, ких! кишки порвав, регочає
чись. Годі після того часу молотити! Батько ска-
зав: нема талану, ати та у дорогу
ходити.

Олексій. Ходив же ти у доро!
Стецько. Ходив.
Олексій. А кули
Стецько. Зхурою, до моря.
Олексій. До якого місця 7
Стецько. Аж до ()снови.
Олексїй (сьміс ся.) Крий Боже, як далеко!

Аж дві веретві!
Уляна. 0 щоб тебе, Стецю! і мене розевмішив.
Олексій. Зачим же ти у-в Основу з хурою

ходив? Чи не в бір по шишкп У
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Стецько. По шишки! Тю-тю! ще й сьмість-
си! Кажу ж тобі, пійшла хура до моря, за рибою.
От і мені батько дав пару волів, нехай, кажі
халюпя привчаєть-ся. От ми йдемо, йдемо, усе йдемо,
усе йдемо.. аж гульк! прийшли у-в Основу. Там
чорт надай дядьків, Дикані, коли знаєш; та й за-
кликали мене обідати. От я й сів, та її обідаю,
обідаю, усе обідаю.. та й забув про хуру, а вона,
брат, як учистила, та аж до Пплипового села, ая
усе обідаю, усе обідаю.. та як пообідав. та й по-
тяг у солому, таки до дядьків на тік, та як дав
хропака, так аж гегь-геть до вечера. Ну, знаєш,
батько побіг гровідати
питаєть-ся: а де (Стецько? ї
(Сьміє ся.) Хропе, сердека, у соломі, мов пап на
подушках. Аж гульк батько у солому, як потягне
мене рубанцем! А я з просоньня як злякаюсь, як
побіжу та через вогороди! А батько як гукне:

| хлопці, єюди! Тут, брат, неначе з псюрні хорти
до дерти, так хлопці повибігали, та мене ловити,

та Й піймали, узяли, мені руки екрутили, та звя-
зали гарненько, та у город, до волосного пра-
вления, та у колоду, а у-ранці і у привод.

Олексі котебе і у привод водиші? Я
сього й не чув.

Стецько. Водили, голубчику! Сказано, слу-
хай батька та не втікай

Олексій. Щ обі було у приводі
Стецько. Потилицю виголили, та й пустили,

не що.
Олексій. Через що-ж тебе не приняли у

салдати ?
Й. Стецько. Та так, біда стала ся: не зумів

мальців перелічити! (Поребирає пальці.) Та Й до
біса ж їх і на руках! Станеш їх лічити, так так

ТВОРИ КВІТКИ, П. 24
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один одного й попере: Ось бач! (Перебираючи
пальці, задумав ся.) На якого гаспида так багацько
пальців»? Еге! а я знаю. Ось бач, Уляно! Як би
ти з одним пальцем та зложила собі дулю? Еге!
Не можна бо, хоч як, та не зок х

Одарка (кричить згаа воріт). Уляно, Уляно!
А йди обідати!

Уляна. Зараз, мамо, прийду.
Одарка. Коли Стецько тут, клич і його.

- Стецько. Ось-осьдечки я. Обідати? Зараз
Що то вже я люблю обідати! Я б і в день і в
ночі усе б обідав! (Віджодить на подвіре,)

Олек Що, Улаяно чула? От за якого
дурня йдеш!

Уляна. Чи я-ж сама за нього йду, чи що?
Олексій. А як же, коли і за рушниками ве-

ліла присилати ? Я сам чув. Прощай, Уляно! Бог
із тобою! Тільки мене й бачила. Сам собі смерть
заподію...

Уляна (кидаючись до него). Олекеїєчку, мій
голубчику! І я без тебе не хочу на білім сьвіті
жити! Не вмпрай без мене, озьми й мене з собою!
Не покинь мене спротпикою

Олексій (стоїть. ме обіймаючи єї). Так се
правда? Де-ж твоя божба, Уляно? Тяжко моєму
сершю, коли вже й ти не держиш правди і мі-
няєш того, хто тебе любив від щирого серця.
дуже любив!.. і міняєш на кого? Не боїш ся ж
ти Бога. га?

Уляна (все обіймаючи єго). Бога я боюсь,
любаю тебе, мій лебедику, мій еизпй голубоньку
час від часу більш люблю, чим упершна вулиці
зійшли ся. Не покпнула б я тебе ні за-що, на

сьвіті; беж будепі робити? Не моя воленька,
мати силує!

  

  

  

  

   

 

 

 

  
 

 

  

 



 

Олексій. Ті
Уляна. Казала усе: ка

(Стецька, казала, що коли не за тебе, то й ні
кого не шійду : так і говорити не дає. Та вжезж:
на усе пійду, а за Стецьком не буду. Приголуб
же мене у устаньній разочок! (Обіймають ся.)

 

   

 

 

    

 

Дугт,

Уляна. Горе, лихо і біда!
Не дають за тебе!
Олексїю, серце моє,
Не покинь ти мене!

Олексій. Не вбивайсь, моя Улипо!
Буду вічно и любити.
Бо ніяк мені не можна
Без тебе на сьвіті яшти!

 

  

Уляна. Я бою ся зосгаватись;
Вже і мати скоро вийде.

 

Тяжко, важко розставативь!
Що-ж?» Нехай же хоч і прийде, -
В ноги їй оттут вп:
Слїзоньками обільлю.

  

   
Уляна. Станьмо ми її молити,

Станьмо жалібно просити :

Фазом. Не розлучай нас, мамо ріди
Ой дай пожити ще нам бідним!
Не пий, не пий ти нашої крови!
Не розривай між нас любови!

  

Умру без тебе, Олексїю!

 

. Собі я смерть сам заподі



 

Олексій. Горе, лихо і біда!
Не дають за мене!
Ой Улясю, серце моє,
Не забудь ти мене!

Ї Уляна. Горе, лихо і біда!
Не дають за тебе!
Олексїю, серце моє,
Не покинь ти мене!

 

СОбіймають ся.)

Стецько (виходячи з-за воріт). Чи то тебе
довго ждати? Вже й борщ поїли і яловичину по-
жришили. а вона й не йде. (Увидівши, то ко»
жаниї обіймають ся) Бач, з ким тут вона! Мати
не збрехала. казала, шо вона мабути з Олексієм
розмовля: а вона добре розмовля, що женихаєть-
ся! Іди ж, іди. Казала мати, що коли, каже,
честю не послу: У; потилицю.

Уляна. Та йду, зараз іду. Олекейїс
втїкай відсіля: я швидко вийду. За са
і неїсти-му нічого, та й поспішу до тебе. По-
саїдня наша годинонька, тільки і наговорити ся

з тобою! (Плачучи відходить на подвіре.)
Стецько. Вийдеш, вийдеш, коли то ще пушщ;

(Піджодить до Олексія.) А ти чого тут, проби-
шако У

Олексій. Чого? я до Улини приходив.
Стецько. До Улян А зась не знаєш? До

ляни!

Олексій. Що» ще й сей став на мене гри-
мати 7

Стецько. Атож і не гримати? Одарка ка,
зала: прожени його.

Олексій. Ти мене проженеш? 0 вражий
сину! Через тебе така напасть? (Індає ся до

  

   
    

   

   



збій Ес

  

чого. Стецько (зляканий шутікає; Олексїй. шій-
мавши сго. жватає за груди ії трясе) Задушу
анахтемську віру! 0, як-би я не боявсь гріха; тут
би й амінь моєму супостатові! (Відтручує его від
себе.) Згинь з очей, кателиче!

Стецько (надзвичайно переляканий. не може
кричати. йно стоїть в куті і черея нілий чис
стогне 2 дрожить.) іч

Олексій (уснокоївнн ся). Дурний і я, що з
дурнем звязав ся! Що мені робити Де ськати
помочи? Тижко моєму серцю! Сам би на себе
руки підняв! Похожу по горі, поки Уляна вийде:
чи не придумаю чого. (Віджодить.)

СТЕЦЬКО (оглядає ся на всї сторони й не
бичучи Олексїя бігає і кричити). Про-бі, ратуйте!
ратуйте! Хто в Бога вірує, ратуйте! Ой, ра-
туйте!.. Про-бі!.

   

 

 

   

 

ЯВА ШЕСТА.

Стецько ї Прокіп з Одаркоювибігають.

Одарка (кидаючи ся до Стецька). ЩО, шо
тут таке? Чого тп кричиш?

Прокіп. Чи не обізчики кого з горілкою
заапали?

Терцет.
(Стецько. Харцизяка мене бив!

А я й каші ще неїв...

Одарка. Ось, внесу тобі я каші... (Відходить.)

Стецько /плаче,) Ги, ги, ги, ги, ги!
Каші хочу, каші, каші!

 



- Вт -

Прокіп. Ой ходім ми за лісок,
Там новенький є шинок,
Купимо горілки глек.

Стецько. Цур тобі із нею, пек!
Каші хочу, каші, каші!

Одарка (приносить ємувелику грудку каші).
Отже її каші ні шматок,
Їж же, сину, та не плач.

Стецько.

 

1 Ось побач:
  

Отею грудку з'їм,
А плакати ще буд!
Ще бо мияса я не їв:
Так євого я не забуду.

 

Одарка. Ходім до хати ми, ходім!
Тобі мняса я добуду.

Стецько. Та я й мнясо хоч поїм,
А плакати таки все буду.

 

Прокіп. Отоли лихо і зовеїм,
Нігде горілки не добуду!

(Відсодять Стецька з собою.)

 

ДІЯ ДРУГА.
та сама улпщя.
ЯВА ПЕРША.

Скорик /витобить з другого боку ШПрокопо-
вого дому). Што за приятной отсей Харков! ЄЙ,



 

Я

 

істинно! і за границею таково не л! Таки
што хозяїн, то і доброй чалавєк. Той тєбя про-
сіт абєдать. другой на кунпанію: та всьо з пот-
чіваньньом та з ласковим словом. Вог усю Ту-
реччину, Францію і Расеєю прахаділі, а нетутє
чаково приятнаво города! То-то Харковская Русь
матушка! Та как усі нашаво брата поважають!
Ні хрестини ні свадьба у знакомих не буваїть,
штоб без меня-та абашлось. Правда і то, што
уж ніхто так парядка не дасть, как я. (Нюхжає
табаку з ріжука і вздижає) Павідал таки сьвіту
ї я на євайом віку! І где то я нє пабував! Так
куди мужіку протів нашаго брата єправіться-та,
хоч у дружках, алі у старостах, алі у кумах. Веє
закони знаю, ат таво і усє ка мнє. Вот і у ве-
черу пайдьом сгарастаю дєвку сватать: так акрама
таво, што от ШШкуратихі рушник шуміт, та і
старой Кандаюба, на радощах, што засватаю спна
єво дурака, чим небудь таки наступиться-та. Вог
і будеть на табак! (Сьміє ся.) В свєтє только
живи умєючи, а то не пропадьошз голоду. (Єніває)

  

іш умєї за дєло взять ся,
Можно воюди поживляться;
В полє бий, коли, руби,
Дома денєжкі бери.

Подпускаї дівчатам ляси,
Старим бабам балянтрас:
Сам же в оба а
Да з них ден

 

  

В євєтє много чудаков:
Ох! ї не без дураков.
Только їм не говори,
Мовча дєньй з них берп.



  

Не один на свеїї я --

«Лєкар. купчік і судья
Правдой в євєті нє жівйог
І тлє можно -- знай беріїот.

ЯВА ДРУГА.

Скорик і Олексій.

 

Олексій (вигодитьзадуманий). Ходив, ходив,
а все таки не знайшов свого шастя. Був і на
жладбищі, позавидував покійникам: їмето ні пе-
чали ні воздпханпя. як єпівають дяки. Лежать
собі ї вже ні об чім не думають: а наш братчик
черпи! Думай собі та гадай, та нічого не виду-
маєш. (Співає)

Торе, лихо, пропадаю!
Де сховатись від біди 7

ерть найти, я де -- не знаю, г
Від людей куди втікти У

Ой хожу я і блукаю,
Як те сонце в крузі!
Гуди іду. піб шукаю.
А все серце в тузі!

 

  

 

 

 

 

Торо крута, розетупи ся,
темний, розійди ся,

Річко бистра, підніми ся,
Вея зьвіряка, ізбіжи ся 1. .
Погубіть мене мерщій.

Коли хочеш, щоб пропасти,
То живи серед людей.
Рід їх бід і від напасти
Шівидче вмреш, чим од зьвірей !

 

 

 

(Пійсойячи (до ШПрокопового шпойвіря) Обітшала ж

 

 



 

   Ще їй є Що-ж я видумавУ Нічого
демось, лосумуємо, поплачемо.. та й тільки:

а у вечері гаспидський Стецько буде хусткою
вихваляти ся!

бкорик «анізнавши єго. все говорить тихо).
Та он же, Алексій! (До него) Паслушай. ма-
ладець!

Олексій (оглянувши ся до него). Га? (кланяє
ся недбало.) Зарі , господа служивий! (Не
увазіюючи на него лтщає сго і їде їк хаті.)

лексїй! Ти меня і не познал?
(підходячи до него. вдивляє ся). Ні,

щось не пізнаю. А відкіля ви?
Скорик. Та відтіля, відкіля й ви. Та што

тут, нєгде дєгісь: я Осіп, дядюшка твой.
Олексій (пізнавиш). А, так і є! (Обіймають

ся.) Здорові ж, дидюшка, були! Давно не бачив
вас, та й не пізнав. А щі, го, чотири Є?

Скорик. Та так-таки, што єсть. Втямки тебе,
как омп з палком ішлі у Туреччину через Харков
і я з вашім управительом тут зайшол ся; вот
тут і тебя видав.

Олексій. Та знаю ж, знаю. Тогді мене при-
везли віддавить у ремество.

Скорик. Так ти усьо у городє і жівйош?
Што-ж я з табой нії не пастрєчал ся? А у
каком реместві?

Олексій. Та в ковалях, і вже в роботни
на заводі куби ділаємо. Сто двадцять рублів беру
у год.

Скорик. Честной парень, сполать! Штозж
твої батюшка і мать, сестра моя, жівенькі

Олексій. Батюшка помор. а мати дуже ста-
ренька. одначе, слава Богу, ще жива. Брати поз
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женились, а меншу сестру у двір узяли за бари-
шнею, а ті повихолили у наше ж таки село. Я
там заговівши був. Що-ж ви до нас не навідає-
тесьУ Чи ви тепер у одпуску. чи як?

Скорик. Із палявих. був у нехвалитах, а
далі чистую палучілд. Хатєл, штоб такі навідатись
да сваїх, хочби сестру павідать. Десять гадов, как
її видав: було зампрениє, так у отпуск пріхаділ.
Ти іщо був махенькій. не ні. Тепер хатев,
штоб не буть без службп. паїськать сєбє меєстечка,
так што-то не то. Савєтовалі до аткупщіка на
заставу, так я, брат, салдаті чесную душу імею:
нам туда не рука.

Олексій. От вже, думаю, походили по сьвіту,
навидалисьусячини2

Скорик (чванливо). Уш я то не пахаділ?
бєть такая старана. гдє б я не пабувал? Були
ми і Франції, усю Німецію прайшлї, у Рассєї
станаї, та і у Туреччину аверталізста! Што-то,
батюшки. євєт великий! Как ви живйотє здєся у
глуші, так е, што вот только і евєта, што
над вамі? Нет брат! Пайді вот как оми-та, так
Господи! сколька гадов надомно, штоб увесь єво
прайті, вот как ми ісхаділі-ста!

Олексій. Набачились мабуть усякого дива.
Що то, як-би коли гуляючи послухати!

Скорик. Вот как даждьом Ражественськіх
сьвят, так пайду у валіє село і тебя азьму з са-
бой, там уш бу расказовать. Будєть чаво па-
ушать пра чужиї зе УУсяк, хто ні расказує,
сяк брешеть, усьо не так: я до веєво прігля-

далося. Там, брат, усьо не так, как у нас. Прий-
дьош у Францію, так там усьо Француз нагало:
а у Німеції -- другой народ. Немец до єдиного,
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ауш нашаво і пе спрашуй; у Туреччину прийди,
тако куда ні абернісь, усьо Туркі, усьо Туркі,
аж сумно! А во воякой землі гаворят не по на-
шому. А как? вот відіш, я тєбє і ето разталкую.
Вот у нас, примеєром еказать, хлєб: вот і я і ти
і усяк знаєт, што то хлеб, а у ніх так іначе
завйотся. Алі вот і вода: ну, малая дитина у нас
назавйот тебє воду водою, а у ніх так і не вмєют
так назвать. Умново в ніх никаво не спраш:
усьо па своєму і савеєм не так, как у нас.

Олексій. Господи милостивий! Яких-то лю-
дей на сьвіті нема! Ле ви, дядюшка, на хватері 7
Я б до вас прийшов колись би послухати.

Скорик. Те я так -- то у аднаво приятеля
пажіву, то у другова, та де-чим і прамишляю.
Спаєї-ба Харкавцам, палюбілі меня! Де хрестини,
де свадьба, то уш без Осіпа (Скоріка не абай-
дьот-ея, патаму што увесь закон знаю: какої
парядок каком случає падіть і гає какоє слово
пріставіть, і гдє пабрехеньку вилустіть. Та і то
жтому-ж, как стаялі з палком у Ягатині, так там
старик хазяїн, та і палюбіл меня і паказал де-
што; так я й знаю алі кров замовпть, алі от га-
дюки загаваріть, угину ісправіть, і прочего
дезчаво знаю. Хадівші, как я, по Франції і по
Туреччині, чаво то чалавек не навчить ся! А ат
таво і хлєбушка перепадаєть. Вот і сей вечер
прахал адін приятель висватать спна; та хоч он
і дурачок, та я знаю, как тут павернуть. Узять
греха на душу, набольш брехать, как абнакно-
венно прі сватаньнє...

Олексій (нетерпеливо). До кого-
старостою 7

Скорик. А вот пайдьом до Прокопа ПІку-
рата, вот он тут і жівйот, а дєвка, брат, важная!

   

 

  

 

   

 

 

    

     

   
с се ви йдете



ода

 Олексій. Та шоб се ви зо мною робите?.
Се ви мене, дядютика, буцім живого ріжете! Єв
ви мені смерть заподіваєте!

Скорик. Што ти говориш? Нєшта дєвка тебє
пріглянулась У

Олексій. Та не то, шо приглянула ся, а ми
вже більш пів-голу з нею любимо ся, і божили
ся і заприсягай ся, щоб нам не розаучатись,
а тепер, як постигла нас лихая тодинонька, що

її сплують Стецька Кандзюбенка, так намі
сьвіт не змилив ся! Поможіть, будьте ласкаві
Не йдіть сватать за (Стецька, а ходім зе мною 0
Шкуратів, та поговоріть об мені. Ви таки сьвіту
навидались, знаєте і хранцюзьке слово і турецьке:
зробіть так, щоб Уляну за мене віддали і щоб не
лали мені з журби пропасти та шоб не загубили
і її! Бачите, яка ходить!

 

  
  

   

ЯВА ТРЕТЯ.

Ті самі і Уляна, вийшовши за ворота і увилівши Ско-
рика, заветилала ся і хоче вернути ся.

Олек А йди, Улясю, а йди. галочко, сюди.
Та не сором ся. Се мій рідний дядюшка вернув
ся з походу. (Приводить її до Скорика.) Ось ро-
скажи йому. як ти мене любиш.

Уляна. Зділайте милость, уєтупітесь за мене
бідную, нешасную! Хочуть мені сьвіт завязати,
хочуть мене сплою віддати за Стецька. за Того
дурного.

Скорик. Ах ти лєвушка. дєвушка! Павезі
тебя у Францію, так бл там тебя назвалі мамаель,
а у Туреччині -- марушка, а у Раєсєї
завнобушка! Я усє їх язпкі знаю.

    

     



  

  

  

ВВ

кла ти любіш маво пае-

 

Як же ви отсевідгадали.
що я його ліоблю?

бкорик  (чванливо). Ну, да так, не усьо
епраєта. Хаділі таки па паходах, відалі євєту,
та дешто й знаєм. Ну, так ти любиш сво?

Уляна (сітидливо). (Мені єтидно сказати!
Адже ви знаєте»

Скорик. Ну, Алексій тебя любит?
Уляна (шендко). О, про його скажу: він мене

любить так, що й сказати не можна, і каже, що
красче мене нема ні меж селянами ні мейс горо-
дянами. Я б і про себе сказала б вам, як я Пого
люблю, так не годить ся про се росказувати. Я
тільки матері сказала, що люблю його дуже, дуже,
і що красче його і у веїм Харкові нема. А вам
сього не скажу

Скорик. Што-и: матушка? Каково чорта вона
ретіруєт-ся-та 2

Уляна. Каже, що крепак. Боїть ся, щоб мене
у селі не обіждали.

Скорик. Крепак? Так што-ж за біда? Вана
нє хаділа по свєту, Так нічаво і не знаєт. А вот
как я хаділ па паходах, так відал, што і у
Франції і у Туречешиї і у Расеєї за памещікамі
крепакам ожітьтьо доброє. Вот і Алексїєв барін
доброй, чесная душа! А што меня у салдати ад-
далі, так ета шо нагаворкам  пріказчіка. Так
што-ж? Паслужіл Богу і государю, пахаділ па
пахолах, навідал ся свєту і у Франції і у Німе-
чинє і у Расеєї і у Туреччинє, та і стало чала-
звєком, та і горюшки мнє мало-ста.

Олексій. Постарайте ся жі об нас, дядюшка!

  

  

     

 

  

 

   

   

 



набор

Киньте Кандзюбенка, ходім до Шкуратки, та поз
говоріть, нехай не губить пає!

Уляна (співає). Оїг дядечі
Голубчику,

Змилуй ся надо мною!
Не дай мипї,
Сиротині,

У яму йти живою!
Як рибонька без водиці,
Так я серлешна бю ся!

 

  
За дурного за Кандзюбу

Силує матуся!

 

Не дають цожити.
учче смерть я заподію.

Коли не любити.
Оп дядеч
Толубчик;

Не дай мені пропаєти!
Прошутебе,
Ратуї мене,

Защити від напасти!
Озьми евоє ружжо страшне,
Та стрелни в Улян

Ой чим ісп за нелюба,
«Тучче лягти в ям,

Озьми євою шаблюгостру.
Врубай мене разом!

Без милого Олексія
Вмру одним я часо:

Ой дядечку,
Толубчику,
Прошу тебе,
Ратуй мене,

Не дай мені пропасти!

  

 

   

  

 

 "і



па

 

Скорик. Нет, сєво не мажу єдєлать. Я прі-
єяжной чалавєк, абєщал Павлу Кандаюбе і
за рушниками і давжон здержать слово. Тольки
вот што: на сватаньні впалавіну буду брехать
і разхвалювать дурного Стецька, а так, з воєн-
нава артикулу, закину, і усьо дєло около пальця
зверну: а завтра прийду та й буду атакувать
стару Шкуратку ; я знаю, у ней уся спла. А кагда
што не то, так ми і наговорною водицею папо-
штуєм, тотчас сдасть ся і думкою на лєво кругом!
(Стіває)

    

  

 Уш ше даром михаділі,
(Скрозь в паходах ізслєділі.
Знаю, знаю весь обряд,
Дело всьо зведу на лад.

Бул у Немцов на родинах
Ту Турков на крестинах,
У Французов била дружком,
Там хадід я з рушником.

Од гадюки одчитаю, ,
Стару дєвку просватаю,
«Шшихаманку зашепчу,
І злодея проучу.

 

Всьо зроблю я, што вам нужно;
Ворожить тепер лосужно.
Знаю, знаю весь обряд,
Дело всьо зведу на лад.

Олексій. 1, вже до завгрйого! (Лучче б
сьогодня. Пожалуста, дядюшка! (До Уляни) Адже
мати дома?

Уляна. Нема, пішла у різниці яловичини
| купувати, буде вечерю варити на те прокляте
- осватаньня. Ї я-жо Ба» лучче б сьогодня, як

 



Вр

нь-мат
е і відшептали б від Стецька: а то як

рушники подаю, і побоїть ся відкидатись, щоб
не платити Кандзюбі безчестя за наругательство.

Скорик. Вота, а я-ж у вас на што Сєводня
нікак не мажу. дал слово. давжон сполніть: я на
то присягу принімал, штоб стоять і у влові і у

, а назад не подавать ся. А завтра лругоє
дєло. пасмотрім і на зорі і што кому приєнить
ся. Может таки Оспп Скорік што-небудь та знаєт-
та. Уш он лі євєта нє бачилУ нє учіть єво.
Развєдьої бєду і нє такую. Потерпіть до завтрійово.
Авось!

Уляна. До завтрйого? Може мене завтра на
столі побачите!

Олек! Як тільки злумаю, що Уляна чі-
пляє хустку оттому навіженому Стецькові, то мене
так тряєця й трусить. (Стецько за кулісами еніває.)
0, бач який іде!

  

 

мо

  

  

 

   

  

 

  

  

ко мнє вас, дєтушкі! А по дру-
вот што: не Ттольки євєту, што у-в

акне: я і сам думал. што тольки єво Її ЄСТЬ,
што у нас, а как пашол па усєх государетвах.
так батюшки! какой свєг бальшой! Так і ви ме
тужіть. Паїськай другой дєвкі, кагда єяя не наша,
"Теперичка  пайду таваріща у старости ськать,
а ти через час места дажідай меня на Лопан-
ському моєту. Я тєбє новой пароль скажу. (Від-
агодить.)

 

  

ЯВА ЧЕТВЕРТА.

Уляна, Олексій і Стецько, співає і гризе оріх

Стецько (співає без музики).
Тшов Стецько льодом,
Євиня огородом

  

вернеть-ся, та й поговорили б, або

  



|

  

Подаї мені, моя ми.
Свою білу ручку!

Бач, де вона! А йо собі сидів, сидів, аж
спати захотіло ся. І що робить, не знаю: чи йти
ло дому, чи тут старостів дожпдатись? Нікого і
епитатись. Мати повіялась кудись, а старий усе
кликав мене на вольну, далі і захрій: там так
здорово хропе, що аж хата трусить си. А я пол
на полицю, та намацав горіхи, та й трошу

 

 

    

х
А нумо, Уляно, цитатись! А кажи: чи чіт, чи
ашика? От у жмені держу.

Уляна. Та пійди собі геть! Ч
чепись!

Стецько (рахує оріти). Так, відгадала. Отее
одии, два їх, пять, десять. три, усі!

Олексій ((ударивши єго по руці. вибиває
оріжн). М ти, бачу, і лічити не вмієш? Оттакий
козак !

Стецько (оглянувшись ї аж тенер увндївши
сго). А ти чого тут. пробишако 7 Чого ти з моєю
дівчиною єтоїш ? Чого ти дивишся на неї, та ще
може й говориш із неюУ Гляди, щоб я не дав
тобі шщипки! Геть відсїля, к тобі! (Олексій
підходить Фо него, а він уступає.) Цур тобі! Не
заньмай мене, я тобі кажу! А то побачиш, що я
тобі зроблю.

Олек (все приступаючи до него). А ну.
ну! що ти мені зробиш 7

Стецько (уступаючи). Що зроблю» Ось по-
бач: ось тільки хоч пальцем доторкнеш ся до
мене, то як скажений закричу : про-бі! що дужче,
чим тогді.

Олексій. Цур дурня та масла грудка! Чуєш,
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тільки відо

  

 

   

  



  

о ""
не вяжпеь до людей, го і я тебе

ньмати-му.

Стецько, АХ до яких же ий людей вяжусь?
А кажи. кажи!

Олексій. Чого тп в!
Вона за тебе не хоче.

Стецько (позбиравіи оріхи. грнзс їх да.наце). |

я тобі каж
не з

   

жешся до Уляни, йолопеу

  

  

Дарма.
Олексій. Вопа каже: лучче їй 3 мосту та

у воду.
Стецько. Ларма.
Олексій. Вона каже, шо за тобою буде

пропата.
Стецько. Ларма.
Олексій. Вона каже: лучче їй сьвіт за очима

лійти, чим за тебе.

 

: пуртобі, пектобі, оспна
тобі, дурний, божевільний, навіжений. еличе,
бузовірем.

Стецько. Ларма, ларма, дарма! Хоч ти мені
що хоч кажп, а я тобі усе казати-му: дарма. за-
тим то дарма. Хоч вона й ме хоче, хоч вона
ллакати-ме і вбивати мі я, хоч здохне, то мені
дарма, аби-б тільки пійшла за мене.

Олексій. Що ти будеш з таким дурнем ро-
бити! Він усе своє товче, Ну, ще ласкою попрошу
тебе: Павловичу, Степанку, голубчику! Відкинь
ся від Уляни, не заїдай їй віку, дай їй ще на
сьвіті пожити з ким другим, а не з тобою! Не
берпїї, я тобі спаси-бі скажу!

Стецько. Так і я-ж тобі, братіку, ласкою
скажу. що я б тебе послухав, так що-ж будет
робити з моїм батьком! (женись. к такі

  

        



    

ожонись, та вже яж обрид мені з сим оженіньням;

коєтее тільки за-тим я й женити си хочу.
Олексій. Та шукай собі другої дівчини, се

вже не твоя і не хоче за тебе.
Стецько. Та де їх у врагової матери знай-

деп? Вже я раз ходив з старостами: ходили по
усьому За-Харкову і усю Заїківку і Моєкалівку
виходили: де хочопоганенька дівка була. усюди
заходили, так ні одна не йде, як затялись.

Уляна. Чом же вони за такого парубка та
не йдуть?

Стецько. Без сорому а: кажуть. що
дурний, »Дурний, цур йому! Ось як кажуть. бе
вже урагова мода стала, що усе за розумних
хотять. Від сього і люде на сьвіті переведуть ся:
за дурних не йдуть, розумних нігде узяти, от
усї люде і повиздихають, а навих людей тпрру!
нігде буде узяти!

Уляна. Та й я-ж тим за тебе не хочу, що
ти дурний, і тобі у вічи кажу.

Стецько (мовчки ляйів на неї бистро ї довго.
потім нараз скрикус). Тю на твою голову! Ти
тільки сама кажеш, а мати каже. що я не зовсїм
би то й дурний: так хто вас зпа, хто а ває бре-
ше. А там і дівка і батько й мати
каже, брати уть. сестри ть, що бу я
дурний, так вже нігде дігись!

Олексій. Оттак казали За-Харківці, по як
прийдені євататись на Гончарівку, то й
опанці тож скажуть.

Стецько. Матері трисця
опанцям, коли так скажу
кажуть.

Олексій. Хиба-ж тебе й купиї знають? Як
же ти до них попав?

    

  
      

  
 

 

    

   

    

        

 

    
 

  арківцямі
ть! А кушцї так не те

 



 

  

 

Стецько. Ось в раз батько --
та й близенький сьвіт! Нетечу, а я й
пе потрапив, та й блукаю по вулицих, та розгля-
даю. А тут шусть па мене кепі! Машталір як
уріже мене у се плече кнутом, як гукно: паді!
Я сюди, а мене другий по сьому плечу; я бачу.
що не переливки: відсїли коні, відтіля пани. так
я шморг у лавку, та й дивлюєв. б там робить
ся. А там купиї та так обдурюють панів. що па!
ССьміс ся.)

Олексій. Чим же вони обдурюють?
Стецько. Еге! ось як. Увійде пані у лавку,

уся така цьвяхована. як мак у полі. Бриль на
ні тільки що У-в огород горобців полохати, та
зовкове ридно напято, а екрізь так і сьвітить ся.
(Сьміс ся.) Вже я. братіку, надпвив сл! От ку
пець і подаєть шовкової ганчірки шматок, або
хусточку діриву, що меиї й на енучі її не треба.

й лупить грошики еєкільки видно. А вона Й
хвалить єя, що лобро куплла: а я бачу. та рез
точусь собі та думаю собі: купила добро, що й на
підтичку не годить ся. Аж ось мене купець і
взарів, та й каже: чано табє, маладець. нада?
А я кажу: я пе молодець. а Стецько. Тут. знаєш,
кинулись пе слову, та й стали приятелі. Далі
зібралось їх чимало: і старі і молоді, і апсі і
ліделіповаті і усякої масти. Регочуть ся з мене.
а я тож з них регочу ст, та дещо вигадую. Далі
заставили танцювати: як же я їм учистив гопака,
такоаж полягали регочучись. А далі й надавали:
хто сукна на шапку, хто пояс, хто ренського, хто

та прохали, щоб ще прийтов..
"Олексій. Голі ж. Стецю, тебей до вечера пе

переслухаєш. Тепер кажу тобі: проспв тебе ла-
скою; не відкплаєш ся" так слухай же: ог нас
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двоє і Уляна третя: тільки поберешо рушники,
та побачу тебо з хусткою, то знай, що тільки тобі
й па сьвітй жити!

Стецько. Лиха матері! А я з хусткою та
у аж у сод Трисця там знайдеш!
Олексій. І там знайду, та й залушу
Стецько. Ось тільки задуши, а я 6

    

 

тькові
 скажу

 

ЯВА ПЯТА. :
Ті самі і Прокіп боз шапки, краде ся через єцеву.

Уляна. А куди-то, тату, мандруєте» Вериї-
тесь лишень, (Веде сго назад бій-же то Богу,
ше пущу!

Прокіп. Та
со таке»

Уляна. Оттак, припало діло, та без шапки
і йдете»

Прокіп. Випеси ж ко шапку
Уляна. Не винесу, бо пійде

опісля що від матери достанет
знаєте?

Прокіп. Оттак! усе на вольну.
Стецько. Та винеси йому шапку, послухай,

бач, як його кортить. Хоч-би й на вольну пійшов,
ак тобі щб за діло» Не хто ж велить. батько,

хоч і поганенький, мов ликами шитий, а усе таки
батько. Не послухала б ти мого! Він би тебе так
екрутив, що до нових віників намятала 0! Чи
так і мужпка не будеш слухати» Н в мене
гани.

Уляна. Не буду тебе слухати, бо не буду
лвеєю жінкою.

Стецько. Побачу, ик ото не будеш! А пу,

 

мені «о ді до чоловіка: що

  

   е на вольну, й
я? Хпба пе
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старий. якоєк:
моєю зкінкою У

Прокіп. Гм Я б тобі шось сказав,
течка не межна. Ось ходімо зе мною. прогу
си аж ген туди на су гору.

Стецько. Якого и там черта забув Не хоч!
Олексій (відвівин Стецька на бік). Мо-муй,

чи є в тебе гроші
Стецько. Та ось повна кишеня, батько дав

на єватаньня.
Олексій. Пробігай ся ж з ним на вольну та

постав йому четвертину, то він ло тебе буде
добрий і дочку присплує.

же

 

чи вона буде, чи пе буде 

  

 

їмо  

 

   

   

Дуєт.

  
  

Прокіп. їм. зитю. лісок.
Там новий стоїть шинок.

Горілочка лепські  
Шинкарочка Хвеська!

Стецько. Тютю, дурний, відчени ся!
Пий горілку, подави си!

Прокіп. Там горілка Є ї пиво
Т шпикарка чернобрпва,
Шинкарочка почаєт
Ппикарочка поцілує.

Стецько. Кажу, сам ний, подави си.

Прокіп. На шиикарку поливи ся:
Шинкарочка пали:
Шинкарочка знай моргає.
Ходім, зятю. помандру
Горілочки покоптуєм.

  

   

  
  

 

СПриморгує і притиннмовує,

 

й
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Горілочка лейська,
Шиикарочка Хвеська.

Стецько (все думавши, пристає).
Шинкарочка наливає,
Шипкарочка знай мору

Прокіп. Є горі. там і пиво,
І шинкарка чорнобрива.

Стецько. Шинкарочка почаєт
Шинкарочка поцілує.

Оба разом. Дурням ти не потурай,

Ходім швидче, поспішай.
Ходім хутко, помандруєм,
Торілочки покоштуєм,
шинкаркою пожартуєм.
ТГорілочка лепська,
Шинкарочка Хвеська!
Шинкарочка почаєту!
Шипкарочка поцілує.

       

   

  

(Обнявшись пританцьовують і відходять)
Уляна. Буле ені тепер від матери, зачим

батька не встерегла! Побіг би ти, Олексієчку, та
вернув ї

Олексій. Не руш його, Уляно; нехай іде,
нехай (Стецько заведе його на вольну, та Й сам
зайде хоч до завтріого, так з ким старости прий-
дуть і як у вас без батька буде?

Уляна. Нехай як собі знають, а я не вино-
вата: я таки шапки не дала. Що, Олексієчку, ось
і вечір близенько: що нам робити 7

ленсій, Хто його зна, моя рибонько! Щось
і дядько не туди став гпути, усе за багатого
тягио. Що то ик-би и паном був, тогді б своя

   

  



ее ЗИато

воля: украв би тебе по панський, та й оже-
нив ся б.

Уляна. А опісля й покинув бл мене, як пани
роблять У

Олексій. Не говори так, мен кришечко! Хоч-
би я над панами пан був, хоч-би охвицером був,
а все б тебе так любив, як і тепер. І хон-би мені
одежі на увесь год давали, або пару волів, або
отаманом настановляли, то я б нічого не захотів,
опріч тебе одну.

Уляна. Спаси-бі тобі, мій соколику, що так
мене любиш, та й я-ж не менш тебе. Нехай би
за мене сватав єя не то що Стецько, та хоч-би
й сам хватальний, та давав би мені скільки разків
намиста з лукатами, та єправив би баєву юпку.
та каламайкову спідницю з шовковою запаскою,
то от-же то єй Богу, плюнула б йому межи очи,
а пійшла б за тебе.. Отже й лихо! Мати йде,
ще буде мене лаяти, За-чим з тобою стою.

Олексій. Нехай іде: ще буду її ласкою про-
хати, чи не змплосердить ся хоч трохи.

  

ЯВА ШЕСТА.
Ті самі і Одарка.

 

Одарка. Чи се ж тобі, дівко, звичайно се-
реду-дня з парубком на вулиці стояти? Чи се
тобі хиба вечір Не вміла б де у куточку пос
стояти, щоб ніхто й не бачив, а то й маяче усім
у вічи, як та верства! Щоблюде скажуть!.. Та й
лобі, Олекеїю, чого туг ханьки мняти? Вже вона
мов просватана, відрізана екибка! Шукай собі
другу, а ве не обдурюї

Олексій. Ні, паноматко, ніколи я нїкого не
облурював: не мея єе натура. я полюбив,
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ют від Макотруса буде другий год: та правду тобі
єкажу, так її полюбив, що коли не віддасте за
мене, то не знаю, як і на сьвіті проживу. Одаріє!
Не знаю, як ває по батюшці, паньматко! Зглянь-
тесь на Бога, не занапастіть моєї душі: кажу

що вмру або у салдати пійду. колиїї рішусь.
ййте мене, сироти: батька у мене нема,

мати при старости одна, нікому бідної буде до-
гаянути. Я буду тут-здесь на заробітках, а Уляна
і господарювати-ме і стару матір доглядати-ме.
Я ж собі ремеєний, парінь не запіющий, ніхто
мене ніколи не позивав, затим що я ні з ким иї
заведу ся ні залаю си. Хазяїни платють добре,
копійка в мене водить ся, буду содер
мога! Чого луша її пожада. усе для неї буде.

 

  

 

  

 

  

   
 буде іхліба шматок. Буду на ває заробляти, буду

ває почитати і послухати. як матір ріднесеньку.
Худого слова від мене не почуєте. Буде вамгарно
в мене жити. Коли й було яке лихо, то усе по-
забуваєте, тількиві за мене Уляну.

Одарка. Олексійку, мій голубчику ! Пислухай
же п мене, що я тобі скажу. Я п сама тебе
люблю. мов ріднесенького спна. Парінь ти против
мене звичайний, слухняний : щб озьму у руки ту
чаплїю, щб ти мені єковав, то зараз тебе й зга-
даю. Та як же за тебе віддати? Тп собі на-лихо
крепак! Уся За-Топань мені очи просьміє, що я,
таки будучи й сама не простого роду а попів-

а крепака!
зероду

  

   

  

ського, та віддам одним-одну дочку
У нас у всїм роду Перелущенків не було
ні одного підданого. Та й за Кандзюбенка як не

   

  

віддати? Хоч дурний, міри нема, так багатий, пе
зяв його чорт із батьком. Сама єобі господиня,

свекрухи нема: у хороші походить і у волі поз
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А піпде за тебе? Ще то добре, яко не

озьмуть у двір панських полумпеків мити: а як
я нехай Богборонить, та приставлять собакам
дерть запарювать» Кили ж і на селі жити-ме, 19
й погнали, як'ту єкотину, на панщину, Тепер же
вона по євоїй волі; літечко -- вона на мойці,
що день то й копа. а у празникп за ягодамі
зимою пряде, та й назбирала чимало: а пійде за
тебе, то усе добро позбува. Ні, (лексїйку, не
віддам з волі та у неволю.

Олексій. Та яка се неволя" Та ви не бу-
ваєте по селах, та й не знаєте, як тепер 2
за панами жптп! І казенні дівчата аж вибрику-
ючи йлуть у села за панських, одна одну попе-
режа.

