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МАРІЯ КОНОПНІЦЬКА

В історії польської літератури другої половини XIX — почат
ку XX ст. визначне місце займає творчість Марії Конопніцької, 
ім’я якої по праву стоїть в ряду з іменами таких тогочасних ви
датних письменників, як Болеслав Прус, Еліза Ожешко й Генрик 
Сенкевич. ї ї  багатогранна індивідуальність виявилася і в поезії, 
і в прозі, і в публіцистиці. Та найбільший вклад Марія Конопні- 
цька внесла в сучасну їй польську поезію, наповнивши ї ї  новим 
реалістичним змістом, незрівнянно розширивши її  суспільні гори
зонти й естетичні можливості.

Поетичне слово Марії Конопніцької набрало громадянської зна
чимості, вона виступила гідною спадкоємицею і продовжувачкою 
революційних традицій Адама Міцкевича та Ю ліуша Словацького.

Зроблене М. Конопніцькою виглядає як справжній подвиг на 
фоні всієї складності суспільного й літературного життя Польщі 
після придушення повстання 1863 р. і проведеної царизмом селян
ської реформи 1864 р.

Хоч як письменниця М. Конопніцька формувалася значно 
раніше, основна її  творчість припадає на 1880—1900-і рр. У пер
ших поезіях тридцятип’ятилітня М. Конопніцька, уже маючи 
досить чіткі політичні симпатії й антипатії, виступає із власного 
тематикою, виявляючи пову, самобутню манеру иисьма.

У Польщі 60—70~х рр. в умовах інтенсивного розвитку нових 
капіталістичних відносин набуває поширення так званий «вар
шавський позитивізм», суть якого полягала в проповіді «органіч
ної праці» для піднесення економічного розвитку країни. Ви
криваючи шляхетсько-панський консерватизм, класовий егоїзм 
магнатерії, він завою вав визнання певних кіл дрібнобуржуазної 
інтелігенції. Позитивістська критика (О. Свєнтоховський, П. Хме- 
льовський, А. Вісліцький), виступаючи проти ідейно-естетичних 
позицій епігонів шляхетського романтизму (в тому числі й його 
революційних антицарських тенденцій), активно пропагує реалізм, 
який повинен, проте, відбивати розквіт та успіхи нового буржуазного 
світу, дидактичне утилітарне мистецтво. І це негативно позначи
лося на багатьох художніх творах 60—70-х рр., особливо на тво
рах прозових. У найгіршому стані за таких умов насаджування 
діляцтва перебувала поезія, а надто лірика, витіснювана на пери
ферію літературного життя.
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На кінець 70-х рр. позитивізм стає па заваді розвиткові поль
ського критичного реалізму. М. Коиопніцька, що в цей час лише 
починала свою літературну діяльність, відкинула застарілі по
зиції письмешшків-позитивістів, одразу піднялась па новий, ви
щий щабель порівняно з ними.

Сама дійсність закреслювала пропагований позитивістами кла
совий солідаризм, мирне співробітництво усіх суспільних верств 
задля «загального збагачення». На арену політичного життя 
Польщі вийшов робітничий клас із своїми вимогами й програмою. 
Арешти революційної молоді, судові процеси над соціалістами 
в Кракові, Львові й Варш аві (1878—1879), утворення робітничої 
партії «Пролетаріат» (1882) та викривальні виступи закордонної 
легальної соціалістичної преси — все це засвідчувало активне про
никнення в народні маси соціалістичних, марксистських ідей. 
Нова ідеологія спиралася на революційні традиції комунарів 
Я. Домбровського і В. Врублевськога, формувалась у найтісніших 
інтернаціональних зв’язках з революційною думкою прогресив
них людей Росії та інших народів Європи.

Робітничий рух дедалі більше впливає на співвідношення полі
тичних сил у країні, на громадське життя і культуру. Посту
пово переборюючи збанкрутілу позитивістську ідеологію, передові 
письменники починають заглиблюватися в суспільне життя, 
показують «лихо давнє й сьогочасне», суперечності між працею 
й капіталом, соціальне й національне гноблення народу. Починає
ться нова епоха критичного реалізму в Польщі, яка в своєму 
апогеї ознаменувалася появою всесвітньовідомих романів і пові
с т е й — «Над Німаном» Е. Ожешко (1887), «Лялька» Б. Пруса 
(1887—1889) .. «Без догмата» Г. Сенкевича (1891) та ін.

У цьому блискучому сузір’ї письменників-реалістів зорею пер
шої величини сяяв і талант Марії Конопніцької, яка, ніби напе
рекір сухому раціоналізму позитивістів, їх  заборонам та недо
оцінкам емоційної сили мистецтва, створила велику, новітню, 
справді народну реалістичну поезію.

А першовідкривачем поетеси був Г. Сенкевич. У 1877 р., про
читавши перші публікації Конопніцької на сторінках варш ав
ського «Ілюстрованого тижневика», він писав у своїх «Американ
ських нотатках»: «Щ о за чудовий вірш надруковано в 29 номері 
«Ілюстрованого тижневика» під назвою «В горах»! Я почав чи
тати його неприхильно, як і всі журнальні віршики, а закінчив 
з почуттям захоплення. Він звучить, як мазурка ПІопена, його 
тональність чудова. Він — мов гірська луна. Під ним я побачив 
підпис: Марія Конопніцька. Я не знаю поетеси з таким прізви
щем. Але у цієї пані чи панни справжній талант, що виблискує, 
як сонячний промінь, у  кожному рядку її вірш а».
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* * *

Марія Конопніцька народилася 23 травня 1842 р. в м. Су вал
ках. Після смерті матері сім’я переїхала до губернського міста 
Каиіша. Батько її, виходець із дрібномаєтної ш ляхетської родини, 
мав юридичну освіту. Рано овдовівши, Юзеф Васіловський усього 
себе присвятив дітям, виховуючи в них добрі естетичні смаки, 
любов до рідного слова й літератури. І сам трохи перекладав 
і писав поезії. Захоплювала його творчість романтиків — Міцке- 
вича, Словацького, Красінського. Цю любов він прищепив і своїй 
доньці.

Протягом недовгого часу Марія навчалася в дорогому приват
ному пансіоні у Варш аві (до речі, разом з Ельжбетою Павлов- 
ською, майбутньою Елізою Ожешко, з якою була в досить теплих, 
дружніх стосунках). Але тяжкі матеріальні умови змусили Васі- 
ловського забрати доньку з Варшави. Двадцятирічною дівчиною 
Марія виходить заміж  за набагато старшого за неї поміщика 
Ярослава Копопніцького й переїздить на постійне життя до маєт
ку його батьків — у Бронув. Шлюб цей пе був щасливий. Бали, 
розваги, полювання, гра в карти, ш ляхетське товариство чоловіка, 
який погруз у тяганині за  межі земельних наділів, господарські 
дрібні турботи — все це було їй чуже. А через десять років по
дружнього життя Конопніцьких їхній маєток у Бропові за борги 
був продапий з молотка. Маючи шестеро дітей на руках, Коноп- 
ніцькі переїздять до скромного маєтку в Гусині.

Все своє свідоме життя Марія Конопніцька близько стояла 
до народу, переймалась болями і сподіваннями убогого селян
ства. Незважаючи на складнощі родинного життя, вона багато чи
тав, широко знайомлячись із польською та іноземною літерату
рою.

Потай багато пише, але мине ще чимало часу, перш ніж 
М. Конопніцька насмілиться надіслати до губернської газети 
«К аліш аш ш » свій перший твір, підписавши його псевдонімом 
Марко. Вона відчуває в собі нестримний потяг до знань, куль
турного середовища, невгамовну потребу застосування власних 
духовних сил. І 1876 р,, забравш и дітей, вона назавжди по
кидає Гусин і переїздить у Варш аву до батька, який займав там 
досить високу посаду. Та через два роки Юзеф Васіловський рап
том помирає і М. Конопніцька з малими ще дітьми опиняється 
без засобів до існування. Вона цілими днями працює, даючи 
приватні уроки, мужньо бореться зі злиднями, виховує дітей, 
ночами пише свої поезії. Те, що спонукало ї ї  до переїзду, М. Ко
нопніцька висловила в листах до Е. Ожешко. До речі, як і Сенкевич,
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Ожешко привітала молоду поетесу, не здогадуючись, що Конопні- 
цька — та сама маленька її  подруга по пансіону, Васіловська, 
з якою вона десь двадцять років тому писала учнівські твори 
майже для всіх своїх подруг. «Чи я щ аслива? — відповідала па 
запитання всесвітньовідомої письменниці молода поетеса.*— При
знаюсь тобі: довгий час мені здавалося, що так. «Здавалося!» 
Скільки омани в цьому коротенькому слівці! «Ніби!» в тебе є все: 
встаєш, коли заманеться, п’єш каву з непоганими вершками, до
відуєшся, що в скотарні з ’явилося руде теля, а в курнику — нова 
чубарочка, що опівдні до тебе на обід завітає парафіяльний 
ксьондз або хвацький сусід; увечері почитаєш газету, в неділю 
тебе здивує барвисте вбрання сусідок — і ти вдоволена життям, 
людьми, навіть сама собою. Та от якогось зоряного вечора або 
безсонної ночі у твоїх грудях прокинеться журба, непрохані 
жадання, і ти запитуєш себе: «Що таке щ астя?» А потім: «Чи 
я щ аслива?» І раптом, мов той Колумб, ти робиш незвичайне від
кри ття— в блиманні світла ти помічаєш нову землю, кращий, 
вищий світ. І в тривожному збентеженні думок починаєш відчу
вати: так, повне щастя не в тому, щоб мати чоловіка, який ста
виться до дружини, ніби до своєї старш ої доньки, дзвінко її цілує, 
голосно кричить, віддається полюванню, їздить у містечко і роз
бирає скарга сусідів, що сваряться за межу... Ти загинеш, якщо 
тільки зі всією енергією пробудженої душі не захопишся якоюсь 
ідеєю, далекою від твоїх буденних клопотів, як небо від землі, 
якщо не поставиш перед собою в думках високої мети...»

Цю мету — бути корисною для людей і батьківщини — було 
знайдено.

Перші твори М. Конопніцької, що друкувалися в періодичній 
пресі, а в 1861 р. вийшли окремою збіркою, позначені пошуком 
слова-надії, слова-скарги і слова-протесту, образу, який передав би 
муки мільйонів, до того ж у найдоступнішій для тих мільйонів 
формі. В одному з віршів вона заявляє:

Я буду птахом зраненим літати 
Понад землею, що в стражданні тоне.
Смутні з любов’ю хочу обійняти 

Сердець мільйони...
У срібну ніч, як мла все огортає,
Почую скарги й рани я побачу.
В заснулої землі я запитаю:

— Хто там так плаче?
Хоч би й мовчали всі — це пе зупинить: 
Блакить я потрясатиму протестом...

(Переклад В. Струтинського)
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Соціальні мотиви стають провідними в творчості М. Коноп- 
піцької; життя злиденних мансард і підвалів, «червоні краплі 
ноту» трударів сумом відбиваються в картинах природи. Один за 
одним з’являються реалістичні образи з непривабливої дійсності: 
ішгнаеий багатієм із хати «вільний наймит», що іде світ за  очі, 
несучи в душі страш ну розпуку, бо він «вільний» тільки вмерти 
(«Вільний наймит»); малий хлопчина Ясь, що помирає з голоду 
й холоду, так і не дочекавшись весняного сонця («Ясь не діж дав
ся»); хвора дитина з підвалу, яка мріє про світле степове по
вітря й зелень трав, як про найбільше щ астя («В п ідвалі»); 
сирітка перед судом за дрібну кражу («Перед судом»); батрак, 
и кий не може одружитися з коханою дівчиною («Як мені тебе 
узяти»); голодні селянські діти, що на морозі босі колядують під 
вікнами панського дому («З вертепом»). Переживаючи, як власні, 
болі покривджених, письменниця ставить одне за одним питання, 
які поки що залишаються без відповіді: «Чому та безодня, що 
ділить братів на покривджених і на кривдників, така безмежна, 
мов океани, і така страшна, як розкриті рани?.. Чому не можуть 
ні зрівняти її, ані заповнити своєю пожежею вибухи помсти? 
Чому вона завжди бездонна, як розпач, моторошна і палюча, як 
ненависть?» («Чому та безодня?..»).

Такі запитання могли виникнути лише перед тим, хто сам від
чув і біль мільйонів, і сльози знедолених, і байдужість та без 
душність тих, що «мали все». «Ці «образки» (так називався один 
із перших циклів творів М. Конопніцької.— Г. В.) діяли,— писав 
згодом Ів. Франко,— як вибух бомби. Вони відразу зірвали ореол, 
що ним прикрасили постать селянина в польській літературі дав
ніші письменники. З добродушних і завжди веселих, з героїчних 
польських патріотів у селянській свиті, що їх  цілими дюжинами 
фабрикувала жадна до ілюзій польська белетристика... не було тут 
ані сліду» 1.

Не знаходячи в позитивістській пресі відповіді па запитання 
«чому?», поетеса прагнула відповісти на нього сама. Часто поми
ляючись у виборі шляхів подолання перешкод, вона не помиля
лася в одному — в розумінні непримиренних протиріч між селян
ською хатою й панським маєтком, робітником і його визискува
чем. У своїй критиці не обминає, вона й релігії. Все це сполошило 
реакцію, духовенство, аристократично-шляхетські верхи, консер
вативний табір літератури. Навіть Г. Сенкевич, який недавно так 
вітав молоду поетесу, вчитуючись у її нові збірки, багатозначно 
зауваж ував: «Конопніцька має неабиякий поетичний талант. Коли

1 І в. Ф р а н к о .  Твори в двадцяти томах, т. XVIII. К., Держліт- 
видав України, 1954, стор. 174.
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пише про сільські речі, вміє так говорити, що часом здається, 
ніби чуєш сопілку... але водночас дуже часто сопілки ті грають 
неправдоподібними голосами. Пані Конопніцька... поетичними 
антитезами творить штучний селянський світ, повний нещасть, 
недолі і гноблення — у протиставленні до папського двору. Адже 
ті часи минули, того немає й бути не може». Інший же письмен
ник, може, «найлівіший» з консервативного табору, А. ГІлуг радив 
поетесі: «Зрозуміла річ, ми бажали б бачити в неї більше покори 
духу, більше згоди з волею божою, більше, зрештою, розуміння 
того, що життя наше є лише короткочасна мить з огляду на віч
ність».