Одарка. Та воно, Олексійну, й правда твоя
чула Й я дезчого про се багацько: йдуть і наші
тородяне за селян. та ще Й за панських: та мені
ось-ши андзюбина худоба, а її до-біса! алко,
як лостанеть кому другому, а не моїй дитині!
Нехай вже. Олекеїю, так буде, як воно є. Ти
з Уаяною резійдись, та прихоль на весільля, бу-
цім-то нічого й не будо.

Олексій (тяжко здиєтнувти). Ой паньматко.
паньматко! Ти мене такими річами мов гарячою
зшпною у серце шпигаєщ! Щоб я на веєїльля
прийти Щоб зміг дивитись. як другий буле
нею орудувати, а вона другого а не мене стане
поважати У Не з собою
зовладати, бо любив як єон: ні заїси ні запеш,
коли кого напале. Коли ж нема у ває жалю, пійду
прямо ло свого пана, упаду у ноги і проспти-му,
щоб віддали у саллати, та й пійлу на край сьвіту,
у Туреччину, леблядько був.

Уляна. Тоглі, мамо, тільки ти мене й бачила!
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Дует.

Уляна. Матуєєнько. ріднесенька!
енько милеєенька!

0, пибзжо отее мені ти робиш,
За-що мене нещаєну топиш2

. Не пий, не пий ти нашої крови,
Не розривай щирої любови"!
Худобу вею мою озьми,
Без неї щасливі будем ми!

  

 

    

біли,
а нужди,

Де щирая любов.
Дасть ї радієсті
Дасть ї щастя
Нам 'вірная любов!

Олексій. Чи вміє дурень
Уляна. Порадоньку він з
Олексій. Тільки знай. що будеш сльози лити !

Уляна. Не буде щастя на моїм віку!
Олексій. Оп згляньте на мою біду!

Улясю за мене віддайте:
Коли ж не віддаєто, то знайте.
Я за очима сьвіт пійлу!

Уляна. (й згляньте на мою білу!
ї милого мене віддайте,

Коли ж не віддаєте, то знайте:
Уєюди ємерть собі знайлу!

ФРихом. Мене з тобою розлучають!
"Нехай собі вони се знаюті

Уляна. Усюди смертв собі зпайду!

Олексій. 1Ї очима ємоіт пійду!
(Обіймаюти, ся. Обирма на біці плаче.)

Разом.
Неу

 

  

  

    

  

  



  

Одарка (иідійшовии до Уляни. голубить ї
Голі ж, Улясю, годі. моя доненько! Не розривай
мого серця! Ти у хату та вбирай ся: вечір
близенько, скоро старості прийдуть.

Олексій. Трівай. паньматко! Поки ще Уляна
не заручилась. покп ше мені не гріх назватиїї
своєю. нехай ми попрашаємось. як ловг велить.
(Підійшовши о Уляни. говорити. з жалем і крізь
сльюмі) Уаясю! серденько, робонько! Бачить Бог,
як тяжко мепї на душі! Не можу тобі росказати,
як надриваєть-ся моє єерце!,. Прощай... Улисю

і Уляна гірко риоає) Прощай, моя зі-
- тобі Бог опомаг: авоби и

тобі: не забувай мене, -- так закон не велить.
ти довжна любить і шанувать, кого тобі Бог

сть. А об мені.. і не епомини!. Знаю, як ти
мене любила, та знати-му, яково буле твому серцю
жити з нелюбом. Не горюй. Улино, та не вбибай
си. Нехай я олин за нас за двох буду горе пити!
Нехай я одан буду стражлати!.. Коли ж почуєш,
що була війна, то й знай, що мене перша кули
зведе з сьвіту.. Заплач нишком, Та йа. як собі
хочеш.(Тихо їлаче ї оче її лицшти.)

Уляна (обіймивит, здоржсує єго). Олексієчку
мій лебелику, мій соколоку! На кого ж ти мене
локилаєш Чи такоже я тебе любила, щоб пе-
режила розлученьня з тобою?.. Ще ти не далеко
запдеш від Харкова, а мене приньмо спра земля!
Очи мої яко не вадрять вже тебе, то й закриють
ся на віки! Не довго нам. Олексїєчку. терпіти
горе: вмру Лівкою.. Та ху - що я дли тебе
придбала, не Лостанеть-сй нікому: понесе її паз
рубок побіли моєї домовини: веєїльниї подарочки

та рушнички почіпляє мати тим, щоб зійдуть ей
на мої похорони: нехай утирають євої слізоньки

 
 

 

   
  

     
  

 

  
 

  

 

  

 

   
 

 

     

  

 



я - то

об менї бідної! Не почую я веєїльних пісеньок.
холичи оз дружечками: заспівають мені дики
вішнюю память Дойде сяя вісточка до тебе,
мій Олексїєчку : не журись, поплач трошки. від-
ломинай ту. що тебе щиро до смерти любила, та
й надійсь. що Бог нас зведе на тім сьвіті до ку-
поньки. Прощай, Олексїєчку. прощай. була твоя
і буду твоєю! (Обіймивит єго 6 послідній раз.
втирає сльози й піджодить Фо матери. рішучо)
Ходім, мамо: робіть зо мною, шоб хочете, уже я
не тутешня!... (Відходити. скоро.)

Одарка ((мерез їлий час плакавиш гірко),
Сьвіта не бачу за горючими слізоньками!.. Оле-
кеїю! не цурай ся нас, приходь таки до нас, як
було і приходив. Розговорюї її. щоб не журплась,
щоб еправді не пропала з журби. Я ж ках
коли-б мені не Кандзюбова худоба, то я б і не
подумала за того стидкого та бридкого Стецька
віддати таке золото, як мон Уляна: та ба!
(Відхойнть.) Ж

Олексій /в желю задумав ся). Усесто гроші,
усесто гроші! Таки куди не подивись, усе вони
на еввіті орудують! З грішми що пе задумай. так
усе п уродять ся! З грінгми, хоч лежень, кажуть:
трулящий; з грішми дурня. невігласа і почиту-
ють, ї шанують лучче чим доброго, розумногоі
роботящого. З грішми можна і бездільничать
і других обдпрать, та ще замісць щоб такого у
Сибір, так такому ще п кланяють ся. Та чого тут
далеко ходити? З грішми от і Стецько шануєть-
ся мов чоловік, а він, по правді сказати... що він?
Стецько!

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

  

   

  

  

   



  
ЯВА СЕМА.

блексїй і Стецько.

 

Стецько (обіивис ся ще за кулісами). Га?
чого? Ось-осьде я! (Вижодить. з утоми лейоє
йае і сопе) Те ге! Бодай
ге! заводила лихоманка, як він мене а
завів! Одно те, що на силу дійшов, а ту
не пограпив, замієць Харкова та учистив
Григерівку. Було б тобі єватаньну
чорта рушники давати, як-би я не прийшов?
Що щої до лому швандити не близько!

Олексій (ни бік). Пце сим дурнем нічого
і не зробиш! Заса так таки вернув
ся. (До Стенька) ти вернув сяУ Де ти
дів свого тестя У

Стецько. А щоб він зелиз! Знаєш: як пій-
зіли ми, та усе йдемо, усе йдемо... а він поспіти;

сопе, усе поспіша, а далі став тюпати підо |
бігцем, а там вие -- даром що старий -- став
і підпапгувати, неначе панський приєтяжний:
ая за ним тюпаю, усе тюпаю.. та не дожену. о

як бачу, що не дожену. гукнув, щоб вернувсь та
узяв греші. бо за-шо він пити-мо? Кинув йому

меню. та як потяг назад, та й не потрапив,

та аж у Григорівку пресунув ся, а відтіля вже
сюди: та так утомивсь. що неначе у хрещика

гравсь. А ти чого так посупивеь. мово тої кіт,
шо мишу упуєсти Але не слуха, що йому й
кажеш...

Олексій (хсо не слулаючи єго). Пійду тепер |
до лялька а. Не піякої поради. Не
вчить муштри, йду охотою у салдати... (Фіджойити.
екоро)

(Стецько(са.м). А ну, Стецьку, чи вже спочиві
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ім, голубчику, ще до батька: може він доси
сердить си, що я не йду. Прийду. та обую шка-
пові чоботи з підковами, одягну нову свит та
й мудра ж! Ходім!.. Та не близько ж і йти! Аж
тен-ген! І не видно відеїля (Співає!

Отсей сьвіт.
"Такий сьвіт,

Який собі довгий!
Цілий день проходи,
Тінця не знаходити!

Коли-б він,
Коли-б він

Та був коротенький.
Щоб тут поле д тут ліс,
Не далеко б дідько ні

Отгут дівка,
А тут батько,

А їх і хати,
Щоб не довго до них нпівандять,
А швидя дочухрати.

Ато твандяїї.
Швандяй, півандий,
Швандяй, птандяй...

(Відходячи все співає.)

 

   

 

   

    

Дія ТРЕТЯ.
Середина сельскоїхати. На праводовгий стіл, застелений
кплимом а зверху скатертію, на ній великий ж
хліб: по обох боках етола довгі лавки: на лїво три

маленькі лавочки: в куті видко шіч
ЯВА ПЕРША.

Прокіп лежить на лавці за столом і спить.

 

  

 

Одарка (виходиш ї договоркю за кулієн).
Гаяди ж, Улясю-душко, не барись. Повязавши



 

-чо-

екиндячки, щоб знати було, шо молода, та й ви-
холь піч колупати. Вже скоро й люде прийдуть...
Та шб ми без батька будемо робити? Хоч пога-
ненький, та був. а теперичкп із-за євого та треба
позичати. Де то він ніляєть-ся 7... (), лиха моя

(Співає)

Та лиха моя година!
Мене мати втопила

1 пяницю віддала,
Щоб я бідна пропала!

Була собі попівна.
Меж дївками королівна:
Мудрі бублики пекла,
І танок уєїм вела.

Тепер куди гожу сяУ
З пянюгою вежу ся!
Ні з ким взяти поради,
1 совіту подати.

Кри моя завяла,
Худобонька пропала!
Гай. дівочії літа!
Плачу, як та епрота.

Прокіп (сильно зажронів).
Одарка(нобачиєнтиєго). Дивись! се він спить!

уставай! Скоро люде прийдуть. давай порядок.
Уєтань бо! (ШШтовхає єго. він підносить ся. зіває.
витягає ся і сидячи Фрімає.) "Та прочуняй ся,
навіжений! Та кажи лишень: де отсе Ти шлясїУ

Прокіп (все сидячи зівас). Щось не втямки.
ле я був.

Одарка. Та вже нігде більш, як на вольній.
Прокіп. А побіг би я та спитав, чи Я

був таму
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Одарка. Та годі тобі: уставай, давай порядок.
іже ти батько.

Прокіп (встаючи). А мо
батько У

Одарка. Ну, тепер кажи: чого ти на вольну
ходив. коли я не веліла?

Прокіп. Як чого? Пояс викупати. Хиба без
пояса на сватаньні бути У

Одарка (швидко). А шб-ж, впкупив?
Прокіп (м.тяво). Та є-ж!
Одарка. Де-ж ти гроші узяв? Мабуть у тебе

є вони? Так ке сюди, на сватаньня треба.

Прокіп. Де узяв? Зять дав.
Одарка. Зять? Бач, який добрий! Ще й ні-

чого, а вже й гроші дає. Зостало ся ж у тебе? Та
пу бо. прочуний ся півидче (лаєтячи ся 0о него)
та приберись любенько: умий ся, щоб хміль
пройшов, та підпережись гарненько. Та ке лишень
гроші сюди, я сховаю, а опісля тобі й віддам. Або
ке пояс сюди, я тебе підпережу, як 3-молоду під-
мерізувала. Ти був тогді такий бравий! Чи в па-
мятку тобі, як колись раз, ще ти парубком був...

Прокіп (слулаючи єї. розніжив ся). Ге! як
на току? знаю, знаю. Згадав. (Оленвляючись) Шо
то тогді гарно було!

  

й справді, що я

  

   

 

 

  
  

   

Іще того не забув.
Як я парубком б:
З дівчатами женихав ся.
По вулицях усе шляв ся.

 

 

 

А тепер уже не так,
Вже не той у мене смак.

ТВОРИ КВІТКИ, П. 26



 

Рол

Цур йому вже женихатись,
От на вольну швидч забратись.

Ой жінки ви цокотухи!
Не ємашніш ви від сивухи!
Хоч як хочеш, так цілуй:
А ємашніш, як: буль. буль. б

Одарка. Давай же поло сюди мерії

  

     

Дуви.

Одарка (тискаво). Бе лиш пояс сюди, моє
Гсерленько!

Прокіп (нестячи ся). Озьми пояс, підвяй
Їта легесенько.

Одарка (уже ласкаво). Давай. давай голуб-
Ічику, давай пояс сюди.

с? скажу: голубот нема
Ппояса в мене.

  |.

  Прокіп. А шо:

 Одарка. А же

 

ти в шинок ходив вику» -
|пати його?

Прокіп. Коли ж грошей не було, знов за-
Гставив його.

Одарка. Бодай тебезаєтавляла лихая година!
Прокіп. А чим би я похмеливсь? Тут лиха

"Ггодиі

Одарка (закочуючи рукави). Та хоч гріх,
Їхоч і два. побю я пянюгу.

Ох, був колись чоловік. тепер спив єї
Їз кругу

  

  

  



 

-

Одарка. Побю тобі морду вою.
Хоч ой тобі пожінк
кап лучче ісказивеь!
Ох, бідна я жінк:

   

чим би и похмелинег,
Мкаби не горілка7

Та чим же я виноват:
Ї Дорога. горілка.

 

  
Одарка (дуже росердлесна). Так теє у тебе

йогрошей не: 0 гаспидський чоловік! Шає
троє, що пе такий час, я б тебе так притасурала,
щоб тебе і чорт не пізнав! Та ще може не скоро
старости прийдуть, а то опісля серце відійде.
(бидає ся бо ного з кулаками.) М тобі, стара єо-
бако
оверей.) Охо мені лихо
Цур тобі! нехай опі
санує.)

    

 

   

 

Я тобі ситі патли пообриваю.. (Стук до
" Сідай, єїдай нвидче...

(Сідає і мужем і вій-
 

  я.

ЯВА ДРУГА.
ТІ самі ї Олек

Одарка. Б, се Олекеїй.
Олексій. Дай Боже вечір добрий ! Пома

вам на усе добре.

Прокіп. /пулеє новалмено). Спаєи-бі.

Одарка. Просимодогосподи. Сідай, Олекеїю,
щоб, як кажуть. старости еїдали. Ти тако прий-
шов до нає

Олексій. Прийшов, тїтко, коли не виженете.
Знасто, щоб я вам скажу: ходив єобі по вулиці,
та ось-що зморокував. Не віддаєто Яни» так
ібить, Бог з вами! Дядько о: но тільки сьвіта,
що у вікні, не во гиїв сеє слово. Є дівчат по

 

, входить спокійний.
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усьому єввіту, заплютшивтпс, десятек нагарбаю.
женитись на Уляні -- пайду собі другу.

АХ мені подозвольте подивитись, як тюде єватають
ся: повчусь Ї собі.

Одарка. Добре се ти, Олексїю. вигадав, ши
покинув за Уляною вбиватись, а теперички і вона,
побачивши твоє роздуми, і сама ехаменеть-ся і по-
любить Стецька. Посидь же з нами, казали дів

чата: прийдуть на єватаньня. і му у диє
немо, от і ти з ними потанцюєш і Уляну ро
вадиш.

Олексій. А ле вона» Я б їз нею пеговорив
і навів би її на розум.

Одарка. Оттаму кімнаті убираєть-ся. Уляно,
Уаино! А холи вже сюди! /бтукають три рами
сильно в двері.) Ох мені лихо! отее вже єтароєти !
(Хапває ся.) Ти. Олекеїю, єядь тут окроме біля
дверей: а ми, старий. з тобою як голуб з голуб-
кою. (Сїйоє з Проколом на передній лави
коло стола.) Уляно, Уляно! дп піч колупай,
старости вже прийшли. (Знов так само стукають.)
Та йдпо бо: що ти не йдеш (Біжить за ні
внаодють Уляну. заливаючу ся слезами. й ста»
вить коло печн.) Оттут стій, та сором ся, та по-
червоній бо: бач яка бліда, та ні на кого не
дивись, усе колупай.

Уляна (з гіркими слезами). Ох, Боже м'ї!
і Олекеїй тут!

Олексій (підходячи по неї. говорить тихо.
Мовчи та лит. Давай певно рушняки, а з хуст-
кою підожли, покп дядько-саллат навчить. (10е на
своє шмісне й сїйис. Знов так само стукають за
днерми.) У

Одарка (усівши з мужем). Ну. тепер зовеїм.
Починай, старий!
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Прокіп (голосно і повалено). Коли добрі люде
та з добрим словом, то просимодо Господи : а коли

так собі, вибачайте.

ЯВА ТРЕТЯ.

Скорик і Тиміш оходять з палицями, у Скорика під
пахою зитний хліб. Стецько в новій свиті і дуже не-
диких чоботах, дує ся івее чепуритьсі, но здіймаючи

нової високої шашки.
Скорик (пило до Тимиша). Ти-ж, товаришу,

как у походах не бувал, света не відал і нічаво
ме знаєш, так у ре не супося за умілими,

ап команди, да тольки подтакуй. Воті увесь
нароль. (До Стетько тиао) Та сиїми ж шапку,
новобранець! У шервой раз во Фрунте (Сира
ниви, ся. підходять.)

Прокіп (дуже повамено). А щі ви за люде
ї відкіля Бог приніс?

Скорик (лак симо повимено). Преждє уєб
дозвольте во ррунт єтать і без темпов вам че
ттдать, а просто пакланіть ся і добрим словом
пріслужіть ся. Прежлє послушайтє нас, а посі
уш будет ат ває пріказ. Кагда будет теє, так
ми і онеє; кагла ж наше слово не в прійом, так
ми адретіруєм си і проч пайдьом. А што ми не
дезертвори і не марадьори і без худої науки, так
вот вам хлєб євятой у руки. (Подає «еліб.) По-
алуйте.

Тиміш (хланяютись). "акотаки,
Прокіп (ириймивти ачіб. пілує сго і кладе

коло свого), Хаїб сьвятий приньмаємо, й ває по
слухаємо; коли ж ваша річ не до діла, то не треба
і ває і вашого хліба, Сідайте, люде добрі: може
здалеку йдете? (Єтарости єїдають і садовляти.
Стенька коло себс.) А відкіля ви, панове, з якої
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Скорик. Ми зе . Кали слихали,
Франції.
Стецько. Шже й видно Москаля, заразі збре-

хав. Ми притьмом з-за Харкова. (Тиміш  зере
жує оо.)

Прокіп. Шочи то за
відеїля У

Скорик. Не близько. Шо аж за Маєквою
будеть веретою ето.

Тиміш. Так-таки, так.
Прокіп. Крил Боже, як далеко! Мабуть на

кінці сьвіта! Туди ворон нашої коєти ме занесе!
Хороша ж сторона У

Скорик. Старана важиай
Єву господетвО З'ЄЗЖаєть-сяп

Прокіп. Чи там же кабаки, чи вольна
Скорик. Там об кабаках і не єлшшно, уєб

тют без заказу
Прокіп. А горілка дешева 7
Скорик. Ні по: Там гарілчані каладізя.
Прокіп. (Уг сторона, так-так! Ще лучче Кою

солашівки. Тим-го Й господет луди упа зе
якоби мам, жінко, тули на єлободу мереїти, та
хочби раз у таких колодязих скупатись! -- Ви ж
в нає постоєм, чи ще

Скорик(говорить скоро). Нет. ми прахадяша,-
партійонна каманда. А вот з намі какая гісторія,
просимо паслухать. Раз. у пролом у голі, були
ми у шаході. у діком народі. Сємдєсят городов
разорії. тридцять полонілі. а один траншенми

осаділі. А у євтом городі как раз єїдел вот євТОт
(вказавши (на Стенька) дікой князь. Войско єве
штурмуєт. й он знаї єабє буйтуєт. паднімаєт у-
гору плечи і гаворит такії речи: з городом вам
атдам ся завеєм, только пат меня тєм, адді

лі дальні
 

 

  

 

мая? Чи далеко вона

   

 

   ці і за веєвО
чать, пагулять...   
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мо ОТ о

мінє ялї птіцю, алі чорпую куніцю, алі красную
дєвіцю, какую у ває ізберу і до себи пріведу.
Генерал нає пр 1, такії речі ієказал: ти, (
Скорік, па весму євсту пабувал, усю Туреччіну

захаділ, ти з ним пайді і в
Німецию зайді. іщіте таково діва, шукайтє, і как
майдьош, єму адлавайтє. Вот ми как пашалї, трид-
щять государетв прашаї, а таково діва не нашаї.
Я було у ретіраду астал си, так наш дікой князь
затялося: усьо ішлі, ішлі, і учера у етот город
-- Как завійоть-ся, не знаєм -- прішаї:; тут ра-
зом пала нам пароша...

Стецько (всо слухав увамно). Бов, бов. бов!
То по москалевій брехні дзвонють. Яка лїтом по-
роша?

Скорик (по него з великим гнівом). Мадчі,
шиїйон! Не дасть закону еполиїть!

Стецько (ініло). Дарма, бреши, бреши : до
чого-то воно дійдеть-ся 2

Скорик. Вот как пала пароша, і ца пароші
доувідалі і слідить сталі. Нашо дїкой князь

татчає па єлєду взнал і как апеченой закрічал:
вог мая ні птіца ні чорная куніца, а красная

дєвіца! ШПайдьом єйо ськать і на нейо пароль
узять. Бот ми па єледу і пайшлі, і да вашого
дому прішаї. Тепер ми єєбє разсуждаєм: певно
наша ні птіця ні куніця, а краснам дівіця, у вас
у хаті, тут єйо і палучіть жалаєм. А Па євт
мові, будьте усє здорові. Нашому єлову кінець,
а ви дайте дслу вінець.

Тиміш (всо продовнеас). аки, так.
Стецько. Бач, куди карлючка закандзюбшіась!

Не з-чорта хитрий і Моєкаль!
Прокіп (все з повагою). ПІб се за папаєть

така? Відкіля се ви, панове Хранцузи, такубіду
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на нає накликаєте? Ї якого нам дикого кн:
поставляєстеу Шо воно таке є, кажіть. Щоб нам
нашого дитяти не втопить.

Скорик. Е. хоч наш князь лікой, одначе пи
штукар велікой! Как на євєт роділ ся. то іщо
з сабою не бід ся; кагда ж ляжет спать. так ат
нєво і слова не єлихать: і таки з худоби кой-што
маєт. і кагда абєдаєт. зубов не позичаєт, а єоб-
ственнимі своїмі кусаєт: ат вади ні разу пян не
бивал, і нікагда у єєбя грошей не крал: у кан-
панії знаєт честь, сьвічей і сала не єсть: умі ра-
зум за нім ведьоть-ся, он на стєну не дерйоть-ся.
Тепер ви дєлом размишляйте, а нам доброй адвєт
давайте.

Одарка (до Уляни. котра стоїть нерухомо).
Колупай швидче піч, колупай!

Прокіп (подумавши, поважно). Ось-щб ми
зробимо: хліб сьвятий приньмаємо, доброго слова
не цураємось: а щоб ви нас не перочили, буцім-
то ми передержуємо куниці або краєні дівиці, так
ми ває повяжемо. Чи так, жінко

Одарка (весело і ласкаво). Роби, як знаєш.
Ти батько і нам усім голова: як скажеш. так
і буде.

Прокіп. Еге! Дочко, а годі піч колупати,
давай чим отейх Хранцузів повязати.

Стецько (злякавши ся). А ну, ну: до чего
дійдеть-ся, То я і на-втікача.

Одарка (иійходячи йо Уляни. весело). ЇДИ й
їди. Чуєш. шоб батько велить» Може нічого не
придбала, та вже і соромищ сяУ Не вміла матери
слухати. не вчила ся пряєти, не заробила руше-
ників, вяжи хоч валом. А ке лишень, що в тебе
там є. (Тягне против волі.) Та йди бо, ще й
опинаєть-ся.

  
 

      

    

  

  

 

  

 

   



  

У

Скорик (нідходячи. заержує Одарку). Пастой !
Делаїш темпи без (рлігельманта. Кагда не знаєте
порядку, єпрашуйте бувалих. Преждє надомно
сполніть закон. Ми усьо зи: ві, ал, как оєто
дєлаєть-ся і у Франції і у Туреччінє і у Рає
Вота што: садісь, мать: а ти, дєвка, паклані ся
батюшці і матушці па-троєча, дякуй за хлеб і єоль
і за наук ї праєї благаєлавленія ша добройо
дело. Вот как усюда делаєть-ся. (Сїдас.)

Тиміш все повтаряє чи до ладу чи не до
ладу). Так-таки, так.

Скорик (до Уляни). Кланяй ей у ноги,
без темпов, по єлову. (Уляна. заливаючись сле-
лами кланяс ся в ноги три рази. а Скорнк при
говорює) Раз, у другой. у третьой. Полно.

Прокіп (коли она єму кланяє ся). Та буде-ж.
буде: та годі-ж. годі. Давай пвидче по чарці.

Скорик. Ну, тепер матушиї: раз. у другий.
у третьой. Полно.

Уляна (поклонившись третій раз. остиє ся
перед матірю на колінат і плаче, тримаючи її
за руку). Ненечко моя ріднесенька! ебідочко,
перепілочко! У останьній раз прошу тебе: не
лопи свого дитяти! лай мені на сьвіті пожити...

Олексій (еноїт. на боці і тронутий ути-
расльози).

Одарка (крізь сльоги). Годі-ж, Улясію, годі,
доненько! Уєтань же, кажу тобі. Свого вже не
буде. Давай там. що є (Бичучи. що Уляна не
встає. зачинає сердити ся.) Та кажу-их тобі, що
давай. От тільки не винесеш, то я тебе зероду пе
била, а тут за патли потягну.

Тиміш. Так-таки, так.
Уляна (є розпуці). Боже мій милосердний!

(Че і обертаючись до Олексія) Тепер, Олексію.

  

    

 

    

  

  

  

 

   

  

   



- 0 -

прощай на віки вічні! (Відлоднть. заливаючнсь
сленми)

Одарка. урна. дурна! Такі я
за євого Прокопа, єійну лїзла: а далі й ніче-
гіеїнько.

Стецько. Еге, воно так: спершу ме хоче,
далі й сама захоче.

Уляна ((виносини. на деревяній тарілці дви
шиті рушники. толожені навтреєт. ї підносить
перше Єкорикови та й кланяс ся. Як він вольме,
сна другий підносить Тимотеви, і відійтивши на
бік пламе).

Скорих (взявши рутник, встаєі їланяє ся.
тримаючи єго в руках). Єпаєі тюшці ї ма-
туї, што євайо діти рано буділі і доброму

        

делу учілі. Спаєї-ба і маладой. што рано уста-
вала, тенко пряза і харошенькі рушнички при-
абала!    

Тиміш. Так-таки, так.
Скорик (до Тимоши). А пу, товаришу, за-

вимне, а я табе. (О/енопругому завязують
рушники нерез плече.) Вот так: штоб не
на людей напраєліни. Уперїодо наука.
Скачі, казак. (Єїдаютьна своїх міснят.) А штб-ж?
лєлайте дело з канцом. Ми пріведьоннис, ми не
зетак виноваті: звикіте 1 колонновОЖжатаво.

Стецько. А князя й забули? Хочеби тобі на
сьміх чим-небудь оплутали.

Одарка. Давай же, Улисю. хустку молодому.
Прокіп. Ну бо, ну бо мерщій: нора ча-

стувати.
Уляна (ломячи руки). Вже-ж, матінко, щоб

хоч роби зо мною: лай, бий, хоч до ємерти вбий,
а не дам нелюбу хустки"...
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пивтись. да неї). Та що се ти,
тебе біс мапа. чи що? Кінчай  

Одарка /:
Уанно? чи па

діло, кажу тобі!
Уляна. З місця не пійду, хоч вбий!

Стецько. Та чего ти їй у пику дивиш єн?
патай, та в потилицю!

Тиміш. Так-таки, та!

Одарка (розесрдивтись). Та шоб се ти залу-
а? Йкосе можна хустки не давати? За якого-и

Та й з тебе дух

 

  

  

  мал

 

ти гаспида рушники нодавала
вибю! Та я не подивлюєь, що ти молода...

 

Скорик (иіджобить і розводить ба). Пастой,
ма ета пе просто. (Зислянувти (Уляні в очи)
Наслано, я вим гаварю, што наслано: та не ца-

маки, умеєм і атаслать. Ми бувалі
лі ї у Франції і у Туреччиніі

відпо і знаєм, што к чому. У меня
ме дого: у рранщуєкопо елово, так праже-
ньбм хоч какую наєнлку. Пайдьом єюда, у куток.

  

      

  

  
   

 

    
  

   

Не смей ніхто падхадіть копам. (Відводить яну
не бїкої говорить з нею. (на стас веселійшою-
Межи тим --)

Одарка. Наєлано! Ох менї лихо! А хто б
то і наслав? Чи не врагова Сюсюрчиха Так і с.
 Колись на базарі поланлись із нею. так і пе

хвалилаєв: я тобі, каже, віддячу. А учера й ба-
чила. що усе округ двора сповала: чи збирала
що. чи підкладала, а я п байдуже! Отже таки й
віддячила

Стецько (хієис голосно й витягає ся). Цур
Пому, сьому сватаньню, яке довге! Колл-б швидче
спати! є

Уляна (знелухавти все від Скорика. м великій
радости: вибігиє). Зараз, дядьку, зараз.
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Скорик (иіджодить на своємісне і сідає). Как
рукой знял. Вибрикуючи набєгла і зараз усьо
прінесьот. Юта хто-то і наслал, та не умєючі.

 

  
  

  

Уш з етакім не пагразней
папалалісь ї у Франні і у Расеєї,
тогдє ми па паходах хаділі, 1 тих за   ї вчіть си-  затикали, Да пає же прихаді:

Одарка. А щоб. шане старосто. якби ня ває
попросила: чи не можна що подіяти мох
копові? Пє  непросипуще! Я б вам
а а.

 

  

 

 

  

     

Скорик (підлодите і Фовго Фивить ся єму
в очи). Дано, з-разу віжу, што дано: та єта хто-
то з умом і дав. Много менє будєт марокі. Вата,

  би єво у є. та до нашаво хвельтхвебеля,
ак тот би атучіл! (Регоче ся) Тот би без на-

гаворов. а проєте, палочкамі: так би і глядєть
на єївуху пе стад. То-то служба сьвятая! (биіває)

Ми. как ов службу поступаєм,
Вею натуру єставляєм.
Била ти пяніця і мот.
В службє будєш ти не тет.

Палка! дєло ти сьвятоє:
Ум і разум нам дапош.
Бросіш, брат. ти веро пустоє,
Как к фельтфеблю попадьош 1

     

 

    

  

 

 

 

 

Ах. рельтфебель, друг любезног!
Вмєсто кріїоєтнаво отца.
Поатараєта ти улєпіш.
І поправіш маладца!

 

Адначе не бої єя, старої, не бой ся: я пашу:
(Єїдпе.) Справім ся і без палочок. Не даром ха-
ділі па Франції, па Туреччінє, да і у Расеєю за-

 



со

а: што-небудь да знаєм. А вот што
САєла дьом маладіка, так нада-тє будет єво
как тріздевить зарепо виводіть, Та кало-
што ша «рранцузькі Гаваріть, што знаєм, й там
адкурім та нацоїм. (До Тимота) Шок, мусьс?

Тиміш. Так-таки,так.
Скорик. Ну харашо, кагда так: будеш ля-

ковать,
Уляна (весела. румяна. виносити, щось пригото-

влене нею і покрите зложеною шовковою жусткою.
підносити. Єтенькови і кланяє ся).

Стецько (дуже урадований (нстає. (зпеукує
рукави. і не азявши то. звертає ся Фо вітня
і матери. кланяє оси говорити, перериваючи

жом). Спаси-бі матері... що вчила батька спати
та будила... прясти...

Тим часом як він говорив, Олекеїй вана з-поза
него найнесену сустку і зручно зачетя за тоне.
«1 СЄтенько. тромовившіи, (танас. нео Фивлячись, за
великий гарбуз. Стоїть зачудований. роззявий рот
і держить гарбуз нерсп собию. яна кидас ся до
Олекеїя. шб епінитть 4о неї.

| Олексій. Тепер ти мон на віки вічні!
| Уляна. Не покину тебе до емерти.

Одарка (не висівти. тб стало ся з Стець»
мом. як побачила, шо (локоїй і Уляни обійма-
ють ся. схоплює ся в оніві). ЩО єс, що се таке?
шоб се?

Стецько (заслонивши Олексїя і Уляну, під-
носить їй гарбуз аме ід самі очи). Гарбуз! Хиба
ловилазило У Ось бач, хоч опокуштуй!

Одарка (зачудована йо бетамяти. (стоїть
з піднятими руками). ЩО се таке? Та се нас
обморочено!

   

     
 

   
 

 

   

  

 

Ра
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-бе- 1

Ні, матусенько,
оч перехрестись.
хуєтк рагу

Олекоїй (кийючнок сю неї,
се не морока, се правда сьвитан
Таке моє шаєтя: мені дост
мому гарбуз.

Стецько. Так помінялмось, ке.
Уляна (так само кидаючись до машери). Ма-

тусенько моя ріднесенька! Божай воля ня те. шоб
ви жо мене і море

  

     

 

   

 

Олексеїя !
Стецько. Поблагоєлови їх отеим гарбузом

по потилиці.
Одарка (є найбільшім огніні). Щоб я вас

благословила 7 Нехай ває сей та той благословить!
уде",   Не буде свого, не б;

Тиміш. Та!
Прокіп. Та пу бо тівплче благесловляй, пора

по чарці.
Одарка (скоро і кричучи). Ї ти, пянице,

туди-ж! Знай свою вольну, я у моє діло пе мі-
шай ся: тебе не довго, то й бити-му. А ває От
як благославляю: тебе, проклятий халахуре, во-

лоцюго, пеблагоєловлю тією чаплією, що мені на
лихо єковав. Усю на тобі потрощу. та у придачу
яецями та болячками та єтенадцять куй лихо

радок. А тобі увесь гарбуз розтевчу об голову
уєї па по твої вирву. Ті
пі
чаю! А тп, пройдиеьвіте, воноз мі ти! Подай
лишень хустку сюди: подай, подай, подай... (Зи-
днаує ся під гніцу і хоче відобрати уетку від
Олексія.) 7

Скорик. Трррр! трррр' трррр! пастоящой
батальной огонь. Тепер пайдьом у сікуре на
штикі. (Стає межи Опаркою і Олексїсм.) Послу-
шай, паньматка, меня бувалово.

  

  

 

     

 

   
апотебі пообриваю, ки

ки з Стецькомі обвінчаю, обвінчаю, таки обвін-
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  у нічого слу

 

Одарка. Не хочу, не х ти
Скорик. Та послушай...
Одарка. Нехай ві, ь хустку Гапдаюбенку.

а сам овієть-ся з хати і щоб мого двора не знав!
Скорик (иритуинувни ногою). Так цить
аварю таб. Зараз кабилою станеш, вот

тельки скажу «рранцуєкиє слово.
Одарка (ілякавши ся, затнекоє уста). Ох

мені жо лихо! не булу ж, не буду!
Стецько (є великій ридости). А ну, ну:

зроби її кобилою, я ще не бачив, як чоловік зьві
рякою перекидаєть-ся. Та коли-б ще загржал:
ло б свміху було!

Скорик (00 Стецько). Малчі і слушай ка-
мандних слов! Не бієйсь. Одарко. і поблагослови
своїх "ДеТушок.

Одарка. Як собі хочете: бісптись но буду
і благословляти пе хочу. Нехай віддаєть хуєтку.
Я в нього з горла видеру!

Скорик. Не шумєть! Паслушай толком. Вот
екилько я земель ні прахаділ, бил Франції,
у Немеції, у Расссі ї у Туреччині вот і до
вас прийшод...

Стецько. А за Харковом що був, так і не
кажеш ?

Скорик (грозить єму). Смірно! Ну, такона
всєХ землих такой закон у дана хустка, тог
і жених: а каму паднесуть тарб: вот как би
нашому Кандзюбенку, тот ступай вон. Бта уже
епакон вєку так. і закону перемінить не можна.
М хто ад етаво закону адетупіть ся, таму гу:

смертельної і на єкатіну пальож будет.
Одарка. Та у нас нї волика, ні коровки. Усе

мій етарий попропивав, нічому і здихати.

  

 

ке,
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Скорик. А миру хрестянськаво не жалеєш?
Х што тагда екай как у всьом свєті павизди-

Г агла буди
бя на абвахту, Та пад воєнной суд.

Прокіп. А під суд як підло:
і поворушити ся не можна.

Стецько. А ну. ну.
леті-еяУ

Скорик. Єтго первоє лєло. А другую реч по-
таваря: зачим ти не хочеаддать дачкі за
Алексїя» Парень важной, разумной. ремесной, да
шшоож і племеннік мой?

Одарка. Так крепак.
Скорик. Ех' Што мнє з табой, как оз ре-

таваріть! Ти ваєннаво артик не знаєш
Паслушай меня. я прісяжнай

у неправли гаваріть. У казьон-
кічков начальнікі. а у подданних паме

м галава батюшка Государ.
азано усєм нікаво не абіждать.

жєєва баріна людям жітьо славнайо, і у
них усєво довольно.

Прокіп. А в них у селі чи кабаки, чи
вольна2

Скорик. Вольная, брат. вольная. На десять
веретов кругом кабацького духа і не слихать.

Прокіп. От сторона! Так чого тут і думати?
Не дрочись, Оларко!

    
   

     

 

 ла чого-то воно дій-

 

  

 

 

     
   

  

  

 

 

 

  

   

    

  

Одарка. Але, трівай лпшень.. так бач, пане
старосто, у Кандзюбенка худи Серце болить,
як згадаю".

Скорик. Ага! Так ста уш не просто, Харашо:
ми умеїм как із єтім справить ся-та. А поставте
сюда ослончик. (Оунавляють) Т Тепер. стара,  



П ун е

яльмі мієку. вогоєтіма четирмя пальцамі. і при-
несї сюла. Та сматрі, іменно Єтіма нальцамі.,

Одарка. (х мені лихо! Чи ме будете воро-
жити У

Скорик. Нічаво, не пугай ся: єто не ворожб:
а знять з тєби цастє насилку. Ми не даром па
усєм местам Зиїму. штоб ти ад неї не
зачахла.

Одарка |((низко кланяючнсь). (ж, батечку,
голубчику ! робіть швидче, що знаєте: так і чую,
як мене 3-за плечей бере. Так мпеку вам подати 7

Скорик. , Міску, та вот  єфтімі  пальцамі.
(на приносить, а бін ставить її на лавції знивши
з себе рушник. віддає Тимошеви.) На, таварішу :
падерж пачотной знак. У євтаком лєлі не слєд;
єть прапуєкать нікакой єволюції. Держи ж єво,
вот по нашому, ваєпному: над курок. Да

 

   

    

  

 

 

    

  
        

   

   

 

  

здєлай дружбу, не зварочувай єво. а то штоб аїбо
меня, тібо теби у три погибелі не зверпуло. Те-
пер. стара, азьмі водянчик водою їі держи
тутечка, а я кой-ште палку. (Виймає з кишенї
лапереньї дістає осі з него.) Вот з "рранцузькава
каравай веєїльная шишка: ми єйо паложим у

і Так. Тапер уєє атайдїть на аванлости,
у куток. і ніхто ні пари уст. А ти з рушніком
стань тут. (Ставить Тимоша коло себе) Тепер,

 

  
  

Одаріє, лий у миску воду та приговорюй рран-
цузькоє слово голосно: плюх, плюх, плюх! (Одарка
робить так і триговорює.) Тепер ній з турецкой

   церкви евєчечка; засьвіти сіїо і неси еюда, та не
погаси! (Зикочує рукави: Одарка вся трясучись
приносить засьвіченнйвосковий недогарок.). Дай єюда-

  
  

(Прилійлює єго до миски.) Теперича усс зажмур-
тесь і не магі ніхто шевельпут-на. Ну... начі
ца нашеє де; а самаво так лихорадка

 

твори Квітко, П. 2т



ие

 

та нічаво, не пасі-
венняя. крещонная,

і блот. Єто уміючи наслано
луєш. Оларіє. рождьони:
вінчанная. покритая
плечей берпот. алі у очах рябіє

Одарка (дрожачи). Та... ї
очах...

Скорик. Французекая, па усьому віжу, што
"рранцузекая насилка: у нас, у ваєннях, єто не
дїковінка. Злая насилка! Адначе єправім єя-та.
(Співає)

 

  

    

  

а... плечей... і У

 

     
 

Тара. бара. мара, деларжан!
Пуру. буру. туру. акерман!

Бендер. кардаш.
Дюпень. аряж,

Пок, пік, йок. пикі
(Тоннтьгьвічку в воду.)