Та, в противагу консерваторам, поетесу щиро привітали про
гресивні, революційні й соціалістичні кола. Молодь захоплюва
лась її поезіями нарівні з «Червоним прапором» Б. Червенського, 
створеним тоді ж, зважаючи, що «покоління соціалістичних бун
тарів вже має свого власного поета», як писав у 1919 році Л. Кши- 
віцький, відомий польський революційний діяч, марксист. М. Ко- 
нопніцьку підтримав редагований Ів. Франком революційно-демо
кратичний журнал «Світ», надрукувавши схвальну рецензію на її 
книжку «Поезії» М. Інлендера, польського соціаліста Навколо 
імені поетеси розпочалася гостра боротьба, яка вже потім ие при
пинялася.

Конопніцька до кінця була вірна обраному шляху. Другий 
(1883), третій (1886) і четвертий (1896) томики ї ї  віршів, а також 
тематичні збірки ноезій, які з ’явилися на зламі двох сторіч, були 
свідченням подальшої еволюції її  ідейно-естетичних поглядів
і майстерності. Народна пісня, до якої вона не перестає зверта
тись, із засобу тужливої стилізації стає засобом оволодіння всіма 
сферами народного життя. Розширюються ідейно-тематичні обрії 
її творів. Крім селянства, поетеса цікавиться трудовою людиною 
міста, передовою, що служить інтересам народу, інтелігенцією, 
звертається до історико-патріотичпих тем, підносить у своїй по- 
езії людей науки і громадського подвигу. Остаточно виробляється 
в неї новий оригінальний стиль, в якому органічно сплелися на
ціональні, переважно романтичні, традиції, насамперед Міцке- 
вича, Словацького і Ленартовича, і традиції західноєвропейської 
лірики, переважно Гейпе і Гюго, та поезії слов’янських народів. 
Ще Ів. Франко зауваж ував, що її  «їдка іронія і гостро вишлі- 
фувані оскарження... нагадують у дечому терпкий стиль Некра- 
со ва »2. Як показали дослідження, Конопніцька великий інтерес

1 Див.: «Світ», Львів, 1881, ч. 7, стор. 130—133.
2 І в. Ф р а н к о .  Твори, т. ХУІІІ,стор. 174.
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проявляла до російської літератури і добре була обізнана з нею \  
ипхоплювалася зокрема творчістю І. Тургенева, JI. Толстого, була 
инигіома вона і з чеською та болгарською поезією. Багато спіль
ного у тематиці, а надто в образній системі Конопніцької та Ш ев
ченка, саме як народних поетів. Як і Шевченко, польська поетеса 
пдаєгься до повторів, паралелізмів, образних аналогій, ритмічно- 
інтонаційних засобів національного фольклору, що був для неї 
«документом народних страждань».

З роками розвіювались сподівання поетеси на перебудову світу 
шляхом популяризації абстрактних морально-етичних ідей добра 
і зла, а водночас блідли і знебарвлювались принадні за молодих 
літ ідеали Ю зефа Супінського (1804—1893, польський економіст, 
що пропагував капіталістичний спосіб господарювання.— Г. В.) 
про «вирішальний вплив» розповсюдження ідеї «спільних зусиль» 
нації в поліпшенні загального добробуту. Це відбилося у відо
мих циклах ї ї  поезій — «Образки», «На сопілці», «З лугів і полів», 
«Драматичні фрагменти» та ін. Соціальна прірва від добрих намі
рів навіть найталановитіших людей не ставала мілкішою. По- 
етоса прийшла до переконання, що справедливі, а отже, гумапні 
ішмоги людей праці. Хто обробляє землю, тому й повинна нале
жати земля:

Лише тому плуг і поле,
Хто цю землю оре, поле,
Хто її  трудом леліє,
Від холодних рос не мліє,
Хто живе для рідпих піль,
Зна їх  мову, сум і біль.

(Переклад А. Шмигельського)

Поетеса була щ аслива — і не раз наголошувала на цьому,— 
що своє покликання вона знайшла в служінні народові, що його 
трудові будні, його сподівання на кращ е майбутнє стали основою, 
єством ї ї  творчості. «О! Якби не ви, прості, вірні душі, які я зна
йшла, як знаходять скарби, що б я робила в хаосі цього світу?» — 
напише вона в поемі «Імагіна».

Орієнтація на «вірні душі», від імені яких вона все частіше 
почала висловлюватись, допомогла їй не лише в зображенні горя, 
але і в пошуках способу його подолання. Від імені своїх героїв 
вона засуджує і прусську колонізацію споконвічних польських 
земель («Ходили тут німці»), і масове брутальне виселення поля

1 Див.: А. Г. П и о т р о в с к а я .  Мария Конопницкая и русская 
литература,— Сб. «Из истории связей славянских литератур». М., 
Изд-во АН СССР, 1959, стор. 78-117 .
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ків Бісмарком за межі Пруссії («До границі»), і рабське стано
вище слов’янина-поляка серед інших народів Сврохіи («Sclavus- 
sa lfan s»), і угодовство польських панівних верств («Фрески», 
«Живим і мертвим»).

Письменниця дедалі частіше звертається до образів борців за 
щ астя народу, сподівається на краще, наперекір усім стихіям, що 
пригнічують політ духу, свободи («Contra spem spero»), прослав
ляє мужність, вольову акцію, а не пасивне споглядання. «Нехай 
прийде сила, нехай лунає хвала сонцю»,— проголошує вона.

В поезії М. Конопніцької починає звучати інтернаціональна 
тематика. Через запону історії поетеса намагається проникнути 
в соціальні відносини стародавніх Греції й Риму, в далеке минуле 
й сучасне життя Італії, Австрії та Чехії. Вона оспівує подвиг Яна 
Гуса (однойменна поема), таврує зловорожі наміри буржуазних 
урядів «загнати в тюрму народи» («На зустріч в Кромержіжі»). 
Поетеса все частіше зосереджується на думці, «що в бурі час, 
коли ревуть гармати», поет не має права стояти з німою лютнею, 
бо вгору має линути його пісня, якщо він хоче, щоб «затремтіло 
від неї сонне плем’я» («Ф рагмент»). Так само, як Леся Українка, 
яка мріяла про слово-крицю, слово — гострий меч, Конопніцька 
ш укає такої пісні, яка б підіймала тих, хто зневірився, яка була б 
знаменом для мільйонів. У вірші «Старому торбаністові» читаємо:

Що ж, як хтось, мов при гробі,
Десь затуж ить в жалобі 
Чи заскиглить про мрії любові?..
Спів такий не полине 
Через гори й долини,
Не протне нам грудей аж  до крові.

Гей, співаче ти сивий!
Глянь на луки й на ниви 
І послухай, що кажуть могили!
Солов’я нам не треба —
Грому з грізного неба,
Не плачу ми жадаєм — а сили!

(Переклад М. Рильського)

І над усім цим — віра в те, що через муки й страждання, через 
боротьбу людство дійде до визволення. Незважаючи на данину 
солідаристським ілюзіям, а також месіанізмові («Польща — Хри
стос народів», «Христос на Голгофі»), незважаючи на певні ілюзії 
щодо «п’ястівської Польщі», саме під впливом робітничої ідеоло
гії, особливо революційних подій 1905 р. Конопніцька приходила 
до єдино справедливих революційних висновків:
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Люд, що ярма не скинув,
Рабом зостатись мусить.

(«Ключі грядущої віри»)

Це звучить, як реміпісцепція з «Інтернаціоналу».
Належить наголосити й на тому, що поетеса була непримирен

ним ворогом відірваної від життя літератури, «мистецтва для 
мистецтва», у таких творах, як «Credo», «Братам-співцям», «Н аша 
арфа», вона відстоювала громадянське покликання поезії.

Під загрозою ареш ту — її літературною і громадською діяль
ністю зацікавилися царські власті,— Конопніцька змушена була 
1800 р. залишити Варш аву й виїхати за кордон до Австрії. Після 
досить частих поїздок в західноєвропейські країни — Італію, Ф ран
цію, Ш вейцарію тощо,— письменниця перебував переважно у Кра
кові. В 1902 p., під час ювілею, на якому відзначалось двадця
тип’ятиліття літературної творчості М. Конопніцької, їй була по
дарована народом невеличка садиба Жарновець під Карпатами. 
Тут, а також у Львові, мішають останні роки її  життя. Померла 
Марія Конопніцька 1910 р. і похована на Личаківському кладо
нії щі у Львові.

Дехто з літературознавців ділить творчість Конопніцької на 
два періоди — до і після 1890 p., хоч насправді різкої межі в її 
письменницькій еволюції не було. Такої межі, як ми бачили, не 
можна провести в поезії. Не було її  і в прозі.

* * *

Як прозаїк, М. Конопніцька зарекомендувала себе майстром 
оповідання й новели-нарису. її  перу належ ать кілька збірок про
зових творів — «Чотири новели» (1888), «Мої знайомі» (1890), «На 
дорозі» (1893), «Новели» (1897), «Люди і речі» (1898), «На нор
мандському березі» (1904) та ін., куди ввійшли оповідання й по
вісті, які раніше друкувалися в періодичній пресі, починаючи 
з 1882 року.

Час, коли поетеса виступила з своїми оповіданнями, був пе
ріодом панування великої прози — романів і повістей Е. Ожешко, 
Б. Пруса, Г. Сенкевича. До малих жанрів ці корифеї слова після 
70-х років зверталися спорадично. Використовуючи їхній досвід, 
а також досвід письменників старшого покоління, насамперед 
ІО. Крашевського і Т. Єжа, М. Конопніцька створює свою новелі
стику, яка до появи ліризованої прози представників «Молодої 
Польщі» виступав в польській літературі 80—90-х pp. на перший 
план.

Ранні оповідання і повісті М. Конопніцької («Ультімус», «Міхал 
Дуняк», «У владі закону») ще мають на собі сліди літературного
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навчання. Належну увагу звернено на фабулу, на детальний опис 
місця дії, обставин і побуту. Вони не позбавлені як сентимента
лізму в дусі Крашевського, так і дидактизму, морально-етичних 
«тез» у дусі ранньої п о з и т и в і с т с ь к о ї  прози. Хоч водночас молода 
письменниця сміливо пориває з пануючими доктринами.

В оповіданні «Войцех Запала» вона звертається до «застарілої» 
романтичної теми з періоду визвольних рухів, проте її не гак 
цікавить фанатичне обожнювання старим солдатом Наполеона, 
що дозволив полякам проливати за нього кров у численних похо
дах «від землі італійської до землі польської», як ідеали добра, 
справедливості і світлі мрії бідняків. Справа тут не в імператорі 
Наполеоні, а в образі героїчного минулого, з яким пов’язувались
і в старого Запали, і в його вихованця Антека ідеали духовно 
повноцінного життя.

Нові мотиви з ’являються також і в повісті «Під владою за
кону» (1886), що разом з репортажами «За гратами» (1882) та 
пізніше написаними «Тюремними картинками» (1888), репорта
жами з 1905 р. «По тюрмах, фортах і варш авських трущобах» вхо
дить до циклу, який умовпо можна назвати тюремним. Своїм 
гуманізмом, наголошенням па відповідальності суспільства за ска
лічені душі мешканців «дна», вони нагадують такі твори Івана 
Франка, як «На дні» (1880), «П анталаха» (1886), «До світла» 
(1889), «В тюремному шпиталі» (1902) та ін.

Справді високої виразності письма Конопніцька досягає збір
кою «Мої знайомі», в якій, можливо, найповніше засвоєно досвід 
Б. Пруса та Е. Ожешко — у звичайному, буденному шукати не
звичайне й поетичне. Письменниця звертається до розкриття тру
дів і днів «сірої» з погляду шляхетсько-аристократичних сфер 
людини. Тут зустрічаємо селян і ремісників, вічних бродяг і мрій
ників, здекласованих шляхтичів, позбавлених найменших радощів 
дітей, нікому не потрібних старих батьків та різного роду нахліб
ниць, альфонсів, повій, безбатченків та ін. Дехто з них уперше 
входив у літературу, розширюючи її  тематичні межі, викликаючи 
негативну реакцію буржуазної критики.

У новелах,— вони найчастіше названі іменами героїв, знайомих 
оповідачки,— панує спокійний, розважливий тон, детальна розпо
відь буденної пересічної історії, поданої, як правило, у психоло
гічних зіткненнях героя з оточенпям. «Автор ніколи не повинен, 
на мою думку,— якось зауваж увала Конопніцька,— піддаватися 
омані мильних бульок, які носяться в його уяві. Він повинен три
матися тверезого реалізму, щоб у його межах використати щас
ливий дар — уміння бачити прекрасне у звичайних проявах що
денного життя».
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Якщо в деяких, особливо ранніх, поезіях М. Конопніцька по
кладала надії на класовий солідаризм, на залагодження суспіль
них суперечностей шляхом «органічної праці», то в новелах від 
цих надій не лишилося й сліду. З позиції критичного реалізму 
змальовує вона соціальну нерівність і суспільні суперечності. На
віть в оповіданні «Юзік Срокач», в основу якого покладена тра
гічна пригода, що сталася в Бронові, хоч оповідання й заверш ує' 
ться парадоксальним великодушним жестом Юзіка щодо сина по
міщика, авторка правильно розставляє соціальні й психологічні 
акценти. Робітникові Ю зікові біля молотарки відірвало руку, її 
господар послав по лікаря. Гостя — шляхтича папа Міхала — це 
так обурило й розсердило, ніби він мав платити лікареві.

«— Ну,— виправдувався господар,— це все ж таки людина. Хай 
буде, як буде, але хлопця треба рятувати. Адже ось уже третій 
рік він у мене служить, працює...

— Працює, бо ви, сусіде, платите йому! Велике діло, що хлоп 
працює! Не працюватиме тут, найметься в іншому місці. ІДо він, 
сусіде, задурно хіба працює, чи що?