Банжур. мадам Одаріє: снято! Ат каво прийптло,
на таво пайшло. Паздаравляю. мадам Одаріє: пе
рябей! Вита, єматрітє усю у воду смєлаво: хочби
тебе адна скатінка, алі каровка, алі што-небудь
із Канлаюбиной худоби. Нічаво нет, усьо пашло
геть. Сматріть, сматріть

Прокіп (підходить їі зо стражом заглядає
в зсмиску). Але й справді! Хочби тобі воловий
хвіст, нема нічого.

Стецько |((єдивляючи си  побре в миску).
ічби тобі одна єкотина: Тільки сама мой пика

зостала ся. -
Тиміш (так само Фивить ся). Такотаки, ті
Одарка нриходить до себе). Чому-ж там

і зостати ся. коли й сама бачила. як усе пови-
плигувало геть!

Скорик. Оттак же, Одаріє, повиплигуєт і уся
худоба Кандзюбпна з тваєї памяти. как ти єфтую

  

 

 

  

   

 

  

  



ГО
  поду вити, пючи доденно по наплорстку.

патощака. Бакеводу копчіш. так і їковать. пе:
рестанеш. А наші молодиї. как будуть бітена

дружно жить. та не лінуючнеь работать, так
і зберуть іщо набольш чім у Стецька. Да вот
ія: хаділ па Туреччшне, па Франції, па Фдсеєї, ла
і сабрал пятдєсят пелкових: так па смерії маєї
усьо заповедаю Алекесю: вйоменя і пахава

Стецько. Як-би мені гроші віддав. я б тебе,
урагового Моєкали, сьогодня б у домовину. Ве
я бачу, до чого воно йдо.

Одарка (нахонеці відотагнувти). 0 спасибі ж
лобі, пане старосто! Таки як руками зняв. Тепер
менї не тільки що Стецька, та й уєїї його худоби
нічогісїнько не жалко. А Олексїя вже полюбила,
мов ріднесенького сина. Ходіте діточки. сюди.
(Обіймає Олексія і Уляну) Будьте ж здорові, як
вода, а багаті. як земля, а краспві, як весна!

бкорик (скрикує). Ура! наша ванла!
Стецько (задумавши ся. персіякав ся вій

го крику). Тю! на твою голову! Ще й веєїльля
не було. а віп вже й гука. Оттака-то московська
віра 1

Скорик. Тепер.
(Вяже рушник.) Спаєїзба ж вам, панове еватове,
за ваше послушаниє любов. Тепер нада-тє спол-
ніть закон і копчать дєло. Сідайте о ви ту
(Садовить старих на їх місця.) А ми, товаришу,
чут. А маладиї пастойтє.

Стецько (сідаючи коло старостів). А киязь
осьдечки сяде.

Скорик (зводить со). Ї нет. брат: упо не
занвуй. Минулось твайо княжество! Алії сидь еєби,
ллї воно пайді. Нуте-ж. ека: законнойо слово.
Панове сватове!

     

 

  

 

 

   
  

 

  

 

   

 

     

 овариту, подавай знак еюда.

 

  
 

 



 

рута

 

Прокіп ї Одарка (ризом). Хоми ралі
Скорик. По ви жалалі, то ми єделалі. А за

сїї речи, дайте нам горілки г-речи.
Одарка. Просимо ма хліб, на сіль і на сва-

таньні!
Скорик. Вот тепер на ен по

закону. Молодої! Просимо на посад. (Єадовить
ЮОлексїя і Уляну на покуті. п вітня і матір коло
Уляни.) Тут батюшка, а матушка здєся, шоб
близько порать ел. А ми. таварішу; ь. (Єїдає
з Тимошем коло ілексія.)

Прокіп. Та мершій лавайте страву, пора по
чарпі. б

Стецько. Бач. як попарувались! Я вже бачу,
до чого воно дійдеть-ся.

Одарка. Та єїлай, Степю, з нами, та Й по-
вечеряєш. А от єкоро і дружечки прийдуть, то й
потанцював бпоз ними.

Стецько (співає. Бодай не ді
Щоб я з вамиїв!
А осрящо скажу
Оттут вам у

Мати, ісказпоєй,
Батько полавись,
тКених провали єї,
Моєкаль утопись.

Тепер же ти, Уляно,
Аж ось мене послухай:
Ол плач тепер. небого,
Потилишю чухай.

"Жених твій крепак:
(Нехай йому болячка!)
Через нього і ти стала,
Не хто, як крепачка.

   

и,

 

  

  



 

Крепачка, крепачка.
Крепачка, крепачка.
Крепачка.-

(Бере шанку і гарбуз. аоває сї вижодить.
все співаючи :) крепачка! ((Занерит двери, (знов
заглядає і кричить) креначка! (і знов від часу до
часу заглядає і кричить так само.)

Тим часом Обарка виносити тарілки і нише
начине: розставивши всьо по поридку. дає на стіл
миску і шишо.

Скорик (ним часом накрияв хліба). Вот тез
пер на трудах можна і порцію подавать.

Прокіп. На-силу за увесь вечір розумне єлово
сказали. (Наливає горілку ї пійносттиь Єкорткови.)
Пожалуйте, пане старюх

Скорик (помалу відводить єго руку). Пожа-
луйте, пане свату, ви внерйод викушайте. Может
намішали «рраншуєької бурди, што і ча стєну па-
дерйом ся. Да і у Туреччині завеїгла пріговорю-
ють: у каво у руках, у таво і в устах.

Прокіп. Бульте ж здорові! (Виниває хутко.)
А кабацькі розведена. Щоб то на вольній
узяти! ( Частує Скорика.)

Скорик (взявчаркі

 

  

   

 

   

воритьх швндко). Єщо
злраве, в у какоє: чарочка моя кру-

налита аями ровненька: тим ти миє
што оченно полна. Кагда втоплю в те

у так вам скажу: многая лста! Не бойсь,
чарка, я тєбя не струшу, лєй си в горло, везве-
селі салдацкую лушу штоб миє не сухо піть,
лак прі чаркє вогошто стану гаваріть: здраветвуй,
батька з маткой, вессаїте си своєю дітиткой : ра-

| доєть вашу велічайте і нас не забувайте. Здрав-
Єтвуй, князь з кингінею, з молодою господинею!

   

  

    

 

   
    

  
  

  
 

  



пн

Любітесь, шийте, гуляйте і чоловєчество розпло-
жапте. А наконець. вот мой пароль: здаровя веєй
канпаниї шчесной' (Виливис і осииток  вилисає

ру. Штоб так наші маладиї вибріківалі!
Одарка. Кушайте ж страву, просимо. Отоже

ї лружечки пдуть. (Прокій чистує горілкою (вчать,
мий понадтойии: дні не кинь. і віноясс витивоє
сам.) -

Хор дівчат (зачиниє співати за кулісами).

    

Та ти, душечко, наша Уляно!
Обмітапте двори
Обмітайте двори,
Застилайте єтоли,
Кладіте ложечки,
Срібні блюдечки,
Золотиї мисочки
От ідуть лружечки!

Перша дівка (кланяючись і веї за нею). Дай
зоже вечір добрип! Помагай-бі вам на усе добре.

Олексій і Уляна (ястиють і кланяють ся).
Одарка. (Спаси-бі. пружечки! Просимо на

хліб, на сілі, і на сватаньня. Сідайте єюди. дів-
(Садовтий, їх коло Хляни) Отоке вам і лоз

жечки: брусуйте. лруженьки. брусуйте...
Скорик (не перестає їсти). Вот єдак і у

Франції: перва пакушають страву, а там 1 яло-
вичину покришуть.

Друга дівка. Та нам же при людях їсти не
подоба!

Третя дівка. «Іучче ми вам з
ваших молодих возвеличаємо.

Скорик (переставши (їсти). (Ех, дєвуткі!
патемтє нас, патештє пісенькамі.

 

  

  

   

  

співаємо, та

  



- 8

Хор дівок.

Ой чому, чому,
В єїм новім дому

Так рано засьвічено 7

Улинка рано вставала.
Русу косу чесала,

Матінку питала, й ші. 0.

 

Одарка (нерез лий час сеї пісні плакала).
Ох, дружечки, силі голубочки: Не розривайте
мого серденька жалібними шісеньками. Як здумаю
та згадаю, як мені без Уляни ватись, так за
елїзоньками сьвіта не бачу! Зостану си з пяни-
цею, і вже добра не ждати.

Скорик. Нєчево плакать! вот
дьот тєбє добро.

Одарка. Де вже добра є
Прокіп. Добра? бе

  
   

-то і пай-

 

вати!
где добро:

  

 

ВОДЕВІЛЬ

Прокіп. Хто добре пє, той знай все спить:
А хто все спить, той не грішить.
Чого-ж нам тут вередувати У
Триньмімосі, лишень куликати,
То й вродить ся добро той час.

Не буде сварки,
Не буде лайки,

Торілочка зопинить нас.
Як напємось. та і полягаєм.
Прокинувшисі, давай знов пити:
Та так собі ї прогуляєм.

АХ що, Тимоше, як?

 

  

 

ак-таки, так.



- і

лут аалтись і битись
з лобро   

 

Хор.
Прокіп. Коли-ж тут лаятисі битись!

з З горілкою добро нам жити!

  Всі. (тут то лаятись і битись!
З горілкою нам лихо жити!

Одарка. Як жінка стане мужика
Товкти і вчити, часто бити,
Тогаї нам добре буде жити!
Тепер же правла в нас я
Куди ні повернись, старші вони.

Мужик луріє.
На все він сьміс.

Не слу нї в чім жони.
Ось нуте лшшень нам піддайтесь,
Під нашу лудку гоцака
Скачіть, мовчіть і не брикайтесь.

А щоб, Тимішу, яку

Тиміш. Так-таки, так.

Одарка. Нехай вчить жінка мужика.
То й правда буде не така.

  

 

   

Хор.

Одарка. Нехай вчить жінка му
Та п правда буде не      Всї. Не вчити уінцї мужика

На сьвіті правда не

 

  Олексій ї Уляна. її ні правдастане,
Тогаї добро міжонає проеляне,



 

Як щира буде в пас любов,
Не буде лайки ні розмов.

Х що, Тимоше, яку

Тиміш. Так-таки, так.

Олексій і Уляна. Як станемо усі любитись
Зазщо нам буде вже сварити

  

 

 

Всі. Як станемо усї любитись,
За-що нам буде вже сваритись У

  

Скорик. В паходах всюди пабував,
Какіх земель не павідав!
Так знаю вево. і вот порада:

-Вперйод веєво так треба-наді
Увесь народ ва ррунт паєтавіть,
Меня фельдребелем наставіть.

Мунпию бережи,
Аль прижку палвими їх

Кагла ж судьям тут брати взяткі
І лєкарям народ моріть?
Кагда женам мужей дуріть?
Кагда матать вам без аглядкі?
На зло не будет часу: вірно!
Чуть што не так. каманда зємірно!
Торуктель паказал їм бравой,
І зсоместа марш веє: лєвой, правої!

ногу будуть веє хадіть.
агла ж отут єсори завадіть У

Х што, товаріш, как?

    

        

     
 

Тиміш. Та

Скорик. Ах, матушка, воєнна служба!
В тебе адной любов і друх

   

Ах, матушка, воєнна служба
В тєбє адной любов і дружба!

   



  

Стецько котрий перед-тим вернув ся).
Ось і я ло ває вернув ся,
Осі й вже схаменув єя:
Тоженити си не буду,
Ні ло віку. ні ле суду.
Своїм дітям закажу :

азітесь,
Не женітесь!

і батькові ек:
Х чому він оженив ся
Я б без нього народив ся.
Всяк про щастя все пит;
А того ніхто не знає,
Що теглї б прийшло добро,
Як-би не женивсьніхто.

А що. Тиміше, як?

Тиміш. Так-таки, так.

  

 

 

  

   

Хор.

Стецько. (гтогдї б прийшло добро,
Як-би не женивсьніхто.

Ра
зо
м.

Всі. Ог ї згинуло б лобро,
Як-би не женивсь ні:

Тиміш. Гал, гай. товкуєте об чім!
Тиглі добро ми будем знати,
Як що-небудь не так зовеїм.
А нам не спорить. я казати

Та так-таки, так.

Хоч лупаять волості, писарі.
Жінки у гречку знай все є
В горілку волу шинкарі
Знай льлють: та що робить7 всї кажуть:

"Та так-таки, так.

 

о

   

ачуть.
  



 

1 но

Багатий дметь-ся, мов ші
Т часом бреше, палькї знати!
Сам бачиш -- він чортяці брат,
Не треба спорить, а казати:

Та такотаки,
СДопублики 2) А що, чи можна ває спитат

ганьням вам не остили У
Як нічого про те єказать.
Паєсніть, панове мої милі".

Опттак. оттак!

   

 

 

  

   

Фина.1.

Всі. Поки добра на сьвіті ждати.
Так нам ут хиба дрімати 2
Ану, почнім лишень гуляти !
Горілка є, музика гра.
Дівчата. нуте таншювати!
Трара-рара, трара-рара.

(Загальні танні,

 

 



Ту.

ЩИРА ЛЮБОВ,
ДРАМА В ПЯТЬОХ Д

ОСОБИ:

Таранець. облеатель пілгорольля Ганчарівки.
Галочка. дочка його.
Олена. подруга
Микола, робітник його.
Твердохліб, обпвательіз города Харкова.
Зорин, офицер:
Пятаковский, приказний із губерекої канцелярії.
Сусідній народ, складаючий весіль.
Розсильниї. із губерекої канцелярії.

"ся в Т1270-ім гіу.

   

   

 

 

     

 

ДІЯ ПЕРША:

(Доноє.)
Середина хати заможного малороесийекогоої

ЯВА ПЕРША.
і Олена єпдять, прилутьі тихенько співають.

 

Галої

 

Галочка (нереставти співати). Отже собака
забрехала.. (Виглянувши у вікно. скрикує! Олено,
мершій! та ну бо, мерщій



-чю

Олена (оставивні роботу. (ветес). А що
там таке?

Галочка. Та пу бо, яка неповоротна / Мерщій
щіпку! (Білас сюди й туди.)

Олена (слідкуючи за нен). Яка там защійка?
там вона:

Галочка (усе з неспокосм). Та ондо двері...
держи. бо... защітни!

Олена (остановлюнтись). Чи ти дурна, чи
божевільна У шо робити, скажи!

Галочка. Хиба ж не чуєпі? Защіпни, кажу,
двері. та не пуєкай!

Олена. Кого там не пускати 2
Галочка. Мого пе пускай.. цур йому! я бо-

юсь його.. Ну бо, швидче защіпин.
Олена. Тадже й защіпнула.
Галочка. Держи, душко, і плямку, та кріпко,

асто відірве.
Олена. Та п лержу
Голос (за дверима і стуканьня я двері з наз

двору). Дома хозяйнь» (утоприте!
Олена (аержачи двері. Фо Галочки. приту-

лившої ся у Фругім кутку. в півголоса). А шо
сказатиУ

Галочка (є кутку. Фризжачи від стражу).
Скажи. що нема нікого у хаті.

Голос (і упять стук). Зй, кто есть? (уро-
прите.

Олена. Нема нікого у хаті, ідіто дальші.
Голос. Какь нема А ктозже говорить» Отго-

при сейчась!
Олена (все дермачи двері. до Галочін тило).

Ох, душко! Я так і трушу ся.. Бою си, троха се
чи не москаль?»

   

    

     

 

  

  



ша

Галочка (інте білшино сговиється). Ча не бій
ся нічого, тільки держи.

Голос. Кто держить Бте говорить...
Ожопри!

Олена (до фнерей). Та я вам к:
відперти: нікого нема, хата пуєтієїнька.

Голос. АХ кто же говорить Ті й отопри.
Олена. Та й мене нема.(До Гилочки тихо)

Цур пому, икий страшний! У так і трушу ся.
Голос. Хорошо же, не отипраєте» Я знаю,

а говорить: не отпираєте? Будете меня
помнить Я пришель, чтобь переговорить: Хие
рошо же, увидите!

Олена (ирислужаютись. (тже троха чи не
пішов...

Галочка ((крабето-ся Фо вікна на пальцяєо
з онетким страгом жоче заглянути і виять ой
скакує назад). Ох лишечко! Боюсь і глянути...
Онде, онде вже пішов. онде і хвіртку за собою
зачинив. (Стоїть посеред гати.) ОХ,  на-еплу
луша віддихнула. а серце так і колотить ей. Іди,
дай: не бій ся. вже не вернеть-си

Олена (не єходячи з місня). Не здужаю з
мієця зійти, ноги олубіли, а руки прикипіли
о защіпки.. от хиба не страшний

Галочка (відводити її від двсрей). Та ну би
виє не бій си. вже він далеко. Бач. яка ти боя-

пва!
Олена. АХ то й не боять ся такого Шези

то хороше, шо ранок. й якоби такий прийшов
емерком, то я тут би і вмерла!

Галочка. Зовеїм нічого пого боять ся. Не
и. прожени, та П годі.
Олена. А ти і не злякала ся Ну, ну, як

  

у. нікому
 

  

   

 

 

 

  

    

 

 

 



 

сіїна побіліла.
Я його овеї і не

Галочка. ти змякала си?
Олена. Затим. шо ти бояла ся.
Галочка. Я лумала, що ти зуздріла. який

він є страшний. та на тебе глидючи луже зля-
кала ся.

Олена. А я на тебе дивлячи си собі зляка:
є і не бачучи його». Бач, які ми собі! (Скмі-
юта ся обидві) Годізреготати си, німого і не
наробимо: сідай лишень. дівко, та роби. (Єідаютьь
ї роблять.) Роскажи мені, будь ласкава, хто се
такий приходив? Адже ти його бачила У

Галочка. Еге! тим то я і зликала ся, що
побачила, хто йде... Се, коли хоч знати, се мій
жених приходив...

Олена. "ЖКених У Ох мені лихо! Чи не лурна-
ти зовесїм? як таки можна так жениха шановати 7
Що він теперечки скаже.

Галочка. Потурати йому! Се такий жених,
що цур йому від мене!

ілена. Яких у неї до гаспида женихів! Кого
ні почуєш, уснк її сватав. Мабуть з сотню вже
є. Коли-б до мене їх з половину приєлала. А те
ми не з-так багаті, та й дівчат нас у батька ах:
троє. так ні один злиденьі не навідаєть-ся. Тебе
знають, що ти одна а батько багатий. уєи худоба
достанеть-ся, так тим і тепчуть си. Ти ж піденг
за нього У

Галочка. А щоб він не діжлав євоїм по-
ганим родом! Були. були люди, а то вже виявив
ся який-ся то приказний. Та стидкий. та мерзе-
ний, і горілку нє лобре, і кабаку кріпко вжива.
та і посватав ся. Як же мій пан-отець напрямки
йому відрізав. так він і розлютовав ся і побо-

 

  

  

   
  

    

  

   
 

  
 

  

  

 

  



дрим

живе. що зробить пан-отцеві яку білу. Тим-то
я |і занкала єл і заперла ся відонвого. Дур
лому!

Олена. 0. шкода ж! Ми б з нього тут по-
лузовали. опоєьміялись би. та й протурили б

його...
Галочка, Нехай вієть-ся, куди хоче, Мені і

ливити ся па нього гидко, не то щоб з ним го-
ворити! Ну його кину! 1 не єпоминай об ньому.
Т без нього мені нудно! (Вздиає.)

Олена. Вже я бачу. що тобі не свогодпя
нудно: ятже перестала до нає і на вулицю ви-
ходити. А того не знаєш, що тільки за-для тебе
уєї ай ЗІ колють ся, як купці і школярі.
та й пани. аєш, як ти не вийшла до нас
у короводи грати, то той увеєь народ, побачивши,
що тебе нема, і розійшов єя.

Галочка. А ви б собі самп грали, шоб вам до
людейУ

Олена. Оттак пак! Будемо самп за-лля себе
і грати і єспіватл У Ми на те дівчата, не для
себе граємо, а щоб люди на нас дивиай ся та
завидовали.

Галочка. Так от-що!
Олена. А в тебе мабуть і не така натура?

Ну -ну. таки всяка!
Галочка. Щб-ж за мною заприміти;

скажи.
Олена. Куди! За тобою нічого нема. Ти усе

граєш з нами, аж геть біля великого садка. Як
же хто вийдеть.. знаєш? та сядетьбіля дворів, на
колодках. так ти і почала усе туди кероводо виє
анти, або у хрещика, усе туди біжшт. А чого бе
таку га?
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Галочка (з замішанем). Там бо пан-отень
мій сяловить ся і побить дивити ся, якоя граю.

Олена. Пан-отець? Ох, ти хитра! А з пан-
отцем та сидить. пан охвинеро А тб ? напекла
раків? почервоніла? Й усе знаю.

Галочка (всйтдеютись). ШО
ки, кажи усе.

Олена. Знаю. Галочко, усе знаю. Як тільки
ти вийде10 нас. а тут де озьметь-си і охвицер.
та прямо до твого пан-отия. і посїдають собі на
колодках. А ти тут як та дапга. усо перед нимо
а коло них: а ми тільки підбігаєм за тобою. Як
же вони підуть собі, то у тебе і голова розбо-
лить ся, і ноги потомили ся, і втїкаєш до дому.
я зачим Знаю. усе знаю. Затим, що твій пан
охвицер.. я хотіла сказати пан-отець. вже дома,

козаздля нього і вертаєм ся.
Галочка (смутивєшинсь, протялмено). ТО віз

стимо".
Олена. Так там бо і охвищер твій. Та і що

то: їі сьогодня у ває, і завтра і після завтріого
ї по усяк божий день усе він у вас. Нехай же
вій з пан-отцем, а ти чого туди

Галочка. Але! цослухай лишень. що і я
лобі скажу. Коли прийде до нас пак, так треба ж
чим там звичайно його попоштувати: от затим
я істараю ся. А пругу річ тобі. Оленочко, скаж
тільки начни слухати. що він і як говорить. те
й зибудеш усе і не відійдеш від нього. Який то
він розумний! Чого то він не зна! Та як стане
росказовати. то я і заслухаю ся. задивлю ся
ча нього, так що п робоз у покпну. голк рук
впущу.. і сама єебе"не тямлю. От єй Богу, то
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правда !
Олена (з участем). Галю. Галю! Диви ся,
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та не задивлюй ся:
Свій розум держи.

Галочка. бх. є шо мен
гільки самій признаю си, будь ласкава, не ри
зуй нікому. -- Може полегша. мк тобі роскажу 2 сама
пе знаю, що мною стало си. Без нього
мені нудно. ТийКо. усе у Його.. його одного
бачу. і більші мені нікого пе треба

Олена. Галю. Галю. щбож з сього У
Галочка. Я й сама не м ощб й робити

а собою? (З сльозами) Ми алу усе з тобою
узкупі. Навчи, що мені робити У поможи мені1...

Олена. Чим же лушко, тобі помі Тихо
лобі! любиш Його, якої сама бачиш.

Галочка. То-то моє й горечко. що люблю
лого Я вже давно запримітила. що полюбила
того, та й була веселенька. сама не знаю чого.
Як жевін. два тииіні. чогось став журити ся,
то ї з ним. мой лушко, їк воду опу
щена!.. А ось на тім тожиї і перестав було хо-
дити. Господи ! як я за ті дні не вмерла. не знаю!
Далі ї прийшов. та такий емутний! слова не йоє
чуєш вії нього. о ДИВИТЬ си на мене, мевчить.
астут у-в очицих і вплно сльо а и швидче у
кімнату та й залью єя сльозами! Так мені
важко. лунить мене. мово душа ліла (хоче
вийти...

Олена. Так і не жури си. моя Галочко! Хоч
побожу си тобі. що її він тебе любить.

Галочка (гореєітно). Не хотіла б й свого
ніколи...

Олена. А чому-і
Галочка. Нехай бпоя сама стражлала. він би

сього і по вік не знав і не мав би ніякого горя.
а я своє лихо поховала б у спрій землі з євоїм

схай, та не зає  

   
  

  

  

  

  

   
 

 

  

 

    

 

    
  

    

 

   

 

  

  

 

   
  

 

  



 

-а

 

лівованн
шоб отого У

Олена. Якощо? к
жзьме тебе сао си

етлива...

Галочка (задулиєтьсся. опустивши руки).
Щастя .. Хто віп? хто я?0 горечко!,

Олена. Не журись бо поперед усього... Ото
хтось їде, Може вийть дверей держати У

Галочка (глянувти у вікно). К нії. срому і
відчинити двері треба. (Посліншо ушира заплакині
ючи ї відчиняє двері.)

М якові мене ще полюбить,
   

 

ли дуже полюбить. то й
Ти станеш панею, будеш ща-

 

 

 

 

 

ЯВА ДРУГА.
ті-ж і Твердохлії.

Твердохліб. обрий-лень вам. дівчатка 1
Галочка і Олена (низько кланяютись). Будьте

і ви, дядютка, злорови !
Твердохлі Галю душки

пан-отець ?
Галочка. Вони дома. там десь. бі.

хуру мають відправляти.
Твердохліб (/о Олени). А потрулі

бить. Петровна, покличте Омельяновича. Скажіть.
що й прийшов. Є пильне|

Галочка. Кули їй: вона їх і пе знайле. По-
ім. сестро. у-двох. (Хватають ся зо руки.)

Твердохліб (удермеуючи (Галочку). Та
лушко, пе трудіте си ви. Вона молодша. вена

ії пішки усюди: а ви посидьте зо мною.
Галочка. "Та далезбі що вона не знайле сама.

Чкой побіжу з нею, то і знайду вам пан-отця..

   А чи дома ваш
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ЯВА ТРЕТЯ.
ж і Таранець

  

Таранець. Та пе треба мене шукати, осб'осьо
ен знайшов ся й сам. Лай Боже день добрий
вам. Потаповичу! Побачив. що ви. по ласції вашій,
завернули до мен гакоя покинув усе та мерній
о хати. Сідайте ж. пожалуйте: епечиваїї о
леку ішли. втомили си.

Твердохліб. Не вам кажучи. нагрів трохи
чуб. поки дошвандяв ловас. Звіснеє ліло : де Харків.
ле Ганчарівка. Забрались. полагаю. веретев за три.

Таранець. Та й буде таки. Галочко. лостань
машечко. там є варена. то піднеси нам по ча-
шечці,

Твердохліб. Та пе турбайте є:
яоше зазтим прийшов.

Таранець. (гак пак! Бупім ми
емо? Атже не у пустку війшли. Спасп-б У
йно є. і в нього дещо ВОДИТЬ СЯ: і молода

азийка піднесе. ше мені і турбація. Се вже
чак закон. Не від нас воно стало, не нами і поз
кончить си.

Твердохліб. Глагоє лїло. приятелю мій лює
беапий. не кидати си старовини. Ох-ох-ох!

Таранець. Поки булемо по-старосьвітеький
жити. ноти в нас і добро буде. Шочио у вас. У
городі. чувати У як що Поволить си 7

Твердохліб. Л що» уєе гаразд. Військ
муштруєть-ся: кажуть. от-от підуть на Турка
хочуть мабуть Бендерів добувати.

Таранець. Нехай їм Богоп
хороший. Добре б його-до нає загарбати.

Твердохліб. Та воно так. та й єйла супо-
та не малая!
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Таранець. Не журіге си, Потаповичу! як
шле наше військо, то Турка так припруть. що
пе своїм голосом закричить: аман.

Галочка (ириносить (ни Череввяній тарілиї
Фві чашки. підносити Твердоллібу і кланяється).
Пожалуйте, дялюш

Твердохліб (аідаиіячи її рукою). То со ви
? хазиїну треба по-переду.

Галочка (ілиннєти-ся). Пожалулте бе
пе сн.

Твердохліб. 1 гостю буде хороше, коли ха-
зиїн примір покамо».

Галочка. Пожалуйте бо. а то по відійду.
"Твердохліб (взнати чатку). Не що з вами

робити. Піднесїт же і пан-отцеві.
Таранець (ваявши чашку). Та вже об мені

не турбуйтеєр. І лочка батька не забуде, і хазяїн
себе не зобідить. Пожалуйте їх. покушайте.

"Твердохліб (виливає із чашки в блюдно і
жланяєтисся). (Будьте зо здорови! Нехай і нап
Харків процьвіта! А що, може з нього буде що
путнє!

Таранець. 1 пожалуй, новетаємо 2 ломовин
і пе пізнаємо, Тут може так заселють си, застро-
ють ся. що нігде і ступити буде. А ке. дочко. ще
по одній піднесй нам.

Галочка (ириноєти горток і із нього нагло
ває в чашки і підносить).

Твердохліб. "п не багато було. Омели-
мовичу У

Таранець. Хазиїнто зна, я гості» не указчим.
Підпеси, доню, підпеєн.

Твердохліб. Коли отак. такоосічико Підне-
єїтови обидві. дівчатка. А ми. старі. вине ча

що скажемо: нехай же у нашо Харків зо веїх
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міст збпрають си добрі люд, а лелаші геть вії-
кають: та Пехай лівчата красивійші над уєї го-
роди в нас не переволють ся. Чи тав. приятелю
мій аюбезний, ви. дівчатка. машечки мої?

Галочка ї Олена (пійносячи чашки. кланя-
ють ся). Так, дилшка, так-таки.

Таранець. 1 я скажу: нехай буде так, і усе-
усе добре щоб не переводило си!

Твердохліб (винивши |і віддавний чашку).
Толі; тепер! приймайте отее куди знаєте. та
іїїтособі кули знаєте, а нам тут треба де-обечім
поговорити.

Таранець Так нехай же єтоїть
римо, поговоримо. та й почастуємо є

Твердохліб. Ні. вже ловально. ШМажне їде
щу казати, так щоб не забути ле-чого.

Таранець. Як знаєте. Приньміте
сулину, та іт єюбі гуляти.

Олена. Провели мене, Галочка, ло лому. Мені
вже пора.

Галочка. Лебре, холім.
Таранець. Вертай тоню. швидче, не

барпеь. (Дівчата (виходить бо віднаємть (машки
і нсе) Нуте, приятелю Потапович, (кажіт, що
там маєте?

Твердохліб /з неспокосм). Не з з якого
кінця зайти.. Скажіт мені ца милость. хто недавно!
зватав вашу Галочку У

Таранець. Та їх стільки на тижиї переб
що і не згалаєш усикого. Вілкіля вит не наї

ь1 щіб Бена їм 1 а сну
песте, (теє па тім тижиї

хтось з губерської
Таранець. Кте! сей те тей. отоне агаці

яко його. лївчата прізвали пуцьвірок,
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Твердохліб. Трохи чи не таке щось. Шон
ви ному сказали 7

Таранець. Такому паєкулному і гарбуза по-
аковав да яв його руку. та й вивів

з хати і сказав, щоб нїколи і двора мого не знав.
Так щоб хиба

Твердохліб. Оглашенний що зребиву -- у
губерську канцілирію педав донос, що буцім ви
коалуєте і що знайшли ди шість скарбів таких.
що їм і ціни нема.

Таранець. Шобчиз того буде?
Твердохліб. Хи ви не знаєте, як у та-

кім ділі поводить ся» Т колдовати лихо, і за скарб,
мк не обявши, так біса був: ;

Таранець. "Та відкіли- се анахтемський
туцьвірок вигалав, що я чаклуйо 1 ек: ри зна-

хожу ?

 

     

  

    

 

 

   

  Твердохліб. сього пе знаю. Показав
зенаку на вашого батрака. Чи Микола у ває єУ

Таранець. ТТ:
Твердохліб. Так буцім Той сказав. що ви

і колдовське слово знаєте і що екарби знайшли.
Таранець. Сьому пе можно статись. Микола

в мене така дитина, що і не треба лучшого : роз
зумний, права рука мой по усьому торгу.

"Твердохліб. Ось покличте його по-переду.
ла спитайте. що єе означа У

Таранець (вигіянувши в вікно). (нд і
він. А гов, Миколо! ходи ке сюди. Що се за на-
паєть така 7

Твердохліб. Не емущайте си, госулар мій
ний. ноки ще до чого. АХ діло важнеє, треба
затушковать.
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ЯВА ЧЕТВЕРТА.

Ті-к і Микола.

 

Таранець. Скажи мені, Миколо, чи ти знаєш
того... що от прозвали пуцьвірком 7

Микола. Се-б то Питаковський У як його
не знати: я йому і єпину натовкмачив і патай
обірвав.

Таранець. За-віщо жо у ває узило си У кажи
уєю правду. не потай нічого.

Микола. Вп вже менезнаєте, що ні для кого
не збрешу, а таїти нічого ось як усе було.
Раз поставив мені горілки, та і став випитовати,
від чого ви, дядюшка. так розбагатіли У чи не
знаєте, пита, якого колдовевкого слова, або чи не
знайшли коли єкарбу У А я його обдурююі кажу:
дядюшка і слове таке зна і аж їієть скарбів
знайшов. що їм і ціни нема.

Таранець. Коли-ж се б:
чи, Миколо, Бога 7

Микола. Тим, що Бога бою ся, тим його так
і обдурйовав. Кили-б же розпитав, як що воно є.
то я і сказав би. що колловське слово -- Те, що
ви ласкою просите, так ми длятого з шкури
земо, щоб вам уєлужити. а скарби -- то шість
батраків, шо їм, за їх роботу і щирі труди, ціни
чема. Коли ж він не питав, так я і не росі
вав. так і розійшли ся. М у-лруге він она улиці
ча став щось брехати про Галочку таки вашу.
Омельнновичу. Так на нього уся громада і папу
стила си, щоб не свмів пї про кого худої елави
пускати, бу єю гріх. і таки добре йої ттюкали.
А я закликав його у куток. та таки гарненько
потаєював.

Таранець. За се єтаси-бі. а за ті речи
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не гаразд буде. Він усе обявив начальству і на
нає біда збпраєть-ся.

Микола. Аж нічогісілько, дялюшка, ше бійте
ся. Тільки судящі нехай мене епитають єя при
пьому, то я уєе докажу. Перестане цьвірінькати.

Таранець. Глили, чи так воно буде! Іди ж
до свого діла. Наробив мені багато хлопіт.

Микола. |Гале-бі. шо тако усе мипнеть-ся.
А його лопаду. то ще притасую. та вже не так.
Не не бреше! (Виходить)

"Твердохліб. Воно то. пихжалуї, так, по
ділу пе прийдеться так. Сьогодня мені знакомий
з губерської канцілярії росказав усе. Треба. каже,
гасити діло. Я шоб робить? впнув ся до доносо
чика. | що-жУ вашим єловом давав два рублі.
щоб узяв назад бум так куди! На стіну де-
реть-ся. Нехай, каже. Галочку відлаєть і худобу
усю, тогаї покінчаюділо.

Таранець. АХ щоб він не діждав. щоб, й сво-
єю дитиною став від біди відкупати ся! Сам она
емерть готов, аби-б вона була щастлива! Се біда
менї з сим доносом! До розуму не прийду. що
мені робити?

Твердохліб. А у прочім. приятелю любезпий,
імійте резонт. не терийте куражу у одвітах, когда
призовуть у губерську канцілярію. Шутки ради

їх членах
лучше було, знеси по требованию і не бій єя ні
чого: а тепер так і нагадати не можно. За-то
правда процьвітаєть: так. стало бить, і боятись
нічого... Отже. не унивайто, Омельнновичу... трохи
чи не.

Таранець (оторипівши). (А б? ідуть за
мною?

   

   
 

 

 

  

 

  
  

    

   

   
скажу, хоч і не той час: при
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Твердохліб (приглядиєту-ся но вікно). Ніби
розсильні їдуть...

Таранець (ламаючи руки). О Господи! Що
то зо мною буде! Бога милосердного не бою ся,
я чист у душі, людей боюся".

Твердохліб. Воля Пого нал нами. Він силіо
ніший уєїх замислів чоловічеських.

Таранець. Що станеть-сяз моєюТі
і не зна біди!..

 

  
   

 

лочкою 7...

 

Вона

 

ЯВА ПЯТА.
тіж і розспльні, а потім Патаковский.

Розсильний. А кто у ваєь (виймає бумазу
о очнтає) Алексбій занець» (Таранець, бідний.
отець і не може сина виговориши.

Твердохліб. А на-що він пужен вам?
Розсильний. Чтобь шоль за нами.
Твердохліб. Б; і по чиєму требовалью У
Розсильний. В'ь губернекую канцелярію, Вот

вам й запиє
Твердохліб. А за-тнім пого требують У
Розсильний. Не могимь знать, ммо по-

омльние,
Патаковский(вбігиє і кричить). А что й ГЛ

заюдбій, к у Вижите его, закуйте. Гл ваши
канлальт

Розсильний. Шіту-гб ничево: не еказано.
чтоб'і» заковать. .

Пятаковский. Такь я вамприказьіваю. За-
куйте ему руки, моги. рогь, глаза.. я вь семь
хаб доноечикь, я требую.

Таранець (лимани руки. 0 Теєподи! я
в кандалах! за калавуром!... Нкото Галочка
етерпить.

  

  

  

  

  

 

  

  



-Ме-

Твердохліб (ойвівши ни сторону ШПатаков-
ского, говорити йому тиссо). Послухайте, государ

мой любезний! Когда ви в єїм ділі маєте силу,

ло,. давав вам два рублі.. ну. звольте. ог вам

пять рублів. Потупит аїло, відпуєтіт салдат ї

беріт деньги : ще 1 попоптгуєм славно.

Пятаховский. Хмь! я самь огь примирія не
прочо. Копечно. можно бьіодРЛо по утупшть: я

з я ото писаль не втрезвомь состо-

яній, моє? пото.. Только какчестньй человікь,

по совісти скажу вамі, Что й опитидесяти рублей

ме вазьму. Одна Галочка, пони копійки меньше.

Твердохліб. Неєбиточнос. государ мої, ліло,

щоб Галечку оддять за ває».

Пятаковский. Помилуйто, как, огь чего? Я

ужу рачительно. на дорогі) ке благородію.

Твердохліб. Служба тут не епротшується.

Нужен нрав і поведениє...

Патаковский. Все у меня отличнос. У чело-
віка характернепо видейт, когла он'ь поленееть.
Я вамь про себи скажу: когда й подолью. то мени

не только обиді но легко й прибить можно,

что неоднократно п случалюсі» Даже оберуть мени

ло послбдняго, а

я

ни парі сь у лежу себії,

недвижиміь. Бі такь. Поведеніб мое также ме за

зорног. Я пмболь честь обібдать олнаждь у здри-

ниго коммисара й веліь себи добропорядочно: ни

салфетки не уронилі, ни екатерти ле облиль.
Воть каковь й! (Стмдно себя хвалить, а грбно

екривать добродітели...
Твердохліб. Та те. Гопоріте посліднюю
а Галочки вам пе видати, як єбої уха...

Патаковский. Тако повамь же не видать оте
мени милости!.. Зі, караульнис! Буйте его.
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Розсильний. ШПомилуйте, во что ковать?
Сзь нами й кандаловь нбту-ти, ла й приказу не
било ковать. а довести бережно...

Пятаковский. Такь я вамь приказьіваю.
закуйте его...

Розсильний. Да кго станеть слушатьтебя.
Пойдемь. старичекь, екорбе: екорбе йо воро
лишься.

Таранець. Господи! не остав мене... і Га-
лочки!.. Що з нею буде, як дознаєть-ся У Прия-
телю мій! Зроби сам.. як знаєш... нічого не тя-
маю! часом що зо мною буде.. благослови її
моєю рукою і моїм словом.. Прощай і ти.

Твердохліб. Не смущайте ся. Господь нає
ме юставить.. я піду з вами. мені руки доєгуй
ле до кого.і Галочка нїчого не знати-ме, поки
вернемо ся. Тесполи! Будь нам покровитель!
Ходімо!

Таранець. Хижа моя, де я у-в усім був ща-
стацвий і хвалив Бога! Чи приймешо хоч прах
мій. Доню мон! Галочка!(Виходити. лаливи-
ючи ся єльомами. з розсильними і Тасрдоглібом.)

Пятаковский/си.м). Завариаь кашу, п довольно.
крутеньку !.. (Оглядаючи стату) Сусь такого до-
статка веїбмь пожива будеть. А Галочку сьостат-
комь возьму вь свою опеку. Гліб она. Пойду
поджилать еє на улиші, а допрось безь меня сни-
муть. (Виймає табакерку і нюжає табаку. триго-
ворюкии:). О любовь, лю... бовь!.. Зпатньй, беєстія.
габакь пролаєть. 3 (Вихобить./
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ДіЯ ДРУГА.
| Сватаньмя. |

; Простий сад. в єторопї хата і вихід із неї.
ЯВА ПЕРША.

Галочка (одна. виходить із жати). Вже й
перапо, я він опе йде». Мабутьі сьогодня не буде.
Почав відкладати, а далі і зовсїм перестане "хое
дити... Ні, не забуде він мене, як і я його. Ка-
зала Олена. що він затим і ємутний і рідко
лить, що й він любить мене... Щі пог
Коли справли, що віп мене любпть. що я дожила
до такого шасти. так тут мені і вмерти
бо тб з нашої любови буде» Смерте,
озьми мене! Но жалуй ні моєї молодости, ні краєн,
пї дівованьнячка Мали, спра земле! Прийми мене
цо себе, приголуб мене. епріточку, і не пусти мене
на сьвіт. де нема мені пі щаєтячка, иї доленьки,
пї Коли-б тільки він провілав, де
я та щоб хоч разочок навілав ся До
мого гробу... земли стала б мені пером. тісна д
мовина за веселу сьвітлицю.. запокшії ся уста мої
всьміхнули ся б до нього.. помершії оченьки мої
тлянули б шо, і скріз насипану землю вадріли б
того... сивая рука моя ще простягла ся б до
нього... (Плачучи. тростягоє руки)

  

  

    

    

 

  

  

   
    

 

 

  

ЯВА ДРУГА.