— Задурно чи не задурно, а обов’язок є обов’язок...
— Ну, то ж ви, сусіде, виконуєте його. Послали по лікаря, по 

фельдшера, а той на постелі лежить, на матрацах... Сусіде, ви, 
може, гадаєте, як він видужає, то за двох вам робитиме? Особ
ливу вдячність виявить? Смійтеся, сусіде, з цього! Як він вичу
х а т ь с я , то навіть і за одного не зможе витягти. Навіть якби
іі зміг, завжди буде відмовка; мовляв, каліка; а по-друге, як тра
питься нагода, крастиме одною рукою так, як досі крав двома.

— Це правда. Клянуся розіп’ятою матір’ю божою, свята прав
ди! — зареготав опасистий шляхтич, щиро вдоволений міркуван
ням сусіда».

Оповідання Коиопніцької позбавлені зайвих повчань. Це при
страсне заперечення суспільної неправди, палке обвинувачення 
ипконів і етичних принципів буржуазного суспільства, щире вбо
лівання над долею пригнічених, вибитих із колії життя простих 
людей, здатних на глибокі душевні поривання, на благородні 
в ч и її ки.

Найчастіше письменниця виступає як очевидець і учасниця 
подій. На контрасті між зображуваним жахливим збігом обста
вил і спокійним тоном оповіді,— бо це звичайна річ у жиггі лю
дини,— будується сюжет твору. Іноді цей соціальний за  своєю 
природою контраст набуває несподіваного емоційного підсилення 
її суперечливості між мрією й дійсністю («Море», «Урбадова») 
чи в «перепусканні» через наївну дитячу психіку най брутальні
ших і найстрашніших явищ дійсності («Н аш а школа», «Кража
!<І ЗЛОМ ОМ »),
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Письменниця з неабияким чуттям соціолога вихоплює з життя 
иайтиповіші конфлікти. Ось вона розмовляє зі старою жінкою, 
яка приїхала до міста, щоб померти коло дітей, і ніяк не може 
діждатися смерті, а щоб стара померла, чекають уже всі її ро
дичі («Б ан аси ха»); а ось немічна мати віддає свої останні за
ощадження на похорон сина, міського посильного, хоч сама разом 
із сиротами приречена на голодну смерть («Натюрморт»). Поки
нута коханцем куховарка з двома дітьми борсається в тенетах 
хвороби і злиднів («М ариська»). Інша, солдатка, переконана 
матір’ю в тому, що чоловік ї ї  загинув у війську, сходиться з на
ймитом і від нього вже має дитину, а коли стає відомо, що чоловік 
живий, кидається в річку («Кристя»), М. Конопкіцька скупа на 
слова, фабула її оповідань не має заплутаних ситуацій, письмен
ниця часом подає тільки ескіз подій, залишаючи за читачем право 
домислювати й доповнювати його («На дорозі», «На базарі»).

Незважаючи на злидні, поневіряння, вічні турботи про ш ма
ток хліба, позитивні герої М. Конопніцької — натури непохитні, 
вони дорожать своєю людською гідністю («Маріанна з Бразілії», 
«Натюрморт», «Дзяди», «Аннуся», «Стах Ш афарчик»). У них свої 
поняття добра і зла, свої високі моральні закони. Альтруїзм тру
дового народу, як правило, протиставляється кастовості й родовій 
нетерпимості та забобонам звироднілого папства. Так панна 
Маріаппа із одноімепного оповідання, аби лише «не принизи
тись» і «не опуститись до хамів», живе недоїдками з панського 
столу, зрікається рідної матері, яка стала жебрачкою. Інша ге
роїня, тяжко захворівши й чекаючи, що от-от помре, признається, 
що вона маги позашлюбного, вже дорослого, сина, якого сороми
лась і який від самого народження поневірявся по світу. Та як 
тільки їй покращало, вона відвернулась від цього «волоцюги», бо 
люди «вищого світу» — аптекарша, поштмейстерша й бургомістер- 
ша — стали уникати її  товариства.

Герої М. Конопніцької, що представляють народні маси, 
завжди тягнуться до світла, в них майже в усіх є заповітна мрія, 
яка їх окрилює, підтримує в найскрутніші хвилини життя. Мрія — 
це ніби промінь світла, ніби приспане в боротьбі за насущний 
шматок хліба почуття прекрасного, потреба справжнього люд
ського життя. Навіть стара п’яничка Урбанова відчуває цю по
требу й веде -лік дням відтоді, як вічно замурзаний синок, що 
навчався на шевця, «був королем», тобто виконував роль короля 
в народному спектаклі на святі «Трьох волхвів» («Урбанова»). 
З величезним тактом і знанням психології людини розповідає 
Конопніцька про всепоглинаючу мрію машиніста сцени й деко
ратора провінційного театру ГІроспера Капуткевича поставити 
«Бурю» Шекспіра,— створити доступними засобами ілюзію бурх-
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ливого моря. Старому машиністові здалося навіть, що він fecit 1 
море, що він зробив велике, геніальне відкриття, але коли поба
чив справжню, неприборкану стихію, занімів від захвату й без
порадності. І все ж — велика мрія окрилює людину, буває їй «н а
городою за довгі роки праці, злиднів і приниження» («М оре»).

В 1890—1900 pp. значно розширюються тематичні обрії нове
лістики письменниці. Поглиблюється, насамперед, патріотична й 
інтернаціональна тематика, яка завжди займала помітне місце в її  
творчості («Дурний Франек», «Мендель Гданський», «На старому 
млині» тощо). Конопніцька виявила особливий інтерес до револю
ційної діяльності П. Сцегенного, Ш. Конарського, Е. Дембов- 
ського,— лівого, революційно-демократичного крила «червоних» 
у повстанні 1863 p.; до життя робітничого класу («Дим», «Гани- 
сек»), до життя й боротьби інших народів (нариси «З мандрівних 
доріг»). Під впливом політичної боротьби, а особливо народних 
рухів і перших організованих виступів пролетаріату, М. Конопні
цька прагне осягнути зв ’язок подій і поколінь і не випадково 
звертає свої погляди на героя Паризької комуни — Ярослава Дом- 
бровського.

Переглядаючи матеріали про повстання 1863 р. в Рапперсвілз 
(Ш вейцарія), вона у своїх нотатках висловлює думку про зв’язки 
російського і польського визвольних рухів. «Ця молодь (мовиться 
про Я. Домбровського, 3. ГІадлевського, К. Калиновського, 3. Сера- 
ковського, М. Гайденрайха (К рука).— Г. В.) перебувала під впли
вом Огарьова і Герцена, Добролюбова і Чернишевського». Письмен
ниця розуміла, що центральним, вирішальним у повстанні 
1863— 1864 pp. було соціальне, насамперед селянське, питання. 
Вона з великою симпатією ставилась до селянських революцій
них ватаж ків.

В оповіданні про соратника 3. Сераковського — Павла Сузіна, 
патріота й революціонера, М. Конопніцька наголосила на його 
братерських взаєминах з селянами-повстанцями. «Сам Сузін,— 
пише вона в оповіданні «Як загинув Сузін»,— був ніби створений 
для того, щоб його любили люди і йшли за ним в огонь... Справж
ній вождь, улюбленець солдатів, який дбав про них, як брат чи 
батько,— про найостаннішого з обозу». Селяни-повстанці «дивилися 
на Сузіна, як на бога», «любили його так, що й не передаси цього 
словами». «Безумству хоробрих» — учасникам повстання — співає 
славу М. Конопніцька в оповіданні «На веранді», тавруючи уго
довство буржуазно-шляхетських польських кіл з царизмом, їхнє 
прислужництво і моральну ницість. В ї ї  оповіданнях виступають

1 Зробив (лат.).
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представники різних народів («Дзяди», «Кража зі зломом», 
зб. «Люди і речі», «На нормандському березі» та ін.). Поступово 
М. Конопніцька відходить від сюжетного оповідання, оповіданпя- 
дії, і створює новий прозовий жанр — оповідання-нарис, зручний 
для накреслення узагальнених соціально-психологічних народних 
образів.

* # *

Найвищим ідейно-художнім здобутком поетеси, результатом 
праці майже двох десятиріч була її  поема «Пан Бальцер у Бра- 
зілії» — вершина польського епосу кінця X IX  — початку XX ст. 
Поема стоїть в одному ряду з такими творами, як «Пан Тадеуш» 
А. Міцкевича і «Бєньовський» Ю. Словацького. М. Конопніцька 
почала працювати над твором 1891 р., власне тоді, коли під час 
своїх поїздок по Європі зустріла в Цюріху знедолених і виснаже
них земляків — польських і українських селян, які без засобів для 
існування поверталися з-за океану додому через Європу пішки.

Хоча поема названа іменем Бальцера — коваля, від якого
ведеться розповідь,— у ній пома головного героя, бо ним б сам
народ, селянська маса, яка, набравшись гіркого досвіду під час 
мандрів за океан, до Бразілії, у пошуках заробітків, і назад, на 
батьківщину, зростає в організовану громаду, яка вже усвідомила 
не лише свою силу, не лише своє значення, але й те, що тільки
вона сама може змінити порядки в Польщі, що тільки їй нале
жить бути у ній господарем.

Поетеса використала велику літературу про еміграційну лихо
манку, насамперед польських авторів (А. Дигасінський, Г. Сен- 
кевич), кореспонденції з самої Бразілії, численні приватні листи 
й розповіді бідолашних переселенців про кривавий шлях через 
океан до тої «обітованої землі». Але переїзд у трюмі пароплава 
разом з худобою, смерть дітей і старих, трупи яких викидають 
за борт акулам, розпука матерів, про що з жахом дізнаємося вже 
в першій частині поеми,— це лише початок сходження па Голгофу. 
Основне лихо буде там, на чужині, де вчорашні наймити й бідаки 
мають зазнати ще більших знущань — стати білими рабами на 
кофейних плантаціях і лісорозробках. Тут вони гинуть щодня 
й щогодини від тяжкої виснажливої праці, від нестерпного клі
мату, від туги за далеким рідним краєм, за клаптиком рідного 
голубого неба, яскравої зелені полів, свіжого вітерця. На чолі 
з ковалем Бальцером (Ю зеф Бальцежак — справжнє ім’я прото
типа) емігранти покидають роботу і, керуючись самим інстинк
том, вирушають у напрямі сходу сонця і мандрують через джунглі 
і пустелю назад, долаючи відстань, голод і смерть. Не згинаю
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чись від горя й розпуки, вони добираються-таки до порту, звідки 
уже напевно дістануться додому.

Як відомо, наприкінці минулого століття емігрували до Пів
денної Америки зубожілі селяни не одної слов’янської країни, 
в тому числі й жителі Східної Галичини. Це знайшло відбиток 
в ряді творів українських письменників: І. Франка, В. Стефаника, 
Л. Мартовича, Т. Бордуляка, С. Коваліва та ін., але чи не най
ближче до «Пана Бальцера у Бразілії» стоїть поетичний цикл 
Івана Ф ранка «До Бразілії» (1893), особливо в описах кривавої 
морської подорожі, визиску і знущ ань над емігрантами як у са
мій Бразілії, так і ще до від’їзду, в Європі.

Поема «Пан Бальцер у Бразілії» перейнята палким патріотич
ним почуттям, мріями про справедливий лад, ідеями братнього 
сднання народів. Поетеса утверджувала радикальні, революційні 
погляди. Польська ш ляхта, на ї ї  думку, виродилась, буржуазія 
розклалася, прірва між гноблепими і експлуататорами бездон
на, і якщо народ може витримати такий тернистий шлях, то він 
має право на світле майбутнє і повинен бути господарем своєї 
долі:

З ярма він виріс і тепер воліє 
Сказати вголос про права людськії.

(Переклад В. Струтинського)

Фрапко, уважно стежачи за творчістю поетеси, 1902 року, коли 
поема ще не була закінчена, констатував: «Н аївна надія (пое
теси.— /7. 5 .) ,  яка місцями пробивається ще в ї ї  перших вірш ах,— 
надія, що пропасть між покривдженими й упривілейованими мож
на зарівняти любов’ю, взаємним пізнанням і братерством, зазнала 
[тут] важкого удару». І далі: «Всі муки, що гноблять польського 
селянина на батьківщині, що з рідної землі женуть його в д а л е к у  

чужину, а звідти назад у рідний край, всі надії і розчарування 
далекої, повної на усякі пригоди подорожі, всі добрі і злі при
кмети польського селянина задумувала вона зібрати в цьому творі 
як у випуклому дзеркалі і показати в золотій оправі поезії»

Франко тоді не знав заключних розділів поеми (IV—V I), на
писаних під впливом революції 1905 року, що її  Марія Коноп- 
ніцька, на відміну від багатьох своїх колег по перу, сприйняла, 
як бажану грозу в літню спеку, як бурю, за якою приходить ясна 
і догідна днина. В поемі детально описано епізод участі емігран
тів у революційній демонстрації робітників бразільського порту,

1 І в. Ф р а н к о .  Твори, т. XV III, стор. 176.
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показано, що сила народу — в його організованості, в його інтер
національному єднанні, в його вірі в перемогу. Робітники спі
ваю ть пісню, від якої завмирає серце, затамовується подих, зро
стає мужність, визріває рішучість. Ця пісня — як грім, як лісова 
луна:

...Під звуки тої пісні громової 
Червоний прапор звівся над юрбою.

(Переклад В. Струтинського)

Зрозуміло, що йдеться тут про «Інтернаціонал», поетеса з цен
зурних міркувань не могла сказати про це прямо. Та читач і без 
того розумів її. Заклик до революційного повалення старого про- 
гнилого ладу, показ організованої сили народу в поемі наявний. 
Це була вершина не лише творчості М. Конопніцької, а й усієї 
польської літератури того часу, вершина, з якої поетеса поба
чила світле майбутнє народу і омріяну ним вільну Польщу:

Тобі, о ІІольще, спраглі по оселі 
Кладем серця до піг... Час промайне,
Ти срібна вийдеш з наших сліз купелі 
І щедро вбрана в збіж ж я осяйне...
Розраду принесуть тобі веселі 
Народів весни. Сонце вогняне 
Свободи зійде — жевріє край неба...
...Йдемо до тебе ми! Йдемо до тебе!

(Переклад В. Струтинського)

* * *

Твори М. Конопніцької завжди привертали увагу українських 
і російських письменників. Росія була першою слов’янською кра
їною, куди дійшло слово великої поетеси. Ще в 80—90-х рр. росій
ські журнали «Вестник Европы», «Русская мысль», «Русское 
богатство» та ін. друкують переклади творів Конопніцької і статті 
про поетесу. ї ї  творчістю цікавився молодий М. Горький. В 1911— 
1913 рр. в Росії виходить повне зібрання творів М. Конопніцької 
е  чотирьох томах. Поему «Пан Бальцер у Бразілії» опубліковано 
в прозовому перекладі. Особливої популярності набули такі ї ї  
вірші, як «На війну король як їхав» і «Вільний наймит» («Воль
ный рабочий») в 1905 р., коли вони у деяких збірниках, розра
хованих на революційну пропаганду, вміщувалися поруч із тво
рами Гейне і Шеллі, «Піснею про буревісника» М. Горького,
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«Шалійте, шалійте, скажені кати» О. Колесс-и, «В арш ав’янкою» 
И. Свенціцького, «Червоним прапором» Т. Ч єрвенського1.

На Україні творчість поетеси привертала увагу Івана Франка 
І Лесі Українки, які популяризували її не лише в українській, 
а и у польській, російській та німецькій пресі. ї ї  твори перекла
дав на далекому засланні Павло Грабовський. Ім’я її  не сходило 
зі сторінок української преси. Особливо популярною стала ї ї  пат
ріотична та інтернаціональна поезія у наші дні. Письменники 
старшого й молодшого покоління М. Рильський, М. Пригара, 
Д. Павліічко, С. Масляк, М. Рудницький, І. Деркач га ін. до
несли до радянського читача її  схвильоване поетичне слово, її 
чудові оповідання.

Доказом великої шани радянського читача до поетеси є і це 
кидання ї ї  творів, в якому вперше подається повністю ї ї  «лебе
дина пісня» — поема «Пан Бальцер у Бразілії» в перекладі В. Стру-
ТІІІІСЬКОГО.

М. Конопніцька жила мріями про вільне суспільство, про віль
ну й незалежну батьківщину, в якій простий народ буде щасли- 
иим. У вірші «Credo» вона писала:

Я вірю в стиск долонь, у дружбу і братання,
У душ розбуджених на всій землі єднання,
Я вірю в сйлу ту, що в муках і трудах 
Над світом підійме повитий сонцем стяг,
Я вірю в лет орлів у сипьому ефірі...
І «по моїй нехай усе здійсниться вірі».

(Переклад М. Рильського)

І ці її  мрії на сьогодні здійснилися, польський народ у спів
дружності з народами братніх країн будує нове соціалістичне сус
пільство.

Григорій ВЕРВ EC

1 Див.: А. Г. П и о т р о в с к а я .  Мария Коноппицкая и русская 
литература.— Сб. «Из истории связей славянских литератур». М., 
1959, стор. 103,
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І

На  м о р і

Перші враження.— Ave Stella Maris1.— Ніч,.— Пан Бальцер оглядав 
корабель.— Наради і сподівання.— Хвороба.— Пшитула викривав 
шахрая .— Втручання Городзея.— Городзей по-своему тлумачить 
стихії.— Акула .— Шторм .— Як виграли лагіїиинці.— Пожежа .—
Опач бунтує.— Мати.— Видіння на хмарах .— Про Йозефів сонник.— 

Магер і Жджара.— Хрест.— На екваторі.— В порту.— Земля.

і

Коли я опинивсь на кораблі 
І твердо став на палубі дощатій,
Зрадів, що вже ні сльози, ні жалі,—
Ніщо од мандр не втримає у хаті.

5 Місткий був корабель наш — немалі 
Мав трюми. І на якорнім канаті 
Ледь-ледь гойдавсь, хоч вітер бив крилом 
І хвилі нуртували за бортом.

«Отця, і сина, і святого духа...» —
10 Перехрестивсь: пливти — що ж, то й пливти. 

Ми не полова, вітер нас не здмуха,
Не згинем, в дальні пливучи світи!
Гадаю, молитви всевишній слуха...
Із люлькою хтось намірявсь пройти,

15 Я припалив і міцно скроні стиснув,
Коли свисток над вухом гучно свиснув.

Тут щось було негадано страшне 
В цім свисті — з ляку дибилось волосся! 
Адже земля прощання шле сумне,

20 Що нам її покинуть довелося.
Коліна гнуться, зрадивши мене.
Слізьми лице од болю облилося.
Як проводжать ніхто не поспіша,
Ти сам заплач — хай відітхне душа.

1 Привіт, зірнице морді (Лат.)
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25 Перевози і баркаси, що так спритно 
Між берегом снували і судном,
Від борту відстань пропливли помітну, 
Навперегін пустившися гуртом.
Так зграя чайок на плотицю ситну 

30 Напосіда, пантруючи кругом.
В порту гарматні обізвались жерла...
Лише луну морська стихія зжерла.

Судно від’якорено: між валів.
Гойдалось, не стояло на швартовах.

35 Заплюскотіли лопаті з боків —
Такі ж самісінькі, як в кіл млинових.
Я і незчувся: корабель поплив,
Зловісно задимівши; не із нових,
Він весь скрипів, хоча й здававсь міцним.

40 Гріб важко — відхлань пінилась під ним.

За кораблем, мов по землі цілинній,
Коли пройтися плугом раз повз раз, 
Лишався слід скибастий і в проміпіті 
Призахідного сонця, що якраз 

45 Світило з обрію, не з височіні,
Вогнем палав у надвечірній час.
Чорнів, припнутий линвою міцною, 
Маленький човник — ззаду, за кормою.

На пароплаві гамір, лемент, крик;
50 По людях топчуть, як по труску тому.

В цім стиску дичавів чоловік:
Хто б оступився — в вирі б зник страшному! 
Ведмідь, що з циганом блукати звик,
Не так пильнує музики при ньому,

55 Як мандрівник — законів тут морських, 
Коли не видію берегів близьких.

Як іноді бува: русак вухатий 
У засідку потрапить у бору 
Й не знав, в який бік йому тікати,

60 Щоб не попало раптом по ребру,
1 я на вітрі ледве міг стояти:
Гадав — зпесе і за бортом помру 
В високій шапці, в чоботях шкапових... 
Зіщулився, мов заєць той на ловах.
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65 Та ось запала тиша: чи почав
Звикати я, чи й справді вщухло море?
Що випадково хтось когось ганяв 
І кидав слово навмання суворе,—
Неправда! Сперш не так я все сприйняв.

70 Тут різні фахи, впевнився я скоро. 
Командував всіма тут капітан,
А верховодив ним сам океан.

Він старший і за пана бургомістра:
Всі перед ним навитяжку стають.

75 Як зареве води лавина бистра,
То мов навстріч тобі гармати б’ють.
А вговтається — навкруги сріблисто,
Мов гонтя, хвилі в сонці виграють.
Коли він заспокоїться й дрімає,

80 Його гладінь сліпучим блиском сяє.

Та поки ти в тямки це взяв собі,
Тебе в сум’ятті мало з ніг не збило,
Уже за комір хлюпнуло тобі,
Канатом, мов пилою, зачепило.

85 В ланцюг заплутавсь ти в тісній юрбі,
І струменем із помпи тебе вмило.
Ступнеш, а в гадці: «Втриматись коли б!» — 
Вирує океан, немов окріп.

Я в хитавиці тій несамовитій 
90 Не встиг довідатись про земляків!

Вони, неначе вівці, в купу збиті,
Яких сполохав вовк, біля котлів 
Юрмилися. В страху роти розкриті.
Той на обличчі зблід, той посинів.

95 Невтримно ув одного селянина 
Тремтіли губи, в іншого — коліна.

Коли поглянув я на сіряки,
На одяг цей полатаний і рваний,
Який по селах носять бідаки,

100 На льон із вовною в халупах тканий,
Що вікнами виходять у садки,
Де квітнуть вишні й запах ллють духмяний, 
Поглянув і згадав: пливем у світ!
І враз мене пойняв холодний піт.
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105 Десь-то фатальна надійшла година,
Рішучий злам ось-ось вже на порі:
Обсипався в народу тинк і глина —
Підвалини відкрилися старі.
Була десь неабияка причина,

110 Якщо зібрались хлопи-трударі 
Й шукать якогось виходу рішили 
За морем, наче по той бік могили.

Нічого дивного, коли гриби 
Беруться легко з моху, баговиння.

115 А подивись на вікові дуби,
Що запустили глибоко коріння...
Не вирвеш з грунту їх, що не роби.
Та от схитнулось лісове склепіння:
Сокира смерті стала ліс рубать,

120 За море з нас тріски тепер летять!

Хто з ремеслом якимсь — тому не горе.
Літає з краю в край, як вільний птах.
Життєві труднощі сяк-так поборе: 
Крутнувсь-метиувсь, дивись — вже при грошах. 

125 А селянин, котрий скородить, оре,
Гарує на землі по цілих днях,
Коли захоче вирушить в дорогу,
Земля застогне, заквилить до нього.

Отож недарма кожен з нас застиг,
130 На берег дивлячись, хоч і не любий,

На води піняві, неначе сніг,—
Хвилькам позаду не складеш рахуби,
Мов птаству, що гаука собі нічліг 
У небі й часто не минає згуби.

135 3 пружка землі, що тане вдаліші,
Не смієм очі відірвать сумні.

Заграви пломінь, що лягав на воду,
Обагрював її о тій порі.
На тиху, видно, клалося погоду.

140 Імли серпанок танув угорі.
На небі, потемнілому зі сходу,
Мигнув промінчик першої зорі.
Її бліденьке личко для розради 
Всміхнулося до нашої громади.
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Знай, в милосердім світлі тім були 
Приховані якісь могутні сили:
Всі голови угору підвели,
Бо ніби подих матері вловили.
І не в одного сльози потекли...
Ось мандрівці коліна преклонили, 
І зринули скорботні голоси:
«О зірко моря! Господи, спаси!»

І широко в роздолля неозоре 
Полинув спів із тисячі грудей.
Внизу, немов орган, гучало море,
Вгорі зоря світилася; ачей 
І в нас над нолем десь, тремтлива зоре, 
Над ріллями ти сяла в тьмі ночей. 
Тепер зійшла, щоб нас тут полічити, 
Щоб діткам русі коси посріблити.

І тут, над виром, нас застала ніч. 
Клякнувши, простягали ми рамена, 
Мов ті лелеки, що рушають пріч 
Од гнізд, коли пора прийде студена, 
Незнаній долі кваплячись навстріч...
Чи стріха знов побачить їх нужденна? 
Розгорнуть крила й плинуть угорі,
В високім небі, в променях зорі.

І от згустились раптом тіні хмурі, 
Покрила воду чорна пелена.
Злякались люди: буть невдовзі бурі.
Та марно страх навіює вона,
Бо тьма як гасить прозорінь лазурі, 
Плюскоче море, спокою не зна,
В борт корабля вдаряє і, як звикле,
Мов пес гарчить і вишкіряє ікла.

Звеліли нам — про це забемкав дзвін,— 
Щоб на свої місця усі вертались.
Супутці підхопилися з колін 
І, товплячись, по сходах вниз попхались, 

Під палубу. В них намір був один,—



Дорватися до ложа намагались,
Бо люду тут, гай-гай, як мурашні.
Не кожен в трюмі вміститься на дні.

185 І почалось!.. Баталію бурхливу 
Нагадує шалена штурхотня.
Не боячися нічийого гніву,
Усяк тут пре наосліп, навмання.
Покликали святу на поміч Діву,—

190 До бійки йшло, зчинилась метушня,—
Клинцем і я пробивсь поміж народу 
І таким робом захопив господу.

Та не з найкращих. В пана у дворі 
Просторіші лаштують гусям клітки.

195 Той —- під тобою, інший жме згори.
Ти в лещатах, жахливі терпиш снитки.
Довкола стогін, храп. Тут матері,
Батьки лежать, укупі з ними дітки...
Не раз здригнешся і не раз зітхнеш,

200 Перш ніж у цьому скопиську заснеш.

Ах, дивна ніч і це спання на морі...
Такого ще не знали ми повік.
Одразу в дальні порива простори,
Ледь-ледь замре душею чоловік.

205 Підгицуб тебе, що ти аж хворий...
— Стій!— вихопиться відчайдушний крик. 
Здалося, кінь рвонув, поніс галопом...
І ти упав, добряче вдаривсь лобом.

І знову очі застилає мла,
210 Покіль «Рятуйте!» — вигук чийсь — не збудить, 

Покіль тривога знов не пойняла:
Бо спробуєш підвестись — закануднть... 
Важка-бо в трюмі духота була!
А дехто допізна не спить, марудить.

215 Зітхаючи, з лиця втирає піт,
Хропіння слухає своїх сусід.

Лише над ранок зникла клята змора,
І я у сон поринув на часок.
І ось в очах постали, як учора,
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220 Містечко, кузня, кліщі її молоток... 
Дзвенить гусина гелготня бадьора. 
Мужик трима коня за поводок.
Дме Ясько в міх. Беру вухналь я знову 
Й щосили забиваю у підкову.

225 Багато хто цієї ночі спив
Про хату, смужку поля, про родину... 
Цей стогне, наче тяжко захворів,
А той сміється, мов хильнув чарчину.
І не одна схотілася з бабів,

230 Як нашу почало гойдать судинну. 
Зітхання й покрики злились водно: 
Впоїло море нас, немов вино.

Лиш діток встиг солодкий сон здолати: 
Воліли, щоб повік їх не будить.

235 Немов безпері, кволі ще курчата,
Котре де примостилось, там і спить.
В сні норов і жадання людське знати.
То й може білий птах такий схилить, 
Як Іоатш,— віддавна вірять люди,—

240 Свою голівку Йсусові на груди.

II

А рано-вранці, ледве день засвів,
Надія зблиснула. Забуто скруху.
І кожен вже па палубі щось їв,
Не повечерявши між гаму й руху.

245 А вітер, хвилі женучи, шумів,
Неначе нам нашіптував на вухо:
«У розпач не годилося б впадать!
Вже якось буде! Треба почекать!»

Ніщо не поглинає так людини,
250 Як те чекання завтрашнього дня.

Будь жебраком нужденним, без свитини, 
Все ж твоє серце не одчай сиовня,
І смерть свої відстрочує години,— 
Недвижний, мертвий погляд зугашя.