Галочкаї Зорин. пихо підхоливиийлонеї.

 

ере'її за руку.

Галочка (вскрикує). Ох). (Руки не вурива
вій нього, вити ся. в очи. радість і удовольство
на лиці у неї і сцом котять ся із очей
Фругою рукою троворно і часто утирає хе.)

  вона



- МБ

Зорин (ухвативнт єї руку. пригорнув до
серця і пристриєтно Фивиті. ся ни неї).

Галочка (з трубом почала говорити), Со ви...
Семен Іванович 7 (Потім осилячись юсвобійноми
руку свою вій нього і побіг чкою. поста»
вили біля кого. ї стараючи ся вийти са замішиня.
стирає її і потім говортть) Будьте ласкаві, сїдайте
у нас. поки пан-отець вернеть-ся. Пішли кудись

чоловіком, пеки я дома не б ї не знаю
таки, кули і пішли.

Зорин. ко. что его нбть! я кь нему и
ьстебб припис. Не могу даліекрьтвать монхіь.
уветвь. Галочка, зорочка моя! Не могу безь
»бя пробьть!.. Все разекажу, какь я єтрадаю по

чебі. Увидівь тебя вь первьій разь. узналь.
что нашель єчастве свое. (Гилочка закрили ся
рукою.) Когла ть ваглянешь на меня, заговорить
со мною. душа у меня ветрепенетея, сердше з
бьется сильне, й мні етанеті, весело, такь вВе-

о!.. Взгляну вь твоп глазки, воть ЧТО на-
но тм ихь рукою закрьмла.. Закрой пхь, да

ушай только. Безт тебя мні світь не мить...
Не умію разеказать. как» весело близь тебя!
Миї приходило на ммель, что Галочка меня не
лобить.. (Галочка проворно закрила ся ї другю
рукою.) Слушщай же й не закрьвайся такь. Когда
разекажу тебі все, тогда дблай со мною, что хо-
чешь. Воть я п началь рбже приходить кь тебі.
чтобь умереть скорбе: потому что не видівши
тебя п не слійша твоєго голосочка, знаю. что не
проживу дого. Все зваль ємерть кь себб

Галочка (вохлитуютчи). Та і ящ. її ж викли-
кала1. і

Зорин. Гакь ото м

   

  ла ма лю

 

  
 

 

   

   
   

  

  

  
    

   

  

   

 

  

 

 

ло» ТебБ должно жить,

   



 

он

то утіха от)
руку) Ми
биши, мен

Галочка (а замітаню). Хто-жо вам єї
я ває... (склонивним з
пе люблю

Зорин (екрикує з ридости). Такь тм лю-
бишь мени, Галочка У (Хплає другу рукуєї. котрою
они закривили ся, і бистро нанть ся їй в очи.)
Скажи, такь ть любишь меня 7.

Галочка (не омісши вироби цооніого рук.
тоб екритни євос мамінитне. еклоняєть-ся ни тлече
його.) Я це зпаю. як люблят Х тільки усе те,
що ви про себе ресказовали.. то тако. (олане)
імені було без вас. Гой по хотіла бої ває жити,
хотіла вмер.

Зорин (поривиє її в обійми. притискає. сам
себо зно тямить з ридости. нілує сї очи. токи).
Галочка! тм меня любишьу Тмо мон» 0
єчаєтливь теперь! какоє блаженство за ве го-
рести мой

Галочка (ов во радости.
Фо ного. Фермешть голову ни плечі його).
мною лієть- Мені так хорошо! Ще як є
знати ває, то було як залумаюсь.. то тогді було
мак хороше! Ой пі, тепер лучше! (Обиїмає йоги
рукою.) Я пе знаю: хто я. де я і що я» Я мов
ятичка вибилась з густеньких хмарочок, літаю
біля ясного сонечка! Не страшно тепер мені
ніяке горечко, перетерплю усяку біду хоч через
увесь вік: я мала таку годиноньку з вами, що 5
по-вік не забуду сїї радости. Ви мене любите".
Ви мене цілуєте!.. Не покинете мене ніколи?
(Обнимає йога обома руками і притискає до себе.
плачучи гірко.) Не покиньте, не забудьте мене"...

чер окраса міру! (ПВаяєтт її зп
пть пе пужно, когда тм пе лю-    

 

 

зав, що
мит. ледке може боговорити)

  

 

    

  

     

   

  

  

  

 

   



ТРИ
інв

Ви моя душа ї радість
чут у моєму серденьку

Зорин (нє перестаючи голубити). Тецорь м
ме спрота!.. Подля меня солице свілить!. Вь
радости вікь доживу.. Воть, кажежся, пдеть твоїй
пань-ютець.. (Скажу ему. буду просить. (Зоста-
вляє її.)

Галочка (нобачивии Ткердолаііба, впгодячого.
із хати). Ні, То не пан-отець, а вони з сим чоло»
віком кудпею ходили, то мабуть екоро і прийду
Тільки ви. Семен Тванович, підожліт: ще не пора
лан-отцеві нічого говорптп. Ще ми не порадили
ся ні об чім.. Я ще й тепер ума не заберу -- убе
те роєказати, що в мене на думці. Я ще не при-
викла до євого щастя». (на бік) і як мені так
екоро відректи ся від його!

« не вмію росказати, що  
  

  

 

  

      
 

 

 

ЯВА ТРЕТЯ
ж ї Твердохлії, до того ходивши то в хату то анеї. Ті-

Твердохліб /иййтодить по Зарнна). Не во
гиїв вашому благоролию будеть. прошу покорне
сюда. маю пильнеє лідо поговорити з вами ее-
кретно... З

Зорин. Что такое У (до ни біг оз Твердо-
аиібим

Галочка (з неспокоєм). А що у ває там є?
Атже вп, дядюшка, піпіли з пан-отцем: дезж він
"Скажіт, будьге ласкаві. і мені. (Іде Фо них.)

Твердохліб (відводячи її) Не ємущайте ся,
машечко. і пе мішайте нам. Сам пан-отець при-
слав до йоге благородия.. Ми зараз уєї верне:
ся. (Ме йо Зорина.)

Зорин. Что такоєУ Говори скорбе. Ті весь
встревоженьь.

   

   

  



Твердохліб. Стала ся такая причина. Мені
звістно, що ви, по ласці своїй, жалуєте і мого
приятеля, сього хазяїна, Олекеїя Тарапця.

Зорин. Ну, такь что?
"Твердохліб. А отто, ваше благородіє, що на

нього зділан одним бездільником донос у самих
шустяках; йому оправдати ся можно, но як узяли
його у губерську канцелярію.

Зорин. Какь? уже и взяли
Твердохліб. Тісто і є, ваше благородіє. Я

за ним пішов і просив, кого слідує, та як опісля
одвели його у секретну, так знаєте там...

Зорин. 0 Боже! его пьттаті Побіжимь
скорїбе, не можемли ему помочь... (Тде.)

Твердохліб. Г я за-тим ваєі шукав: у ква-
тері нема, так я сюди. (Поспішає за Зоринимм.)

Галочка (в неспокою). Буди-ж вп? Семен
Іванович, потривайте! Але і слова мені не ска
зали, так і побігли обидва.. Нехай Бог милує, чи
нема з пан-отцем якої причини! Вже-ж би мені
Семен Іванович сказав. Хтось-то там через пліт
переліз.. біжить єюди.. Ох лишечко! то-ж наві-
жений пуцьвірок.. заховати ся нікуди

 

    

  

  

ЯВА ЧЕТВЕРТА.

Галочка ї Пятаковский.

Пятаковский. Не уходи, моя красавица! я
ямібю кь тебіб кримпнальнос діло.

Галочка. Нема менї до вас ніякого діла.
Чого ви єюдп забрали сяУ та ще по плотам ла-
зите, неначе... хто?

Пятаковский. Время. нетерпящее отерочки.
Туть, когда діло по самонужнійшей надобности,
туть не смотрять ни на плоть. нпона что!

п. 29 твори кВІТк

 



-їо-

Галочка. Та що там? кажіт швплче, та і
убірайте єй собі хоч ло.. куди знаєте!

Пятаковский. ШПзвиль, сий моменть о
асть немедленно и юцію безь воло
кить. Люблю тебя, лочка! животомь й душою!
Дай обімцаніє вьйти за меня -- повее ЛІ
прекрату.

Галочка. Не десять р

   
    

   

  

зво кі  ли вам, що
   

 

цур вам! Т не думаю, і не подумаю об ває ніколи.
Викиньте се собі із голови.

Пятаковский. (ь кбугь же ть, душечка, оста-

 

нешься? Я бьшь бьо тебі и подпора, и защита.
Галочка. Не треба менї піякої другої за-

щити. в мене НькО Є.

Патаковский. Я про то и говорю, что безь
батиньки бьіль бьш тебБ защита. Какь теперь тебі
одной проходить зване своє»

Галочка неслакоєм). Хиба ле батенько
мій?

Пятаковский. А Твердохльсь разві не ска-
зальу Онь за тбмь попошель сюда.

Галочка. Вони були тут на часинку, Т
ап нічого і пініли пять до його.
Пятаковский. Боть такь! Теперь уже дале

до него.

Галочка (з великій тревозі). Як далеко
ліб ви кажете» Скажіт бо, зділайте мил 1

Пятаковекий. А! теперь просишь? А что
тогда екажешь, какь узнаєть, что твой тордій.

пань-отець спдить вь тюрьмі, а теперь пошелт,
вь Спбирь

Галочка (лоблійла ї Фрижить). У Сібір?...
пан-отня?.. Брешет, брешет, злий пуцьвірку!
мій батенько і не подумав нікблп такого, за-що.
люди у Сібір ходють.
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   Патаковский. Ніт. не брешу. Прожіо за

его мешенничеєтва самого вайли. а потомприз
слали поза вашимь рабогииком о. Николою. Те-

перь уже обойжь сослали, п Твердохлібь. за ТВА

по приходимгь, чтобіь ваять нмгь что па дорогу.

Галочка (вегрикує). Ох. мені лишечко! Так,

так ії є! і йому казав.. і віпоаж поблід.. і не

сказав мені ні слова, побіго. Побіжу |. Таточку-
голубчику ! Де ти стражден 7 Озьми мене з єббою1.

гає.)
Патаковский (йонго фивить ся ма нею диву-

ючись а потім тріснув пальними). ШО яменно
дура!Будь я бестій, если она пе дура!» Пибя

такое богатетво, остаєтей полновлаєтная о без

спорная всему паєлідница: отца єсмлаюгь вь
Сибпрь. а она плачеть какь будто о какомь п

счаєтіп ?.. Чудиме бувають нравм у людей".

Воть какь й у меля:

а

хптрости сколько У 0), доз

нось на моего злодби Таранца штука чудесная1

Теперь радь б, пріятель. п десятерьіхь дочерей
отлать мні, такь уже поздо.-

  

   

    

    

 

  

  

  

  

ЯВА ПЯТА.
Пятаковекий і розсильні.
   Пятаковский. Что Б го еще

Розсильний. Не за кіжь же, какь за тобою.

Ро веб концьо послали отьскивать, а я догадалея,

что ть здїся торчишь, да прямо й опотелт.

Патаковский /гордо). Говори віжливбе: зна-

еть ли, кто Я?
Розсильний. Какь теби не зпать! Да полно

чуфарпться спай вь канцелярію; велно при-

вести какь можно екорбе.

  



Ро

  Пятаковский. Біканцелярію? Хмь! пди п
скажи, что сейчас, буду. (Проговмеуєєя повлаюног)

Розсильний. Бота еше п отгловідьпосмлаєть!
зла: велбно свя: й

Пятаковский. Кого
Розсильний. а не какого-же чорта, ка

теби. Єеклетарь доложиль, что вовсе не лишень,
а все гуляєшь.

Пятаковский. Ка
меня посмбеть связать У

Розсильний. Не кто же, какь я. повоть
какь євяжу! (Беруть його їі вяжуть руки.)

Пятаковский. А все же пе єкованнаг
Розсильний (аяже Фальшо). Теббо пото не

вь диковпну. Нелавно же сидбль на цои!
Патаковский. Какь недавно? Ете на про-

злой недблі...

 

Пап є   
 

   

меня У Какь-то по кто

 

 

 

  

ЯВА ШЕСТА.
Таранець і Зорпн вихолятьіз хати.

Таранець. 1 у хаті єї нема... Хиба ще й
не вертала ся?

Зорин. Зто что за молодець? Й куда вк
упрятьіваєте сго У

Розсильний. Бігаєть, ваше благородіє, пат
канцелярій, такь приказано...

Таранець. Се ж мій єупостат. Се він же,
Семен Іванович, на мене донос подавав.

Зорин. Теперь самь попалея вь біду? такь
етБлуєть.

Пятаковский (до розсильних). Зто ничего,
а ви разві; не видпте. что ванть арестанть ушелт?
Ви его отвели. а оп ушель. ШВозьмите его,
скуйте,..

 

  

   



  

Розсильний. Шолио брішкать-то! Ступай за
нами.

Таранець. ()г бач. пуцьвірку! Ти мене ї у
капдали і з'їсти хотів, я ж вийшов прав. а ти
мопав ся. 5

Пятаковский. Такь чтоєкь? У
ньй, да не заковань.. я теби таки добду!.
сильні віднодять єго на нерівці.)

Таранець. Зло лля себе зле. Деко наша
длочка У Т тут єї нема!

Зорин. Зто мичудно. Я ее оставиль здбсь,
п она вовее не знала о бРдБ..

Таранець. І хороше, як-би і пе знала. Мо-
же екучила сама. та й пішла до подруги... (Ди-
вить ся на бік.) Так і є, що пе знала! Про усе
прочула.. мабуть і в городі була вже. бачите!
летить ик єтріла.. (Іде до неї на устріч.)

   оти п связай-
(Роз.   

 

  

 

 

   

ЯВА СЕМА.
очка, прибіга і кидаєть-ея до батька.  жіГ:

Галочка. Та" у
побачила!.. (Обнима його і плаче.)

Таранець (нак само). Годі-хж, годі. Господь
з тобою!.. Бач, я Й жив і впять тут...

Галочка. Я вже думала. шо вас і на сьвіті
нема!.. сказали пак, що ви аж у (бірі...

Таранець. Хто-ж то мене так запрятав 7
Галочка. Не хто-ж. як отой гаспидеркий

ЛПятаковський !.. "Тут усе приставав до мене.
1 вас, каже, у Сібір повели.

Таранець. Так ти і побігла мене визволяти 7
«(Сьмість-ея )

Галочка. Ато-ж пак! І не єтямилась, як і
побігла.. мала на край єьвіта бігти. Біжу, дивлю

 

- Ще-и я ває
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си. нкийсь-то пай їде назуєтріч: я їх овеї не
знаю нікого, та лумаю: коли пан, то й волю має:
от і стала його прохати і кланяю си йому, а він
усьміхнув єн і каже: знаю, знаю. Не бой ся. ка-
же, нічого, верни ей ло дому. твого отця відпу-
щено.. Я як се почула, та назад іще дужче бігла.
та й думаю: а що, як той пан не зна Та на сьміх
сказав? І не вірю з радощів, а знай бі а тут

здати зострізи ся, повели на веріїовці, мов є0-
баку, Питаковського, так і вони сказали, Куди те
вас. тату води: І що там на ває за пеняУ

Таранець. Пеня. доню, московська, та
пароблено багато хлопіт. Не побачила б ти мене
з руський місяць, як-би не Єемен Іванович: і поз
ручив ся за мене, спасп-бі йому, і випрохав. щоб
відпуєтнап.

Галочка (з чувсітвом до його). О Єемен Твач
Ви знаєте... усе знаєте!

Зорин. Знаю. Галочка, знаю, какь би ть
спла обь отиї. потому п хлопогаль, чтобії его

екорбе. какь невпннаго ни вчемь, отпустили
ломой. Тяжело мибьло видіть, что такой поч-
тенньй человікь безь винь должень єтрадать...
Но все кончилося, не будемь вепоминать.

Галочка. Тільки яка ви є лобра душа, того
не забудем повік!

Таранець. Єй, істинно! ви і були і є мій
аголітель, і чим вас віддяковатиУ.

Зорин. 0 мой почтенньй Алеї
ларностьтвою можешь доказать, оєча
на вікь, самая смер

Галочка (несело. стараючись не дати йому
говорити). А нуте вже прі такому часі не епо-
минайте про смерть! На сім сьвіті так гарно,

«весело!.. Мені єьогодня мов небеса одчинили ся,

  

  

 

 

 

  

   

пович  
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й! Благо-

апвить меня
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полетіла б від радости но-під хмарочками, та і
виять би до ває вернулась.. Будемо тут жити у
щасті, у любові... аж поки зовеїм постаріємось...

Зорин. Правда, Галочка. правда. Самое боль-
шиде счастье зить ві, любви. Будемь такь жить
по вікь. Не отгоняйте только меня огь себу

Таранець. Пожалуї, ми не відганяємо: так
ви щось нас не к любите, як ми ває? -- Чи
будете часто приходити7

Зорин. Не телько часто приходить, но ду-
маю сь вами и навсегда остатьси, когда только
примете меня.

Таранець (дивуючись). Щоб то м!
Зорин (бере єго за руку). Почтенцьй Але-

ЕСБЙ! вьіслушай.. (Гилочки знаками просить є
шоби смовчав; опустивши руку Таренця і оду-
мавши. оговорить) ь еще не время!
Завтра.. завтра приду и реє ск (Виходити
скоро.)

Таранець (задумавшись. (Фивить ся у-слії
йому і помовчавши). ШО се він, доню, сказав.
що як-би по-вік йому з нами яти? вить
ся на неї пильно.)

Галочка (амінивишсь). Не знаю, таточку
Чи не против того. шо може кватери їм буду
на Ганчарівці... або що: не знаю таки...

Таранець (гонго Фивить ся ни неї. потім
притягує о неї руки: вона кидаєтигся Фо його
і обнима єго). Ні, Галочка! я не бою ся нічого".
(Кладе їй руку на голону.) Ти моя дитина... (По-
ціловавши 8 голову. тимо їде в хату.)

Галочка (дивлячись вслід за ним). Твоя, та-
точку! і ти ніколи не відпураєт єя від мене.
Бою си тільки того, щоб дума Семен Іванович...

  

    

  

  

  

   

   
  

 
 

  

 

  

 

 

 

 

   



-б М

 

Нехай шичнереду роскажу я, як нам любов нашу
скінчати.. Так і зробимо. так і жити-мемо.. І що-
то за гарно буде". Він мене любити-ме. поки я
вмру.. їн буду довго-довго жити.. бо у шщаєті
та вірній любові і душа буде радовати ся, і здо-
ровє щьвісти-ме, як весення квіточка

  

   

  

ЩПяЯогРЕТЯ: |

ГКоханьня. |

 

На другий день. -- Декорація першоїдії
ЯВА ПЕРША.

Таранець (один. сидить і читає книжку,
тотім знявши окуляри). І велпкії і сьвятії мужі,

і овали на сьві Чого-ж нам
грішним тужити, коли біда постигне? Вони через
своє терпіньня царетво заробили; треба ж і нам
так робити, як і вони. Не дай тільки Боже якої
напасти, як мені було ні ві, ї відтіль скла-
лось лихо. Не було горя, не мав об чім тужити,
так тут як-раз і біда! Достаточку, слава тобі Го-
споди. унукам зостанеть-ся.. Чадо моє миле,
що я і не знаю, як дяковати Богу за неї.
яка-то їй судьба? (Задумуєть-я.) Ой ні, ні!...
не буде сього

па
ду
оь
ід
ва
вь
но
мм
іь

 

  
     

 

  

  

  
ЯВА ДРУГА.

Таранець і Твердохліб.

Твердохліб. Злорові були, Омельяновичу!
Поздоровляю ває покінчавши євоє ліло.

Таранець. Спасп-бі вам за усе. Сідайте, по-

 



  

-

 

алуйте. Учора після передряги не зміг оніси до
вас подиковати за усе ваше старальня, шо зарані
звістку дали і там об мені старали си, й що пуще,
Семена Івановича (покликали: зовеїм було у
турму сказали; так він вже випросив і поручив
си. (За куліси) А ке, доню. нам чого, любезного
тостя попоштувати!

"Твердохліб. Не турбуйте ся пї в чім уже
ради мене. Не вам кажучи, оманка тряста мене
з самої осени; так обіщав ся цілий год по пят-
ницям не розрішать. Покорно впаси-бі за усердіс.
Рад же, істинно рад, що не дали ворогу посьмі-
ятись! Буде ж 1 він знати!

Таранець. А що йому 7 Нічогісінько. Тиєток
паперу на донос пропав, та й годі. Як показав
Микола усе про нвого і против чого якії слова
говорив, так судищі засьміяли си і похвалили
Миколу, а об Питаковському сказали, що з-пяну
так зробив. Щб-ж йому се? він завтра на другого
нападеть-ся.

Твердохліб Ю. ні: так, стало бить, ви, при-
ятелю, і не знаєте, щб з ним послідовало ?

Таранець. Ні, не знаю нічого. Хиба що?
Твердохліб. Віддали Пятаковського під суд

і велено діло скоріше кінчать; так отсе сьогодня
озьмуть об вас повальний обпок, та Й рішеніє
послідує.

Таранець(вскочивши із ослінця). Як, об меві
ловальний облек? За-шо така напасть?

Твердохліб. Тверже діло буде, приятелю лю-
безний! Та ви не смущайтесь: об вас покажуть
усе добре, як і знають.

Таранець (ходить сюди і туди. встревожив-
шись). Боже мій, Боже мій! Чи ждав я сього
над собою!.. Усе добре покажуть; спасл-бі за сю

 

  
   

  

 

    

 

  

 

 

 

   



 

со 458 -

  

пісню!. Яково з кою душею, як мия, що й по-
мислити бояв єя об якій неправдї, яково мені їтти
на людеБкий ьничав я, чи ні
А чим за се удовольнить мене Пятаковський7...
А скільки годів моїх потрачено за сей один час,
цоки я почую, що про мене із-під приєяги ска-
жуть Він і з-під суда вивернеть-ся. а я вже
був під розбором, під слідетвієм! Ох, Боже мій!.

Твердохліб. Не тужіт так  позанапрасно,
так порядок велить еудящим. От і се ще треба
зробити: дати показаніє. хто ви. де родились і
коли стали жити...

Таранець. Як і об лушегубці питають"...
Твердохліб. Та ні, Бог з вами, зовсім друго.

Я отеє зайшов за вами, пан коммпєар жде ва

  

  

 

  

 

  

   
Іаїт. і проходите ся. і близче буде к кінцю
діло.

Таранець (подумавти і з жалем). Не евмію
ати ся начальства. іду їз вами.. а вже,

яково мені на душі. так один Бог бачить".
«Бере шанку їі палицю) Б. тривайте лишен
сказати треба Галочці. що йду на чаєшнку. а то

раз побіжить. куди очі, визволяти мене. Га-
дочко душко! а вийди єюди на часинку. Тут нема

ого.

 

 

  
  

  

 

ЯВА ТРЕТЯ.

Ті-ж ї Галочка з роботою в руках. Ввійшовши, кланя-
Єтінся Твердохлібу.   

Таранець. Посидь, Галю, сама у хаті, поки
я звернусь.

Галочка. Ох,
куди ви отсе ідете!

Таранець. Та не бійсь, божевільна. Алже ба-
чиш, я не з салдатами Я 9 до чоловіка

аточку, я вже і боюсь, що
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т недалечко, п
а вже і вернуєв.

Твердохліб. Не смущайтесь, Олексїєвна! Ро-
біт собі та пісеньок єпівайто, то і не єчуєтеєр,
як ми прийдемо.

Таранець. Богз тобою, доню! -- Ходім, при-
ятелю! -- Іди, Таранець, оправдуй ся. ого до
чого привів безлільни: (Виходять обидва.)

Галочка (одна. сііає бо столика і шиє).
Отже троха чи нема у батенька яких хлопіт уєе
«в тим навіженим ШПятаковським У Щосьвії сму
шенький пішов. Та й досадно ж!.. А мені так
весело!.. Прокинулась ще на зері: гарно так у
божому сьвіті!.. Сонечко засинло.. На душі мені
лак весел бо й ми собі любимось! Коли-б
Олена прибігла до мене, усе б їй росказала.о та
що то, ча вулицю вибігла б, усьому сьвіту ро-
сказала б, яка то и шаслива, що мене любить
Семен Іванович".

   кон, ти що їі рубця не дорубиш,
 

   
  

 

     

  

  
  

   

ЯВА ЧЕТВЕРТА.
Талочка і Зорин.

Зорин (входячи при послідних єловиго). По-
бить же, любить, и кріпко любить"...

Галочка ((скочивши |і оставивти роботу).
Ох! се ї ви прийшли ?.. Бачите, і без ває думаю
об своєму шасі

Зорин (взявши ії за руку). Й я же, Галочк:
все обь одномь думаю! поспбшиль кь тебб:
ю чемь. Тьі говорила, нужно посовібтоваться Те-
перь же Алекобя ніті

Галочка. Вони пішли за якимеь-то ділом
і скоро вернуть ся.

Зорин. Знаю, все знаю: куда онь пошель п
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что скоро будегь назать. Тугь то мив ой нужно
сь тобою переговорить.

Галочка (весело). Чи сидете Семен Івано-
вич. чи ходючи будемо розговорювати ? Як хо»
чете, вже ви не в гостях у нас. Чи правда?

Зорин. Правла, милая мон Галочка, правда,
я вашсемьянинь. вашть на вБкь. (Сїдає на ла-
вочиї й Галонка коло него. Він тримаєїї за руку.)
Не етапу я тебі. моя Галочка. разеказьівать, какь
ть оєчаєтливила мени своею любовью!. Когда
меня шекренно любишь, такь душа твоя знаєть
зто счастье.

Галочка. Знає, мій соколику! та нема таких
річей, щоб його висказати. (Слиляє голову на його
плечі.)

Зорин /голублячи її). Такь. моя зоричкі
Ш я не умью его изьвяснить. Какь знаю євоє
сердце, такь понимаю и твоє: какь я буду аю-
бить тебя по весь мой вБкь, -- й ть: не оста-
вишь й не забудень меня нпкогда!.

Галочка. Хиба-ж я захочу своєї ємерти?
Знаю, що як-би и подумала тільки менше вас лю-
бити, то тут би з нудьги і пропала. Через те й
живу на сьвіті, що люблю ває!.. Чи проживе ри-
бонька без водиці, чи процьвіте який цьвіточок
без рісоньки небесної... так і я не проживу без
вашої любови. Коли ж ви перестанете мене лю-
бити, то я тут і вмру, а і вміраючи такоже буду
любити. як і у сей час.

Зорин. Когда меня такь любишь.. Галочка!
сдБлаєшь ли все для моего ечаєтья ?

Галочка. Щб хочетезвеліт, на край сьвіта
пошліт, та нема на сьвіті такої сили, щоб мене
вдержала від любови до вас, й через те нема
тогона сьвіті, чого б я не зробила для вас...
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. Тако блаженство! р
чистомть. невинномь сердиб и найти такое чув-
ство!Галочка! я не могу жить без» тебя".
вийдешь ли за мепя? Я женюєь на тебі

Галочка (підняли з його плеча голову, одня-
мо оусильно свою руку, відійшла від його, руки
пригорнули (йо грудей. Фрожиті. овамеко дите,
блідна). є

Зорин. Куда же ть встала? скажи мб, на-
хБятьсн ли на такое счастье? скажи! (Хоче взя-
ти її за руку.)

Галочка (віднимаючи руку. відступила іще
дальше і ледви може говорити). Що се.. ви, ва-
ше  благородіє «Затиталась, поспішила до
стола ї онершись ліктями на нього. ледве удер-
жалась, тоб ме упасти на бік, З великим сумом).
Тяжкая година наступила!.. сього я боялась...

Зорин (скрикує без памяти). Галочка, пли
миї такь усльшшалось.. Кому льг ото говории!
Кого величаєшь?...

Галочка (стараючись укрітити ся). Вас.
Зорин (з докором). П тьі миї ото говоришь!
Галочка (з великою твердостію їі повамено).

Я, Галочка, дочка простого обивателя Таранця,
нагадую Семену Івановичу, що він є пан, благо-
родного роду, поруччик: йому і подумати того
не можно, щб вій сказав.

Зорин. Такь ли ть меня любпшь?.
ап теперь увбряла7.

Галочка. І вміраючи буду те-ж казати... Ох,
бачить Бог, як кріпко люблю вас, і так любити-
му по вік!

Зорин. Когда же такь любишь. почему не
хочеть итти за меня?

Зорин (нілуюти їй   
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Галочка. За-тим, що люблю ває кріпко, міри
коширо люблю...

Зорин. Почему-же не хочешь своєго и мосто
ечаєтья

Галочка. Моє шаєсти у моєму (серденьку:
ніхто пого не відніме. Як же хочу, щоб ви
були щасливі, так тим по хочу слухати річей
ваших.

Зорин. Гогла желаєшь моего счаєтьн, то по-
чему не пдешь за меня?

Галочка. Щоб не згубити ваєнаві!
вязати вам сьві!
рівня.

Зорин. Не говори мпї того. Любовь равня-
єть вебхь. б

Галочка. Може й так, поки жити-мемо один
для одного: так бо но можно свого зробити. 06
моїй долі, 0б моїм щасті ви не споминайте: я їх
поховала: будемо говорити про вас. Я не знаю,
як у сьвіті. меж панами, водить ся, а те знаю, що
усюди будуть питати ся про вату жінку, відкіля
вона і хто така - Нехай ви, люблячи мене,
іне засоромите ся сказати прямо: вона мужичка:
та яково буде вам тогді? Уєї будуть з вас сьмі-
яти ся, усі осуждати, усі цурати-муть ся ває че-
рез жінку, шо у вас уся рідня мужики...

Зорин. "то мніза дбло? я не посмотрю ни
на кого!

Галочка. Так вени подивлють ся на ває.
Попріїокам та єьміху з.вас кінця не буде!» Не
стерпите, схаменете ся.. і ради б вже вернутись.
та вже не можно; от і возненавидите мене

Зорин. Галочка! зтого пикогда не можеть
бють! Пускай меня засміють, растерзають, я ни-
жогда не перестану любить тебя"...

нема,

   

   

  

  

, ше за-
Семен Іванович! я вам не

 

 
 

   

    

   

  
  

  



 

тю

Галочка. Так я-ж не камина! хиба мені легко
буде дивити си. що ви через мене і за мене
стражлати-мете У й. усе теє бачивши, хиба змо-

жити? Олнаковісїнько вмру, як і тоглі, як ви
перестанете мене любити. Та я об собі і не вби-
ваю ся, Хоч як хочете мене нерерижуйте, нави
як бути панею, та вже патури пе переробите:
усе видно буде, що я коренпа мужичка. Куди ви
зо мною явитесьУ

Зорин. Я вебхь брошу, отстану огь людей:
тьми только...

Галочка. Не так бо, Семен Іванович! Ви у
сто раз розумиїші одомене, і ви знаєте, що сього
же можно і не треба робити. Ви собі богобоязливі;
ви знаєте, що гріх на сьвіті даром жити. Усякому
треба жити для діла, а не маяти ся без діла.
Вам і скучно буде, і ви появились би меж люди,
так у вас камінь на ши), я!

Зорин(в роаду.і. глядячи нанеї). Такьтакь-
то, Галочка, ть любить меняУ.

Галочка. Боже праведний! Чим мені ще
більш завірити, як я ває люблю? Чи ї се вам
нічбго, що я для вашого щастя на видиму смерть
іду Бо розлучити ся з вами -- се смерть мені
(З докором. і утирактисльоми) Ох, Семен Іванович!
хиба і се вам нічого

Зорин. Такь зачімь же намь разлучаться
Галочка. Як-бп я вас любила так, легенькі

а себе більше чим вас, так я і часу не думалаб.
Чого мені хотіти З мужички стала панею, муж
в мене молодий, хороший, як намальований, хоч
ча місяць а попановала б: а опісля, що б з ним
ні зробило ся, хочби він і стражлав через мене
та хочби і покинув мене, я собі байдуже! Він
від мене, а я від нього, і не кажи мені ніхто ні-
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чого: я благородна! -- коя бо вас не так
люблю! Волосинка з ває спаде, а в мене серця
шматок відірветь-ся: вам ще находить біда, я я
вже стражлаю! 1 тимото лучше хочу цілий вік
мучити ся. горе терпіти, усякі муки сама при-
няти. аби-б від вас і маленьку біду відвести...

Зорин. Ть сама напбольшую біду миді-
заєшь, тм губпшь меня!.. ть ножь вь сердце
вонзаєть,-.

Галочка. А мені хиба легше? Нешаєна
моя доленька, щоя родила ся у мужицтві ! Пожалуй,
якебп я була панянка, (Ттогдї, любивши вас
так.

Зорин. Все равно. Я говорю тебі: все равно,
вебомьі -- Божіе созданіє!

Галочка. Так, Боже созданіє! та щось мені
здаєть-ся, що не так вп кажете, як воно єсть. Не
однакові зірочки на небесах. не однакові і де-
ревя по садкам. Не буде вишенька цьвієти яблу-
новим цьвітом, є у неї свій цьвіт. Не приньме
березонька аппового листячка. Не позбере соло-
вейко другої пташечки, як тільки з свого роді
Усьому євій закон. а чоловікові ще й найбільш
того.

Зорин. Для чего-же ть прежде о томь не
полумала? Зачізм'ь меня полюбила ?.

Галочка. І не жалкую, що полюбила вас,
такого красивого, розумного і з доброю душею
чоловіка. Щаєстячко моє, що я не кого другого,
а вас стала знати: та нії, я другого і не полю-
била 6. Велике і в тім моє щастя, що ви полю-
били мене. Вп неначе мене знову на сьвіт поро-
дпап. Без вашої любови я не жпла б, а маялась.
Хиба-ж не можно нам так щиро любити ся і не
вводити один одного у біду? -- Коли ж нам не

  

 

  

  

  



Б

можно побрати си через те, що я казала, то
(з жаром) будемо собі любити ся, як брат з се-
строю. Завсегла будемо у-купі. і через те будемо
щастливі. Треба вам буде куди віддучитись, й
знати-му. що й за морем ви скучати-мете за мною,
як ія за вами. Звернетесь, - як тільки ми тогді
зрадуємось!.. 0 Семен Іванович! що то за житьтя
наше буде! Бідности не знати-мемо, пан-отця
мого шанові мемо: люди будуть вас почитати.
як і тенер, ніхто ває ні в чім не осудить, нічим
не укорить. Коли ви будете сим щастливі. то я
душі в собі не чутизму з радости, що такий чо-
ловік так кріпко любить мене, дівку просту, не-
розумну, тільки тим того і достойну трохи, що
любить його -- міри нема! Семен Іванович!
нашому щастю люди позавидують, ангели пора-
лують ся, бо наша любов буде сьвята, чиста, без
усякої дурної думки!.. (В'инувні ся 00 нього на
чаю) Любіт мене так. то ії ви і я будемо по вік
щастанві1...

Зорин (голублячиїї). Воть-же кстати пань-
отець пришеть: буду его просить. Онь меня
послушаєть. Тогла что, Галочка 7

Галочка. І я своє скажу йому. Нехай роз-
судить! (Утирає сльози і віджойить від нього.)

 

  

  

 

  

 

 

 

  

  

ЯВА ПЯТА.

Ті-ж і Таранець. Галочка стоїть коло стола, зложивши
руки і схпанвіли голову. Зорпи дивить ся в вікно. Тара-
нець. увійшовши, скинув верхню свиту, став і мовчки

дивить ся на них, дивуючись.
Галочка (помовчавши, на бік). Таточко сер-

дешний проходив ся, обідати хоче. та боюсь від-
сїля вийти: він стане проєпти, а пан-отець і по-
слуха його.

ТВОРИ КВІТКИ, П. 30
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Таранець (довго на ни о дививних Шо се
ви отакі чудні обоє Неначе чого плакали. Один
перелічує шибки у вікні, друга лічить пісчинки
на лолівиї. Га? (Помовчавши. осідає з огірченем.)
А я, як батько. щоб вам у чім не помішав.
тако меві не треба нічого і казати. ГаУ може
п а гляліт. щоб опісля на себе не жале
ковали.

  

  

   
 

 

 

   

 

Зорин (підходячи бо него). Не досалуй на
наст, лобрьій  Алекеї Теперь только пришло
время еказать тебБ со всею чистотою сердца, что
я полюбиль твою Галочку безмірно. Узнавшт ее,
кажльій день узнаваль вь ней нови добродітели.
м наконешгь рбительно тебі, скажу, что не могу
жить безь нея. Соглаєлеь па напгь бракт. Я имбю
состояніє: у меня дупгь полтораста креєтьянь;
ниооть кого не завишу. Кромі одного дяди, ко-
чорній любить меня йо уже согласилеєй на мое же-
ланіе, никто не можеть мнб вь зтомь препят-
ствовать. Люблю твою Галочку єтрастно, ввине
всего насвіті акь поло вікь буду любить ее
Отдай мні ее на мою радость, утху, для віч-
наго єчастья моего! Хочешь, ввійду вь отетавк)
у тебя жить останусь: хоченть, ко мн перебдемь,
будемь также жить: буду тебя уважать. покойть!.
Ть видбль уже мое почтеніе п любовь кь теб:
я не перембнюсь: а для счастія Галочки отламь
послбднюю каплюкрови!

  

  
  

   

  

 

  

 

  

Галочка (слутавши плакала і говорить на
сторону). ШІб то почую?... Чи не погибель
євоюУ. 

Таранець (стилинши голову ї помовчавии).
Знаю, що ви є честна душа і що ні росказуєте,
усьому воно правда. Ви не такий, щоб погубили



-м є

дівку, котра любить вас. Вірю, шо ви так полю-
били мою лочку: вірю. як отець. котрому нема
ї на сьвіті нікого милішого, як його дочка. Як-би
я був другий батько, то може б зрадовав си. що
моя дитина. моє рожденіє, буде благородна і рід
мій буде панувати. Я ж положив си так: кого
Галочка сама позбере, я го похоче, то мій і
зять. І тепер против є й не піду. Дале-бі,
Семен Іванович, що вона мені про вас ще нічого
і не говорила. Я сам тільки учора запримітив за
вами обома шось: та і не питав і від неї не
чув. А бачу, що вже ви собі поговорили об усім.
(Усьміжнувтись) Так нехай так буде, як сказала
Галочка.

Зорин (ударивши себе рукою по чолі). Біда
же моя, когда тьі сдаєшься на Галочку 1...

Таранець (сьміючись). А шо, хиба по своєму
розсудила У

Зорин. Она миб много наговорила. но все
нерезонно. Чего человікь не хочеть, такь най-
деть чЕмь отклонить оть себя.

Галочка (плачучи). Б, ні бо, Семен Івано-
вич, не гнівіт Бога! Оттут мій таточко рідне-
сенький, так перед ним, і у такий час, збрехати
не зможу. Пан-отець мій зна, що я нікого не лю-
била: нехай же й те зна. що вас першого полю-
била і люблю, точнісінько як і ви мене. І коли-б
я була вам рівня, я б з-разу, не думавши, кпну-
лась би ло свого щастя, а то...

Таранець (нїлуючи її в голову). Доню, мила
моя дитино! Я ще учора знав, що ти Йому ска-
жеш, і знаю, що ти йому усе і сказала, та
тільки евоє.

Галочка (на бік). Тепер мені полегшало
на душі! (Витодить.)
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Таранець (номовчавти роли). Єемепо Тва-
нович! Бачить Бог, нкокріпко ває люблю. Чи
любив би так спна. не знаю. Не ту, що ви пан.
багаті: не кажу і того, що ви дія мене зробили

моєму вирвали мене з пекельної муки.
під арешту, єплїв би я у тюрмі і доси, коли-б

не ви мене собою виратовали: про се я мовчу.
Чого б я для ває пожаловав нії: колл-б ви --
не положіт гиїву за мок просте слово. -- коли-б
ви були простим мужиком. у бідности, то я. зна-
ючи таку душу. як ви маєте, я б прийшов до вас,
поклонив ся б вам і сказав: утіште стля, ви зро-
бите мою дочку шщастливою. озьміт

Зорин. Я прошу тебя о томь. Если такь
люблть. если такь знаєшь меня, устрой мое
ечастье на вки! Отлай за меня Галочі она
находить препятетвіє, но ато. все пустоє!

Таранець. Як? Галочка, люблячивас, душі ол
вас не чує: так вона тільки об ває і вбпваєть-ся,
а об собі ї не лума! Так я, як їй отець. довжби
об пій ї об собі подумати. Вийде вона за ває,
то через місиць. через другий, мл її побачимо
на стол ,

Зорин. Оть чего же такьУ Я бу.
ее: пьлинкб не дамь пласть на нее:
защиту..

Таранець. Ви» -- так. Ви будете її й лю-
бити і шановати. Так люди з'їдять її євоїми язп-
ками! Вона в них з мужичок не вийде. »Через
те і через те він її узяв, покрили гріх. А ви,
Семен Іванович, грамотні: вп знаєте, яково важко
чоловікові переносити без причини!
наєте і те, що ї крап слави не єхо-

дить з чоловіка повік! А у у полу ще
ло гірші!Яковозж буде їй. моєму дитяти, що

 

    

 

  

  

 

 

   

 

  
оберегать
ють всего
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чиста і непорочна у єїм яко голубиця, а
ножем у серце сьогодня, завтра у ту-ж язву о.
На-довго єї стане?.. тогді... (П.Тче,)

Зорин. Мьо сами отречемея оть людей, бу-
демь жить одини, для другого, не будем'ь знать

никого! такая жизнь самая благочестивая, святая,

є

   

 

  
 

 

 

 

Правда ваша: жити-мете у лює
бови, у ї.. Бог благословить вас діточками
такими, як і мене наградив дочечкою: юг вам
мова радість і утіха.. Бге! та тут, замісць того,
щоб матері -- я нічого не кажу про ває, а тільки
про моє рожленіє, матері веселитись діточками
а їм від людських язиків просьвітку не буде. Усі
ма них пальцими показувати-муть. усі зашинлять:
»мати їх з мужичого роду, нища, і уси рідня
сика-така, і діти такі будуть!.« Усі стануть їх

хати ся, цурать ся, попрікати тим, у чім вони
овеї і невпновні.. А яково се матері через них,
через їх славу, вона держить ся на ЄБВІТі: для
їх щастя вона готова на усяку муку, усе пере
терпить, душу свою віддаєть.. 0 Семен Іванович!
Ви не знаєте, щоб є діти дли родителів

Зорин (ходивши в роздумі). Хорошо!.. еді-
заю такь. Увижу, чімь тогда будуть отговари-
ваться! (Бличе) Галочка. другь мой! "вьіди
кь намь..

 

  

  

  

  

   

  

ЯВА ШЕСТА.

Ті-ж і Галочка.

Зорин. Галочка! Я разстанусь ст
надоаго. Дулженть завтра Бхать ко

Галочка (стревомеивітись). А яко ото що на
довго?

  лобою, не

 



што , т

Зорин. Такь. чі
Не близко отоюла.

Галочка. Зачим же ви поїдете»
Зорин. ДБло есть: поБбду домой. возьму єть

ляди такую бумагу. что онь не только позволяєть,
но проєйть, чтобь я женилей на... на.. обківа-
тельскої дочери.

Галочка (гірко " усьмілнувтшись). Качіт бо.
Семен Іванович. просто на мужичці!. Еге!
вже ви зараньні соромитесь казати, що на кому
ожените ся!

Таранець. Так, Галочко, правда, правда
твоя. (Цілує її в голову.) Спаси-бі тобі, піймала
у єлові. Так, Семен Іванович, так воно є.

Зорин (стараючись оправдати ся). Ніть.
ю не то.. Взявши такую бумагу, возьму лиєть

мооть духовньхь, что ніть гріха жениться на
неравной, какь ть АлекеБЛ, назьтваєшь. Возвра-
тясь, буду просить євойхь начальниковь, чтобь
уговорили тебя.

Галочка ((вадихнувши ї утираючи цєльоми).
Вип таки усе своє?

Зорин. Не умру, пока не доведу до своего
желанія й не уговорю тебя"...

Таранець (розмитляючи). Побачу, шоб вам
лядюшка тогдї скажу євоє посліднє слово.
ча й робіт. як знає

Зорин. Й такь. прощайте, моп аюбезнье
Галочка (в великім безпокойстві). Ох лихо...

хиба ж ви зараз і їде
Зорин. Теперь же повьтблу. Мичась дорогі.

(Обіймає Тарания) Прощай, мой любезний Але-
кебй Омельяновичь. Дай Богь найти тебя здоро-
ваго! (ьо Галочкою онозволь проститьси, какь
уже сь невбстою...

 

недбаш дві-три провзжу.

 

 

  

 

 

 

   

    

  

 

  



 

кезвмен

Таранець. Прощайтеся... а коли побачитесь2
Зорин (обіймаючи Галочку. цілується з нею

вона стоїть без всякої участи. баїда. трясе ся).
Прощай, моя милая.. мой ненаглядная Галочка!
Не тужи,. не скучай.. я єкоро ворочусь.. посиїину
кь моему єчаєтью... (Виходить. )

Таранець (провомааючи його). Вертайт
здорови. пехай вам буде у доризі усе гарач
(де за ним.)

Галочка (сама. зложивти руки і стиливши
голову. в роздумі. потім нараз вскрикує). Так...
так вроблю!.. така смерть важча усіх. Семен Тва-
нович! Іще верніте ся. (Таранець і Зорин вер-
тають ся; вона прошягує бо його руки) У остан-
не. (Ридав. Зорин кидається Йо неї в обійми.
Вона за сльозами (не може говорити. цснлила
голову на плече йому.) У останнє... цілую вас!...
У оєтанне.. прощаюсь з своїм щастям... но можно
мені буд акого слова сказати... не забувайте
мене!.. Ні! забудьти тільки не забувайте. як
щиро вас люби. шо для вашого щаєтя зро-
била. Спаси-бі вам, що ви мене любили... дали
мені знати щасти на сім сьвіті.. Прощайте на
вік. (Остабля його і одвертаєті-ся ридаючи.)

Зорин. Богь сь тобою, Галочка! не пре-
вожьея такь.. я скорїє возвращуєя, нежели ть
думаєти.

Таранець (відводячи (йог). (Годі-ж, роді
Т осами не тревожте ся і єї не вбивайте... Коли
їхати, то поспішайте... (Вижобіть із ним.)

Галочка (сама, горестно). Всьому конець!..
(Нараз) Господи, дай менї сплу локінчати, що я
думаю!.. Нехай побачить, як кріпко його любила!

   

   

 

   

 

  
   

   

   

 

 

  

  



 

литого

Дія ЧЕТВЕРТА.
|Весїльля.|

На другий день. Та сама декорація.

ЯВА ПЕРША.

Таранець (один. входить). Господи! Так
ляжко на душі, місця нігде не знайду"! виходив
до робітників, нічого і не тямаю!. Не спав усю
ніч, плакав об своєму дитяти... Бачачи, як вона
його кріпко любить і як жива у домовину іде,
сам на свою душу усякий гріх озьму, а одружу

Коли-б тільки вертав ся!.. Одна була мені
порада, книжка; тепер і дивлю ся, і слов не бачу...
(Сідає і задумуєть-ся, вадижаючи інколи.)

  

ЯВА ДРУГА.
Таранець і Галочка.

Галочка (виходить блідо, розпука їі ріши:
мость на лиці; ледви може йти. тадає батькови
у ноги ії заливаючись сльозами). Поратуй мене,
таточку, голубчику 1. Не дай мені зовсїм про-
ласти

  

Таранець (стараючись (піднять її). Щоб
таке що, моя доненько? Устань, моя кришечко!
моя зебедечко!

Галочка(на колінал). Не встану, пан-отченьк;
поки мене не звеселиш, поки не втіниш, що
обіщаєш зробити, " об чім останнє тебе
попрошу.

Таранець. Усе зроблю. моя зірочко! Хиба ти
не знаєш, що я душу євою рад за тебе поло-
жити1.

   

 



  

Галочка. Спаси-бі тобі, мій таточку рідне-
сенький ! Не відкажи і теперички!.. (Цілує руки
його.) Пан-отченьку, голубчику!.. Віддай мене

«зачмі

 

"Таранець (обрадовавшись). Добре ж, мон ло-
ненько! На-сплу ж ти надумала ся! Він незаба-
ром буде.. Або наймім кого та пошлім, щоб швидче
їхав.

Галочка (андко). Ні, пан-отченьку ! єховай
мене від єїї біди!.. Віддай... тільки не за нього...

Таранець. За кого-тебе, доню. віддати У
Галочка. За кого хочеш, за кого здумаєш,

чаточку! Поспішай, пан-отченьку, покп він не
вернеть-сі

Таранець. Що се ти, Галочко, надумала 7
Устань бо, та ідп до мене, пригорнись до мого
серденькаі розкрий мені свою душу: що се в тебе
за думка така?

Галочка. А от, таточку, яка в мене дум
Він не забарить ся вернути си; пристане до ває
з людьми письменними, а ті -- що їм за діло до
нашого щастя? -- стануть вас уговорювати, про-
хати, зібють вас з думки об моєму щасті, ви зве-
лите мені іттл; а тут і моє серденько змовить
си з вами. Я піду, усе одно, що на видиму
емерть!.. Опісля він буде вбпвать си; яково мені
буде глядіти на нього! Пішла б я у черниці,
-- скоро не пострижуть а він скоро буде. Так
щоб нположити один кінець, віддайте мене за-між.
Він, побачивши, що нічого робити, сам покпне
свою думку, знайде де-инде своє щастя...

Таранець. Чи будеш же ти щаслива. доню
моя, з ким другим? чи не погубиш же ти себе.
віддавши си нелюбу на цілий вік?.. Ти зажурши
ся. Мені важке твоє ща

 

  

  

 

  

    

 

 

 

  



 

Ею ЧУ
Галочка. І вже моє щастя! Отсе мені те-

пер тяжке уремя. поки усе сповнить ся, а там...
переможу себе: я ще втішу тебе при твоїй
старости.

Таранець. 0. що жа:
хороший чоловік!

Галочка. То-то моє й горечко, що і ви з моїм
серденьком напалаєте на мене! Треба. ох, треба
поспішати...

Таранець. За кого-ж тебе віддати? Хоч т
тобі порадонька буде, що сама вибрала...

Галочка (з усильлям). Коли так, то віддайте
мене... за Пятаковського...

Таранець /кароз). 0. нех
Лучше мені тебе на стелі побачити!
враг, мучитель!

Галочка. Стане лобрим, як бу
сти-ся на бік) о Боже мій!

Таранець. Він не тебе хоче -- худоби моєї
бажа; він тобі ціни не знати-ме, заїсть тебе
швидче...

Галочка. Мені усяк однаковієїнький. усик
сьвіт мені завяже.. Моя доля терпіти!

Таранець. Так мені не приходить ся так
чобою орудовати.. Уже лучше іди за кого з тих
женихів, тб ще"й недавно засплали людей : ока-
жи: за кого? -- зараз пошлю. і таке весільля
справлю. що ну

Галочка. Не хочу я. пан-отченьку, ні за кого
з них. Вони нишні, багаті. будуть вередовати.
"Тяжко буде моєму серцю у перші годи. й вони
не дадуть мені воленьки гаразд і поплакати об
моїй дол Чи не знаєш. таточку, якого епроти
у бідности: озьми його у прийми, віддай йому
і худобу нашу, і мене нещасти За добро. що

 

  
 

 лко мені пого!.. крішко
 

  

  
  

 

  й Бог боронить!
Він мій  

 

где... (відверта-

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

   



 

ть

тому зробили, він буде нас поважати і мною пе
ак орудовати. Знайди такого, приведи і єкажи

 

мені: се твій мужик. Я у ноги поклоню ся
Таранець (розминсляючи). Коли так.

Талочко!.. іди за Миколу!
Галочка (швидко). Добре. пан - отченьку,

піду. (Нараз вадригнули. зажиталя ся; на бік)
Конець усьому... (Зібравти, ся з сплалис до батька)
А хто-ж то.. такий. МиколаУ

Таранець. Круглий сирота, честного, хоро-
шого роду. По бідности його узяв я і привчив до
усього, на йому усе моє хозяйство лежить. Може
ти коли і запримітила: він собі чепурний, мотор-
ний і красивенький таки...

Галочка (горестно). 1 вже,
сього хоч і не кажи!

Таранець. Так коли так, доню. то і так.
Коли ітти за кого-небудь, то лучше за Миколу.

Галочка «(ламаючи руки). Піду, таточку,
з великою радістю. Зділай же милості, пан-отченьку,
поспішай швидче. Коли-б можно. щоб сьогодни
нас і звінчали7...

Таранець. Як се можно У Коли хоч, у не-

 

доню,

  

 

 

     

 мені
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ділю.

 

точ

 

Галочка (нвидко). Приїде, з
чогдї усе наше пропало...

Таранець. Що-ж робить? Для того случаю
треба прибратись.

Галочка. Який тут случай ? яке прибіраньня2
Моє сирігське діло. Покликати кого із сгарших
родичів, поблагословити ся, та й звінчайто.. Се
весїльля ї-ж похорони...

Таранець. Чи думав же я тако свою Галочку.
однувтіху, так віддавати 2? Покликати що жениха7

приїде!
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  Галочка. Покличте, таточку! коли почали,
треба і кінчати. (Таранець виходить)

Галочка (одна. плаче). Що подума про мене
Семен ТвановичУ Чи оцінить. ик ощиро його лю-
била, що відріклась від нього, топлю свої молодії
дїта. дівованьнячко, іду на вічні сльози, на тугу
на усяке мученіє душі. аби-б від нього відвести
уєике лих! Прощай тепер на вічнії віки. Не
скажу тобі: люби мене.. не можно, се против за-
кону: а згадуй мене тим, що я зробила. і як
знаєш, так дякуй!.. Проїцай! настає година, що
злумати про тебе гріх буде.. Прощай, мій ми-
ленький!.. (Гірко- ридає ї утирає сльоги, чуючи,
що їдуть. Стоїть на бонї. сумна. і не дивить ся
на Миколу.)

  

  

  
    

 

ЯВА ТРЕТЯ.
Галочка, Таранець. і Микола.

Таранець. Отже і Микола іде. (Єкдає.)
Миколо! Ще малим тебе узяв я на свої руки,
вигодував, навчив і обіщав, коли будеш вірно
ічестно служити, наградити тебе. Ти служив мені
так. що дай Боже, щоб і товариш так приглидав
добро, як ти вбивав ся за хазийським. Спаси-бі
тобі! (Микола мизько кланяєтисся.) Прийнала мон
черга слово здержати і тебе наградити.. Миколо!
ту одна моярадість на сьвіті. моя Галочка, одним
одна дптина.. Озьми її! Худоба моя, усе -- твоб,
озьми і мене у приньми, не шокинь. (Гірко
плаче.) 4

Микола (дивуючись. блідніє. дрижить). Шоб-
ломо ЯК, дядюшка

Таранець. Так. Миколо!.. Будь мені зитем...
Кохай, шануй мою Галочку. що віддаю тобі

 

  

   



ЗЕ Ту

. у жопу. роби її шастливою, -- і вічня моя дяка
тобі...

Микола (нак само). Чи... бува. не сьмієтесь
ви з мене»...

Таранець. У такий сьвятий, важний час,
який буде сьміхУ Я, маючи одним одно дитятко,
уручаю його тобі, надіючись, що пе хто лругий,
як ти, зроблиц її щастливою .

Микола ((хпдаючись а ноги йому). Чи ячж
достоїн такої чести? (Таринень тіднимає його.)
Я круглий спрота!.. ви мене до розуму довели
я вас знав, почитав, як отця рідного.. 06 Олексі-
євні, ось об Галочці, і подумати не сьмів. Х
вона, і хто я мізерний У Як се можне

Таранець. Коли я тобі її уручаю.. коли я
прошу тебе, буль моїм сином, збережи мою Га-
дочку!

Галочка (тихо підходить до Миколі). Ні
об чім тебе не прошу, тільки будь до мене до-
брий.. не потураї, коли часом буду смутна; се
минеть-ся. Я буду тобі покірна, поважати-му тебе,
і доведу до того, що ти. бачачи мою добрість,
полюбиш мене. Не попрікаї мені, коли часом... я
й сама не знаю, яка буду! Не вважай тим,
а доведи мене до того, щоб я тебе.. через тебе
мала хеч маленьку втіху, не терпіла б піякого
горя. Поклонімось же нашому пан-отцеві: нехай
поблагословить і молить ся за нас, за своїх
дітей...

Микола (удержуючи за руку). Тривайте лп-
шень, Омельяновичу, чи, як ви мені повеліваєте.
лан-отченьку! і ти, Олекоїєвна! От я заприсяга-
юсь перед вами любити вас, шановати, почито-
вати не як є ви моя жона, а як против мене
тосподиня.. Не тільки якого слова, -- думки не

 

  
  

  

   

 

  

 

 

  

 



СТВО

буде в мене ніякої против ває, Ви пад собою волю
маєте. ви розумніші, ви мене навчайте. Омельяно-
вичу! Я батька і матері не знаю: ви мені отець
і благодітель! Будьте, як і були, мені хозяїном
і повелівайте надо мною. Бі за вашим добром
вбивати ся. однаковісїнько як ло свого часу. Воно
як було усе ваше. так і буде ваше: і я го увесь
мій вік увеєь ван. Тепер. на таку мою волю,
благословіте нає, пан-отченьку ! (Йтняється у
ноги Таранцеві ї Галочка з ним.)

Таранець (піднявши. обніми їх). Діти мої
любезні! Нехай ває Бог благословить для вашого
щастя і моєї радости! Тепер треба б вас поса-
дити у-купі, як звичайно посватаних, та ніколи.
ще насилитесь! Треба ділом послійгати. Галочка
хоче, шоб єтсе вас і обвінчати.

Микола. Щоб сьогодня 7
Таранець. От-от зараз. Біжи, зятю, поклич,

щоб хутенько ішли: мій брат у первих, з жін-
кою, нехай і дівча озьмуть, сьвітилочка буде: та

  

 

  

   

  

 

   

  

ще поклич свата Тараса, те-ж з жінкою та З не-
вісткою, та зовн племінників моїх, та ще, кого
хоч. сам від себе проси. Біжп ж. епнку, не
барп ся.

Микола. Зараз, тату, усіх оббігаю.
Галочка. Поперед усього забіжіт до Олени

моєї, нехай швидче іде до мене.
Микола. Зараз. зараз її пришлю! (На бік)

ЛЦб се зо мною діється? Чи не сплю я?..
Виходить.)

Таранець. Лагодь же. лушко, коли так захо-
тіла, подарочки весільні, а я мотну ся. щоб
швидче що зварили попоштувати весільних гостей.

Галочка. Та яке, таточку, там поштуваньня!
аби-б у закон увести.
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Таранець /вилодячи). Але! потурай. Ох-ох-
ох! Чи думав я так віддавати ?

Галочка (сима). Мої подарочки усі готові...
Гарно дівчат ховають, обдарюють усіх неначе на
ввесїльлі. Так вона бо нічого не бачить. Я щастли-
віша уєїх: мої похорони я буду сама бачити,
сама і поббдарюю, сама і поховаю себе". (ЛГлаче.)
"Каль батенька. кріпко жаль. Зостанеть-ея один
на сьвіті як билиночка.. хто його доглядить!.
(Задумавшись.) Ні, Галочко! пе покидай, що по-
чала! лучше йому раз поховати мене, чим по усяк
день бачити мене, що вміраю.. Швидче, швидче!
поки ше є в мене і спла і память». От-от скоро
є

   
 

  

   

    
 

  

ЯВА ЧЕТВЕРТА.
Галочка і Олена.

Галочка (кибаючись до неї). ШІвидче іди,
Олено. Лагодь ся мені вінця держати. Посидь
тут, я достану весільні подарочки.. Вже скоро
і поїзжане прийдуть... (Швидко внаобить)

Олена (одна). ЩО бе вона каже? Каже вінця
їй держати.. що поїзжане скоро прийдуть. по-
бігла за подарками? Батрак же їх нічого не ка-
зав, тільки і сказав, щоб як можно півидче іттла

до неї

   

Галочка ((приносить рушники (і платки).
От, сестро, і подарочки. А отсе хустка молодому...
(Задумуєть-ся.)

Олена. Та скажи мені, Галю, зділай милость,
хто се у вас іде за-між?

Галочка (дико дивить ся (на бік). Ті
ні, не за-мі: Бач! яму копають... холодно буде.
та нужди нема. Швидче, Олено, півидче...
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Олена. Та ну бо не жартуй. Кажи, хто у ває
іде за-міжУ Чи ти. чи хто).

Галочка (задумавтись). Не знаю, лушко!..,
шось і й чула, не згадаюхто.

Олена. Ти-иг мене зостріла, кажетобі вінця
лержати. Чи правла ж?

Галочка. Е, є, е, е! тепер згадала. Я, душко,
ілу зазміж. Полерж мені віння, як ми ще спершу
змовили ся.

Олена. За когочж ти іден
Галочка (байдужно). Не знаю.
Олена. Як же се! Ідеш за-між і сама пе зна-

сш за кого»
Галочка. Б, тепер усе згадала. Я. сестро,

ілу мі не знаю, хто він такий і є: чула,
шо він. чи Микола, чи хто: тепер впять не
тямлю.. Олено, рибочко моя! Мені за кого-небудь,
аби-б не за нього

Олена. Та за кого екажи! Я нічого не вто-
ропаю.

Галочка. Він мене. душко, любить так кріпко,
як і я його.. він хотів мене узяти... а я не хочу,
щоб не погиб через мене.. він побіг за шпсьмом,
ая швидче вийду За кого-небудь, щоб йому рукп
розвязати...

Олена. Так се-то...
Галочка (кидаючнсь до неї). Цить, душечко,

цить, не згадуй його.. вже не можно! -- Він
почує, вернеть-ся.. озьме мене.. пропала я тогді!
(Плаче) Не згадуй пого!.. Тут і так моє бідне
серденько тоскує, бажа його.. Знаю, що кпну ся
прямо до Пого.. не покину його до віку!.. Ні,
Оленочко! Не слухай мене!. Звінчайте мене...
швидче звінчайте... чптоне замовкне моє сер-
ленько"..,
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Олена. Та тривай, сестро! Як тебе вінчати,
коли ти не о своєму умі?

Галочка. Тим-то лихо, що серденько моє
орудує ще надо мною. Коли-б воно замовкло, а я
стала при умі, як треба... не дайте волі серденьку,
воно скоро мене посплу! ділай милость, проси,
щоб швидче нас звінчали; боюсь, щоб я з собою
чого не зробила! Де тато?

Олена. Ок ідо з людьми. Іди жо сюди, и
тебе приберу до вінця, як звичайно.

Галочка. Не треба мені ніяких приберів.
Й так була учора, і не роздягала ся: усю ніч
чак просиділа.. Він мено таку бачив, таку поці-
ловав у останьнє.. нехай усе так і зостанеть-ся...

  

    

 

    
  

 

ЯВА ПЯТА.

Ті-ж, Тарапець, Микола приодітий, Твердохліб, обива-
тел і обивательки.

  

Твердохліб. Дай Боже усім вам день добрий.
Помагай-бі вам на усе добре!

Таранець, Галочка ї Олена (хланяючись).
Спаси-бі.

Таранець. Просимо, гості любезні, поки до
дїла, сїдайте у нас. (Веї сідають. Микола і Га-
мочка з Оленою стоять в різних сторонах. на
нереої, Галочка задумавшись. не Фивлячись ні ни
віщо.)

 

  

    
Твердохліб. (бичално приговорюють: є

дайте, щоб старости сідали. А у вас, Омельяно-
вичу, ні задля кого і садовить ся, одну дочку і
тувіддаєте. Странний случай, приятелю любезний!
Я йшов до вас по другому ділу, та от на порозі
чую і бачу, що у ває весільля. Добреє діло. За
кого-ж ви віддаєте? До ваш зить?

  

   

ТВОРИ КВІТКИ, П.
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Таранець. (нле-ж він, Мик
кланяється.)

Твердохліб. Благорюзумне діло. Омельнии
вичу! Ви його з-малу знаєте: він узяв ся за
хазяйство і хазяйство його зна. Парень ємирний,
лобрий. Галю, лушко! (Підійшовнш По неї) то-
люби його

Галочка (вигодячи із задумчивости). Кого.
дядюшка У

Твердохліб. (г, кого? Ох, ви дівчата! Бу-
цім і не знаєш. Кого батенько дає тобі у мужа...

Галочка (тик само). Коли, дядюші
Твердохліб. Оттак іще! отто не за того

іде, за кого хоче, так ще і церемонить ся! По-
турай вам. Наші жінки не хотячи йшли, і пла-
кали і голоспли, а далі і не відібєін ся від них.
(Прийшовші усьмілають ся.) Єй так! А тут чого?
Парень важний і став у великій пригоді твоєму
отцю, защитив його перед судом. -- Ну тепер,
ло моєму. Омельяновичу. зібрали ся, так чого -
здатиУ

Таранець (увесь час смутний). Може б по-
поштувати чим У

Твердохліб. До вінця не голить ся: нехай
як покійчаєм вашу радість.

Таранець і Галочка (обоє на бік. ваихнувит).
Радість!

Твердохліб. А тепер, коли лаєка ваша, обда-
ріть чим родичів. Галю-душко! Се ваше діло,
а ти, дружечко. поможи їй. (Гилочка приступила
бо подарків і тільки дивить ся на ниж: Олена

бере і пійносить кожному по рушнику. перевязує
йїми через плече. а парубким виже латки на
руку. Сьвіушлки, |дівочка літ чотирнадняти
ве руках у неї голий меч: ручка убрана зілем

ста. мій. (Микола

  

  

 

 

  

  

 

 



-- В

і жвйшками. а звержу горюча (сьвічка. |Сьвінілиду
і меч єї перевязують такоже рушниками. Нако-
нет Олени бас відмінну від вс ожуєтку Галочці.
аста підносить її Миколі. При усякому підне-
сеню Олена і веї гості кланяються.)

Твердохліб (тим часом говортти иломи).
Зажне діло весільяя! Тут не можна нічого ні
прибавити, ні випустити. На усе чин і порядок.
Що то нема ваного приятеля, офицера У Він лю-
бопитний на се, розпрошував у мене багато про
сїї порядки. Коли-б під сей час підскочив. добре б
було. Ми б і йому хустку лочепили.

Галочка |(почувти |його |слова).
душко, мерщії.. Зовсїм, дидюшка! Шо
робити

Твердохліб. Добре, коли зовеїм. Тепор, го-
ловатий батьку. бери хліб, сядь собі, й молоді
станьте перед батьком (усе те робляти); а ми
поблагоєловимось. (Меї прочі сидять і Твердодліб
таз.) Старости, пани підетарости!

Два старики (із спдищи разом). ЛОомп ради
глухати.

Твердохліб. Благоєловіт молодим батькові
локлонити ся, благословеніє узяти, під вінець
стати.

Ті-ж старики. Боже благослови!
Твердохліб. У другий раз.
Старики. Боже благослови!
Твердохліб. У третій раз.
Старики. Тричі разом, Боже благоєлови!
Твердохліб. Нуте, діти, кланяйтесь. (Микола

і Талочка кланяють ся батькові в ноги.)
Таранець (благословляє їж ас

чию його Миколі, обнимає оітей).
любезні!.. (Зпридавши) Багато в мене на серії

  

  

  

 

 
     

  

1 віддан-
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Не здужаю сказати! Галочко!.. гляди!
коло!.. Бог оз вами! (Випускиє їх; Галочка пїлує
руку батька і гірко тоаче: (лена на-силу вже
відриває

Твердох: (тимечасом до прочих). А вп
собі виступайте на двір і ждіт. Підоте за моє
лодими, як порядок велить. Тепер ідіт молоді у
паречці. (Микола, взявнш за руку. веде Галочку.
ті ледве можейши- Олена піддержуєїї.)

Твердохліб. Шоб-то музику достати! хочби
олну екрипочку

Таранець (ледве може стояти). Не треба
музики! Се не весільля.. се похорони... (Ридає.)
Поховав я євою радість на-вікл! Галочко, дитино
моя! Ти мене покинула... (),. не повань мене на
сїм сьвіті! (Тзнемігни, опидає на шию Твердо-
ммїбу. Друже мій! поведи мене. Я не злу:
жаю. тобі, щоб се за ангел, хай  Га-

  
   

    

    
 

     

Дія ПЯТА.

 

 

ППохорони.|
Черся дрі неділі. -- Декорація та-ж сама.

ЯВА ПЕРША.

Микола (виходить з бокових оверей. тихо).
Колп-б же те заснула хоч трохи!.. Вже і я за-
мітив, що як засне, те і кріпча.. І, вже єї кі
пость! як сьвічечка пала, поки дихне на неї ві-
терець.. а вітер по усик чає її осплує. Що зро-
била з собою?.. Прямо що ангелська дупа! 0),
що б пе робив, чого б не віддав, щоб такого
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ангела удержати на сїмосьвіті!.. Не таке моє ща-
стя! (Задумуєть-ся.)

Галочка (за кулісами). Миколо! а де ти?
Микола. Я тут. у хаті. Я думав, ти заснула.

 

ЯВА ДРУГА.
Микола і Галочка бліда, слаба: голова убрана, як у

замужньої, в очіпку.

Галочка. її таки і заснула трошки.. та ніби
і кріпша стала.

Микола. Коли-б ти довше попоспала, то ще б
тобі полегшало: а то бач від вітру валяєшси.
Сядь тут, посидь. (Усилеує її.)

Галочка. Добре ж, і посижу. Дай мені євою
у. (Бере його руку і притискає до серця.)
Микола. Чи пе болить що в тебе, що мою

руку прикладаєУ
Галочка. В мене нічого не болить, опріч

душі. як сам знаєш. 7 у своє
лихо, пересплую.. Тим і за руку тебе
памятовати, хто ти мені є, Микол
завизала Задумуєть-ся.)

Микола. Не думай срого, Галочко | Я тобою
став (щасливий. ШКоли-б нам тільки пе журба
твоя. що ти через неї чахнейгота сохне, То нам
з пан-угцем тільки б радовать ся. Та ти сама

богобойзна: ТИ й сама знаєш, що здоровя треба
зберігати; знаєш і те...

Галочка (нараз отлямлюєть-ся і бистро Фи-
вить ся на нього.) Що знаю! Що ти кажеш?
(Зоставляє руку його і йпвить ся все на нього.)

Микола. Знаєш. шо треба...
Галочка (нвердим голосом). Сі

лай милості, хто ТИ такий У

    

ру

  
   

 

  
  

Я їтвій вік    

  

  

  

   

  ажи ти мені,
   



То

Микола. Мене питаєш,
Галочка. Тебе. Та пожалу не сердь ел

на мене; я тямлю, що я проси. щоб на мене
ніхто не єердив ся. Ти мені усе роскажи, хто ти
і хто я. Я усе знати-му. Тепер
позабувала.

Микола. Та я-ж Микола, твій х
дві неділі як ми побрались.

Галочка. Дві неділі, кажеш 7. А він чер
три, казав, буде. (Тоскує.) Ох, лишечко мені! від-
дайте мене швидче за-м! А то прийде він.
я пропаща тогді!.. і він пропащий

Микола. Бог з тобою, Галю, що се ти гово-
ришу Ти вже за-мужем, я твій мужик: згадай
усе. та й не бій ся нічого.

Галочка (подумавши). Тепер згадала у
Миколо!.. Не сердь ся на мене... Мені тя
дуже тяжк: Як підєтушить під серце журба,
де б я ділась. Ох. горечко моє". мені його
жаль... Що то він скаже. як вернеть-си

Микола. Об йому не вбивай ся. Вже батько
знати-ме, як його розважати. Ми не пустимо його
до тебе зараз.

Галочка (смутно). Ї ніколи не водіт його
ло мене, прошу тебе. Миколо! Вже-ж ми попро-
шщали ся на-вік. чого нам ще?.. Зділай же ми-
лоєть!..

 

  

      

    
    

  

 

  
 

   

 

     

  

   

ЯВА ТРЕТЯ.
ті-ж і Таранець.

 

Таранець. Щоу ває тут доброго ? чего вона
в тебе просить У

Микола. Щоб не приводити ло неї Семена
Івановича, як приї;
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 Таранець. А чему-ж се? "Таки "і нічого.
Спершу б так трошки, а там би і привикап.

Галочка. Ні, таточку, не злужаю сього... І від

однії думкимені важко!., Тяжко мені щось дуй

Полежі б я трошки: а тип, Миколо, хотів у
город їтти, то й пішов би: а я чи не заснула б
собі? Відведи мене... не здужаю.. (Микола веде

ї помаленьку.)
Таранець (смутно Фивить ся 6-слїЙ за нею.

кидається ни оослінень ї опершись ліктями на
стіл плаче). Одиим одно дитятко. 1 яке ще!.
І те потеряти
рому жити?.. Зачим батькові переживати дігей

евоїх?.. Воля Господня на все! Може минеть-ся
біла 2.. Отсе їй тижка година, а там потроху і при-
викла 6.. 0, чого б я не дав, щоб відвести від
неї євою біцу!. Бояв ся гріха за нерівню. від-
дати, а сезж легше їй так страїдати2...

 

  
    

  

 

    

 

 

Ох, тяжко менї!.. Зачим бис     

  
   

 

 

ЯВА ЧЕТВЕРТА.
Таранець ї Микола.

Таранець. А що вона. Ж
Микола. «Їягла інічого, Забажала яблу:

Отее маю їтти у город, то і принесу. Ось-що, тату,
хочу у ває прохати: подозвольте підридити ся
під хуру, у Полтаву до війська муницю везти.
Заробіток хороший. -

Таранець. Як знаєш, єпну. 1 тобі попереду
казав і тепер скажу: роби як хочеш, я ні у чім
не побороню. Усе твоє. Мені вже не багато
треба, і те ме на-довго. Чи й сам думаєш
з хурою?

Микола. Берони Боже! як

її

таку зоставити 7
хоч-би і шильне діло яке, усе кинув би. Бачите,

 

   

  

  

  

 



п

 

тільки куди відвернув ся. зараз і пита: де ти.
Миколо» Отсе і тепер іду, та яко мога і поспі-
шати-му назад.

Таранець. Добуг.
хай тобі Бог у-в усім
(Микола виходить)

Таранець (один). Чого ми на сїм сьвіті вби-
зваємось Чого жалкуєм за ним? Що тут є х:
рошого 2... Горе та лихо, лихо та горе, одно
другим іде, одно за одним напада на чоловіка,
душить його, а він не хоче розлучитись з євві-
том.

 

Іди ж здоров, не-
Не барись же!

 

  

 

    

ЯВА ПЯТА.

Таранець і Галочка ледве може іти, несе в руках ро-
боту, сїдає коло вікна.

 

Таранець. А щоб ти. доню. і не полежала У.
Галочка. Відпуєтило мені трошечки.. Вж

остило і лежати... Посижу з т , таточку, та
думаю, чи не пошию чого-небудь. (Збирається
робити.)

Таранець. Добре. лушко, згадала. Пороби
хоч трошки, розбивай свою тоску. То сим 16 тим
забавляй ся, то і не єчуєшо ся, як оздоровієш.
Микола пішов город. а я провідаю батраків
і скоро вернусь до тебе. (Вижодить-)

Галочка (адна). Сердешний батенько дума,
що моя журба минеть-ся, що я поздоровішаю коли-
небудь. Не на те я ішла... знала, щоб буде зо

б Господи милосерний! Я не вбиваю себе:
о б робила, щоб не губити здоровя! знаю, що

смертельний... Щ. мені робити, коли нема
вомене стільки болі.. (Ссиливни голову. задфуму-

я)

 

   
  

  

 

  
  

   

єть

 



ВО

ЯВА ШЕСТА.

Галочка ї Олена.

Олена (входить тихо ї обглядає Галочку
на бік). Господи милостивий! Уже зовсїм не т
Мов сьвічечка догоря. (Утирає сльози. 6 прикида-
ючись веселою. кидаєтнеся до неї.) Здорова була,
моя Галочко! Учора тільки пе була у тебе, та
так зоєкучилась, що не можна! ч, тепер ти
здоровіша: позавчора увесь день лежала, а євого-
дня, бач, за роботу берешся.

Галочка. І вже, моє здоровя! чую сама, що
швидко усьому кінеці.

Олена. Та ну бо, Галочко, не вбивай себе,
відганяй журбу. Памятуй, що ти що тільки по-
чала жити, і що є тобі для кого жити. Батенько

   

 

 

 

   
  

    

твій старенький...

Галочка. Знаю, душко, усе знаю. 1 чого б я
ме робила, щоб подавити свою тугу? Не можна,
я чоловік. Як я любила його, ти знаєш. Олено.
Скажи йому усе, скажи. що і вмерти хочу швидче,
щоб розвязати його душу

Олена. Та Богоз тобою. що се ти думаєш!
ще поживемі

Галочка. І. нії вже. Олено! Що день. шо
часиночка, То усе мені важче. Отее у-ранці так

то мені підегупило, що ледве не вмерла. Ох,
ко мені бува! Так і жлу, що коли мене по-

етигне яка нова хоч манієїнька журба, або спо-
лохаюсь чого, то тут мені і підстулить до серця,
тут і кінець. Спасп-бі, душко. шо зі легідр
прийшла до менеб. (Слибіє, бере Олену за руку
і силить ся зверни.)

Олена (утпрає
що ні найлучим кві

 

 

   
  

     

 

  

  вози. на бік). Вяне наша
очка! (До неї) Ти знаєш,
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що й мені скучно, як ой довго не бачусь з то-
бою!

 

Галочка. Спаси-бі тобі за усю твою любов
Ми жили промеж себе мов рідні сестри, будь  е
мені і по смерти моїй рідною сестрою. Озьми на
євої руки мого нешаєного батень заміни йому
мене.. Згадайте мене, та не журітесь кріпко.
Доганлай його у престарілости, у немощах... йому
нема вже на сьвіті нійкої радости: логлянь його,
шоб не важко пому було його сирітство... Ти мене
і там єйм звеселиш. (Цілує її в голову) З сим
узкупі приньми мою твою любов, і приньми
пого на євої руки як отця. Він не знав моєї
близької смерти: він дума. що я пересплю євою
журбу! Ні. вона мене Так скажи ї Семену

ановичу.. Нехай епізнає мою волю, -- живе,
не журить си та шука свого шаєти длятого йому
ї сьвіт розвязала.

  

   

 

  

  
  

   
  

ЯВА СЕМА.
ї Таранець.

 

ті-

 

Таранець (сам з собою). Школа такої роз
боти! 1 дивлюсь, і не бачу нічого. Тільки маячу
на сьв'тї. (Ло Олени) Спаси-бі тобі, Олесю, що
провідала Галочку. Розважай її, співайте собі пі-
сеньок, як було попереду. (З усьмішкою) А пуб.
Галочко, багато наробила У Де вже тобі робити!
і не сплковалась би то і так кріпости мало.
Сиди так: або я вам прочитаю що-небудь. Ти
удо любишслухати, як читаємо.

Галочка (нвпоко). Ні, таточку, не читай. Я
тепер і не второпаю нічого. (На бік) Минуле ся

те... (Задумуєть-ся.
Таранець. Або ої-шо.Тобі, доню, пуще усього
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треба яке діло, щоб ти хлопогала об чім: то ї
журба не так тобі допікати-мо. Знаєш що? Зроби
лак, як і покійна мати твой. Заведи коверниць
або коцарпок. Ти з ними будеш управляти с:
то і думки усякі відійдуть. 1 весело, і корпетих
на коцях заробіток дуже гарний. - - де їх не тре
бують! (Чути почтовий дзвоник. замовкнувший біля
вікна.) Дб се таке?.. Бач. неначе хто сюди приз
бігУ А виглянь. доню, у вікно, що се таке Є?

Галочка (придививнигсь у вікно). Ох. лихо!
(Встає, заточуєть-ся. хоче йти і не може: Олена
піддержуєті.)

Таранець. Що там таке (Ветиє і тій.
дить до Галочки.)

Галочка. Він.. таточку 1. він!» (Ізнемогає
ішадає на руки Олени. Сховайте мене від нього.
від самої мене...

Таранець (спішить 0 Оленою війвести її,
і вернувтись. стоїть вагаючись).б мені тепер
робити? Ума не приберу1.

    

 

   
  

 

   

  

   
 

ЯВА ОСЬМА.
Таранець і Зорпи входитьпоспішно.

Зорин (кинувишеї до Таранця, веселий обій-
змає його). Здравствуй, мой почтенньй Алекеби
Омельяновичь!.. Каково поживаєшь ?

Таранець (лейви одвічаючи (ни ми
в мамішаню). Спаси-бі Богу... ще. (На
тут усього".

Зорин. Гаї Галочка мон? уже она теперь
совершенно моя! Вот, мой любезньй, привезь
ють дяди моего письмо єобственно кь тебі. Туть
все доброе написано. Онь просить и умоляєть
тебя не бить моему єсчаєтью, п веб гріхи.

 

  

   шо його.
к) Буде
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какихь тьі бопься, берєть на свою душу. Воть
ато письмо, читай его, а я побібгу поотьшщу Га-
лочку, что, можеть. поне ждеть еще меня такь
скоро. Отьшу п приведу кь тебб, а ть нась
благослови  какь лвтей євопуь. Теперь ни вь
чемь нбть препятетвія.. (Хоче бігти.)

Таранець (мбєрисуючи його. змішаний). Не
гурбуптесь. Семен Іванович! Лучше сидете.. ось
посидьте лишень... Як би то вам сказати...