255 Мандрівникам немало вже дісталось,
Та море їм привітно усміхалось.
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І паш ковчег, що на собі нас ніс,
Був дивиною нам: оце так штука!
Фільварок би вмістився! Гострий ніс 

260 Бурхливу краяв хвилю, наче щука.
А щогли! Десь, мабуть, столітній ліс 
Іде на них. Складна, брат, тут наука.
Не все збагнеш одразу — що і як.
Та ось один підвівся й мовив так:

265 — у с у д е н  теж ПОВИННІ буТИ  ЙМЄІІЇЇЯ,
Тож зветься «Крайц», знай: «Хрест», наше

судно
Від папи є на те благословення.
Вогонь і залпів грім... З людьми воно 
Проходить до плавби своє хрещення.

270 Та перед тим, як п’ють меди й вино 
Під гук віватів,— так ведеться зроду,— 
Вихлюпується перша чарка в воду.

Так само, як в людини — голова,
Коронна щогла тут судно віпчає.

275 Покіль намітить дерево, бува,
По хащах майстровий попоблукає,—
Потрібен дуб-міцнюк: його черва 
Не точить та й омела обминає.
Не розсохань, не стовбуряк товстий,—

280 їх обсідає гриб і мох густий.

Здоровий пнем — підійде той допіру.
Ретельний погляд знизу догори:
Сто ліктів висота — якраз у міру.
Ще й як в приземку буде З ХЛОПІІЇ три,

285 Тоді лишень пускають в хід сокиру.
Зваливши стовбур, через чагари,
По вовчих тропах, через буйну почать,
Немов ведмедя, по землі волочать.

Що випроби його ждуть немалі,—
290 Мені не оповісти й за годину:

Вимочують і варять у смолі,
Щоб дух життя покинув деревину.
Не стільки, ходячи коло землі,
Оратай гнутиме над плугом спину,
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295 Як стерпить той, щоб потім, певна річ, 
Звестися щоглою вітрам иавстріч.

Також іде й сосна смолиста в діло: 
Бушприт із неї — щогла носова.
Мов хустя, тріпотить на ній вітрило,—

300 ГІро крам з торжка нам згадку навіва. 
Звисає линва вільно і безсило.
Хтось на вершечку свище і співа.
То гонга, сидячи у плетениці,
Насвистує, як дрізд між віт ялиці.

305 Всі з подиву роззявили роти,
Загледілись, немов на білку діти.
— Впаде! Таж ні! — А він туди-сюди 
Гойдавсь на вітрі, мов пускавсь летіти.
— Тримайсь, а то у вир шубовснеш ти! — 

310 А інший:— В шумі цім хіба ж вловити
Твої слова йому із висоти?
А втім, муштрують цих самі чорти.

Еге ж! Не раз я бачив: до вершечка 
Він п’явсь по щоглі, так як по вербі 

315 Чи вільсі дятел до свого гніздечка,—
Все вище й вище дерся по стовпі,
А дерево ж гладеньке, без сучечка; 
Скрутив би інший в’язи тут собі...
Йому, бач, смішки, не сидить без свисту. 

320 На силу він скидається нечисту...

Але найбільше диво з див усе ж — 
Глибини, що долаєш їх плавбою.
Як не вдивляйсь — землі ти не знайдеш 
І деревця не вздриш перед собою.

325 Простягся океан без краю й меж 
У даль, повиту синьою габою...
Ти б марно зводив очі, мов сонця:
Вода й вода довкола — без кінця.

Поглянь на корабель! По хвилях-горах 
330 І бездоріжжю шлях торує він,

Гостинець визначаючи по зорях.
Прохід між згубних знає він мілин,-
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Лавірує на водяних просторах!
У нас в Стердиці швидше селянин 

335 Зблука, як після торгу захмелиться,
Ніж трапиться судну тут заблудиться.

Надія у людей не убува.
І віра в них прокинеться, прогляне, 
Здоровкаються, роняться слова,

340 То тут, то там до гурту хтось пристане.
Бо ж кожна має розум голова,
Від першої в порадах не відстане. 
Встрявав усяк в гутірку гомінку. 
Здавалося, рій бджіл гуде в садку.

345 Поглянеш — люд по-різному убраний. 
Того й того у мандри потягло...
Мазури, курпи, ломжинці, плоцьчани —
З усього краю їх сюди звело.
З-над Лівца, Нарева свитки, сукмани.

350 Людей із наших місць найбільш було...
У кожного свій жест, своя постава. 
Дивись, що не земля — нова проява.

Рожевощокий той, а цей — блідий,
Одначе пристрасно палають очі!

355 Русявий, темночубий чи рудий...
Шапчина взад, набік — хто як захоче. 
Плохий, а йтиметься про честь — твердий. 
Люд міцно збитий, жилавий, робочий.
Хоч і з рівнин походять трударі,

360 Душею ж, мов на сповіді,— вгорі.

Буває, інший ходить в драній свиті,
А зробить жест — немов просвище прут. 
Якби ж то тридцять моргів у повіті 
Знайшлось для нього! Слуха мовчки люд, 

365 А він і так, і сяк — і ось вже в світі... 
Слівцем в тісний загнать зуміє кут: 
Підвійт чи лавник був би гарний з нього. 
Цей не злякається в путі нікого!

Найголосніше Опач промовляв:
370 По ярмарках точив баляси шпарко.

На шарварку собі тинявся, дляв,
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І з лінощів не гнув над плугом карку. 
Селюцтва збувся. Хвастать полюбляв.
В артилерійськім десь служив він парку.

375 Мав кучерявий чуб. На камізель 
Завжди військову одягав шинель.

Цигарку запалив, узявся в боки:
— Хіба це море?-— спльовує.— Ну й ну! 
Дві сороківки, й легко, без мороки

380 Я, брат мій, вплав глибінь цю перетну!
— Ой-ой!— баби кричать, мов ті сороки,— 
Як? Через гаспидську цю глибину?..
А він:— Я й не таке видав в Одесі!
— Ой лишенько!..— Чого ви боїтеся?

385 На те Павло Секура повіда:
— Коли сюди щасливо ми дістались,
Так піде й далі! — В тім-то й вся біда:
Нам довшу відстань подолать зосталось!— 
Мовляв Бандис:— Навіть слів шкода...—

390 Знов інший вигукнув:— А в нас вважалось, 
По суші днів на три коротша путь.
Та тільки ж того шляху не знайдуть.

Затряс ІИимон Пшитула бородою:
— То горе, як людська юрма сліпа,

395 Мов вівці!.. Продають їх з чередою,
Купують...— Ви не знаете хіба,
Що кожен край омиваний водою 
Й від берега вода не відступа?..
Вона й границі стереже від шкоди.

400 І дужчий той, у кого більші води!

І Магер спльовує:— Не до пуття 
Бесідувать із хлопством... Що тупиця 
Побачить? Що розкаже про життя?..—
Він з Лукова й любив завжди хвалиться,

405 Що шляхтич; в них там шляхти, як сміття. 
Коли горох не вродить чи пшениця,
То й устілки не зіб’ють по токах —
А в пальтах синіх ходять, не в свитках.

Селянам прикро слово чуть негоже.
410 Який Бугай вже смирний, а проте 

І він скипає — змовчати не може.
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На брови шапку натяга й веде 
З обуренням: — На що це тільки схоже! 
Розумний — хто вже з ратуші іде,

415 Як бургомістер висіче киями...
А в ратушу всі входим тупаками.

Селяни і собі:— Еге ж! Ще б пак! —
А той аж присіда, щоб ще повісти:
— На світі дурнів досить є і так.

420 Чого базіканням до них нам лізти?
Хлібця на смітник не жбурне глупак,
Бо ж хоче він, як і розумний, їсти!
Свій власний розум має — приберіг. 
Повчитися б і мудрий в нього зміг.

425 Спідлоба зиркнув Магер і, від карку 
Побагровівши, стиснув кулаки...
А Опач:— В нас в артилерійськім парку 
Служило двоє — справжні чурбаки.
А в кухарі пішли і від приварку 

430 Розпаслись хлопці — той і цей гладкий...
І ми фельдфебелю рапортували,
Що й ми дурні, розумних же вдавали.

За чвертку тютюну як він повів 
Нас підраховувать, на полігоні 

435 Взнав, що всі дурні ми, і заявив:
— Розумні тільки при лафеті коні.—
І — рапорт. Нас — в шпиталь, до лікарів: 
Сувора дисципліна в ескадроні.
Покіль наш жарт зуміли розгадать,

440 Про це в газетах встигли написать.

— Казав нам німець,— обізвалась баба,— 
З колонії...— А інша:— Пильна будь!
Не вір йому... Непевне слово шваба!
Тебе він легко може обмануть.—

445 А та й собі: — Хитрун він і нахаба... 
Одному з Млави мусила я збуть 
Нужденний скарб,— лишилася набитку.
І гроші розійшлися без ужитку.

Зирнув на свою жінку швець Щенсвяк,— 
450 Малу дитину до грудей тулила:

— Хай,— каже,— буде так а чиїнай,
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Біда вже мало з ніг нас не звалила! —
Секура вставив слово: — Як-не-як —
Краї багаті, золота в них сила...

455 Там люди темношкірі скрізь живуть,
І нас, католиків, в краях тих ждуть.

— О боже! Чуєш, Зосько?— запищали 
Дівчата,— Наче сажа, нарубки!..
— Та Стах же білий в неї...— Знов згадали.,.

460 Ох же ви й любите пускать шпильки!..
Чого мене до Стаха прив’язали?..
— Мовчи, бо видам!..— Ну ж і язики!..— 
Весела хвиля сміху прокотилась.
І Зоська вся, як мак той, зашарілась.

465 А трохи далі, в іншому гурті,
Про землю йшлось:— Нема гірш, як в долині. 
Дає гора врожаї золоті.
— Та чи б я тяг соху по верховині?..
— Посію жито... Потім смужки ті,

470 Де житнище, зорю — й під льон дружині .
Ще й під овес* ячмінь вділю ріллі.
На решті поля будуть картоплі.

— Не дуже родить там картопля, кажуть.
А от пшениця — буйна як стіна.

475 — і]ом не буять їй, коли сонце пражить.
Земелька теж, хоч хліб маж, не пісна.— 
Єврей-гендляр, щоб вигоду завважить, 
Розпитувать про ціни почина.
— Озиме двічі уродить встигає:

480 За літо аж по двоє жнив буває.

— Чого ж... Теплінь... І щоб вродить хлібця,
Сама свята земелька колоситься.
А рушиш лемішем — робота ця 
Окупиться врожаєм, що й не сниться...

485 — В два місяці й п’ятнадцять днів вівця
Двома й трьома ягнятами ягниться.
Сосун дасть більш, ніж валах, вовни там!
— Край щедрий, Швидше б вже дістатись нам!

Й зітхнув, бо ж завжди селянин зітхає,
490 Коли йому хтось душу відкрива.

І тиха скарга до небес сягає,
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Стрясає землю дума горьова.
Ні гордість, ані твердість меж не знає. 
Впокорення душі не зігріва.
Достойність кмета в нім із старовіччя,
Яка, мабуть, з прадавнього йде віча.

Ген осторонь згрудилися дядьки 
Окремою громадою тісною.
На плечах прості свити, сіряки,
Обшиті тонко чорною тасьмою.
Обличчя смаглі, погляди важкі —
Відомо-бо: перейняті журою.
Стоять недвижно, наче кам’яні.
Зорять у море, тихі, мовчазні,

На гнівні хвилі, в безвість невідому,
Мов принагляють плин судна гуртом.
Один сказав: — На березі тамтому 
Нас кардинал прийматиме з хрестом...—
А другий:— Вклонимось отцю святому!,.— 
Мовчанка знов запала над бортом.
А перший:— Пана дав письмо списати: 
Ксьондзи хрестити будуть і ховати.

Зітхання. Руки вгору простяглись,
І голос заволав: — О боже! Боже!
Я — Лазар... Хоч хлібцем не поскупись!
Хліб — ангельське це благо, красне й гоже!—* 
А інші:— Гей, не дуже-то дерись!
І Лазар мовкне — стримать сліз не може. 
Тремтить бабуся, в зморшках,— висхлий гриб:
— Донести б кості!.. Кості донести б!

Звертаюсь я, схвильований без міри:
— Підляський люду! З кореня твого 
І я походжу... І одної віри!
Село підляське... Не забуть його!
Я — звідти ж.*.— І — до них. Стискання щире. 
І дружба в нас пішла, що о-го-го!
Та вже ж бекеша коваля й сукмана 
Колись, дасть бог, в одну шеренгу стане!

В тіснім гурті бесідувать почнем 
Віч-на-віч, зразу після рук стискання, 
Спахнуть офдаччя пломінким вогнем,



Бо в жилах буйне крові клекотання...
І спільність духу легко ми вбагнем...
— Звідкіль?-— впаде коротке запитанпя.— 

635 Куди? — Не звикли зайвих слів ронять!
Одвіт: — З-за Бугу... Душу рятувать.

Ріко! Якби ти знала все про себе,
Яку могуть несеш в своїм нурті,
Яка упертість у затонах в тебе,

540 У вод твоїй глибинній темноті,
Ти рвалася б із вихором до неба,
Гукаючи, пемов пророки ті 
Над Іорданом в тишині німотній:
— Вставайте, люди! Суд іде господній!

545 Гай-гай! Ще гге амінь!.. Не скону дні!.. 
Земля печатями не володіє,
Кому судилась воля, кому — ні...
Тож польські хай заступляться святії,
Щоб тут із поля не зійти мені,

550 Покіль на нім ужинок не дозріє...
О Христе! Перш, ніж маю смерть зустріть, 
Дай молотом по наковальні вгріть!

ТИ

Не чути слів: між туч загуркотіло,
І пінні баранці сніжком спливли.

555 Із шляху збившись, вітер дує з тилу, 
І наростають збурені вали.
Ні дихать, ні стоять немає сили 
Від бризок. Не зо тле дише я, коли 
Тебе підхоплює коловоротом,—

560 То кида в дрож, то обливає потом.

Ет, що казать! Земля — таки земля, 
А море — море. На ставок не схоже 
Воно... Коли стихія вже гуля 
І непереливки,— рятуйсь, небоже!

565 Попадали всі з виском — так з гілля 
Зеленого в печі пищати може 
Сире поліно в полум’ї й диму.
Та співчувати не було кому.
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На кораблі, як в битві, ненадійно:
570 Той уціліє, а того зітне.