   

    

ЯВА ДЕВЯТА.
Тії Галочка, котру веде (лена.

 

Зорин (увидівти її, «сотів кинути ся до м
дна рукою має знак, шоби він не підхопив. і він.
нортожений єї убором, остовтій, заломив руки і ле
їве устояв на ногаа). Галочка!.. ть замужемь ?
Что ть зто слблала7...

Галочка (говорити. (з великим усильлям:
сльози їй міниють: ошень і Олена піддержують
я, Семен Іванович"... Пан-отець мене благоєловив...
і я. по самій чистій волі. вийшла за чоловіка
чеєстного, доброго.. не приходить ся нам нічого
епоминати.. Ще раз довелось мені сказати вам:
прощайте на-віки!. Забудьте усе!.. Забудьте
мене.. Коли зможете, забульте і миру любов мою,
через котору я зробила усе для вашого епокою...
Вп знайдете своє шастя.. й я! (Слабіє зовсім. Їй
єложають на лавку.)

Зорин (удеривши себе в груди. в резпунії).
Веї, надежльо на єчастье печезли!. Пули непрі-
ятельскія успокоять меня! (Вибігає.)

Таранець (піддереуючи Галечкгуї. Доню моя
мпла!. (Галочко мел!. (Серденько моєї. Що
з тобою 2.

 

 

 

 

  

 

   



м-н з

Галочка (опамятавиись. нако ит). ОХ,
ко мені!
Таранець. Шоведу я тебе... може б полежала 2
Галочка. Ні, вже і підняти ся не здуйкю.

(СЛежитина руках батьки, бержачи Олену за руху)
Де... Микола?

Микола (ностітно втодячи, кидасти-ся донеї
з другого боку на коліна). Осьле й я. Що з то-
бою, моя Галочко У

Галочка (нобає йому Фругу руку). Важко
мені! уже до серця пілетупило!.. Дай мені свою
руку. Я вже не бачу ває!.. Госполи! я еповнила.
сьвятійший закон твій... Положила душу зя друга.

ту.» ля тебе.
Миколо... не змогла!.. Я чоловік. Отець правел-
ний прийметь мене... (У .мириє.)

Таранець (з тяжекім зісалю ридає над нею)
Флена (ридаючи. цілує
Микола. Чи ми и достопні були, щоб ангел

небесний жив з намп!... (Цілує ій руки.)

  

 

 

     
  

 

 

Старалась себе зберегти.. для ває,

 

 

  

  

   
 

Занивіє опуєкаєтьсея.

 



ЛРИПЛИСКИ.
а ПОЯСНЕНЯ.

А. ПОВІСТИ. ІХ. Перекотиполе.

Матеріяли: 1)
шнекій литературцьйй

зМолодикь" на 1343 годі. Укра-
боришкь, падаваємьі Й. Бецким',  

  

ч. ЇЙ. Харьковь 1843. -- З) Повісти Григорпя Квітки
(Основзяненка). Йздавь П. А. Кулішь. Санктетербургь
1555. Том, другий. 3) П. Овишкевича Руска Бп-
бліотека. Томь Й. Ппсаня Г. Ф. Кввтки (Основяненка).
Львові, 1518. - 1) Перекотиполе. Оповбданє Григорія
Кввтки. Коштомь п заходомь Товарпетва ,Проевктає.
У Львові, 1573: 2-є вьщданє 1591. - 5) Малороєсійскія
повести, разсказаннья Грьщькомі Основьяненкомі.
Пзданіє Харьковекаго УБаднаго Земства. Харьков
185. Томь П. - 6) Малороссійскія повістя, разеказан-
вмя Грьщькомь Основьяненкомі. Наданіе Тогансова.
Кіевт. 1893. (Передрук з попередного виданя Х. Зем.)

Поділ на глави поробив я сям.
Стор. 5. стр. 10 з дол. худо(росс.) -- зло, лихо,

кривда. - 5 а доні жоден ані оден.
6.2. пеня кара (особливогрошева), біда, лихо.

напасть. - б. всенепремінно -- невідмінно, немп-
нучо. конечно, - 8. безділиця (росе,) дрібниця,
дурниця. -- овеї -- зовсім, - 10. розпськувати з
розсліджувати.

З. хура фіра. - М. згодом -- з часом.
- 29. постой -- кватирунок. -- 10 з д. Дій його
чести! впраз здивованя і досали. - 6 3 д. абеда
-о обида, кривла.

8. 8. саж кармник, хлів. - 15. притьмом
щ- конечно, конче, сейчас, - 20, холодна «2 арешт.
вязниця.

9,15 плахотка, плахта димка, спідниця. --
серпанок тоненьке полотно, тарлятан, уживані на
накритє жіночої голови. - 28. голя ка-згіляка, галузка,

10. 2. ворівський злодійский. - 30, горп-
ще з під, стрих. - закапелок -- закамарок. - 13.
каламайковий пестрої вовняної матерії.

 

 

  

   

 

 

 

     

 

  
   

   
 

 

 

   

 

     



   

9 П. 13. натирили -- напуали, напакували
общественне громадекий податок.   

   

фаз 2 буцім, ніби-то.
13, 4 ревиаїн

З»

провіренє епису людей задля
податків або бранки. - 14 патика -- худа шкала. --
17. єнага -- спла, змога

15. Уздоящик

оз

ки, кельня, скрипка. - бад.
пускай (росе.) «з нехай, най. - 5 з д. лавка (росе,)

склеп, крамипця.
16. 2завалящий --брудний, простий.
11, М. кабатирк табакерка. -- серги з

ковтки, заушинці. -- 13. нужда (росе.)

--

потреба:
ди мало байдуже. ЗЇ. торопіти -- бояти ся

лякати ся. -- 8 а д. полтпнник -- піврубель.
зд. гуляти -- проходжувати ся

18, 15. чуть (росе,) -- ледве. - приказ
помічник купецьпі. --16.
неволити,

30, 9. навряд --ледви чи. --15. потурати --
попустити, устушити, датиполю. - 22. сполать(греце
ке) -- на многая літа.

21, 18. калавур --сторожа, етраж, варта: ка-
лавурпти

-

бути наварті, вартувати. - 10 я д. по-
штувати-- частувати, трактувати. - б я д. відпро-
торити --прогнати, усунути.

33, 25. розщитатп -- обрахувати. -- 9 з д. давсто руба спгнаціями, (Прим,редакції

,

Молодика?.)
24, 1. мілоч(росе.) -- дрібні (гроші).
25. 8. каторга -- засланє на тяжку роботу
26.19. здоровій ший --міцнійший, сильнійший.

-- З, тараня ряба з родиникоропів.
зт, 10. острог -отюрма, вязниця. -- 11. доля

(роес,) -- частка, папка.
28, 17. по-полам -- пів-на-пів, по половпиї. --

34. до спна --до біса.
29, 11. прійшли «з пройшли, перейшли.
ЗІ, 6. пуще

--

гірше, більше. -- 14. страсті
(росе.) -- страх. і

32, 4. преставлениє (росс.) -- смерть, конець.
34. П. вні ума (росе непритомний, без па-

мяти. - 13. душегубець --убійця
31, Фа д. справник -- староста повітовий.
38, 1. поняті -- вибрані люде до помочи уряд-

никови, слідчому судьї, яко сьвідки, мужі довіря. --

 

 

 

 

    
   

 

чик
аставити -- силувати,

 

  

 

 

 
   
    

   

 

 

 

 

  

   

 



- бо

 

фалогривениичок 10-копійковий срібний гріш.
40, б. бросить (роес,) - кинути. - "ад.полво

лі, досить.
, повпнити ся (росе.

кросе.)

 

о
виви).

  признати ся (ло

Х. Божідіти.

матеріяли: 1) Виланє Харківекого Земетва, де
надруковано сю повість в перший раз а взято її з ру-
кописи, находячої ся в бібліотеці Харківского упівер-
сптета. (Роесійский переклад був поміщений в альма-
наху -Утренняя Заря" за 1840. рік.) Вп.Іогансона.

Квітка присьвятив сю повість ,Его Превосходи-
тельетву Петру Александровичу Плетневу".

Поділ на глави поробив я сам.
43, 9 до харцизяка розбійник
45. 17. лоеком (росс.) покотом.
36, 10 з д. долівка земля, підлога. -- 8, піл

-- широка лавка, тапчан.
47.19. худоба -- маєток.
30,94 шажок-- лрібний гріш. -- бад. мичка

за прядиво на кужели,
50, 1. гребінь ака. --12. ретивий (роєс.)

у охочий, ємкий. - 21. закопилити губу
надути ся, задерти ніс до горп.

51, 20. реаонт -- рація, основа, розум.
2. 94. слобода -з хлопека посілість вільна

від панщини, таке-жсело.
неспесивий негордий. - 1. удов оз

вдовець. -- 15. заньмати -- зачіпати.
34, 3. арябітп счервовіти, змішати ся.
3. 8. стало бпть (росе,) значить, отже.

50, 10. пареньок парубчак. - 14. штепний
щ- гарний, показний. - 16. бойкий авий, хват-
екийї. 28. бумажний -- бавовняний

61, 20. кудрявий (росе) кучерявий. -- 10,
Сей верш і послідуючі я трохп амінив задля ритму,
Квітка написав так:

Оттак бідна спріточка сама собі маяче.
Кругомїї ходють люди, а її ніхто не баче.
Ніхто не зна сердешної, ніхто не приголубить!
Всіх у долі вона бачить... сама ж сьвітом вудить!
Сьогоднялихо. завтрагоре, й ві з ким розділити.
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Не дають мені добрі люди гаразд і потужити.
Щемить дуже моєсерденько, сохну, сама бачу!
Тільки моєї й порадоцьки, як гірко я заплачу.

з д. беседка (роес.) бу ка, альтанка.
65, 20. пожалуй (роєс.) - нехай так, добре,

агола. (7 25. привольлє вигода, розкіш.
65, 9 з д. грибішок (росе. гребешокь) гре-

бінець. - 5 а д. відтопирити (росе.) - віддути, на-
стовбурчитя, -- 4 з д. передиик (росе.) -- фарту
запаска.

66, 2 з д, інбар амбар, шпихлір, магазин. --
кладова (росс.) комора, шпихлір.

67, 18. хоромп -- будинки, доми.
10, З з д. сказка виказ (тих, що мають ета-

вити ся до войска), пок:
ТІ, 19. куча купа. -- 95. голомовий лп-

сий, пайнивий. - 7 з до рішати ся чого збавити
ся чого, стратити що.

та, 10. тощий (росс.)
-- 19. привод приведені!
рунку, місце аєсентпрунку.

78, 10 з д. провальля провал, пропасть.
15, 8. копиреати -- довбати, колупати.

нихорнути -- пірвати, сильно пунути.
76, 15. призрітп доглядіти, подбати.
ТТ, 3. вірно (росс.) -- певне, - 12. викупаю

-- викуповую, викуплюю. --22. калений -- гартований.
19, 8. граматка спиє померших.
80, 31. рішав збував, роздавав (71, Та д.). -

1з до государево цісарске.
31, 4'з д. срок -- реченець, термін.
82, 17. отдатчик той щовідставляє рекрутів

доприводу (на місце аєсентирунку). - 29. найом щик
(росс.) наємець, заступникдо войска.

83. 9. забрити оголити, -
офпщерский слуга войсковий. -- жалаю
зичусобі, хочу

54, 3. розвадити розважити.
85, 12. Як ось Ляхи.. відбиватися -- Квітка

написав: Як ось Ляхи, ні з чого більш як з жиру, по-
казили ся мов собакп та з дуру мов з печи задумали
відбивати ся. Треба дурнів провчити, ляпаса по мордї
дати, щоб не кередовали. -- 22. у добрім здорові

2

 

 

     

       

  
  

худий, сухий, охлялий.
, доставленє доассенти-    

  

 

  

    

денщик -
желаю,

 

 

 

 

  

 

ТВОРИ КВІТКИ, п.



ее

По сих словах слідує у Квітки ще оте
А тож ійшли против СТяхів, так ні над чим
каляти.

Я6, 5. унтер(нім.) -- підофицер.
КТ. 3. пожаловали його у охвицерський чин о

надали бму офіциреку рангу.
89, 1. важно поважно. -- 13. денежка

дрібний гріш. - 19. сьвітилка -- молода дівчина,
сестра або своячка молодої, що в часї шлюбу тримає
горіючу сьвічку або, після давнійшого звичаю, меч 20
сьвічкою. -- 23. рундук ганок.

90, 14. поїзд товарпство весільне, гості ве-
сільні.

91, 92. почот -- похід весільний. -- 25. Дер-
толовне місто Дагестану налКаспійеким морем.

7. вистроїли -- вибудовали.

  

  
  

 

   
  

  

бент

  

ХІ. Щира любов.

матеріяли: 1) Впданє Харківекого Земетва, де
надруковано сю повість в перший раз з рукоппеп
Квітки, на котрій знаходить ся замітка цензора: ,С-Пе-
тербургт, 1-го февраля 1839 гола". (Россійекий пере-
клад був поміщений в журналі ,Современникь" 1839,
ж. ХХІ) -- 9) Вид. Іогансона

Поділ на глави поробив я сам.
98, З з д. разок намиста
94 19. проворетво (росе.)

торність, жвавість.
95, 5. парізно

же так само, -- 7 з
97,3. казенний

  

  

 

шнурок коралів.
троворність, мо-

 

окремо, поодиноко. -- 22. так-
з'обиждають кривдять.
державний. скарбовий. -- 15.

   

  

мещений брукований.
98, 14. щиголяти (росе. щеголять) з чепурити

ся, пишати ся. -- 16. вотчина дідівщина, батьків-

 

щина (290, 8).
99, 9. виправляти ся

товувати ся. -- 29. 06 Євлокії 1. ст. ст. марця.
-- 95. сплілець (росе) -- шивкар, крамар.

100.11. живчик (росс.) евжик, фертик, фин-
тик, чепурук (,штуцер").

101,4, батрак наймит. -- 7. верх -- компи.
- 10. виходи ез пивниці, льохи. - 16. Борисів-
ських ікеноплєців гл. Салдатеький патрет Ї,

 

випрямляти ся, випро-
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1.1. - 1ї. средетвенлі (росе.) середні, помірні.
4119, шпалєрп мальований папір. - 20, шовко-
витки -- шовкові нитки.

102, 9 з д. (читати) по складам -- склад за
складом(слябігувати). - шо верхам відразу ціле
(елово, речене), плавно, - З ад. Четя Миней цер-
ковна книжка з житиями сьвятих і з богослуженем до
КОЖДОГО сьвятого на кождий день, уложеними після
місяців на цілий рік.

103. 17. попотчує -- почастує(21, 10 з д). -
1 зд. з Шльонська - в Шлєлиїі на Моравах (в 0-
ломувци) були колись великі ярмарки на волі, куди
-приганяли товар і з України, а за отримані гроші Бу-
товано вироби німецкого промис

104,1. єднує перстень'або медаль (лукач)
на шнуркукоралів. - 2 з д. впнипчка, винниця --
торальня.

109, 91. аєр шувар, татареке зіле.
106, 16. приказний (роєс.) писар. канцелярист.
107, 1 з д. бархатка -- аксамптва стяжка, акса-

митка.
11,22. Теплого Олексія 17, ст. ст. марця.
проліска ростина-квітка з родини анемонів.
113, 34. водолажських Водолаги місто

в харківекій губери
114. 15. халахур-- вітрогон.
115, . долошки -- долоні.

ігра весняна.
116,8. позабриоховалися -- позабовтувалиє
117, Я. пожаловать(росе. авитати,відві-

 

   
  

   
  

 

  

   

   

   

  зд.гроб - така

  

  
 

    

дали.
118, 9. прійти - 29, 11
119, 9. обрябіла -64,
199, 9. тошно -- тоскно, смутно. - 12. лихо-

манка пропасниця, трястя. 15. Куря Ку
ряжокий манастир близько Харкова. де Квітка чотири
роки був послушником. -- 2 з д. мішаю -- перешка-
джаю, заваджаю.

123, 8 з д. положили ся -- уложили ся, умо-
вили ся. .

ТМ, 5. ясочка -- ласочка, зірочка. -- 19.
лослпвий -- милосердний, добу.

135. 18. поміщик оз дідич, пан. -- 20. сто душ
ей. (голов) підданих, кріпаків.

 

  

  

 

 



 

 

  
127. 3 підпангує підскакує.
139. 1ї. меньня -- імя. -- напраєно

надармо. -- 22. маяти єя -- томити ся, пудити ся,

 

сьвітом нудити
133. 14. кропивяночка -- підкропавник, во»

лове очко.
137.
139, б а до поручик (росс.) «з поручник.
1Мї б з д. попроки -- докори. догани.
141, 1. розтерзають (росс.) розідруть, роз-

шарпають. -- 19. ловжбн (росс.) довжен, повинен.
149, 23. деревня деревина.
143, 11. жизть -- жизнь, жпте.
15 15. пієчинки зз аврнята пісі

одетавка пенепя, емеритура.
146, 5. з-разу від раз
147, 15. язва рана. - Вал. нищий -- убогий,

брак.
150, 9 з д. родич
153. з д. запрет заборона, заказ.
154. 2. одговіла ся відбула піст, відпостила.
птля ЖитєпНсм сьвятих.

151. П. розчот -- рахунок, порахунок.

  

 

  

 

 ее

 

   

   

кревний, свояк,  
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160, 6 з д. не потураї не зважай 15).
162, 3. дядпна -- бестра матери. -- 1. ближня

-- найблизтша.

 

 

 

165. Її. бакп забити кому
ярити. обдурити.

166. 6. парчовий, парчевий з матерії тканої
золотом або сріблом. 13 д. дядюшка «з дядько,
стрийко, брат вітці

16

 

когось перехи-
 

   

    в місточка в харків-
екій тубернії. 5. Охтирка (Ахтирка) -з окружне
місто в харківекій губернії. Лубни, Прилука --
окружні міста в полтавскій губерн

169, 16. пособрали у капитан-еправники -- зре
пан(настановили) начальникомповіту в капитаньскійї
ранзі. - й намісничеєтво відкрило ся -- отворила
ся посада. (2) -- 10 а д, тузп дуки, багатирі.

174. Квітка доробив ще другий конець сеї
новісти, коли редакція ,Современника" зробила єму
заміті щопої вртвоване і доля Галочки іде вже по-
За траниці слабої природи чоловіка, Бій відповів, що

  
 

    

  

 

 



-

росказав правдиву подію, як се і зазначив в повісти,
але, не хотячи портаряти закіпченя з ,Маруєї", при.
думав конець власного укладу. однакож Годить ся
з гадкою редакції і подає отеє нове закінчен

 

 

     
 

Тісля слів на стор. 168 стр. 10 ,не чули ніколи
про нього нічого" наступає:

Юлекеїй, зоставши ся один у хаті. довго не  
тимив себе, так йому важко було дивити си. як
вони меж собою побачились і як розірвались на
вічнії віки! Прочунивий трохи, зараз мо-
лити ся Богу. що чи не сегрішив він тим. що
розлучив таку їх любов». Щоб побратио ся
їм, ніяк того не можно було: і щоб закінчати
усе, треба їй було вийти за другого. Сього і сама
Галочка хотіла: я їй вибрав чоловіка доброї душі,
чесного, він Галочку не те що любити-ме, він
буде її шановати, зберегати-ме її. Галочка по
своїй охоті ійшла за нього, вона не цураєть-ся
його, бачить як він вбиваєть-ся об ній, вона
і дякує йому.. А далі, як Семена Івановича тут не
буде, то вона його по трошку і забуде, а він.
епаси-бі йому, і він побережеть її, віп не буде
показовать ся до неї і сам, щоб не розважати

пудьги її. Саме важке, у оєтаньнє попрощати єй,
минуло ся вже. Тепер молити ся Богу і від Мого
милости ждати, щоб ми усі затихли собі і стали
жити без гори.

зГалочко! Вийди, душко, до мене: вже я
м. Так казав (лексїй, стукаючи тихенько до

неї двери.
ючка, а ще луччесі сиотїть її та

вона змінила ся у-в один час! вийшла ледве
ступаючи, кинулася батенькові на шию, гірко пла-

і з ним і не здужаючи стояти присі.

 

  

  
  

    

      

   

 

     

 

  



за - Шо

-- бевже у останьнє, ледве промовила вона.
Боже, прости мі сю годину! Може я епі
кнула ся? Я - Таточ І ви і Микола
не побачите більш моїх слїзочок, а даліздалі не
замітите и урби за мною!

Олексїй, бачачи, шо вона крішко змінила
пієля того, як побачита ся з Семеном Ївано-
вичем. приголубив її. просив. молив, щоб вона
вішлакала своє горе. що після того їй легше
буде. щоб не душила своєї журби а по-гроху
зовладівала б її.

Галочка вже мовчала, не плакала і -- так
би то бачить ся -- слухала його, та нічого пе
чула. щоб він їй казав.

Вернув ся Микола. Аж вжахнув ся, поба-
чивіші, яка стала Галочка у короткий час!

Олексїй хотів було казати, так Галочка 30-
шинила його і швиденько каже: »Миколо! ()гсе
був тут Єємен Іванович... Ти знаєш усе.. він не
знав, що вже я за тобою. Добрий! він поплавав
лрохи.. і я не єтерпіла! Прости мене! се сьвяті
сльози. й вже ніколп не побачу пого...

-- "Чим же ти винна, що кажеш, щоб я
простив тебе зав їй Микола, пригорнувши
її до евого серця. Чи є хто чистіщий тебе?є

-- Годізж, годі. сказала вона. сплкуючись
всьміхпути ся. Се хмарка набігла було і вже...
їколи не вернеть-ся. Побачиш, що я любити-му

Поможи мені лагодити обід, бо пан-отець
паш хоче обідати.

Уєе пійшле на порядках, як і було єперва.
лільки Галочка що-донь зміняла ся. Дуже видко

» що Вина епловала себе, щоб і по господаре
ств старати си або робити щоабо розговоритись
з ким: зазивала до себе подруг. шногаї сама хо-

 

   

 

  

  

   

  

  

 

   

  

   

 

  

 

  

  

 

  

  
 

  



из

дила до них, та се усе робила дуже себе сплку-

ючи: і за роботою і з подругами, бачиться. і слуха,

що вони ресказують. вона усе була у думках,

а сльози так і видно було, що ог хлинуть з очей...

вона їх здержує, перемага нудьгу свою.. 1 таке

їй мучениє з собою ніколи було не минеть-ся їй:

не ьки що кожний день, вона Кожний час поз

давала си усе більш, усе більш, і кожний вечір

зона вже була не така. як була ранком. Микола

не покидав її, розважав її, у вічи дивив ся, чогоб
вона забажала: усе хотілось йому, щоб вона по-

веселішала, щоб забула журбу свою. Пан-отець

леж розговорював її, щоб вона об чім другім ду-

мала: усе понапраєно! От і слуха Миколу.. далі

не дивити ся на нього, розглядаючи. мов
у-перше бачить чоловіка: пізнає його, згадує,

хто се такий ?.. і туто. ЗАПХНе ТЯЖКО та ТЯЖКО,

від серця здихне, згадавши усе.. кинеть-ся до

шього і жалібненько та не плачучи бо як ока-

зала, так і не плакала ніколи, вже і елізочок не

будо, усї канули на серце -- казала йому: Бачу

усе, знаю, щб ти для мене робиш, дякую тобі за

твою кріяко добрую лушу.. Та щб-ж мені робити?
Не можу зовладати з собою

І не посилола таки горя свого! Скоро так

знемогла ся, що не здужала і з постелі устати...
зМиколо! сину мі Бачить ся.. вона нає

покине гірко плачучи та вбиваючись казав
Олек

  
  

 

 

 

   

  

 

   

 

  

 

- зХибазк ми достойні, щоб янгол небе-

ений жив з нами? сказав Микола і швидче до

болящої.
Вона не боліла, вона не страждала, а час

від часу догорнла мов сввічечка, засихала мов
билиночка. Тілом хоч зовоїм опустила ся, так ду-



 

ячись дожидала, що їй

 

хом була
пахолить...

Тепер я помирила ся з Богом милосердо
пим! так казала вона, єполнивши уєє по закону
сьвятому: я гетова.. ійду перед сульдю правел-
пого і мплосердного Отця... Він мене не одженеть
від себе! Я сполнила самий сьвятійший закон
Поге: лушу євою пеложила за мого друга.. щоб
відвернути від нього горе. Себе не змогла, не
здужала зберегти. Я старала ся. не змогла...
я чоловік! Отець мій буде розбирати моє хотіньня...
він не зоставигь покірної дочки...

Так розговорювала вона. сидючи на постелі
евоїй, держачи Миколу за руку і припавши го-
ловкою де батенька.. як об бачить, коло неї
великий сьвіт.. чує, КЛИЧУТЬ її якото дуже при-
ятно.. вона мов ійде у гору. зпрнула у низ. аж
батенько її і мужик -- над тілом.

  

  

   

  

   

   
ХИ. Дрібні повісти (казки).

І. Пархімове сніданьня. Матеріяли: 1) Ластбрка.
Сочиненія на малороссійскомт, язьікь. Собраль Е. Гре-
бенка. Спб. 1841. 2) Вид. Куліша. 3) Руска Би-

от. Онишкевича. -- 4) Вид. Харк. Земетва. 5) Вид.
Логансона.

175. 11. об теплому Олексїю - ПІ, 29. -- 06
перших Парасках 26. (ст. ст.) липня. -- 16. єп-
ній камінєць зо вітріоль міди. ужпваний в госпо-
даретві, промнелі і медицині.

116,до гасппла - до чорта. - 103 д. ппка
ще писок.

177, . ремесний

 

 

  

   

  

ремісник. - 19 привадити

 

  
(роес.) принадити, привабити, приманити. -- 20.
постояльці заїзжі, приїздні. -- 99. лебедаха -
бідолаха. 24. протурпть -- прожене (ЗІ, б з д.).

 

дрижаки їсть -- дрожитьвід студени.
і, Зад. копа 50 копійок(пів рубля).  



2

150. вистачати -- доставити. -- і, без
спросу «з не спитавши.

181, 7. рожна кольки, болячки. - 22. пель
-- горло, пасть. - Вад. дзускт засї.

182. 8. шаг -- З копійки (або взагалі дрібний
тріш) -- З з д. сластьони нампухи.

183, 14. алтин -з З-копійковий тріш. -- 16. абп-

 

  

  

тень наниток з горячої води, меду і коріня. --
зд. стовпці гречухи, гречаники. -- 6. витришків
їсти зз з витріщентми очима. з роззявленим ротом
ходити, очи вибалушовати.

184, 2. млинець, блинець рідке тісто пражене
на сковороді. налисник. буханець -- бохонець.
балабух кислиці квасні (винні) яблока. --
галені (? калені) горіхп -- мпшаки, мпшелівки.(|
- б. остпло навкучилось, надоїло. -- 9. кучка
ма (ТІ, 19), - адачі дати решти видати.

--ї з доприкинув -- прокивув. відкинув, не прий-
мив. -- зібгав зміспв. зімняв.

2. На пущаньна як завязано, Матеріяли: 1) Ла-
стовка, 1841. 3-- Підбрехачі. На пущання якь завя-
зано. ОповіданняГр.Квітки.С. - ПБ.1860. -- З) Р. Библ.
Онпшкевича. -- 4) Вид. Харк. Земства. -- 2) Вид. Іо-
тансона.

186, 12. сула така риба. - 15. на поту
на закінчене, на конець. -- глек абанок. -

самотужки -- власними сплами, сам. -- З з д. типо
рити пхати, всаджати (11,15).

3. Купований розум. Матеріяли: 1) Маякь 1842.
т. ШІ. ки. 5. Там єсть заголовок: ,Малороссійская біль»,
а заголовок ,Купований розум- походить від Куліша
в отеїм єго впданю: 2) Купований розумі. Опов.
Гр. Квітки. С.-ПБ. 1862. - 3) Р. Би Онишкевича.

4) Сочиненія Г. 8. Квитки Вид. Харк. Земства. Т.
1. 1901.

187, фаз д. Гог та Магог -- вороги царетва бо-
зкого, котрих колись сатана зведе на війну. (Одкритє
сьв. Йоана, 30, 5.) - обаче (церк.) -- однакож, атже.

188, ї. почотинй -- знатний, почестний. -- 11.
шествовати (росе.) ступати, переїзджати.

189, 20. окселентує -- вторує. -- 21. пере-
води виводити -- ГОЛОСОМвитягати.

190, б з д вернякає -- невпразно говорить.
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191, 10 з д. плихви задати -з поихва, фінфа се
такий жарт, коли епячому пускають димв ніс, вгагалії
прикрий докучливий жарт. -- 3. гривня 38. 4 з д.

193. 15. виспр(церк.) до горп,горі.
194, 19. хваєтощ хвальба, чваньство.

4. Підбрехач. Матеріяли: 1) Молодик на 1843
толь. -- 2) На пущання якь завязано. Підбрехач. Опов.
Гр. Квітко. С.-ПБ. 1860. - 3) Р. Библ. Онишкевича.

4) Вид. Харк. Земства. -- 5) Вид, Іогансона.
195. 3. рост відсотки, процент. -- псте --

летина, капітал. 16. голінний -- хватекий, жвавий.
198, 5 з д. бешкет а, лихо, ганьба.

     

  

  

  

Б. ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ.

Матеріяли: 1) Драматическія сочиненія Гр.
Квки. Над. Великанова. Одесса 1562. -- 2) Руска Би-
бліотека. Оньшкевича. 1. 3) Драматическія сочине-
нія Тр. Квиткп. Йзд. Островекаго. (Одесса 1919. -- 4)
Грицько Квітка - Основьяненко. Драматичні твори. Ви-
давня Ів. Самоненка. Київ. 1910. -- |2) а в найбільшій
части і 3) се тілько передруки з 1); перших видань
з 1831. аглядно 1836. і ЇЮІО, р. я не міг роздобути.)

В роєсійскім тексті змінив я лекуди правопись
Квітки на нинішній лад, а наплсп і технічні поясненя
в тріох перших творах і в четвертім особливо при
особі Зорпна переложпв на руску мову.

   
 

 

  

1. Шельменко, волостний писар.

Дія перша. 201, 1 з
303, 11. обпрало

12. нищенекая сума

глаза -- очи.
злипрщик, дерун, лупій. -
жебрацка торба. -- 9 я д.

 

    

  
    

 

чай со чей, певне, десь, мабуть. - схолка рада.
-Тад. недопмкдй 2-нелопаат,залеглість(полаткова).

203. б. дурной «- лихий, поганий. - 12. кру-
чиниться грити ся, смутити ся. - 13. небось
сне бій ся, так.

304, 16. лоб -- як в Австрії Кацеіїсї, є. є. адат-
ний

 

войска). - 7 з д. шпори остроги.
305, 1. паскарбіча -- скорійше, 2 з д. при-

водо 72, 19.



- ОТ

 

206. 14. справка

-
-

розвідка, доходжене. -- 15.
   

   
   

ревизькиї - 18, 4 - оказка

-
-

10. З ад.
кт, З, понадя -з попаде, нопадуть |. - с

ловательно

-
-

Значить, виходить, сеоб ТО. 7.
кете, ке «з давай (сте). ну. но.

308, 2. ужинт-- вечеря. - 1 поєлику (церк)
-- позаяк, б0. -- Щ. дондеже (щ-) -- докп.

ЗЛО, 1. разві хо хиба, чи, айо-ж --

2
.

деревня
село. 1-3. соловушка

-
-

соловійко, соловятко.

1

о чашей

-
-

потилиця, карк. - 16. пнаюшечій

індичий. -- 9б. племянниковь

з

небожів, бра"
ланичі

311, 7 з д. безчадний

з

з

бездітний. -- 44 Я

паутня

-
-

шахрайство; плутть -- шахрай.
91», 9, пусть-з нехай, най. - 18. пули євпи-

цовмя чаї оловяні.
13,наді барами баринт

 

      
  

    

 

 

  
 

 -- пан над па-

  

  

пами.
214. 7. ань

з

аж, але. - 16. деньжонки 7
грошики.

913.5. воротить 7 вернути. - 11. грусть
журба, смуток. -- 19. псправно

--

добре, гаразд.

 

1з д очень вредна (р.) дуже шкідлива.

216, 9. каба шпнок. -дактому
когда

2

а до тогоі ніколи (нема коли).
Злт, 1. дерзокь -- сьмілий. - ІЗ. цьнь

-
-

лан-
цюх. - 10 з

д
,

донмочной

-
з

залеглий. -- 9 8 д-
ть зачетть -- на рахунок

918, 20. кладь -- окарб. -- ЗІ. виш ач,
диви, -- 2

3

я, очередньй

з
-

черговий, той що на
черзі. порядковий.
а дюже

«
з

дуже- ІЗ млочи ех дріб-
шиції (94, 1). - 9 з

д
.

паче чаянія

-
-

над сподіване,

 

  рпно-

 

  
  

   

 

    

     

 

 

   

против опод.

-
-

З 2 д., показантвбргахь

7
7

ви»
казаний що У

190, 13 нічто запалть

з

щось заподів ся. --
зравмеркі благоприятелії -- лойрі приятелі з суду.
"по прилмету вапеканія

-
-

в справі доходженя
(судового), -- 8 з д, прижалт

-
-

притис, прилер.
придуспв.

5913. прижучити -- прикрутити, притисвути,
-- 18. одчот -- рахунок.

299, 18. джітіут -- екручена і в гуа завязана

 



-мюо

з.  хустина,питка. --
властник, адвокат.

223, 8. екусненько -з дуже штучно. -- 10, 11.
коїх, коєму яких, якому. -- 24. клаєсом'ь-й м Б-

рангою і становищем.
224, 17, подчистка підшкробане. - 5 8 л.

після старогрецкої казки сто-
окпії вартівник жриці 10, котрого очи по смерти вса-
джені в хвіст пави.

, повірені повірник, повно-

 

 

  

   

 

11. требуй настоятельно
жадай конче. 17. клпко (фравц.) з-- рід (марка)
шампаньского вина. купорить затикати. кор-

 кувати. - 9ад.присутетвіє саля нарад, засідан.
99, 10. ганиськова, лікаретвенна ани-

ха, кураціпна -- 13. ручкової з власних рук
з до четьре срока -- чотирма наворотами. --
тав -- тов.

228. 1. нажилея
-з попеовати. -- 5 з д.
троюродна. М

229, 17. дамки -- варцабл. -- 9 з 2. земський
(суд) краєвий суд. -- казначейство уряд
скарбовий

230, 2. постижно нагло. -- докладчик
-- справозлавень,референт: доло жить здати справу
представити, зреферувати. 11. али з або, 17
особоє попеченпє особливше старанє. 2.
острог --ОЇ, 10. -- 25.уїз|діний --повітовий. -
прикосновенний сумежний, причастний.

331, 9 з д. воряжка злодій: бродяжка -
волоцюга.

-

 

жів   

  
19. пепортить

в третім поколіню.  

  
 

    
 

   
  

  

 

Зад господамп панами.

233. 1. по руському по россійск:
еки. (0 99. глитати поликати, ковтати.

235, 9. набор анка. б а д. стаканчик
-- екляночка. -- 2 з до кизаярка -- деренівка.

237, 2. ковінька гачок: на руку ковінька зз
як раз того треба, як раз до ладу. 18. до сенцю
2- до сенсу, мудро.

38. 2 рюмка

  п. москов-

  

     
 

  
 

 

  

 чарка. келишок.

 

Дія третя. 240, б з д. кормилець добродії.
ЗМ, Її. гербовая -- стемпльовийпапір.



мо -

 

змо, вад чупь оо чуб - 8 8 я
-- шотай, винитуй.

нні, 12, пошугаться -- налякати ся, перестра-
іздоово язєго.
) проживатись тратити ся на утри-
з до крючкотворетво-2 крутарство, --

бад должность обовялої

246. 23. ослушаєсся не слухаєш, непослу
шна (єси). -4зд.бвгльн -- збіганй. збіглець, утікач.

ЗАТ, 18. чело|мібитная просьба, супаліка.
348, 14. нельзя вдругь прочеєть «5 не мож-

на разом прочитати. - 90. убітчиться витра-
лити ся, понести кошти. - 23. уважить просьбь
уважати, зглянути сі на просьбу. увалядиити пр. -- 7
з д. ябедникт клеветних, крутар.

240, 9 з д. єоняшниці біль живота.
250, 3. вздорить сварити ся. -- 17. (вона)

мечтає зріє ся, роїть ся.
грамотьй -- письменний, учений.

авної малої гарний хлопець.
лепекий парубок. - трусптт боїть ся. 1 з д.
смечите вишукайте.

ЗМ, 3. гобвахта (н
стражниця. - 16. обиж
енимите показаніє
протокол.

 

епрошай
  

   

 

  
 

    

 

   

  

   

   

 

   к) Напріжасїо, одвах.
ем'ь-з кривджений. 5 з д.

спишіть виказп, сійгніть

 

   

, 7. мошенничество -- шахрайство, ошу:
каньство. - 28. первоначально спершу, насам-
перед. - разпросить п повірить -- розпитати
(розслідити) ї провірпти.

256, (кашель) здоровий міцний, епльни
26, 10). 16. чахотка -- сухоти.

т, ІЗ. ведитє вь станокь -- поставте під
міру. - З'а до еправиться роавідати, довідати ся:
справка 306, М. - Ззл.дутогубство - убійетво.

358, 8. немедленно без проволоки, сейчає.
- 9. составьте опреділеніє «- уложіть приговор
(присуд). -- 1. єообіщить передати, повідомити.
-- яд проданть продовжити.

 
 

 

 

    
великий

 

 

    

   

ПП. Шельменко денщик.

Дія перша. 261, 9. состоявіє -- стан, достаток.
-- 10. право-- справді, погправді. - странность



-мо-

-- дивацтво, чуднота. - 11. перевоспитаю -- пере-
лю, поправлю вихованє. --б бармшня-- панна.

Ззд ну 1», 13.
263. П. мене пожалували чин

мені рангу.
266. 16. находка -- знахідка: что за находка се

щі за шастє?
16. авось ачей.

568. 25. бунчуковьий товарпщь -- офіцер
штабовий. оф. гвардійекий.

60, 17. опущ з- пуще, гірше (31,б).
2. потеря страта. -- 3. поль моють

логи миють. -- 8. сраженіє талія, битва. -
23. колика -- колька. - 9 з д. разоренів с- руїна,

     
   

 

м зе дали

 

 

   
    

  

  

знищене, шкода. -- 2 л. шкафть шафа. - з д.
баночка -2 баньочка, слоїчок, фаяшочка. -- 2 а д. ,
5 о і

почитай, почти майже. - ужинать |
-- 348, 2. 330, енаружи мазать оо зверху маєтити. ;
- ад щашка шахи.

вану стягну. 1 з д. станція  

 

  

чакватирований, заїзжийй
9). -- Фа д, позор'ь «є ганьба, публіка.
рньй любовний.

друга. З . коренити лаяти, ганьбити.
280, б'з д, спроворить -- добути, зладити.
281, 1. палічча палиці, ломаче: цур палічча

щ-там ло лиха! -- 16. машермерь (франц. та спеге
таете) «з (моя) дорога мама. - 5 а д. коверкаютьсз
лерекручують.

248,24, кадитка зз фіртка.
54, 3. дубьемь - дубиною. києм. - б. єму»

щать. смучать баламутити.
285, 8 з д. разпатякался з- роабазїкав ся.

розбалакався.
38ї, 1. навреть -- набреше, - 2. вздорь

дурниця. бредня. - 18. проведешь едеш, оду-
риш. - 13.4. потяг до лясуз» утік, забрав ся.

256, 15. преественниії -з надзвичайний.
49, 14пощечина удар по лици, позаушиик.

- ад. болтунья -
сварити: сгора євар.

    

  

   

 

  

  

  



-бп-

 

М. вотчина -- дідівщина, батьківшина
(родовий маєток земельний, особливо. великий). 13   

 

  
   

поданино -- справді, дійсно. 12. сквореціь
пак. 18. усердіє щирієть, ревність. - 19. око-
шко вікойце. - 93. разинутіій розгворентй,
роззивлений. "

991, 3.вьрно напроказиль --певне накоїв,
наброїв.

909, 20. сахарь «з цукор». - 22 уродь
вирід, впродок. потвора.

293,18. прудть -- стан, сажанка, ставище
Дія третя. 294, 9. вр разсужденіп реставрацій

що до реставрації, в справі р. - 10. Карлисти --
прихильники дон Карльоса, другого єпна короля Ка
роля ТУ., претендентадогісланьского трону, в війні до-
мовій з рр. 1883-1839. -- 13. Алі паша могучий па-
ша турецклй, котрийв рр. 1807--1822 утворив собі в Аль-
банії, Епирі 1 Тесеалії незавнепмудержаву, але вкінції
мусів піддати ся султанови і був замордований. (Хро-
нольогія у Квітки не схолить ся!) - 14. Христиноси
-- прихильники гіспаньскої королевиї регенткиМарії
Христини в війні против дон Карльоса, котрий хотів
їй відобратитрон.