Затисни зуби і чекай спокійно:
Спіткає лихо?.. Раптом омине!..
Нам важко, мужикам, жінкам — подвійно. 
Старим і поготів: їм все страшне.

575 Тернів я, та зросло в мені страждання, 
Коли почулись крики і ридання.

Душ понад тисячу було на дні 
Тісного трюму. Я й не протовплюся. 
Вдихаючи там випари трутні,

58° Останніх сил позбудешся в задусі!
В мурашнику не стільки мурашні 
Роїться в спеку десь в гайку чи лузі,
Як люду збилося у тій дірі.
Хотів хтось вішатись на очкурі...

585 А ще хтось би упивсь, але ж не вільно. 
Така затія на судні хистка:
Наглядач не дозволить — стежить пильно. 
Якби уздрів такого дивака,
Його б під помпу! Перепало б сильно!

590 Стьобків би нахапавсь без батіжка:
Хто на ногах і встоять не здолає,
Біжить, мов хорт, а струмінь здоганяє.

Сутужнітп на харчі із кожним днем,
Не всяк і прісної води добуде.

595 До казана запрошують,— не йдем:
Самі собі огидні ми від бруду.
Широкими просторами пливем,
А напхано, як оселедців, люду: 
Здвигнутись ніяк. Нелегка плавба!

600 І огортає нас жалю габа.

Гай-гай! Втрачали добру ми отуху,
Що в мандри нас морями повела:
З недоїдань занепадали в духу. 
Невтримність ница в людях верх взяла.

605 Сварки та бійки збільшували скруху* 
Скажена злість усіх нас пойняла.
Ні жінки не впізнать, ні чоловіка:
Він — як той вепр, вона — мов кішка, дика.
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А там звалилося ще й інше зло,—
6,0 Картярство. Тільки ж, звісно, пе одразу. 

Спочатку нишком і несміло йшло,
Та впевнившися, що нема заказу,
Люд втягся в гру. І цілу ніч, було,
То тут, то там, мов риба коло язу,

615 Сидять щільненькі купки, й не на жарт 
Лунають вигуки і ляскіт карт.

І запал ріс. Нелегко селянину 
Незвідану спокусу відігнать.
Спалахує він на якусь часину,

620 Щоб серця пал захопленню віддать, 
Покіль, знебулий, не впаде на спину.
Не зважить і на тисячі заклять,
Не встане він. Загасла в ньому сила.
На духу занепав. Лежить, як брила.

625 Підпалювачі поруч, на очах.
Була й своя лучина, то й не диво: 
Червоний пломінь гоготів, не чах.
А догорить хтось, інший змінить живо. 
Покіль грошва бряжчала в чересах 

630 А чи за пазухою — йшло і жниво.
Снує між люду спритник взад, вперед. 
Літає так оса, зачувши мед.

Мав Опач верх над усіма. Мовчазно 
З цигаркою в зубах він походжав.

635 Коли в чийомусь погляді виразно 
Читав він згоду, хустку розстеляв 
1 карт колоду розкладав люб’язно — 
Супутців багатьох до гри схиляв.
Де тільки став — уже з ’юрмились люди, 

640 І чути: — Походив я. Твій хід буде!

Один з містечка, мандрівний «личак», 
Покумився із Опачем ледачим.
У карти, миршавець, грав хтозна-як,
Бо ж виявився картярем добрячим:

645 Хоч би кого обчистити — мастак.
Пустошив капшуки гравцям терплячим. 
Не знаю, чи такий мав талісман,
Чи махлювать судивсь йому талан.
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Отак Пшитула і програвсь до нитки.
650 В Обритому, де перед цим вів жив,

Землі шмат, хату, зібрані пожитки 
Продав він, гроші — в ладанку зашив.
Плив Бугом до судна. А лихо звідки — 
Незчувся... Заридав віп, затужив...

655 Здавалось, мить, і ми торкнемось трупа: 
Застиг, посинів, лиш очима лупа...

Його пам ледве стримати вдалось:
Топиться кинувся вже одним духом,
Та втихомирився. Дивлюсь якось:

660 Круг картяра кружля — куди тим мухам! 
Той сяде грать — уже й Пшитула ось. 
Приклякнувши, за кожним зирить рухом.
Із рук плутяги ока не спуска...
І от помітив, стежачи з кутка:

665 У рукаві той інші карти має 
І їх підсовує у слушну мить.
Пшитула зблід. Та гнів його поймає 
Й гаряча кров в лице уже струмить.
Він скакує, шалений гвалт здіймає 

670 І, поваливши, ну його душить,
Ну м’ять його та духопелить всяко!
— Ще й сонце не зійде — подохнеш, псяко!

І той белькоче, впавши на живіт, 
Причавлений до палуби коліном.

675 А хлоп:— Грабитель, злодій і бандит! 
Шахрай!.. Спізнався я із сучим сином!
Ти, видно, з пащею прийшов на світ,
Щоб тебе пранці з ’їли!.. Віддаси нам,—
І тут його ще дужче віп притис,—

680 Те, що забрати напоумив біс!

На вчинок, бачу, піде він кривавий:
Йому розсудок тьмарить темна тінь.
Тут не обійдеться вже без розправи...
— Ні, не тобі платить!.. Ізслизни! Згинь! — 

685 І тут ножаку витяг з-за халяви,
І «личакові» був би вже й амінь,
Та повезло: кожух завадив лиху...
Той ще лежить і стогне тихо-тихо,
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Тоді змовка...— Коли нечесний граль,
690 Плати.— Гріха не буде. Знахабнілий..,

Що там казать! Такого і не жаль.—
Селяни, сміючися, гомоніли.
Бува, де не візьмись, летівши вдаль, 
Стріпнеться поруч голуб сизокрилий.

695 Так і на палубі серед людей 
Стрясає сивим чубом Городзей.

Недобачав. І пальцями сухими 
Перед собою костура стискав.
Постукував ним. Згаслими очима,

700 Мов у пітьмі, дороги він шукав...
Усі розступляться, де тільки йтиме..,
І от за комір віп Птитулу взяв,
І так його він стис за карок грубий,
Що той скрививсь од болю й зціпив зуби.

705 Отетерів. А Городзей трясе!
Не міряйсь краще з оцим дідом сивим!
— Що, братику?.* Захтілось над усе 
Тут влаштувати ятки із м’ясивом?
Тебе у гріх далеко занесе,

710 Не вздриш і пеньки!..— кидав із гнівом.— 
Стривай, бо дух тобі пущу! Вставай!
А ти, шахраю, талери віддай!

Цей Городзея знав. У спільнім ділі 
Страждали. З ним в однім краю родивсь.

715 Тепер затятість подалась на силі 
І шал ослаб; ще трохи погнівивсь 
І сипав лайкою, але по хвилі 
Звів руки. Сплюнув. Вставши, обтрусивсь, 
Немов ведмідь в берлозі но спочину.

720 Похнюпивсь, нібито шукав шапчину.

«Личак» лежав, як впалий з древа плід. 
Невже ж таки не підведеться знову? 
Копнув ногою злегка хтось в живіт.
Крізь паволоку він зирнув багрову —

725 Огидна юха заливала вид,—
Схопивсь і — навтьоки, мов щур по рову, 
Подавсь, впустивши карти й капшука. 
Старий застиг, ціпок в руці стиска.
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— Зле, що картярських звичок не збороли!.. 
730 Коли початок кладете такий

Дорозі нашій, звалимось додолу.
Вітрильник нас не донесе хиткий!
До суші нам не допливти ніколи!
Не вмієте ви шанувать стихій...

735 Пождіть: дадуть позов морські ковбані,
І ви потонете в розверзлій хлані!

Ти що? Гадаєш, як пустивсь землі,
Де вкоренився й жив, то вже й дорога 
У тебе вільна бабратись у злі?

740 Не знаєш — жити як і що й до чого?
Всім нехтуєш?.. Не оминеш петлі!..
Еге ж! Стихія теж пильнує строго 
Закону! Будь і в небесах,— згребе, 
Навалиться і рознесе тебе.

745 Раз бачив я в Вонгровському костьолі:
Бог над стихіями стоїть, либонь.
Повітря біля ніг прослалось долі,
Навколо шат горить ясний огонь.
І море кориться господній волі,

750 Блакитне, як озер надбузьких тонь.
І він, творець,— у вихровій короні;
Над морем — руки, твердь земна — на лоні.

Навкруг — зірки, і місяці, й сонця.
І як було перед початком світу,

755 Так буде, як і світ дійде кінця.
Стихії вічні — їх не розтрусити,
Як жовте листя дмуху вітерця,
І нам їх зникнення не уявити...
З вогню і вітру, із землі й води 

760 Не згине й частка,— буть їй завсігди!

Архангел Михаїл вогнем владає,
Із списом вершник... А святий Ілля,
Що вихором у небесах витає,
Кермує вітром — віять звідкіля.

765 А Іоанн з водою діло має.
Христове володіння — твердь, земля:
Його стопа топтала тут стежини,
Як він іще у плоті був людини.
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Гей, начувайся! Ти па глибині,
770 А не в ватазі розбишак у лісі.

Стихія ця — простори нуртяні —
У Іоаина! Тож мені дивися!
Віп над тобою! Ген у вишині,
Над виром вод, що в безвість простяглійся. 

775 Його видніє в хмарах голова,
Коли в заграві сонце лик хова...

Чого,— звернувсь він до Павла Секури,— 
Здивовано так витріщив баньки?..
Ганьба і сором! Засміють вас кури!

780 Стовбичите, здорові, як бики!
Ану хутчій, покіль немає бурі,
Хоч он канат позмотуйте в мотки!
Рукам тра щось робить, звичай говорить.— 
Руша. За ним і ми. Вмів підбадьорить!

785 Все ж ненадовго. Як розповідав,
То слухали. Бувало, щось розкаже,
І в головах, дивись, туман зникав,—
Так димарі витрушують від саягі.
Та хлоп в чаду за карти знов сідав.

790 Немов хвороба, котра як наляже,
Повалить з ніг,— картярські ігри ці:
Всяк згорбився, змарнів, збляк па лиці.

Отак минали дні, минали ночі,
А перемін на краще годі ждать.

795 Вже й діти мерти почали. В них очі 
Скляніють, щічки то вогнем горять,
То бліднуть від лихої поторочі.
А пемовлята жалібно квилять 
І мовкнуть, сині вже. Мов квіт зів’ялий, 

8С0 Вопи себе під косу смерті клали.

Не довго й церемопшшсь. Сльоза 
В дитячих оченятах ще блистіла,
А вже матрос ладнає мотуза,
Прив’язує до дошки вутле тіло.

805 Хтось ближчий верескне:— О небеса!.. 
Шубовснув трупик,— лиш захлюскотіло! 
На дні тук ать  вже душеньки тії:
В ресстр&х неба не знайдеш її!
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Не стільки смерть приносить пеньці горя, 
810 Як погребіиня: тут жахпе воно!

Нелегко віддавати серед моря 
З-під серця плід у водоверть, на дно.
Коли хрестом з жінок впаде котора,
Хоч би й топтав — не встане все одно.

815 їм потім вже й дивитись не давали:
Дітей в морську глибінь вночі скидали.

Данину вчув неситий моря вир,
Шумної піни настовбурчив гриву.
На здобич налетів, як хижий звір,

820 Мов вовк голодний, кинувсь на поживу.
І вловлював частенько людський зір 
Морських потвор і зграю риб мисливу, 
Здалося — блиснула в нурті пила,
А то акула стрімко пропливла.

825 Як море завмирало розшаліле,
Ти бачив — у прозірчастій воді 
Рибини довжелезні миготіли...
Вперед, як завжди, рвались молоді,
Тоді й старі до здобичі летіли.

830 У нас так в дні погідні, золоті 
Снують в болоті пуголовки жваво, 
Вихляючи хвостами вліво, вправо.

Акула хитра: довго кружеля,
Приманку вздрівши,— кусень солонини. 

835 Нюшкує, крадучися віддаля,
Аж витікають з пащі клуби слини. 
Наблизиться — пальнуть із корабля,
По хижаку ударять карабіни...
Хоч би і кулі вцілили, прудка,

840 Лишивши крові слід, углиб тіка.

Подейкують, одному рибакові 
Вдалося напідпитку упіймать 
Акулу й прив’язать на ланцюгові;
Був час пливти, а він забрався спать,—

845 Заснув в годині десь передранковій. 
Хижак поплив і ну човна тягать,
Як Бугом баржі тягнуть на буксирі 
До Устилуга. Та вщім мало віри,
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Бо надто дужий звір той для човна,
850 Та ще й до того грізний, кровожерний.

В дорозі помочі не жди: до дна 
Потягне або й човен переверне.
Людей, як кішку сало, новина 
Цікавить, хоч було б там що й химерне, 

855 Аби* в степу цім синім, без станиць, 
Позбутись довгих суму плетениць.

Якогось ранку млистого — тривога!
На палубу сипнула матросня,
Слідом — юрбисько. До борта самого 

860 І я підбіг. Крик, гомін, метушня. 
Стерничий в люті: на очах у нього 
Зірвало кадки па порозі дня...
Казкових розмірів стара акула 
Враз із залізом сало проковтнула.

865 І ось її вже тягнуть рибарі!
Не так пручає віл, коли обухом 
Різник довбне. Порвала б геть шнури-, 
Втекла б, та кулі дзизнули над вухом;:
З двостволки мічман гахнув ізгори...

870 Мить, і рибина пада звившім рухом 
На воду. Впіймано! Не скочить в вир! 
Гримить тріумф! Тепер і до сокир!

Хижак метляв і стріпував плавцями, 
Всліпу хвостом по палубі гатив.

875 Глибинний мул розбризкував цівками. 
Хто наближався — сторчака летів.
Не дуже я акулу брав до тями,
Та, мабуть, дужча і від ста чортів. 
Раніш не вірив би, якби сказали,—

880 Вона додолу звалить гурт чималий.

— Нічого! Хай скуштують новачки!- 
Зірвався сміх. Піднесено сокири.
У голову вп’ялися вістряки.
Хтось рубонув по ній разів чотири...

885 І кровожер скапутився-таки.
Лежить розпластаний. І в жодній мірі 
На люд жаху тепер не наганя:
Юрба накинулась, як вороння.
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А кухарчук якийсь у ковпакові 
890 Сів охляп і зацмокав язиком,

Неначе верхи мчав на румакові...
Підборами гатив і кулаком.
І не гадалося кухарчукові:
Звір скинувсь, хлопець — сторч; так носаком 

895 Хтось жабу ненароком може збити...
Хижак хропнув, востаннє вже, і — квити.

Лежав він, наче звалений ведмідь.
Тож дивуватися було із чого:
Як зуб’я в бороні, що й не злічить,

900 Рядами ікла в хижака лихого,
1 кожне з ікол, мов багнет, стирчить 
Міцнющим гостряком у пащі в нього.
Не вирвешся — надій нема на це,
Коли зубів тих зімкнеться кільце.

905 І до захланця підступивши ближче,
Ніяк не начудуються баби:
»— Яке рибисько! А які зубища!..
Ви бога побоялися хоч би:
Жбурляти діток у таке ротище!..—

910 Озвався хтось:— Якби ж були гроби...
— Потвора ця сиріток наших жерла?..— 
Тяжка жалоба дух у грудях сперла.

На воду раптом чорна впала тінь:
Дивлюсь — над нами, мов якась примара,

915 Над щоглами, що пнуться в височінь, 
Рухливих чайок зароїлась хмара,
Закривши сишо неба просторінь.
Несе прудких цих птахів сила яра.
Сріблясте пір’я ряботить в очах,

920 Як сніг, лискучо сяє по краях.

Та Городзей на дивну цю запону,
Піднісши руку до очей на мить,
Поглянув і сказав:— Це охорону 
Всевишній вислав діток захистить.

925 Тож більше не чигать па них дракону!
На всіх їх він наставив срібну сіть...
І от пташки несуть її з собою,
Омиті материних сліз росою!
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І матері іу• прагненнях своїх 
930 Утішить серце вірять слову тому...

Не б’ють себе у груди і про гріх 
Не згадують у розпачі гіркому.
А Опач, ледве стримуючи сміх,
Хотів був заперечити старому 

935 І стримавсь: річ така, був певен сам, 
Потрібна, як насущний хліб, жінкам.

Стривоженій дружині Щенсняковій 
Палає зір передчуттям біди:
Опухли ніжки крихітці синкові.

940 Хтозна — від їжі то чи від води.
Не допоміг і лікар; малюкові 
Слабіють сили. Схуд. А що блідий —
Немов убілені нитки обрусу...
— Од смерті вбережи його, Ісусе!

945 На море дивиться й не відведе 
Очей: розкриті широко повіки.
На серце камінь ніби хто кладе —
Сусідній сміх, і плач, і жарти, й крики. 
Заточується — от-от упаде,

950 Мов той повій без стебел — без опіки.
— Ганнусю, знов?— запитує Щенсняк.
— Чомусь мені зробилось млосно так...

ІЦе зовсім молода, у першім цвіті,
До змін тонких чутлива у житті,

955 А мусить мандрувать в далекім світі, 
Страждати, танути у духоті.
Не диво, никнуть жони хворовиті,
Немов па вітерці билинки ті.
Доводиться важкенько у дорозі 

960 Чоловікам, а жінці ж як, небозі?..

Дивлюсь на неї, а вона дитя 
Турботливо до лона пригортає 
І в даль морську до самозабуття 
Зорить, мов лань, що з хаїці вибігає,

965 Стривожена за ланенят життя,
Коли мисливця постріл пролунає.
— Що, хворий син?— запитує одна.

Ні, жив-здоров!— кричить в одвіт вовки
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980

І хустку накидає на хлопчину.
970 Від здивування я аж занімів:

Бліда — розчервонілась за хвилину. 
Малий матусю ніби зрозумів,—
Не озивавсь, загорнутий в хустину.
А корабель наш веселивсь, шумів:

975 Команді — не обійдено нікого —
За влов дано і тютюну, й хмільного.

І розбуялась учта хоч куди!
Млинар як спусти в греблі відкриває,
Не так тебе вражав шум води,
Як гук оцей п’яний, що вмить скипає. 
Моряк до чарки ласий був завжди. 
Хильне, і один одного штурхає.
А вздріне дівку — віхтем спалахне,
Хоча й диявольську мару кляне.

985 Дуда і бубон тут не заковика.
А ще й смичка добув якийсь єврей.
І вже троїста музика триндика,
І палуба аж гнеться від людей,—
Із танцю почалась забава дика.

990 «Бодай же вас!..»— І майже до очей 
Насунув з маху шапку я на чоло.
Та раптом крик! У серці похололо...

О боже мій! Я голос упізнав!
Чий? Таж хрещениці моєї, Зосі!

" 5  збожеволіла?... Гадать не став —
Пірнув у тлум в неспокої, в тривозі... 
Матрос дівча в лаписька саме взяв.
Я — в пику бевзю, втриматись не в змозі, 
Заїхав, мов ударив молотком,

1000 Аж кості хруснули під кулаком.

Упав, як лис> підстрелений з рушниці, 
Юхбю вмився; а мене, о жах,
Мов горобці опудало в пшениці,
Обсіли всі — не вирвеш рук на змах.

Ю05 Гукнув я: — Стасеку! Тобі й не сниться!..— 
Заголосила Зося:— Ах, мій Стах!..—
І запаливсь наш люд,— до чого-чого,

До бійки, знай, ладка душа у нього!
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Ото б художникові змалювать 
Ці хмурі чола, брів сердиті злами!..
Перш пробували збоку натискать,
Пускать в хід лікті, лізти з штурханами. 
Ніхто і не подума жартувать:
Палають очі хижими вогнями.
Найближчий в руку плюнув — вже б лупнув 
Та вдарив грім і дощ рясний сипнув.

Бува, гризуться пси перед порогом 
За кістку — дівка ж хлюпне із відра,
І їх нема; отак і люд прожогом 
Тікає. Стах матроса озира.
Блискоче в небі, Вітром дме вологим. 
Свинцева хмара суне, напира.
Навальна злива ллє із височіні,
Збігає між вали, між хвилі сині.

Як гутник вкине в став вогненний шлак, 
Вода зо дна угору з сиком гухне.
І моря відхлані скипають так:
Вал пре на вал, покіль негода вщухне, 
Мов вівці,— тільки-но майне вожак,
І вже отара геть до всього глухне,
В кошару, згрудившись, біжить бігцем. 
Вівчар лише поцьвохкує дубцем.

І палуба невдовзі спорожніла.
Хто п’яний був, протверезився враз.
І навіть звиклих буря настрашила,
Мов окуня загадуваний яз.
Яскравий спалах. В рею щось вгатило — 
Оглушливий пронісся гук повз нас. 
Стерничий зблід, крутнувши ненароком: 
Судно гойднулося й шугнуло боком.

Над головою хмуре і низьке 
Провисло небо; сіру бумазею 
Немов прослав хто,— враження таке,— 
Щоб день від нас відтородити нею.
За щоглу я, ступивши на слизьке, 
Хапаюсь; хвиля, мов возій люшнею,
По литках шкваронула, хай їй чорт,
І з шумом вихлюпнулась через борт.
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З якою тріскотнявою із неба 
Гриміло! Аж здригалась просторінь!
І вихори, з ’єднавшись поміж себе, 
Врізалися у моря глибочінь!
Таких бездонних ям під плотом в тебе 
Не виб’є копитом хвицливий кінь,
Як ці, що буря рве, як розгнівиться,
Під гуркіт грому, в сяйві блискавиці.

Не так сосоп верхівки нахиля,
Коли в нас бір шумить на вітровії,
Не так чорніють зорані поля 
Й куриться, коли жито половіє,
Як тут, у морі. Дикий шторм гуля,
І хвиля з хвилею в нурті шаліє,
Злітає, пада, б’ється з боку в бік,
Кружля й реве, як роз’ярілий бик.

Тоді небесні вдарили гармати,—
Архангел Михаїл їх набива.
І у пітьмі багріють його шати 
Крізь хмару, що все небо закрива.
Мить — і над світом вибухнуть гранати — 
Змії стожальна блисне голова...
Вже й сиплються осколки в різні боки — 
Січуть, мов ті ціпи, дощу потоки.

О, добре знаю бурі я, жилець 
Сторожок лісових; з дитинства вправно 
По шуму розрізняв я Мишинець 
І Кампіпос, Зелений Ліс і славну 
В нас Пущу Бєловезьку; їй кінець 
Чи й є? Там зубр ховається віддавна.
Сам бог в ті хащі не знавав шляхів.
Єдине місце, де ще зубр вцілів.

Це ж, мов війна, коли від урагану 
Тріщить гілля чи тиснуть на курок,
З смика спустивши гончих на поляну,
І тур нюшкує, мірячи стрибок.
Та не зрівняти бурхань океану!
Тут інший страх: проймає до кісток,
І це, мабуть, лякає більш людину,
Ніж смерть, як настає момент загину.
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Що чоловіку? Витрима сяк-так,
Дарма, ідо дух ледь-ледь тепліє в тілі.
У декого — що глибший переляк,
То більша твердість у смертельні хвилі,
І зуха переклюне, неборак...
Жінки ж сидіти без плачу не в силі. 
Голосять, аж бере за душу щем...
Та змовкли: капітан грозить києм.

Між хвиль стримкіше корабель несеться, 
Слухняніш повертається стерно.
Тим, хто по морю мандрувать збереться, 
Високий намір здійснювать дано.
Адже ж відомо: не про тинфи йдеться,
А про життя. Коли пірна судно,
Весь скарб віддай і не скупися злотим. 
Перш випливи! Рахунки будуть потім.

Гнівливо-сині очі блискавок 
Нас переслідували аж до ночі.
В міжвітря квапний зроблепо ривок — 
Умкнуть від урагану-поторочі.
Так-птах тіка, коли серед хмарок 
Грозово громовиця зарокоче.
Та нас перун здогнав і як огрів,
Верхівку щогли так і відвалив.

Тепер, мов тільки цього і чекавши, 
Вкладає збиту гриву буревій.
І грім — як той гончак з смика помчавши 
За диким звіром в хащі боровій,—
Один раз, вдруге, втретє загарчавши 
В невидимій дорозі горовій, 
Віддалюючнсь в завзятті сердитім, 
Стихас в небі, хмарою укритім.

Ніч тиха і парка. Ані зорі.
Густа пітьма найменший відсвіт боре. 
Безодня зяє унизу й вгорі —
Довкола й небо чорне, й чорне море. 
Чекав я світанкової пори,
Задпвлений в безмежжя неозоре:
Чув, зринуть острови неподалік.,. 
Гутірка мовкне. Кожен чоловік
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В душі зболілій носить горе власне 
І  МОВЧКИ, МОВ ПОЛИН, його жув. 
Бадьорість денна дуже швидко гасне, 
Коли й у серці вечір настає.
Мокріють очі. Плетиво неясне 
Думок гнітить, заснути не дає.
Зориш у морок, ніби в домовину,
І на хвилину не знайдеш спочину.

IV

З громад, котрі долали океап, 
Пістрявих надто, збився невеличкий 
Гурток старих і молодих селян,
Немов на поклик віт. Такої звички 
Вже люд. В одипака — непевний стан, 
Як в того хмелю без гінкої тички.
Тому чимдуж до гурту прагне він: 
Самотню пташку жде швидкий загин.

Як хто сусідню залишив округу 
Чи схоже лихо мав, страждальник цей 
Знаходив в товаристві єдність духу.
За лавника в нас правив Городзей.
Хоч більшість нас походила з-над Бугу, 
Було чимало й інших тут людей.
Від того несло запахом живиці,
Від цього — духом свіжої землиці.

Отож були тут Останчук Лука,
Бандйс, у запалі й спокої добрий, 
Петро Загайний, що, крім сіряка,
Не взяв нічого, прагнучи за обрій,
Та Зьомба — грізного мав кулака, 
Падкий до бійки, спритний і хоробрий. 
А ще Бугай, Солода, Кос... Сюди 
Стеклося того люду, як води.

Люльки запалено... На серці скруха. 
Зорять всі в тьму, похнюпивши носи... 
Судно ледь суне. Шуму — повні вуха. 
Рокочуть в небі грізні голоси.
Я чую, як всевишній світом руха, 
Стрясаючи далекі полюси.
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Життя і смерть свої зміряє СИЛИ...
Останнім тютюном курці диміли.

Не втерпів Магер — подививсь биком 
На хлопів. Де ж бо, шляхтич!.. Бадьориться 
Чи то пак просто меле язиком:
— Чого такі, у лиха, кислі лиця?
Ченці?.. Дали обіт, тож під замком,
В монастирі прийти лося опиниться?..
Ступив з воріт — і допустивсь гріха.
Ледь виліз за поріг — і вже зітха.

Що там зоставить довелось голоті,
Тобі, о мешканцю убогих хиж?
Ти в маслі плавав? Чи ходив у злоті?
Пустився жінки — й наче в серце ніж?
Як иівепь крильми не заб’є на плоті,
То й світ тобі не милий!.. Ну й дурні ж !..—
А Вавжон:— Що? Жінок прошу облишить!
За стогін нас, селян, не будуть вішать!

А Бандис:— Не розпуста виганя 
Людей в краї далекі мандрувати...
Зарадить як, коли пусте горня 
І грунту ані клаптика, пі хати.
Шість літ наймав куток... Хоч ми й рідші, 
Комірне в брата мусив відробляти...—
Бугай собі:— Нас голод, недорід,
Хай йому всячина, жене у світ!

Пускає Магер кільця диму з рота:
— Хто чим живе.. Я змалку рвався пріч,—
Я ні спідниці не тримавсь, ні плота. 
Шляхтянин-бо! Побачити навіч 
Побільше світа хтілось. А голота?
До миски з печі, потім знов на піч!..
Сама в нас шляхта...— Тут Бугай піднісся:
— Так. Всім відомо. Шляхта. Із Залісся,

Од Жджар одразу вбік.— Ет, що мені 
Ті Жджари! Жджарських знать не знаю! З ви ші 
Не кумаюсь!— скипає Магер. — Ні!
Бодай їм щезнуть з приділами тими!
На обмір піль, скажу я без брехні,
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Ми, шляхта, грішми власними своїми 
Поклали двісті злотих. Врешті ж решт 
Потрапило нас троє під арешт.