205, 9. равноввсів -- рівновага, -- 19. впо-
тадіь -- до речи, до діла, до ладу. -- 14. коммеї
ческій торговельний. - 7 з д. подшучивать -
підсьміювати ся. - 5 з д. вчорвать розгиївати,
розлютити.

296,9. поввренньй
трохи більше як гектар. --

дрібний(6, 8).
298,2. предварить -- упередити. - родетвен-

никть -- родич, кревняк, свояк. - 7. наружноєсть -
поверховність (272. 90). - П. випмательно -- уваж-

 

 

  
  

  

 

 

  

  

   десятина
здвльньй з

 

  
   

        

 

мо. 7- б з д. прелесть «- розкіш.
299, 1. на лицо особисто, в дійсности.

0. упрочить чити, утвердити. --
1ї. шаткость -- хиткість, б з д. приступь з
початок, вступ.

  

301, б з д. прогуанваютея «з прохолжують
ся 7, Т з до.

302, ЇХ. пепортить«з попсувати. - б я дов

 

бочечки качалисі, оз колисали ся на гойданції.

 



зго

  

303,4.
оден в своїм ролі, от

енпкет -- сьвятий птах давних Єгиптян,
кевзагалі щось незвичайне і є-

лине в сроїм роз Невскій проспекть-- пиш-
на уацця нал рікою Невою. 14. кондптерская

щукорня. -- продолженіє впредь 2- дальше
де.

  
   

  

304. 8. по отчеєтву по батьку. - ямщикь
-- фірман, почтиліон. -- Чад уважительний -- гід-
ний уваги. - шляпа капелюх.

305, 4. творогіь сир. - 9. циплята ку-
рята. - Ії. поддинкь -- полуденок, підвечірок. -
Іза. тре сюперб'ь (фр. їгез хирегре) ке пишний.

306, 14 пуркуа (фр. роштепої) чому, длячого,
ЗИ, 10. утка качка. -- насідка квочка.
ву земе дю флер'ь (Фр. Удпо аїшег Пи Пецгз)

 

  

 

 

  
  

 

    
- ви любите цьвіти, - 21. ресте юнь пе псп (фр.

техтег шп рек їсі) зієтаньте трохп ту експре
(фр. ехрийч) -- навмпсне, нарочно. з домонь     шер'(фр. шоп спег) мій дорогий.

308, 6 з д. нечто хиба.
300, 5. нравитесь -- подобаєте ся. - б. на от-

рьзь на чисто, цілком. - 8. пекренность з
щирість. -- 9 з д. оро лякав ся, стратив
відвагу.

10, З юнь пе аму комса? (фр. ца реп
ато? сопіте са?) 2 трошки любови? як се? - Т ад.
комь се жоли (фр. соте се |оії) як се гарно. --
1 домонть пароль (фр. замісць та рагоїє) є- моє
слово.

зп,

 

   

   
 

 

віддалене. - 18. гадоєть

 

разстоянів   

 

 

ща погань, - апрапо (фр. ргороз) «2 при сїй нагоді,
ага щб я мав (мала) казати. -- 1. пмажине (франц.
ітакіпел) предетавте(уявіть) соб

312, 2. предосудительно соромно. -- 7.  
  моншерперь (Фр. топ спег ріге) (

батько. -- 14. наблюдать -- пальнувати.
ЗІЗ. 2. разочтєть обчислить.
14, П. вь обморокь падать мліти.

315, 5. плетень -- пліт. -- б. отпереть ка-
отворпти фіртку (283, 24). -- 10. куєть

іл) дорогий

  

  

аптк
   корч. зад убвждать -- переконувати, намовляти.
316. Й. пзворачиваться викручовати ся.

вимовляти ся. - 15. прьгнуть екочити.

 

тоєчель зо уважав. мав. - 15. уммевль

 



вт 
- бі

-- намір, думка. -- 22. сговорпвать -- замовляти,
заручати; сговорт змовини, заручини. 9 з д.
груститі -- сумовати.

ЗІБ, 1. блюдо
вий.

319, 4 зазменьй - запрошуючий.
Дія четверта. 320, 9. вістимо

--

звістно.
331, 17. патрають

--

патрошать, справляюті.
322, З з дже ву засюрт (фр. б хопх ачзито)

запевняю тебе. Задову конесе (фр. убив сот.
паїчнот) ти знаєш.

323, 6. Ме кескесе (фр. таїв цще се це є'очі)
та щб-ж бо се знов.

|

9. сет-егаль (фр. се! биаі)
се зарівно, всьо одно. -- 13. паряжаться

«з

при-
бпрати ся, строїтися.

324, 1. Жовупри (фр. Їє хопртіо)

--

прошутебе.
-- З упрямиться

--

оппрати ся. -- 9. анфень(фр.
сп п) «з вкінци. -- уйти, уходить -- втечю, втікати.
- З з

до

ву вере (фр. убия хеггод) -- вп побачите,
325, 8. Пле тре боку агреабль, пле бонт,

(фр. йоезсошех Реацебир акгоабіє, ЇЇ схб Роп) -- він
е-дуже приємний, він добрий.

5, 3. Ожурдви па занкорь а дементь(фр.

 

, страва. -- ад.

 

полумпє
  вої

  
  
     

   

     
  
   

 

  
аміошиіїриї раз єпсоге єї Фотаїп)

--

нпнї ще ні а зав-тра. -- 16. емабль(Фр. аїтабіє)

--

мала. - ба д
шеканіє -- шукане, заходи. -- 2 з д. Боку (фр. Бе

 

апеоир)
моя красна.

327, 1. жоли офисье(фр. Доїї ойісїек)

«з

гарний

багато. - 1 з д. мабель (фр. ша Бейе) з

   
офіцир. -- 2. мосье ле капитанс (фр. топзісшІссарікате) -с пане капітане, --15. останопи! зу-пинити, переймити -- 19.

же

дире (фр. іє4 я
скажу.

328, 6. шпнеля «з плащ(з рукавами). --
ряжка

УЗ

кашкет. - 12. юнкерт

--

панич, --
ревоар'ь (фр. йгеуоїг) -- до побаченя.

380, 4 а д. юлить

--

крутити ся, вертіти ся.
332, 19. сударьшня

--

пані, добродійка.
333, З з д. сорванець -- паливода, урвитель,

шибенні
334,

6.

лпхо -- хватеко, жваво. -- 16. фофант
-- дурень, бовван. - 23, проказпть

--

броїти, фіглі
етроїти. (201,3).

  
  
   

  

  

ТВОРИ Квітки,П. з



 

-мео

335,19. проворне -- швилше, - 20. горипца
ще сьвітлпця, кімната.

335, 5. капелюшечни й, капельньй зх мале-
сенький. - 1 а д. булавка шпилька,

387,6. пожаловать 117,8.--14 потушить
-- погасити. -- 5 3 д. впсьлица шибенпця.

дюжина тугпн. - платье -- одежа,
25. странно -- дивно(261, 10).

9, 10, подражать -- наслідувати, робити так

   

   

 

   

  

 

се девине (фр. У'аї дехіпв) -ядогадалаєь.
же ву фелисптте (фр. Їе хопе Гейсіте)

поздороваяю вас.
3. ма фпль (фр. та Те) мою (евою)

  

  

доньку.
313, 8. убиток

бад польс

 

шкода, втрата, видаток. --
їй (танець) -- польонес.

 

1. Сватаньня на Гончарівці.

Дія перша.345
вільного влиштяку. -
бусурмен, єретик.

). 9. кателик католик (у православних
рраїнців зневажлива назва). 29. кабаччик з-

шинкар (в авичайнім шинку, кабації, не в вольній).
347, 10 з д. правленив -- управа, уряд.
348, 1 з до хороми будинки (17, 18),
349, 9 з д. жоден кождий.
350, 6. про-бі -- про-Біг!-- М. права середа
й день по великоднп, рахманьский великдені,
,2 зд потурати 160, 6 з д.
З з д., Кирсон -- Херсон, місто в херсонь-

скій губернії над долїшним Дніпром.
33, б. руб рубель (2, корон). - гривня «з

коци на продаж робити.
4, 14. палатський -- належачий до пал

удебної с. 6. до суду окружного, казенної
япрекції скарбу), -- скубент урядняк що екубе
Ке- 6. хабарі бере, кубаняр). -- 17. бешкет- 19

355. 19. скверно погано. - 18 обіадчик
кінний стражник скарбовий.

356, 13. кепа 50 копійок (179, а д.). - золотий
з срібний 15-копійковийгріш. -- 14 пятак оо мідяний

з. вод|ь|на корчма з правом
- бузовір чоловік без віри,   

  
       

   

  

 

  
 

 

191,Ззд/ - 9. коцарювати
   

    
   

  
   

  
   

  

   



ие роси рем

  кавал  або ерібший З-копійковий гріш. --
ордер, стяжка ордерова.

398, 1. мойка

--

місце де миюті, оречу вовну.23 90. бецман

--

байтала, -- 10 а д. непроспиен:ний с- безперестанший (що пе просппляє ся).359, 13. доварипти -- доковати, скувати. -- ча-шля -- ековорода, пательня. - З

а

до що нужди -яка в тім біда.
360, 11. ні подушних ні десятських ні хво-нарипх оз ві податку від душі (поголовного) ні надесятникані лїхтарняного. - 19. патякатп -- 285, 5. безуметвовати-- бути дурним,без розуму.361, 9 а д. полиняти -- стратити свою барву,екнути, зблякуватт

3. 7. рябий -- пестрий, сорокатий.364, 19. ляпанець -- ляпає, п
зл. навряд -з

30, 9,
365, 14. облианя піймають нічим, хибасоромом, пійдуть (не дістануть нічого, лише обли-жуть ся). - 15. колушати -- лупати, довбати. -- 16.ковпряти --

довбати.
366, 7. потовиити ся

--

втиснути ся.68. 1пожалуй -- 64, 20. -- 15. протурптипрогнати, загнати |З1, б з д.).
309. 17. рубанець -- поліно.грубо ямелена мука, -- ЗА. приво
312. 24. пробпшака -- розбишака.

3, 4 супостат -- ворог, противник.
Дія друга, 374. Скорик говорить як впелуженийжовняр мішаноюмосковеко- рускою мовою. перікручу-ючи дуже часто московекі слова.

34. алії (ал, роес.)

--

чи, або, хиба (230, 11),11,21. палкб м(росе.) - полком. --бад.заводбрика, - куб (росе.)

--

алембик, котел до лести-

врпя
 

    

 

  
 

  

    
 

 

 

ник. оо б

  

  

  

  

 

   

 

   

Ю. дерть з
19. 

  

 

   

 

  

 

аговіти лієля мяєниць зачати по-стити, -- 4. одпуєк

-
-

урльог, -- 5. палявий(зам.шольовий) -- жогняр при лінії. - нехвалит -- інва-
лід. -- б. чистую(палучіл) -- повну відставку л
і --

8.

гадов (росе.) годів, років, літ. -- 9хенький (роес. махонькій)

«з

маленький.
аткупщіка на застагу (рос
рогачку.

 

      
до

«У задо арендаря на

 

   З а до нагало (на голо) 2 веї загалом,

 



біб о

 

  мново (умнаго, росе.) розумного. --
епрашуй (росс.) з питай, домагай ся. -- б з д. аб-
накповенно (росе. обьікновенно) авичайно.

0, 4. пєшта (нешто, росс.) хиба 5. при-
глянулає(росс.) з сподобала ся, впала в око, --
1. не амилив ся знемилив ся, став немплих
13 дзазнобушка (росс.) з- коханочка, любка.

догорюшкоо горечко, лишеньк
п. одчитаю (росе.) відшепчу, відмовлю.

9 з д. досужно (р) - є чає вільний. -- З я д.
ятка.

3. авось (р.) -- ачей, може.

   
    

    

 

  

 

  
    
338, 13. цьвяхованилй цьвяхами вибиваний,

взагалі: оздоє ий. -- 17. ганчірка лах. с 92
підтичка -- латка.

 

14. Хватальний квартальний (комісар
частковий). -- 6 з д. верства верстовий стови.

доханьки мняти дармувати, пустовати.
393,1. Макотрус Маковеїв (1. ст. ст. серпня).

- Й. заплющий -- запиваючий ся. - 19. худий с-
лпхпй, злий(5, 10 з д.).

5 зд. невіглас, н

дурень, ідіог.
. 16. зелла зз єчез, пропав. -- 20, пристя

ний з- орчиковий (припряжений кінь) - Ка д. по-
еупити ея захмурити ся.

Дія третя. 403, З а д. змороковати «- змірку-
вати, виміркувати. видумати.

404. заплющити ся
нагарбати нагромадити, на
дити -- розважити.

405, 12. пароль «з в войекуна варті слово, по
котрім пізнає ся свого, - 18. темпо міра часу(пі
сля котрої н. пр. марш відбуває ся). - 23. адретіру-
ємо ся зе уступимо, звернемося назад. - 24. мара-
дьори, мародери овнярі, щов війні, відставши
від армії, жлють з грабежи.

406. господство унажа з- панство вна-

 

    
 

  

іголос «з несьвілущий.   

   

 

  зажмурити очи. --
зпрати. -- 10. роава-

   

    

  
                                        

 

401. 12. пороша сьвіжий сніг. -- 4 а д. за-
кандаюбилаєь загнула ся як гачок.

408, 8. кой-што(кое-что, р.) -- дещо. щось. --
19, порочитп ганити, напастовати. -- З з д. вал

валовина, груба пряжа.

 

 



- Мо

 

на
то ряд
бмо.

 

409, 2. фаїгелімай жовпяр в ряді(г
граю етоячий, котрий імає уважати, аби ресі
ішог рівно. - З. надомно -- надобно, поті
7. па-троєча (р.) три рази.

40, 28. папраслина (р.) -- напасть. - 9 з д.
колонновожатий (р.) - офіцир. котрий проводить
кольоннї(відділови) жовнярів.

412, 2Ї. мот (р.) -- марнотравець. -- З я д. по-
шутпть пожартувати.

44, 9 з д. настоящій (р.)
зд. сікурє (зам ре) -- підмога. --
(р «з багнет.

415, З з д. пальож(р. пошеєть, зараза.
46, 16. (віздор пореш (р.) лурвиці плетеш.

- здо ослончик, ослін з коротка рухома лавка.
столець, звичайнонакриті (ослонені) килимом.

47, 5. пугать ся (р. лякати ся. - 19. по-
четний знак -- почестна відзнака. - 16. еволю-
ція (розвій). рух, екзецпрка, маневри. -- 90. водян-

   
 

 

  

правдиний. -- З
о а донтик   

 

  
  

   

  

  

чик збанок па воду. -- 34. аванпоєт -- передова
сторожа, варта. - 8 8 д. плюх-- Се не є нілке фран-
цуске слово і не значить нічого, - 9 з д. шевслі-
нуться (р.) - рухати єи.

318. 4. рябіти мигіїти, червоніти, мішати ся
(54, 3). -- диковпна диво, ливовище. -- 1 8 д.
ефтот, етот (9ТОТЬ) сей.

9, 7. цьлковий карбованець. рубель.
431, 5 з д оченно -- очень (р.), луже. -- її з д.

трусить бояти ся (252, 29),
422, 10 з д. брусуйте їжте.
423. 10 з д. куликати (р.) запивати.

5, М адфуктель патик, кий, бук(
ат, 1. шкурат -- кусник шкіри, кора.

   

  

 

  еїної.   
   

ТУ. Щира любов.

Матеріяли: Окрімматеріялів вже поданих і для
веїх драматичних творів Квітки спільних 1-4 ще б)
Южний Ру Зборник, наданіс Амвросія Метлин-
скаго. Харкові» 1348.

ї 9. 17. плямка зз клямка
запдень злидар. злиденуик, бі-

лак. -- 23 до приказний 106, 16.

   

  
  



 

- бів з

з. протурити - 177. 26 - 0. кснну з

  пана ро
436, 13. машечка душка, любка. (В впланю

стровокогостоїть: дочечко. а 133, 18 шправда" замісць
звістимо".) -- варена варена горілка медом, ва-
ренуха. - д. Бепдерів Бендерп місто над Дні-
стром в Бесарабії, колись єпльша кріпоєть турецка.

обута Россіянами в році 1806.
439, 9. колловатп (р.) - чарувати. -- 15. ча-

кловати чарувати. -- Ї з л. затушкуватп
затушовати, затахлювати.

З, 10 з д. резонт 51,20. з до унп-
вати (р.) тратити відвагу, смутити ся.

ЩО. з. розспльні -2 (судові) післацці. -- 21.
посмльнге післанці. - 10 з л. коллунл оз час
рівнок. - 9 д. кандаль кайдани.

443. 13. несбьточний неможливий. -- 1б.
разптельно -- пильно, ревно. - 10 з д. зазорньй
- наганний, сороминй. - "адсалфетка-- серветка,

Дія друга. 448. 7 а дорьже рідше,
149, ІЗ. пьтать -- вппитувати на муках. мучити

(щоби лопитати ся) - з л. отерочка -- проволокі
450, 2 убпрайте ся -- забпрайте ся. -- 4. во-

покита Тяганпна. й 2. прекратить
закінчити, конець зробити.

451, 17. нрав-- влача, натура -- б а до тор-
чать сторчати. стреміти. -- 3 д. чуфариться
чухрати ся ЇЇ

      

    

  

   

  

  

 

  

 

 

  

   

  

1.передряга «с трівога, неспокій.
розрішать «2 авільняти, позваляти

собі. -- усердіє --щирість, дбалість (200, 18), -- 10
з до повальний обмект загальне (поголовне)
лоходженє, слідетво.

458, 11, показанів з
б

замішан

 

  
5 з д. - 19. ослу-  

   

  

 

орі -2досьвіта.
) Ся розмова п на сценї вп-

пускає ся. (Приміткав перішім впланю (автора?і в рпо
даню Островекого.) з

Чбв 9. вонлати «з всаджали, ветромаяти.
466. 9, не досаду й -- не гиївай ся, пе сердь с
«бракь зшлюб. -- 16. еостояніє зз 2

  

 

     

      

  



  

  б
рації.

46, 17. препятетвіє перешкода.
Дія четверта. 475. 19. брат первих 2 двою-

родний, брат (стриєчитй, вуєчний, тіточний).
зжане зз весїльні гості

383, 7. прибавити додати.
- Дія пята. 487. 10 з допідрядити ся вибрати ся.
491, 3. ковернищя -- та що робить коор.

4 коцарка -- та що робить коци (
493, 2. отищуз» відшукаю.

, 20. нерезонно -- без рації, не маючи

 

   

    

о



 

б) ДОПОВНЕНЯ.

А. ЛИСТИ ДО ЛЮБЕЗНИХ ЗЕМЛЯКІВ.

Знаючи, як Би, земляки мої любезні, любите чи-
тати або елухати, хто вам чита розумну кипжку, і пе-
ренімати усе лобре, і бачачи, що мало вам трапляєть-
ся таких книжок, бо на усяку книжку треба грошей,

 

  

  
та із грішми не дотовий ся їх купити: От я доложив

бо без нього не треба нічого
е.

 ся нашому началетву -
робити, хоч-би ти і думав, що воно дуже гаразд й;

Отже-то началетво і подозволило мені обо ви
ває писати, та усе по нашому, щоб усякомурозумно
було і щоб ви Усе до слова розібрали, не толкуючи
його по своєму. Так слухайте ж мене і казенніі пан-
ські і усякий народ: нехай хто письменний вам чита,
а ви слухайте: і коли що до діла скаж
ласкаві. перенімайте і робіте так. як тут вам совітуєт
ся, та знайте: як-би що-небудь не до діла списав або
не до добра вас навчав, так бп мені не подозволило
началетво: бо як батько за дітьми, так воно догляда.

щобваму! ло добре жити.

     

  

 

  

 

 

Земляк ваш.

Поперед усього роаберім, щі то означа: той ка-
зенний, той панський, той обиватель, той економиче-
ський? Се, люде добрі, коли хочете знати, се усе суть
єлино. Царство наше таке велике, що її нема його біл-
шого. На усі чотирі сторони, скілкі тисячів верстов
воно сягнуло, так що і росказати трудно! А у такім
великім царстві, скілкі є усякого народу? Тут вже не
тисячами їх треба лічити, а мпллийонами. Чи зна хто,
що то оанача мпалийов? Ось що: налічи чого небудь

Матеріяли: 1) Видан
іоганедна.
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тисячу, що у тисячі десятьсот, отто й тисяча: та таких
лисячів налічи тисичу тисячів, оттогді буде мпалийом.
Тілкі подумати можно, та й то це зовеїм додумаєшся.
щбто милатйон людей: та таких миланйонів у нашому
царстві є білш чим пятьдесят А що? трохи народу
Треба ж їм порядок дати, треба кожного защитити.
Ось дай сьогоі Є губерниї, от як і наша Харківська.
щоі юній народууспїкого білш мпллийона, женським
полом.

Що-ж би то, як-би увесь сей народта під одним
порядком був? Чи вправив ся б хто скоро? Чи можноб
було усякому як-раз защиту дати? Коли посварплись
меж собою, то чи вспів би один чоловік їх розібрати.
розсудити? Там Михайло з Мі б при:
мером кажучи: там Данилівції з Деркачівцями об ско-
тииї: там Люботинці з Гіївцями о 1 там Богоду-
ховці з Сіннянцями об тім, там таки з такими об дру-
гім, та й Господи! Кудп-ж тут одному началишку
управити ся і усякому суд дати? Оттим-то уєяка г,
бернпя розписана на уїздп: а ще люди по уїз

розписані що
Своєму сорту, і усе особе, Войскові обивателі, еконо-
зпічеські, казенні крестянт, виморочні. поміщиячі, іль-
готні, отетавні салдати і усякий який є народ, усі
розписані по своєму чину і усякому сорту: у усякому
селі і слободі свої началники, а над нимсудящі
ї командіри у уїадному городі. а над тими уї
у губернському городі, а над всїмп їмп є Губернатор,
Та ще ї генерал-губернатор.

Панські ж люди, щозовуть ся і покнигам пи-
шуть ся ,поміщиччі крестяни", так тими завідуют
управляютьсяі порядок дають сами пани, усякуєвоїй
державі. Як над казенними справник або становий
порядкує, об подушнім і усякім зборі хлопоче, роботи
загадує і усякий порядок дає, так над своїм поддан-
ним усяк поміщик убиваєть- ся, подушне розпреділя.
порядок дає і защища їх від усяких обид чи по сусід
ству. чи від чого то було: некрут дає посвоїй
волі, кого і скілкі слідує, і усяке таке, як є у євовму
госполарстві. За-те вони повинні поміщику своєму
тюбити, слухати його у усякім ділі і як отці і начал-
ника почитовати; а через те облегчениє є началетву :
ве їм нема хлопот прямо з мужиками, прямо пишуть

 

  

   

 

 

  

  

  

  

  

    
у олободах та у селах живуть. так ті

 

 

 

   
  

  

  

     
 

    



 

20 пана, що от-тоі то треба зробити, стілкі підвід під
воєнну команду вислати, оттаку дорогу або міст спра-
вити; от поміщик і розпорядить ся, щоб не у тягость
було людям і з порядком зроблено.

Оттак і ійде усе гаразд. Нема ніякої замішки
усяк над своїми розпоряжа і усе ійде єправноі нікому
не тако і ніхто не зобцжден, Усім на-рівно, тілкі для
порядку по розним сппекам ійдуть і щоб не замішати
ся. так різно зовуть ся. Оттак як і увійську: то зовуть
я уланп, то гусари, то піхотні, і пад усякими є свій
началник, а усе на-росио, усе салдати; хоч усякомує
своя робота, а усе ло одного діла доходить ся.

Ж усьому сьому народові, хоч салдатам, хоч му-
якого сорту, і кущцям і панам і судящим

усім, хто к у нашому царстві. одна голова, один
началішк. один Государ наш, Імператор Николай Па-
влович, нехай лого Бог, для нашого і дітей і унучат
наших щаєтьтя. довго на сьвіті продержить у щастьті
Ту здорові! Як Бог на небесах, так Він у ває на земаї!
Іщб то? Як отець мплосердний! Таки словноякбатько
у єїмі вбиваєть-с за усіма. щоб усім
було порівиочи роботичи достатку. і щоб ніхто з його
дїтей ні жодного не зобидив: так Він, Його Імператор-
скоє Величестьо, ніч і день трудить ся, над усім до-
гляда, началників поставля усюди і яко мога повеліва
і указп поспла, щоб усюлп була правда. щоб ніхто но
сьмів нікого і нічим іаобпдити: а колп є обижденний,
обороншти пого, защитити, і усюди-усюди повеліва до-
гаядати, щоб усе порядку. Йому, нашому Ца-
рюї Отцю, усі мп рівнісінькі, усі Йому як діти, Як
Бог мплосердний поспла нам Її жпань і сьвіт і хліб
насущипі, так ї Цар нашмплосерлнийоб тім усе і дума,
щоб нам, Його вірноподданнихм, було усе добре Ї єпо-
койно! ї

Коли ж вп отее слухаючи спдите, то зараз у-
станьте, перехрестітест, поклонітесь і помолітесь За
нашого доброго і великого Государиі шилно молітесь
за Нього у ранці і у вечері. і згадай, що ти ніч спав
добре і устав собі як треба, а Він, Його Величество,
над полусьвітом Государ. Чи аволив же почивати сю
іч ЖОТ Трохи, хлюпочучи та тбпраючи ся та придуму-
чі, яко бп тобі ї усякому чоловіку у Його царстві
ж добре і спокійно жити і щоб одпн другого не
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   зміг ізобидити. Моди ся за Цари і після трап
Його трудамп і Його оберегательством ти собі живен
хазяїном, ніхто тобі не мішає заро по у тебе
твого не відніме, бо є куди і іти ей і за-
щиту получити, дякуючи добримі розсудантимначал
шикам, від Неого-ж постановленим. Уєе, усе, що є
в тебе, що придбав. що заробляєш, що ябереш.. усе
-о через Нього, через Мого тобі защиту і через Його
труди і догляданьня, щоб нам усїм було добро. ||

І що то: не тілуі у церкві. як почитують Його
Велике Імя, та і завсегда моли ся за Царя. Так Бог
у сьвятому Своєму писано повеліва. Учиі дітей срому
ї пезнающогонавчи і розтолкуй, то і Бог благословить.
тебе у-во веїм, що ти так по правді робиш.

  

    

   

  

 

 

Ви ж думаєте, що тілкі усього і треба, щоб мо-
лити ся за Царя? Б, ні. Треба усикому те робити.
що закон повеліва. Не буде ніхто нічого робитипї у
чім помагати, щб-ж з того буде? Замішателетво, не-
порядки. Подивіте си: усяк-усяк чоловік, хто живе па
ській, усяк трудить ся, усяк сполня сьвятий закон,
що Пар повеліва, Відкиля наші перві началипкиі наїз
жали | тепер є? Усе но а наших місць. Покине | ха-
звяйство і господарство євоє, а інший і сїмю, та по
Царському указу і повелінию їде з-далека і служить
тут. Воєнні і генерали і ахвицери і усяк салдат,тілкі
прийде Царьекий указ, як-раз зібрались і пішли.
куанож? на гриницю, боропити нає від неприятеля,
який осьмілить ся щоб на мас піднятись: от і ійдуть,
і не знають, хто з них жив вернеть-ся, а ійдуть бодрю
і весело, ще і пісеньок епіваютьі ні об чім не журять
ся. бо знають, що сьвятий закон сполняють, слухаючи.
Шарьекого указу: і що ійдуть защищати віру сьвату
і православних християн, так Пому не страшно і вбп-
тому бути. бо він є мученик, пострадав за віру сьвя-
тую християнську.

Оттак і нам, земляки мої любезні. троба усякому
сов діло робити. Мипе салдати. мп но воєнті. так нам
троба їм спомогу даті. Як же то! -- Оср-як

Салдату Треба, Хоч у шоході хоч она кватері.
лреба і мунлер і усика одежа і харч. А є

 

 

  
 

   

 

  

 

    
 

 

 

  

  

 

  
 

 



  

   у нашому славному царстві! А скілкі їх треба екріав
по гряниці? І против Турків і против Черкеєів, і до
Німців треба, і у Сибірі треба, боскрізь наша трянтця
хоч і зампрениє, хоч наших і боять ся у
треба. щоб військостоялона поготові по-биля гряниції,
та ще щоб немала і спла! Треба-ж і золягти і яббути
і прокормити, треба і коней і оружжа і шаблі і пушки
ічого там не треба! Се-ж на військо цо гриниції апо
губерниям, а по уїздам скілкі началників, судящих
Казав я вам, що один началник не зможе розпорядку
дати, один будьдя не може усіх розсудити: то І треба,
щоб для усякого народу був началник і щоб не один

1 був: бо коли тебе однім суді ізобидють, то
можно жаловати ся у висчий Суд. що зоветь-ся

палатою, у губерниї. Скілкі-ж таких судів? І усі до-
глядають, щоб усюди була правда! Треба- і судящим

лованьня. треба суди протопити. треба їм і сьвітла
і чломало чого! А караблі построїтп? А що карабель
построїти, то усе на-рівно, що і цілий город. А на ка-
раблях те-ж військо, щоб і па землі. і те їм усе треба,
що ітим! Та чи мало такого, що треба содержати!
Усякі училища, усякі казенні хороми погородампо-
строїти, малих діточок, сиріток вигодувати, до науки,
дорозуму довести, та таки на усе, на усе треба казни!

Отже то: як ми живемо мов у Бога за дверми
і не знаємо ніякого лиха, не боїмо ся за своїми сал:

ушкамп ні з землі ні з моря ніякого неприятеля
спимо собі у ночі без страху, щоб харцпап -- як ко
лись бувало у старовпну, не за нашої памяти -- нас
не обідрали: ходимо по дорогам, Бог зна як далеко.
з хуроюі не боїмось ніяких злодіяк і розбойників, бо
їх усюди попереводили наші началники: ве думаємо,
щої хто наше Сіно покосив, наш хліб або скотину відо
няв, нашу хату спалив, бо 6 на се судящі, вови за-
іщитять і по правді зроблють: колії ж, кажу, мені так
гаразд, що я не боюсьнічогісїнько: то треба-ж і мені
чим-небудь прислужити ся. царьский указ сполнити
і поміч по єплам дати.

А чиможе за таку милость, не то щоб віддяко-
ватп. а щоб хоч мало-мало прислужитись? Осв-чим,
і не тажним іне против спли нашої. Будем зноспти те,
що ї Бог повеліва і закон приказує ї по самій щирій
правді воно слідуєть. Будем, кажу, зносити потроху

 

 

 

  
   

 

 

     

 

 

   
    

  
 

  

    
  

   

 

   

  
 

 

  

   

   

 

   

   



від своїх заробіткії, по чім там припада з душі, по
розклади. Чи велика-ж то сума з душі? Чи усю-
разом з тебе требують? Чи наглє требують"
Полічи, на скілкі ти у год при. хо сьвятого
і окілкі а тебе требуєтьсся? А скілкізж ти заробиш
воликами, шкапою -/ що в кого є, а щеі руками, хоч
ли і піший: чи з ціпом, ти з сокирою, чи у якій по-
елуаї? Аби-б не лежав. а то -- слава тобі Господи!
світ веллкий, народу багацько, роботипк усякому
нужний. Не лежи, кажу. беа діла не будеш і себе
пропитаємі у казну часточку знесещ.

Не усю-ж ралом требують. Об Семенічастку, та
об новому году другу. От тобі ї полегкость. Відробив
ся у полі за Літо: чи сам свій хлібець по благосло-
веншо Божому зпяв, чи заробляв те, от у тебе ік Се-
мену і є: розплачуй ся, не запускай, Тут впять не
лежи: сюдпотуди мотни ся, сокиркою порубай, ціпом
помахай, екотинкою пороби, от в тебе впять грошик
що собі зоставив, а що зніс останнє, от і квит! Скачи
козак на усї чотирі сторони і не бійсь нікого.

Не шаглозж а тебе і требують. Не тягнуть тебе,
щоб усі дав єрогоднядо копійки, Ні. Очпеть свій знос
від Семена до пущаньня па Полипівку, а там від но-
вого году ло Нвдокії: так -- слава тобі Господи!
скілкі тобі льготи? По маленькій часточці знось. то
і не стямиш ся, як виплатиші.

Хочешти царство небесне получити? Хочеш ти
у Бога милосердного милости получити? Невже-ж За-
раз усюхудобу віддаси на церков Божу. або старцям
роздаси? Ні. Що неділї несеш шажок на сьвічечку,
а другий у кошельок укпнути, і старцеві подаєшко:
пієчку, то тогді, то тогді. Се ж і для Господа Бога
так роблш, роби ж так і для Царя, Отця нашого і за-
щитаика: знось хоч по часточці, то сїї часточки та
ароблять тобі велике і усю подать з себе очшстиш.

Або ось-як я вам совітую: зробпоусяк сб
скринькуі забиі кришку на-глухо, а в кришці прорі:
лїрку. щоб тілкі пятак або цілковий проаїз: татілкі
що прийдеш до дому з грішми, щі Бог тобі дасть або
заробити або продати що, то з тих грошей розщитай,
скілкі тобі треба пропитатись на день, або на тиждень,
як у тебе робота ійде, то таку часточку заховай, а
останьні укпнь у ту скриньку, що я кажу. та й захо-

       

 

 

  

 

  
  

  

    

 

 

 

    

   

  

    

  

    
 

 

  



 

   

 

  зані бережненько, та вже жадним способом не
посьмій відтіля узяти вії одного шага; хоч позпл, сяк-
так перебий си, а но евмій відтіля нічого виняти: то
вже казенне: Хоч ти ще і ше зиїс, воно що в тебе, та
вже ти його обіщав у казну, і тратити його такпй-же
тріх, як би ти потратив те, що на церкву Божу обіщав.
По закону однаковієїнько за потрату церковної суми
і казенної.

Оттак відкладаючи. коли зібралось де-чого утій
серпньці. тогді вже подякуй Богу мплосердному, що
поміг тобі заробити, от і відбий тую екриньку Ї несп
до свого пачалетва і віддай. Та давай-же з розумом.

ува, щобезтолковий принесе, беатолковому
ріддаєть і без Толку гроші пропадають, якне записані
і Свидітелейнема. Тивідлавай при свидітелях, при ста-
риках, про чесних людях, та й озьмп зараз квиток, і коли
тут не буде кого письменноготобі прочитати, то біжи
мерщій до дяка або до попа або до якого письменного
у селі), нехайтобі прочита. Колибуде тамзаписановірно,
То дома заховай бережно, яко мога, щоб не пропало:
коли-ж буде яка хвалш у квитку, зараз обявляй на:
чалетву і хоч до справішка дійди, а докагуй свою
правду. не боячись нікого, і на евидітелей здавай ся.
Беаділипку. що тебе подумає обманути, так не мпнеть-
ся, а твоє не пропаде, з нього валіщуть. Коли нікому
тобі буле квитка дати, що ппеаря не буде, бери блрку
і свіп'аначок положп! і то діло добре ї праведне.

Зносі. зділай мплость. яко мога, і не запускай
у-лаль, Тобі лучче буде. Не думай: тамі там. зароблю.
стілкі і стілкі получу, тогді разомі віддам. Казали ж
нам батьки: ,нехай недобрий чоловік!" то й правда.
Не здарай ся на опісля. Бог зна, як ще твоє здоровя
буде та як ще заробиш і як ще гроші озьмеш: а не-
доїмка ійде, та й росту прибавля. Тут-же гляди, ще

раєш ся ма старі зібрати ся, а тут вже і нова по-
ловина настигне! От тобі вже у-двоє приходить ей
платити: вже тобі і єутужно! Та так як піде старе
з норим мішати ся. Та сгілкі наросте, що лихо та
й годі! Тут вже по неволі началетву треба тебе гра-
бовати, скотинку, що маєш, продавати та попол-
няти те, що твій нехай наробив, що, хоч був хазяїн,
булоі господарство, а тут зведеш ся ві насщо, через
те, що у время не зніс та запустив недоїмку.
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   ж тобі така біла, а пачале!

і нічого! Осі. послухай зишено, як воноє.
Примером екажемо, нехайбуде слобода Люботин.

Утій слободі, звісно, от етілкісто душ. З них. от потім
і потім узявійи, усього виходить на год 0т стілкі-то
рубаїв, нехай буде примером тисяча рублів. Отже се
Ї у казначействі, і у казенній палаті, 1 у єправника,
і у усякого началиика се записано, що з Люботина
треба у год зібрати тисячу ру!

Отопро єю тисячу, що треба зібрати, писано
у лепорті. ї до мпшиетра, що при самому Царері усею
казноюзавідуєі розход, по Государевууказу, держить,
дано знати, як і про Усї села. От миниетр. надіючись.
що усі справно анесуть, порядив чи сукно для салда-
тів чи правійонт для них чи порох, щоб від неприя-
теля відстрелювати ся, чи друге тех таке нужне. От
і предписує у Харків до началетва, щоб заплатили
оттакому рядчикові от стілкі рублів. Началетво кпну-
лось -- пемастілкі грошей: такіі такі села не знесли,
от і Люботинції не позноспли. ЩОтут робити? Мивистр
прогніваєть-ся ва наших началишків, думаючи, що не
старали ся зібрати, і грошей пе стає, Ї рядчик не по-
луча євого. Началетво гримне на справника, думаючи.
що він поблажку дає людямі балуєть їх і не вапекує.
Х справник собі нападе тоглї на голову, щоб як хоче,

ца щоб було зібрано.
Такот екілкі через твій нехай хлопіт збереть-от!

Ти думаєшсобі, невелика за тобою сума, пять рублів
або Що. Воно так, невелика сума: та без пяти рублів
і тисяча вже не тисяча: недостає пяти рублїв, треба
пополнити. А як-же твої пять рублів та другого, три
лього, десятого, що также запустили недоїмку та не
зностіат у время, так скілкі їх набереть-си! От і ряд-
чикам за поставку нема; салдатам правянту нема:
ахвицерам, генералам, судящим ожалованьня нема,
нестає, що не усі людії щпро А що
тогді буде? Який порядок у війську, на караблях. по
судах піде без грошей. що недостає через вашу пело-
їмку? А узна про таку справу Сам наш яєнійший Го-
судар? Чи се мале діло, що Мого прогніваєте? Що ми
ціедостойні і Його велике Їмпомянути, а ми, за усї
Його до нас мплости, що він як є істинний отець, як
за діточок своїх вбиваєть-ся і ніч і день трудоть ся,

 

є твоєму, думаєт.
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ло і мирно і спокойно: а ми за сеє усе жал-
куємозноспти дуже невелику часточку грошей, лінимо
ся лишній раз ціпом махнути, сокирою цюкнути або як
небудь лішниє поробити, заробити і знести подушне!
А бодаїтакий іне ловеть-ся правоєлавним християни.
ном, шо Божого закону не сполня. Бо слухайте:

Се пе від нас і не від кого стало, як від самого
Бога. Питали ся люди у Господа Бога, чо треба Ца-
реві платити подушне! так Він Сам. Своїми Сьвятими
словами так повелів: ,воздайте боже Богові. а кесареве
Кесареві." Косар ке все ровно озвача, що Цар: Госу-
дарІмператорі Кесар. Так бачите, як Господь повелів?
Та ще і те. Як сам Госполь на землі був. так прий-
шап з нього требовати подушне, бо думали, що він є
простий чоловік, як і ми грішні. От Апостоли і пита-
ють ся його, чи треба платити подушне? то Господь
повелів, що треба непремінно і. як не їмів грощей, то

ів Петру апостолу піймати рибу і у зябрах знай-
дені", сказав, ,гроші, то й заплати і за мене ї за себе.

Отовоно і виходить, що на се Божий закон.
А хто Божого закону не сполня, тойє грішник. Нехай
нас Бог усїх сохранить від такогоі від усякого гріха.
Як у церкву зносимопо-троху, та й содержимо церкву,
щой починку можно зробити і усяке нове украшени
так треба і у казну зносити. щоб нії у чім не було
недостачі. Тоглї сполнимо сьвятий закон. воздамо
обоже, Богові. а кесареве Кесаревіх.

Та і не лумайте ж. люди добрі. щоб тілкі що
там з душі. Ні.

пці, ка

єтий народ платив у казну
Не тілкі ви. платють. опріч усіх, платютьі ку
платютьі госпола, і пани, і усяк, хто є у якому чину
ї воєнні, і штатські,і универеитетські,і судящі, ї земле-
мірп. ї кааначеї і усякийгенералі граф і князь, хоч-
бп у якому хто чині ні був, усяк платить, бо закону
Божогоне можнонікомуперемінити. Дадуть хоч якому.
пану великому чин. кавалерію, або Хоч і жалованьня
у срок видадуть великому і малому, до поеліднього.
то тут-же у казну озьмуть, екілкі з кого приходить ся,
то Бог повелів. щоб воздавали боже Богові а царське
Пареві.

Отепми-то небагацькими зо всякого рублями, та
до купи їх зібравши, от і є сума чимала. Слава тобі
Господи! Є чим содержати і військо і караблі, можно
пе пустити неприятеля до нає і а землі і з моря. Є

щоб усім
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чимі судиі началників наших єодержати, що боронять
усикого од обпд і порялок дають. Живемо, хвалячи Бога

Інший мочне розсуждати: як-би, каже, я був
одинок чоловік, то і споміг ся б платити: а то за ба-
тато платити: батько старпй, діт малі, брат помер.
Гусе таке стане казати, що люто сутужнойому. На-
говорить багацько. А як-би тим часом, поки росказує,
та він би махав ціпом або що-небудь робив, то усе б
заробляв, усе б копійчина перепалала. Язикомнебагато
нароблиг ї заробии.

Роскажу вам приповісті.
пив пан діда до пасіки. Виставив дід
тля куреника свого, і бєть-ся 0б поли

руками і каже: ,оттакого в мене діла, такого діла, що
не знаю, як і управитись! Ог і спдить до обід і жу-
рить ся, що якого-то в нього діла багато: і бджолу
годувати, і уліки випалювати, та чи мало чого! От
принесуть йому літп обілати: він пообіда, спочив,
і"впять сяде Ї прийметь-ея зкуритись, що якого-то
в нього діла багацько; та так і прожурить ся до ночі
ї ляговигь ся спати і бджіл не погодовавши і за па-
лїньня уліків іне приймав ся. Та так і завтра,і після
завтра, і по усяк день. знай тілкі що журтть ся, що
діла багато, а не приймаєті-ся його відробити.

Вже й половина літечка. Наїхав пан до паєїки:
»Пугу, діду!" - Пугу, пане! -- ,Чи багато в насроїв?-

-- Та де вам, добродію, до роїв!
а, такого діла. що не знаю, за що У

Кинувсь пан уліки обглядати.. Батечки!
колодка пропала, інша ізматчилась, У іньшій хочі
ройок, так від недогляду полетів до добрих людей.

Достало ся ж тому пасічникові, що так добре
логаядів, щоділа, казав, багацько було, а самне робив
його а тілкі журив ся об ділі

Отеюю приповість треба усякому тямити, і не
забувати того, що менш говори а біли роби, то ї при-
дбаєш стілкі, що і оплатлшза усі душі, і про свою
душу ще зостанеть-ся що-небуль. Розщитуй тілкі добре:
за яку роботу лучче улятись, чи до якого хазяїна при-
стати, щоб неізобпднг, і куди заробіток повернути: пу
ще молись Богу, щоб Господь мплосердний поміг тоб
еполнити сьвитий закон. та сам старай ся, трудись, то
тобі Господь у веїм поможеть і пошлеть свою млості»
що зможеш воздати боже Богові. а царське Нареві!

ТВОРИ КВІТКИ, П. з
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ТІ.

 Полумаймо лишень, від чогосто люди бідні-
ють? Був собі хазяїн заможненький, була й ско-
танка, було і усяке господарство, а тепер звів ся
чоловік ні на-ві-що!

А подумаймо, від чого б то?
От, при ємо: у хазяїна є й поле,

є і екотинка, і робить він щиро. чи у полі, чи
як де приходить ся йому заробляти: і помогають
йому спн парубок і другий хлопець. Куди ні ки-
нуть ся, усе їх троє і три пари воликів: заро-
бляють чимало. зносють подупіне за себе триюх,
та ще і за батька єтаренького, що вже тілкі
і зд; на печі лежати, та за хлопчика. що ще
тілки гуси пасе. І подупіне платять, і содержуть
вісїм душ, бо є ще дві дочко, вже дівки, іє в них
на усе достаток і дезщо, гляди, і прикуповують.
як чого треба по хазяйству, і матері серпанок
новий, і дівкам кожухи нові бабаком оторочені. бо
от-от треба за-між давати. Хвалять Бога живучи.

Так отже парубка треба женити. зДобре
дїло.» лумають батько з матірю: зозьмемоневістку,
прибуде роботииця. Господи  благослови!є Оже-
нили еина: не вепілп гаразд відгуляти весілля.
і зашпори після втрати не зійшли, а вже молодо-
жон і напав мокрим рядном: зВідділяй мене,
батьку! Я сам по собі хочу бутп хазяїном. Чого
мені з рук дивитись? Я не хочу бути робітником
на братів. Віддай моє. Як зумію, так і господа-
ріовати-му

Нічого батьку робити. Почухав потилицю.
сюди-тудп кинув ся, прочув, що чоловік продає
залишній двір. пішов. еторжив ся. Дешевше б
купив, так нема усїх грошей, повинив ся об про-
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водах віддати і росту положили. Перобіраєть-ся
синона пове господарство, бере дому і чавун,
і горшиів, і мисок, і ложок, 1 кочергу, і лопату
і усього по-троху : йому па нове хазийство усього
треба, а в батька є того у лостачу. Відділя батько
пару волів. дає і віз, даєі борону, була залишня:
іще там чого син позпаходив, що випрохав, й що
і так купі заробляли. По еправедли-
осту пв з дому, а то ще і у полі
відрізав там йому який лан. Зовеїм хазяїн.

"Тілкі щось наш новий хазиїн бсть-сй, би
ся, і сюди і туди кидаєть-ся, мотаєть-ся, Та осі
уєе шо до ладу. Одпа парка воликів, то хоч і спри-
жеть-ся з ким у супруги на оранку, то треба
ї собі 0 орати, та требіюж і людям відорати, абе
відробити чим небуді. Отої пронатці диї. Заєїяти
нивку, хоч і викидав зерна скілкі та: ак заво-
лочити хоч і вспів, та як, спішачи годину. пе

ак гаразд, так і вродило аби-як. Сякотак чи
вижав чи екосив у двох з жінкою, у копи поста-
новив, так звозити зо то не вепіб: тако у копицях
і поросло 5 бо не одно діло, а віп одип: чи орати,
чи косити, чи єїяти, чи возити У За одно прині-
маєть-ся, друго переспіва; з тим пе виправить ся,
друге вже відійшло. Заробітку нема, та ще як
ба трохи пропало у полі, то по стано чим зиму

пропитатиєь і скотину прогодувати. Де узяти
хліба сибі, а скотині паші Звісно, треба купити,
а грошей  на-малі. А тут і Семена і Покрова
прийшли, знось подушио. А тут жінка: требаїй
лвопу, бо на літо без сорочок зостануться, треба
шридива, треба підептка, решета, чавуйо розбив
си: та усезк купи, та на усе гроші, а їх нема,
і те щоб заробити, бо один, само собі, но
мочі ні відкіля. Де грошей узяти? Позпчити,
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Нехай Бог боронить усякого чоловіка від позички !
Знаємо, щовоно Є.

Позичив, понакупльовав чего н
ще часть і подушного : порезімовав, слава
тобі Господи! Що ом впять така халепа!
Тут з роботою не вправпть ся. а тут люди. Бому
винен, тягнуть. а тут на роботу де волости, треба
евоє відбути, рештантів препровождати. або лруге
проче таке: а тут не очистив недоїмки подушної,
нова зайшла! Бив ся. вертів ся, вертів
ся. нивку становив, та у; треба опісля ви-

купати: а нічим! Рішив ся її. збув волики.
позбувала і жінка і намистечко і що було епершу
залишненького, а далі і таке привела нужла збу-
вати, шо притьмом і самим треба. Та шб-ж то

ніштреба,

    

  

   

 

  

  

  

1 росказовати: звів ся наш новий хазаїн Ні на-
візщо! Збув і двір і усяке хазяйство і худобинку,
пустив зжінк дитиною у наньмички, щоб хоч
на одежу заробляла: та й сам пішов по людям
теж служити. Служить, служить, щиро служить.
і грошики получ як їх і сюди і туди треба,
так нікуди і не налаєть. І одягтись гаразд ні
в-ві-що, а тут подушне дай та подай! А його
нема. Началетво з ним морлуєть-ся, допека пому,

бо й началетву треба усю суму на ерок виставити,
а тут за одним остановка, та ба. нема! Може б
пішов до батька? Чи не поможе у чім епновіУ
Бо як спи відліляв ся. так у старого дезчого

ю геть-геть! А нумо подивімо ся. тб робить
ся у старогоУ 3

Гай-гай! Як відлілив стариї єпна і зостав
ся з хлопцем. аж вже не шість а чотирі руки.
та ше дві і хлопячі, не багато нароблять того,
ші скаже батько, а самого і не думай кудп Лос
слати. Нема й пари воликів: то таки шщб три,

   

 

  

   

  

 



  

ло три, а то вже дві: не та робота. не та справа.
усе не сте. А тутдівку прийшлосьвіддавати, батьк
престарого та немошщиого поховав: єюди-туди гро-
шей треба було, позичив зверх старого довгу
віддавати нічим. заробити ніколи, бо треба і у
волости відбути яку там панщину: хлопець не
розуміє, сам пішов, а робота нехай до завтрого!
А тут і подушне зпось, хоч і відійшов син, так
усе таки за три душі, та се та те.. А тут іс
рість і немощі! Те в, те аловив. того не
зберіг. пішло усе за вітром: звівсі, і батько, як
і спи, нізна-що

Щоб-сто будо не відділяти сина? Щоб-го
робити у упі? Білш рук, білше сили, біл-
ше б і заробітків. Хоч і загалано шо поробити
на тижневі при волости, то усе-ж один би пішов

п, а двоє робили б єобі без перемішки. Робот:
хоч у полі, хоч у госполаретві, не ждеть завтриого
коли сьогодня чого не зробив. то і не думай
його завтра справляти: на завтре впять є своє.
шкварчаче, щі впять не дожида завтриого. Се по
хазяйству сказано: "нехай недобрий чоловік.

Не можно нічого ні відложити її перемінити: тут
треба, щоб тої і час і стілкі спли, екілкі треба.
Пошли і десять хлопців косами, що вони тобі
накосють? Так і усяка робота. Що одпи, так один,
а що два, то два. От і виходить, що ніяк не
треба відділятись від сїмі. хоч-би в тебе десятеро
дітей було. Примером сі мо: живете вп собі
три бра" от в тебе йінка і троє діток, у лру-
гого брата теж жінка і двоє діток, а третій брат
парубок. (г вас троє братів та дві ятрівки, пя-
теро стало бить, пропитуєте опріч себе пятьох
дйток: пропштуєте, і зодягаєте, і усе. Від
чи від них, то треє будуть прошитовати опріч

     

    

 

  
   

  

  
    

 

  

  

 

 

 

 

  

    

   

  



  

сейдвох діточок, а ти з жінкою трйох, от вже
тобі і не єходно. Нехай же і той брат відцілив
ся б. щб з двома діточками: То хоч ї прийшлось
би тобі з жінкою та з парубком. от у тріох, роз
бити на тріох, як і тому брату з жінкою на двох
дітей. та усе такп вам сходніш: у вас є кому
ії панщину еправляти. і дома робити: а у того
брата -- одий він сам і панщину відбути, і у
полі робити. і коло господарства еправлятись,
усезж то як один. так один. Ще-ж, як при здо-
ровю: а як. борони Боже усикого!

Скажу вам і тут приповість.
У одного чоловіка було ажпять синів. Коли

узкупі і нізжодпи і не лумав відпходити від
ітька. Аж ось батько, стар чоловік. занедужав

і озбіраєть-єя овмірати. От єпни зібрались ло
нього і питають ся: -Таточку, пан-отченьку! Як
лам -

 

    
   

     

  
   

  

  
як і по сей час при тобі

Тут батько звелів подати до себе пучок
вербових прутьтів. звязаних крійкенько (хто йоги
зна, длячого вони там єтояли), Подали йому Теїї
пучок: він дав старшому єпну, нарню здоровому.
що підчас і підкову зогнув би. (На, каже, епну,
переломи отею пучку прутьтів. Узяв син, силко-
вав ся. сплковав ся. вже він і через коліно, вже
він ї на колоду їх нагина, так і пе подаються.
Аж виотів старший спи. а нічого не зробив, відо
дав. Звелів батьки ламати аругому, нічого. Тре-
тьому. четвертому. усе равно: дали й пятому,
а він такий замлїлий. що вії вітру впале; сил-
ковав ся і теп.. та тілкі розсьмішив усїх. »Не
можно! ніхто не переломиті, їх, нема такої сили,
еказали спини і подали батькові пу

  

    

 

  

  

   
  

   



 

А нй тепер, менший мій сину, що від
вітру падаєш, на, та ламай тепер, сказав старий,
та розвизав той пучок, та й дає по одному пру-
тику хлопчику: а хлопчик бере їх, та акодного,
знай, трієь та трісь, та у-в одиночку усі прутьтя
поламав.

зПожалуї!« загули старші чотирі енни
зі ми так зможемо поламати, як по одному; ні
нехай усю кучу разом переломить!є

-- збо, сини мої любезні!. тогді єказав їм
батько: »єе вам сказано на догад. Оттак і виг
коли будете усі у-купі, нерозлучно та невід,
ляючись жити, то ніхто вам нічого не зробить,
шяка вас біда не постигне. Хоч і найде яке лпхо,
то мом відтерпите си, усі гуртом будете
робити 1 усе у вас буде. Коли ж розлілитесь та
розійлетесь, то тілкі вам і бачити щаєстьтя! Ма-
леньке лихо, невелике горе, аби-яка біда вас
одоліє зовсїм, звертить, занапаєтить кожногоі про-
ладете усі.

Оттак-то воно було.
Подивітесь, як воно у москалів йде. Не

тілкі рідні брати та й братови єпни, та і їх діти,
повиростають, зовеїм люди, поженють ся, діток
придбають, та й помишления (нема виходити
з єїмі. Усї жпвуть у-в однім дворі: хата побиля
хати, та і впять хата; прикуплять двора (при-
куплять, а не так як наші, що продають), та ще
хатиставлять, та усіу-купі. дулі тридцятьуеїмі..

рук? А скілкі вони у день уро-
блять У А екілкі зароблять? Та усе-ж то до купи,
до купи, чи хлєбушку, чи денежки, до купи
складають. тим у них усього 6, і щеі багато є.

Ти кажеш: зА зачим я буду на усіх ро-
бити А зачим моя жінка буде на уєїх варити
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і паатьтя стирати? Ми, хоч і ва: а будемо
сампо на себе робити. а не затим, щоб других
пропитовати..« Дурню, лурню, як я подивлюсь на
тебе! Ти себе з жінкою не тілкі не пропптаєш,
а зведет ся, от як я спершу казав. і по вік ні-
чого не прилбаєш. Ти й тепер не на кого робиш,
як на себе, ті , заробіток еклалаєштілкі до купи:

а ти спи стілко, що ще єтілкі хазяїнів можно

 

   
   

  

облілити Усе у вас є, нічого ні в кого не
проєпте. а що й казати! Піди, та єам собою
зароби. стілкі!

1 жінка твоя не роботниця на усїх: вона
на тих тижнях платьтя прала і мужикове і своє,
і ятрівок і ліверів. а її прочі ятрівки варили
обідати, хліба їй напекли, мазали за неї, по воду
ходили: а тепер черга прийшла їм платьтя прати.
а твоїй жінці поратись по хоополарнчено Ти тілкі

пвись та розсуди, голово! Усім вам робота
порівно, нікому не сутужно. а заробіток бойкий!
Та й кругом себе подивись: від чого се, одинокий
-- хоч як хоч роби, хоч лобом об стінубий ся,
а усе бідний: велпкосїмейний же, подивись! ба-
чить ся ніхто нічого і не роблять, і по вулиці
ходють. і на вдвірі сидять, а знай багатіють. Від
чого се? Еге! білш рук упі роблють, так ра-
зом і заробляють.. Адже бачили. як на єоборну
дзвіницю стаєковали оттой великий дзвін? Чи
зміг же його один чоловік, не то вже підняти,
та з місня зворохнути ? Хоч десять годів коло
нього мурдуп си. не зробиш нічого. Не можно та
й не можно! От і треба громади. Та й громада
що б зробила? Нічого. Ті тягнули б на право.
а ті на лїво. та і діло б звелось на пшик; так
бо зо громади треба майстера. Він зна своє діло,
він і куманду тягніт!.. підождіт!. підніміте

   

  

 

  

     

  



 

правий бік. підтягніт верйовки та і усе про-
ют сила і стягнула. через май-чеє приказу
пе впустили, не розбили, пок

 

    
  ерство дзвої у
єпай його і прямо і кріпко, і гарно дзвопить.
Оттак і у уєякому ділі.

Я ж кажу, що коли-б вам дезиким двом-
тріїом сімям приказано було від началетва, щоб
не розіходили ся та щоб і жили у-купі еїмими
і у-купі заробляли, то аж побо си вам, що че-
рез скілкі годів усі б приступили на те, щоб не
відділятись.. Тогді б сами побачили, що робота б
не б важка, заробіток великий, усі б багатіли,
подушне і обіщественне платили б собі не охаючи
і началетва не турбуючи, і хвалили б Бога мило-
сердного !

   

  

     

 

    

Па

Ог іще що відводить нас від усякого добра,
від церкви сьвятої відганя, Богу молитись не дає,
мей: добрих людей не пуска. від приятелів ї роз
дичів відпихає, у єїмі роздор. худобі перевод,
торовя занапаща і зводить чоловіка ні-на-що. Се

не хто, як проклята горілочка, ліявольєкий  на-
литок, чортів збитень. гаспидова душепарка, ана
хтемська припарка! Щоб вона зелизла з сьвіту
божого для людського шщастьтя ! Ї нема лютішого
зла, як сяя горілка!

І то правда, що усе від Бога. І порох і ніж
і огонь і горілка, усе од Бога. Порох, щоб віл-
стрелюватись від супоєтатів, єтрілити чоловікові
лтицю на прокормлениє ля себе. а не вбивати
людей, брата свого. Ніж. щоб відрізати ба
1 усякую пищу, що Бог поспла нам, зробити яке
нужне діло по господарству, а не різати горла
людям. Горілка видумана для нашого здоровя :

  

  
    

  
   

  



 

виций хоч по усик день чарку. і законо не
прещає, і тобі воно полезно, й не пий її через
край, не топи у неї евоєї душі, не порть через неї
здоровя свого, не трать через неї худоби евоєї!

Подивіте ся: інший пє іменно по усяк день
та як пє? Устав собі любенько, помолить ся Бог
як ловг християнський велить. поробить що-небудь
щиро, от і обідня пора настигла: він прийде,
обідати налагожено: достане пляшку. щі у нього
завсегла на усякий случай є, і він з нею не хо-
ваєть-ся і людей не соромить ся: є так є, і пе
та й пе. Налив чарку, перехрестив, Богу помо-
ллв ся, випив -- от він і їсть добре. і здорово
і весело йому: пообідав, чи єпочив чи ні, ійде
ча роботу з новою сплою з більшою охотою.
І так по усяк божий день: пє. та як не напи-
зваєть-ся, так вона йому і здерова і полезна. і єпли
йому придає.

Не без чого-небудь бува у сїмі: сам часом
захвора, жінка так нелужає, як часто трапляєть-
ся, що животом постражда: от чарка горілки
з чиметам, чи з сільлю. чи бува з перцем, так
така полезі що ні надучче усякого лікаретва
Вге! тим бо, що непитущі, тим і чарка ползу дає.

У такого чоловіка, глятіте! По господарству
усе справно, хазяйство і роботи ійлуть добре, ні
у чому Пому замішки нема. жінка його шанує,
слухає, пова хвалить ся людям: діточки на

  

 

   

 
 

    

   

  

    

  

 

    
порядках, звичайненькі. або у школі вчать си,
або у ремеєтві гле, або ї дома помагають батькові.

 

Людії пого поважають, щоб скаже слухають, совіти
принімають: коли у чім який резонт скажеть, то
й вірять, бо знають, що він ніколи і ні заздля
жого не збреше. Усюди, коли що трапить ся, усюдії
так говорють: «йому можно повірити, віп чесна

 



 

УЗоЛн

він непитуший, він не збреше.о Началетво
поважа його і усике діло пому певно повірить.
г меркви божої його первого побачиш: зна, що

стоїть перед самим Богом, так і стоїть, так і мо-
лить ся. 1 сам батюшка пан-отець його поваа,
посіща його і розумниї речі з ним беселу

У такого чоловіка ніякого нема зазору і виз
тити чарку з ним і з хорошими людьми. Ї хазиїн
з нею не ховаєть-ся, достає при усіх, бо на нього

ніхто не подума, щоб віп, як той злодій, краль-
кома проніс її з вольної: він бере її, не закри-
ваючись, у кабаці чи у шинку, і вулицею несе
її не ховаючи як яке зло, бо зна, що усяк, хто
побачить його з горілкою, нічого поганого про
шього не подумає: він несє для-ради себе і чесної
кунпаниї.

Такогочоловіка і сам Бог у всїм благословли.
Подивітесь же на пяничку, так зараз є

душа
  

   

  

  

   

  

  

 

   
жете, що й Рог відступив ся від нього і людям
гидко дивитись на нього! А через ві-що се вій
так звівсь? Оеь через що.

Ще ззмолоду покуштовав сього анахтемського
А воно, як з-молоду почати, так у

заведеть-ся мов жабуриньня і усе знай
чить чоловіка. шоб таки випив. От він і пе, йому
здаєть-ся. що і здорово. от йому і весело і охотно
на уєнко діло. Шив та шив. небагато й пив, а на
завтре ке погано з похмільли. Що пому
на сьвіті робити ? дума собі: зголови не "підвелу,
робити не здужаю. на животі щось млоєно: ке
апшень випю, та трошки. Вишив і таки справді
трошки, так щось йому і трошки здоровіше. Він
білшенько, ще лучче, ще веселіше; він і при-
пустив на уєї заставки. вже і пропив розум:
і где він і шо він, не зна нічого. Биля церкви
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їйлеї руки ме підвеле, щоб перехриєтитись: кого
зостріне, не поштить, хоч і старішого себе, та
оч і єамого началишка. та ще усякиї екверниї

слова сам собі говорить або сороміцькі нісні співа
і кого зустріне, усякого заньма. іншого лаб,
А тут дітвора за ним: »кпр, кир!є біжать, та
кричать, та регочуть ся з нього. Та як і не ре-
готатись7 пика йому не вмпта, та мабуть з ким
заводивсь. так уся подряпана, волосься розку-
довчене, шапки кат ма! і сам не зна. где вона.
Хоч і підперезаний, так один кінець так і воло-
чить ся за ним: сорочка розхрістана, а часом
і порвана, як і евитина: єпина уся у глині, один
чобіт на нозі. а другий, як єпав він у шинку,
так знято. а він і не почув і не тямить, та так
і ійде.. А їйдезж то, так сьміх і дивитись на нього!
ійде, спотикаєть-ся. то почне хвабровати. буцім
він і зовеїм чоловік, потужить ся, випрямить си.
от і пішов, пішов, пішов. та далі.. тиць! У го-
лові закрутилось, спіткнув ся, вдержав ся, впять
би то ійти, вже нема тієї спли. ійде- неїйде,
тюпа на однім місьці; сеилкуєть-ся повернути на
право, а голова переважує на ліво, та доба, диба,
диба, доба.. та наткнув си на тон, або на пе-
нок. плюєь!.. тут і звалив єя і захріп неборак,
думаючи, що він дома єпить на подушках. Спить
сердега, і не чуветвує, що собака прийнла, обаи-
зала його усюди, вилизала йому і пику і у ро:
уєюди чепурненько.. й далі і свиня підійшла,
хрюка та облизує його, а він лумає. що се жінка
коло нього пестуєть-ся. та знай поворочуєть-єя,
та каже: зне цілуй же мене, Домахо! годі-ж.

ї.є Тфу. гидкий та мерзений!.. 1 згадовати
М тут як ємеркне, знято 3 нього і єви-

 

     

 

  

  

 

    

 

 

   
   

  

 

 

  



рт

типу. хоч і поганенька, узято й пояс і останьній
чобіт.. Прокинув ся на зорі, побрів до дому

А дома жо то що робить ен... Хазяйка у
нема нічого, нічого но придбано, нічого

гавити на обід! Хоч і робила щиро, рук
не покладаючи роблла, та як одними руками, так
чи багато-ж наробить? Помочі нема нії відкіль.
Пяниця її хоч мало чого і їсть, він жив самою
спвухою. так на нього треба багато положпти:
купити хоч яку-небудь свитину і пояс і шапку
ії чоботи, без чого Йому їз хати не можновийти.
Мало ж на се треба грошей » Та коли-б же така
біда раз у год, так би і сюди і туди: а то двічі-

тричі на-літо його одяга, а він ніякої помочіїй
не даєть. Ну, нехай по-тверезу і очуветвуєть-ся
і жалкує і плаче: вже відцурав ся. не хоче пити,
вже буде робити: достав позаторішню  сокпру,
скинув її на плече, пішов з двора тихою ступою
роботи ськати. Як ось по дорозі й шпнок. Він,
правда, йому усюди по дорозі: кудп б він нії пі-
шов, вже шинок буде йому по дорозі. Так і тут.
Тйде побиля шинка і дума: зчи є пак такий ду-
рень, що пє ту навіжену горілку? А ке зайду,
подивлюсь!: Зайшов подивитись... та там і за-

стряв! Сокирчина і поганенька була, він і її у
А там дали-

лалш.. забув своє відпураньня, забув, що може
божив ся і лушу свою проклинав: коли, каже,
і крапелину у рот озьму..« та знай пе! Пе й
сьогодия, пе й завтра, пе, усе пє; вже й жінка
не зопинить його... Пив, пив, поки не знайшли
під тином: горілка занялась, увесь посинів із.
пропав... чорту баран...

Жінка сердешна, збувит через мулшка усю
худобу, що буде робити У Почепившиторбу, пійла

 

   

  
  

  

 

 

  

 

   

 

  
  

  

 

лїло пустив: пішла за півосьмухи. 
  

   

 



 

по-під віконьню мпркати!.. Коли жо ще і діточки
будуть, потаєка і їх, проеючи, Христа рали. хліба
шматок. та проклинаючи євого пянишо, що так
її довів і звів усю сїмю ні на-ві-що.. А яковочй
його душі на тім сьвіті?.. Господи сохрани і поз
милуй! і подумати страшне

Господь сказав Своїм словом: «Пяниця пе
увійде у царетво небесне. От яке страшне діло
напиватись"

Інший екаже

    

  Нехай Бог омплує, я не впи-
ваю ся. а так іногаї, та й то з приятелями, у кун-
паниї.х (й, чоловіче добрий, бережисьсїєї западнії !
Со тобі так здаєті»ся, що ти не часте напиваєні
ся. згалай лишень, так ти усе частіш та частіш
напиваєліся. а затим скоро-скороі зовеїм зіпеш ся.

Окроме но напивать єя, хоч раз хоч чаєто,
уєе гріх однаковісїнький. от до якого гріха ги
рілочка приводить! Ось роскажувам істинну права;

Один чоловік захотів єпасатись 1 пішов у
пустиню, і усе б то молив ся Богу. тако диявол
його відводить: то те то се йому приставля, та
позбпва його, і усе б то єкусити хоче, щоб не
мелив ся. Чоловік і відхрещуєть-ся і відмолюєть-
ся: сатанаі відбіжить від нього, Та ВИЯТЬ За Тей
та влять за теж. Остив і опоганів він чоловікові,
алі і каже: Чоловіче! Не дам тобі покою по
їк, не дам тобі присьвятлтись, не покину тебо,

поки не потіпини мене хоч одним із трйох гріхії
або чоловіка вбий, або гріх з женським пелом
зроби. або напий ся горілка. Коли хоч одйо-іо
зробиш, я тебе зараз покину і не булу тобі до-
кучати аж до самої твоєї смерти.

Чоловік полумав. і лума сам єобі: 2 Чоловіка
вбити. гріх великий. емертельний, непрощени
поевік: не хочу, нехай Бог боронить! Блуд єоз
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творити, і то гріх великий і на душу і на тіло,
коли що і спокутуєш його через увесь свій вік
Горілки напитись, так пе дуже, аби-б то: я зараз
засну. просплюєь, та пятьнадциль гол буду сей
гріх відпокутовувати, так за то мій супостат.
чортяка. відетупить ся від мене і не буде мене
скушати.» Так подумавши, пошукав у себе, --
є щось, що добрі люди подали було на милостину:

в їх і пішов над вечір, крадькома, щоб ніхто
і не бачив і щоб люди не осуждали. Убіг у ши-
нок, узяв -- що там? чи й було чарки 30-дві,
-- ковтнув і пішов собі мерщій у свою пустиню.
йде собі весбленький, що вже справив ся з чор
лякою, не буде вже приставати. Ійде і поспіта
іяк був собі непитущий, що може з-ролу не пив.
то горілочка його і рі зібрала, зашуміло у голові,
згадали ся молодиї літа, і сеє і теє, і пяте і,
сяте.. Аж гульк! молодиця на зустріч против
нього.. він до неї та зараз з нелобрим: вона б
ло і від нього, так він бо сяк-так, подужав її,
поборов. согрішшив.. Молодиці хвалить ся. шо,
каже: буду усїм жалітись, усім ре як ти
обманюєщ народ, бупім спасаєш ся, а ось-щб ро-
биш Він, бачачи, що лихо, вхопив голяку.
чирк її по голові... тут і душу віддала...

Оттак упорав ся! Мав невеликий гріш
зробити, тілкі напитись, та як напив ся, такі усі
гріхи, що найбілиі, усі сотворив!.

Ют до чогосто сяя горілочка доводить. По-
тубляє і тіло і дупу у чоловіка на вішиії віки!
Коли-б сказати пяниця, так з перепою: так бо
ні! З-роду у-періе випив.. та ба, випив бо!
"Так думаєть-ся, що у кожній чариї вже чорт
ї єпдить. Випеш одну, віп на другу направля, бе

   

   
 

 

  

 
  

 

   

  

 

   

    

  



 

лебагало. Від другої і до десятої недалеко, а там
і прошай душа!

Цур же їй ї пек! Не будемо її пити ніколи
і ніяк. Бачите, до якого лиха і одна чарка до-
водить. А як пристати до неї, так і здоровя зба-
вить. жінку і діточок запропастить, худобу, щоб
мало ся що у церкву подати, і на сїмю що спра-
вити, царське і общеєтвенне відбути, на бідность
подати, так тая чарка усе те переведе, сатані-

супостату у пельку засуне і душутвою погубить

на вішнії віки, від чого пехай милосердний Бог
боронить усякого християнина

 

  

 

 

   

  

Се ж вам, любезні мої земляки, написав
дезчого на перший раз. Коли побачу, що єї мої
апети будете читати, то я ще знайду. деччого, про
візщо вам росказати таке, щоб було до діла і вам
було на добро. Слухайте тілкі, перенімайте ідітеп
своїх вчіте. і що бачите за ними, що не на добро
ійде, так вп не давайте їм волі. Поперед усього
вчіте їх Богу молити ся. до церкви божої ходити,
началників і батька і матір слухати, старших
себе шановати і против усякого, хоч против мен-
шого себе, звичайним бути. От опісля напишу
вам об усїм такім: а тепер бувайте здорові і не-
хай вам Бог помога на усе добре, а від худого
ліла нехай оборонить. а й сами бережітесь.

   

мляк ват  Основяненко.

   



Б. ЛИСТ ДО ШЕВЧЕНКА.

38. октября ПВМО г. Основа.
Десь, я думаю, ні а одним чоловіком і ні з яким

письмом не було того, щб мені було з вами, мій ко-
ханий пане, Тарас Григорєвич. Щось дуже не просто
точало ся Ї до чого-то воно дійдеть-ся -- побачимо.
А почалось із почину, що вас я крішко улюбив, знай-
шовши таке мнякесєньке серденько і душу чисту мов
хрусталь. Улюбив, кажу вам, та не знаю-- кого, і хто
він і де він і як його назвати? Хтось такий, а люблю
кріпко: хочби і у вічи побачив, то не пізнав би, бо
з роду не бачив Ї не знаю, хто такий є. Ось слухайте,
батечку, як нас з самого першу зводило до купи.

Сидимо ми у двох з моєю жіночкою та де об-чім
базікаємо, аж ось іпримчали нам книжок, знаєте тих,
которими нає дурників обдурюють, грошики попереду
злуплять, та й пишуть і дрюкують московську нісеніт-
нищю, як яка разляпушка вбивала ся об своєму баху
рові, або як який живжик одурив джинджигилясту па-
вянку, що бояла ся і на людей дивитись. а тут.. треба
колиску дбати. Оттаке усе пишуть, звісно Москаль:
він по євоїй вірі так і пише. Оттаких-то книжок нам
нанесли, а тут і письмечко.. не відгадаю від кого. Я
узяв, та гарненько і розпечатав. Господи милостивий!
се ж по нашому! Читаю... ну, ну! Сьміємо ся з жінкою,
як у вас там поводпло ся з панею, що усе каже: раг-
Чоп. а далі як почали вірші читати, так ну! Бодай
ви мене не злюбили, коли брешу: водосься в мене на
голові, щб вже його і не багацько, та і те навстопу-
жило ся, а біля серця так щось ї щемить, у-в очах
зеленіє. Дивлюсь: жіночка моя хусточкою очиції втира.
зОтеє так, кажу, ,хтось мудро написав і живо усю
правду списав - Хто-ж такий"? Перебендя.Вгадуй же
Лого, що і хто воно таке є.. не знаємо." Послали до
мого брата, що край нас живеть, і що то за чоловік:
бував не тільки у Москві, у Кийові, та у самому Пе-
тенбуреї бував, Ї зайців добре стріля, та й лисиця не

тноРи квітки, п. 35

   

    

 

 

 

 

  

  

  

   

  

 



Ти Ч
топадай ся, так і вшкварить: так і той, прочитавши,
поплямкав та й еказав: ,Хто такий писав. не звісно,
а дуже розумно написано."

Нуте, що-ж нам робити? як до ,Перебендіх звіст-
ку подати, що його думка пала нам на душу і так
позпекоталаїї, мов чорнява дівчина карими очицями

енькими пальчиками пошурудурила за шиєю? як
обізватись? кули? через кого? Оттак сумуємо, а ду:
кою вашою частенько потішаємо ся. Аж ось у одній
книжці читаємо звістку, що, каже, є ваплеаний Кобзар,
от з такими думами і піснями, та і списав одну; а ми
з жінкою так і вдарились Об поли і кажемо:
ребендя, непремінно Перебеизд?» Ну. теперзнаємо, що
списав сії думки пав Шевченко, та хтовін? та де він?
як до нього відізватись? Не вже-ж зробити, як Євгеній
Павлович |Гребінка| зробив, що написав: Грицьку 0-
сновяненку, та так і пустив. Так добре ж, що поштарі
нашіуторопали, де мене знайти; а у вас, кажуть, город
троха чи не більш і самих Кобеляків і вулиць більше:
де-ж там знайти без іменьня? Оттак і розсужлаємо
і думаємо написати до пана Шевченка та й послаїи
у журнал який небудь. Так шо-ж бо? Треба написати
По Нашому, а Москаль. що журнал колпонує, закопи-
лить губу та й не схоче дрюковати. Не приходить ся.
2, головонька бідна! Так собі сумуємо і таки піджида-
ємо, чи не озоветь-ся сам пан Шевченкодо нас, і усе
ждемо, не знаючи, що робити.. Аж гульк! тільки:що
позавчора несуть з поштиписьмоі книжечку. А плевмо
пише Петр Іванович Мартос. та й пише слово у слово
так: ,Посьілаю Кобзаря, сочиненієтакого-то. Ойо било
порученоавторомгь олномупзтьего товарищей, Бхавшему
вь Малороссію, для доставленія вам(менб'бьі то): но
какь омь Бхаль не черезь Харьковь, то книга посту-
пила ко мн(кь г. Мартосу): при книгь бьіло п письмо
кь вамь (ко мнб) ть автора, но оно затеряно его
товарищемь.

Оттака-то кумелия лучилася з вашими письмами!
А книжку, як розгорнув, дивлюсь: Кобзар, та

вже дуже вичитаний. Дарма! я його притулив досерця,
бо дуже шаную вас, і ваші думки кріпко лягають на
душу. А що Катерпна, так так-що Катерпна! Гарно,
батечку, гарно! Більш не вмію сказати. Оттак-то Мо-
скалики-воєнві облурюють наших дівчаток! Списав
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і я Сердешну Оксану, от точнісінько як і ваша Кате-
рина. Будете читати, як пан Гребінка видрюкує. Як то |
ми одно думали про бідних дівчаток та про будовіро-
вих Москалів...

вже так, що ваші думки! Прочитаєші по
складам і по верхам, та впять епершу: а серце так
ійока! Щоб то, паночку-голубчику, як ви є так гарно
склалаєте вірші, щоб то як-би ви мою Панну Сотни-
ківну та росказали по своєму, своїми віршами: тоглії 0
вона була дуже гарно росказана, і яка була добра
і як постраждала. Та ще б і змальовали її патрет, -
бо чую, що ви лучче малюєте, чим борисівський іко-
нописець, щі Салдата колись списав.

Не здивуйте на моє письмо і вибачайте, щі тут
є. Єй істинно! від серця я дякую і прошу: утніть ще
що. Потіште лушу, мов топленого масличка злийте на
неї, а то від московських побрехеньок щось дуже вже
до печінок доходить. Вірте, що шаную вас дуже і по
вік вам щирий на услугу

Григорий Каїтка
або Основиненко.

   

 

 

 

 

 

 Р. 8. Коли ласка ваша буде що написати до
мене, то спишіть їте письмечко, що пропало, коли усе
згалаєте, Та ше що припишіть.

|Панна Сотниківна се россійека повість Квітки
про дочку сотника Мирона Петровича, що усколола
себя ножем,когда хотЬлиее кондукторь згвалтовать."|
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посліслово.

З єпм другим томом кінчить ся виданє тво-
рів Квітки. Оно єєть найповнійше зі веїх дотепе-
рішних видань і обіймає веї україньскі або на-пів
україньскі твори, які коли-небудьі де-небудь були
друковані. Отже н. пр. супротив виданя Рускої
Бібліотеки (Онишкевича містять ся в нім пропу-
щені там -Супаїка до пана Іздателяє, повісти

Божі дітях та Щира любов», і Листа до лю-
безних земляків», супротив виланя Харківского
Земства всі чотири драматичні твори, повістка
Купований розум (она там поміщена аж в че-

твертім томі межи росеійскими »Повбетями п Раз-
еказамп:) і Лист до ПГевченка. Ті твори, котрі
подаю Тілко задля повноти виданя, помістив я
в »Приписках».

Гісторики ератури, критики і біографи
Квітки приписують єму написанє в україньскій
мові ще повістий «Ганнуся» і »Бюльє: таким
епособом веїх єго україньских повістий і опові-
дань виходило 17. Але коли я за обома спми
повістями шукав. показало ся, що зГаннусяє
ніколи не друковала ся по україньски а мниме
україньске виданє єї в Харкові з 15439. рову єсть
россійским  (»Ганнуся. ФРазсказь Грицька Осно-
вквяненка. Харьковь. Вь университетекой типо-
графіп. 1539.« Сторін 261 малої ХУЇ-ки) та що
ловістки з Бьільс нема зовсім межи творами Квітки,
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є тілько »Малороссійская бьільх, але се не що
шише, як »Купований розуми. Недрукованої
комедиї »Бой-жінкає, котру мали в своїм а
трати на харківекій сцені, я не міг роздобути. Та
може з нею річ так само має ся, як з »Ганнусеюг,
що она не по україньски але по роесійски на-
лисана 2

По-при повноті я старав ся о як найбільшу
лоправність тексту, а тілько деякі дрібні язикові
влаєтивости чи радше неправильности або поми-
нув зовсїм або увзгляднив лише в-части, особливо
в »Приписках«. Повної полравности нема, на
жаль, навіть в найстараннійшім доси виданю
Харківского Земства. І так он. пр. пропущений
там, очевидячки тілько через недогляд, в Ї-ім томі
стор. 106 в »Марусіє цілий кончепотрібний уступ
зЯк передавонили на збірє до »був тутечкає
(у мене І, 137, 5 з д. -- 138, 3), »Козпр-лівкає
передрукована не з першого виданя але з некри-
тичного виданя Куліша, деякі відтінки язикові
віддані невірно (каєє замісць »кажеє в першій

части »Маруєїє«). Висше згадав я о пропущеню
зКупованого розумує, а тут додам ще, що при
ловістях зДобре роби», зКонотопська (відьмає
і»бт тобі ї єкарбє зазначено хибно помітку цен-
зора. зМоєква, ()ктября 4, 1533 г.», бо ся дата
відносить ся тілько до тріох попередних повістий,
а ло сих тріох єсть помітка »Москва, Ноября
ЇЙ дня, 1834«, та що варіянти (котрих поміщенє
впрочім не було конечне) подані дуже неповно.

Повісти, з впємкою дрібних, роздожив я
в порядку хронольогічнім, такім самім, як в вп-
даню Харківского Земства. І драматичні твори
поміщені в такім-же порядку, тілько »Шельменко
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денщик« поставлений задля звязи з з Шельменком

писарем: перед »Сватаньнєм на Гончарівці.

У Львові 21. (н. ст.) жовтня 1905.

Се нове виданє не ріжнить ся значно від
виданя першого. Я тілько поробив деякі дрібні
чоправки в Приписках і провірив в драматичних
творах текст, особливо в драмі "Щира любове,
де дотеперішні виданя мають не одну помилку.

 

У Львові 30. (н. ст.) червня 1913.

Юа. Романчук.
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