— Арешт — ще півбіди!— озвавсь Ш алава,—
А гроші плакали...— Якби ж то не...
Не Жджари! — мовив Магер.— Ба! Не справа, 
Отак би ти й побачив тут мене!
Яка мені тут честь? Яка тут страва 
І вигода,— за комір хлюпоне?..
Не залишав би я свого застянка,
Не їхав з жіпкою, що теж шляхтянка.

— Ми — лагішинці,— Останчук повів,—
Отож і інше право в нас, міщанське.
Хоча і перепало нам гудзів,
Але свого ми не дали. Що панське —
Те панське. Наше — спадок од дідів —
Вернули нам: урочище поганське —
Озьяти — пасовиська і поля...
Зберігся в нас папір від короля.

А Магер:—Шельми!..—Луць:—Я —щодо карти 
Про давній привілей, що не відмер.
В тій грамоті гачечок більше вартий,
Ніж номери і штемпелі тепер.
Пройшло чотири сотні літ — не жарти,—
Зотлів той документ, та час не стер 
Ні опису докладного, ні плану,
Що нам і що князям Огінським дано.

— От шельми! Гунцволи!.. От личаїш!— 
Засовавсь Магер, пахкаючи димом.—
Щастить же їм!.. Якби папір такий
Та на жджарчан — із вензелем значимим!
Ми б їх, немов в’юнів,— на шгшчаки!.. 
Фортунні, бач... Цього в них не віднімем.— 
Льодово, тихо — вдача вже така —
Відповідає Останчук Лука:

— Високий привілей від посягання 
Грунти міщан беріг із давнини.
І як там не було, та до остання 
Нас годували скромні ті лани...
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Скінчилося ж Огінсьішх князювання — 
Нові на шию сіли нам пани.
Люд встав — покора палу не згасила.
У нас було минуле, в них же — сила.

Як в суд папір несли, то неспроста 
Вночі, щоб на біду не наразиться.
А все ж, хоч і в обхід дорога та 
На Мухавець вела, на Тисьмяницю,
Через грузькі, одначе, болота...
І другу, й третю обійшли границю, 
Прихованої зради боячись,—
Громадою на суд ми подались...

Перебивають Магерові кпини:
— Ну й метиковані! Візьми вас кат...— 
Прицмокнувши, він із жалем докине:
— Якби ж то глузд такий та мав наш брат! 
Забрав в нас адвокат до половини 
Земельних актів...— Що нам адвокат!
В суді без цього обійшлись друзяки.
Ані гроша йому...— От гультіпаки! —

Сміється Магер.— Де такі ще є?
А Луць:— Як добре право, то неначе 
Само за себе голос подає.
Обрали ми тоді Хведька Угача.
Нехай, мовляв, попереду стає:
Старий недочуває і не баче,—
Не зрадить на суді. Та, далебі,
Громада раду якось дасть собі!

А оборопець розпочав промову.
Руба з плеча. Слова ж — гостріш сокир. 
Немовби в лісі він рубдє дрова.
Залякує! Йому ж наперекір —
Ми мовчимо. Він натискає знову...
Аж хрипне. Простягаємо папір.
Суд згоди просить — не відповідаєм.
— Ось наша грамота! Ні! Не бажаєм!

Покарою хотіли досадить.
І пражили до сьомого нас поту.
І нам ні жить, ані добра зажить.
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Зирнеш — вже висить виклик біля плоту. 
Ніхто не варить вже, ніхто не спить.
Ні до худоби, иі до обмолоту.
Отак потрапили і до тюрми.
Сиділи в Пінську і у Мінську ми.

І все-таки народу не зламали.
Зосібна стали підіймати шум,
Та переконання ми здавна мали: 
Найкраще в світі, добрий в кого ум. 
Узяти шляхтичів... Ті не мовчали.
До чогось кликали. Ми ж, сірий тлум,
Як тихо сидимо, так повелося,
Тоді лиш певні. Згоди боїмося!

Все ж виграли — повезло у житті! —
Bin вибив люльку, пояса поправив. 
Скоцюрбившись, завмер у дрімоті.
А Магеру не втерпілось — добавив:
— Ба! Та якби ж не кляті Жджари ті! — 
Скипала жовч у нім — він не лукавив. 
Сусіди вже куняли. Нітелень.
Години збігли — хмурий сходив день.

І от, немовби той деркач з пшениці,
Враз вигулькнув з води удалині 
Пружечок берега. Про острови ці 
Я чув — поява їх не в дивині.
Та небокрай не встиг ще проясниться,
Тож не вдалось розгледіти мені 
Землі, що хвилями крутими бита 
І від очей густою млою вкрита.

— Вікентія,— хтось кинув,— острів це, 
Один з Канарсышх...-— Прокурат француза 
Згадав, тому й скипів на те слівце. 
Розгнівано смикнув себе за вуса.
Його старе, в самих рубцях лице 
Побагровіло:— Бійтеся конфузу!
Бо ж це Єлена!.. Тут є свій патрон...
Ні, не Вікентій! А Наполеон...

Тут довелось томитись Бонапарту,
Як ворог в хитрощі пустився злі,
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Та вірна гвардія здолала варту,
Як прибули із військом кораблі... 
Англійським охоронцям не до жарту:
З солдатами від цеї він землі 
Човном відплив і зник серед тумапу 
Під дроб і гук веселий барабану.

То моря шум? Ні, труб протяглий зов 
Рушать полкам — драгунії й піхоті!
То сонце сяє? Ні, то з корогов 
Блищать орли у сріблі й позолоті!
То грім? Ні, залп з гармат: владар готов — 
Сюртук одяг — командувать в поході! 
Хвала Наполеонові! Ура!
«О де ти, гвардіє моя стара?»

Ще шепче він щось в пристрасті побожній, 
Та опада на груди голова,
Де заткнуто його рукав порожній,
Де хрест — стара ознака бойова.
Крізь плюскіт хвиль в громаді подорожній 
То тут, то там мовляються слова,
Що, зронені, враз тануть, як те мрево,
В повітрі тихім, збарвленім рожево.

Та от — тривога! Грізний гук луни. 
Гагахпув постріл — ми почули з жахом.
І вдруге, втрете...Спущено човни.
Сіда в один з них мічман — лине птахом. 
Ого! З західної он сторони 
Над океанських вод безкраїм шляхом 
Встає заграва й обагряв тонь:
Пожежа! Там судно пойняв огонь!

Предивне це бурхаюче вогнисько:
Погибель — хто її тут обійде?
Дивитись жаско на людське юрмисько:
Шал, метушня — сховатись, дітись де?
Той стрибнув в воду, хоч і шлюпка близько: 
Боявся, що її вже не знайде,
А ті біжать, немов несамовиті,
На язики пожарища неситі.

Так, багатьом тут смерті не минуть,
Коли кружляють іскри зловорожі.,.
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Нелегко небезпеку відвернуть,
Коли вогонь з водою насторожі.
Я бачив сам, як хтось хотів минуть 
Вогненну щоглу,— перш ніж скрикнеш:

«Боже!» —
Вже спалахнув ясніш від головпі,
Дотла згорів, безслідно зник в огні.

Дарма, що був тоді я у безпеці,
Та похололо в мене у ногах...
Німотна смерть — в житті вже так ведеться-- 
Наводить на людину більший страх.
Хоча і тихо, а тобі здається,
Жахною мовою дзвенять в ушах 
Слова останні...— Чуєш їх звучання.
Стає волосся сторч па це волання.

Отак в Городлі з вежі бемкпе дзвін 
За тих, хто утопивсь, пе виплив з Бугу,—
В вечірню тишу ледь полине він,
Луну ж стокротно рознесе по лугу...
Ударить вдруге, і па сотні гін 
Аж до Дубенки ген від Устилугу 
Відлуння піде... Стогону так звук 
Луна вздовж Бугу *— річки сліз і мук,

Йорданом радості що стане згодом...
Вернулись шлюпки — привезли гостей 
До нас обсмалених. Між тим народом 
Було найбільше італійців. Гей!
Вони раділи будь-яким нагодам 
Щось в жалісливих вижебрать людей,
Немов після вистав — па торзі, в стиску... 
Такий і з пекла не піде без зиску.

Були і наші. Зірве вітровій 
Юрму й несе, мов листя те у гаї.
По сухопуттю, на стезі морській 
Отих нещасних скільки скрізь блукас!
Раніше рідко край хто кидав свій,
Тепер, як в ірій, натовп вирушає!
Немов від себе хоче утекти.
Така планета мусила найти.
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Коли на палубу вони ступили,—
Жахів смертельних кожен досить зніс,— 
Нещасні скрушно руки заломили 
Над головами, схиленими вниз,
Закурені, в смолі. Не маю сили
І досі стримати пекучих сліз,
Як ту громаду згадую убогу,
Що ніби простеляла руна богу.

Коронна щогла,— над судном ще тим,
Як ніби свічкою, вона стояла, 
Палахкотівши пломенем ясним,—
Неначе згарок чорний, догорала.
Над кораблем стражденним слався дим, 
Мов савап. Спалах! 1 - у  море впала!
На хвилі срібнопіїшві, круті 
Посипалися іскри золоті.

Хтось за плече мене торкає тихо.
Я обертаюсь: Магер! І мені 
Всміхається, хоча і не до сміху.
Червоний сам, в очах — п’яні вогні.
— Чи знаєте, кого принесло лихо,—
Пожежа та,— сюди до нас в човні?
О господи! Це ж за які гріхи нам?
— Кого?..— Та Жджарського старого з сином!

Стиска плече мені й шипить, як змій,
Коли на хвіст наступить хто зненацька. 
Дивлюсь: шляхтянин, велетень худий, 
Підводиться. Постава не простацька.
Б ’є в груди себе в скрусі мовчазній.
З ним хлопець, в зорі іскорка юнацька.
Малий у шмуклерському піджаку.
Плащ з пелериною — на старику.

Цей в каптурі. Не зразу й міг узріти:
Ніс яструбиний, в вусах — сивина.
Лице в сльозах, геть зморшками порите...
Костистою рукою старина
Хапа свого синка за карк сердито,
Його додолу тисне, пригина:
— Ти дякуй богу, що живий лишився! 
Шмаркачу! Падай! — Той пластом звалився.
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Тут Магерів як гаркне грізний бас:
— А, шкуродере!.. Прошу милість вашу!..— 
Дивиться й слухати мені не час,
Бо люд натис і всіх змішав, як кашу.
А дехто й сів, гуторячи, між нас,
Так горобці сідають на піддашшю.
Пита: — Що? Як?— Не дуже-то я й знав.
А Опач все верзякав, не вгавав.

Сердито хтось роияа слово:— Що то?
Нам королева пароплав дала,
А зігнано сюди чужу голоту?..—
Прорвалося, мов пара із котла.
— Стількох не витримає він! Достоту 
Потопимось: суднина замала...
— Все!— кида й Опач.— Тут не вбережешся! 
Ах, скільки судеп тих на дні в Одесі!..

— О правий господи, утиш свій гнів! —
В жіночім голосі мольба і скруха.
А він:— Води не стане й сухарів:
Я маю гостре око й гостре вухо!
Щось трапиться... Хіба що товстунів 
Відправлять у човнах туди, де сухо,
А решту — фіть! — Баби:— Ой-ой!— кричать. 
А Рох:— Та цитьте! Цьому не бувать!

Що марний крик? Кричать на пуп негоже. 
Нам тра гуртом ударити в киї 
Або...— Бугай собі:— На що це схоже? 
Зманили стільки люду, шахраї!
Казали: папа сам подба й поможе.
— Ласкаві, бач. Ласкавості тії
Й врагу не зичу!— мовив Баидис глухо.
Хотів докінчить Рох — ніхто не слуха.

В шум, гам змішались голоси людські.
— З сокирою при боці — вся розрада —
Лягти на дошку й між вали морські 
Шубовснуть! — Рох зітхнув. Змовка громада. 
Що ж, може, й так... А Опач: — Простаки!
У річку — сяк-так, в море — глупа рада.
— А це ж чому?— запитує Бугай.
— Не буду я розжовувать, і край!
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Безглуздо, от і все! — Жінки зітхають:
— Ой леле! Чи далеко та земля?—
А Опач:— Чортзна! Раз у раз міняють 
Кормила напрям ззаду корабля.
— Хіба?., А що вони цим досягають?
— Що? Лис хвостом так по снігу вихля — 
Слід замітає — збити з пантелику,
Шляху назад не взнали щоб довіку!

І знов в облич одміпні кольори:
На серці так тривожно і тужливо.
Жінки у плач:— Погублять без пори,
0  матір божа! О святая Діво!
— Що мудрувать нам? Ми не дохтори...— 
Звернувся Рох Затрата:— Встаньте, живо! 
Хай старший скаже, що і як. Ходім.— 
Розправив пояс, рушив. Всі — за ннм.

Нас вітер гнав до трупів обгорілих,—
Все ближче до пожариська й вогню.
1 знову стало жаль нам потерпілих,
Що збились в купу. Голову клоню, 
Поглянувши на неньок обімлілих,
На сльози батьківські, на дітлашню,
Як кожне тріпотіло, мов та муха,— 
Розбитий дзвін озвався в грудях глухо.

І, наче в страсну п’ятницю, дзвенів, 
Лунав, не угавав — ні день, ні другий...
Я б радо на цім острові пожив 
Якийсь там час. Та промайнули смуги 
Розквітчаних смарагдових лугів,
Щось прокричали нам услід папуги,
І зникло все. В човни не брали нас: 
Суворий капітанів був заказ.

Тихцем шептали про якусь хворобу... 
Комісію... Загроза крилась в ній.
Не час-бо наражатись на випробу:
Не варто підставлять здорових ший.
Бугай і Рох за бунт, за ворохобу 
Обидва поплатилися: в тісній 
Козі три дні сиділи натще друзі.
Сміявся Опач, гладячи по пузі.
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А скоїтися мало щось, однак.
Змінився напрям вітру. Забагрився 
Схил неба: там ножа кривого знак 
Заблис. Стерничий скоса подивився... 
Табаки взявши гарну щіпку, так 
Примружився, скрививсь, убік схилився, 
ІЦо аж понюшкою у власний ніс 
Не втрапив — мимо в пучках терть проніс.

Якби не стиск людський і не тривога,
Що охопила подорожніх всіх,
Я в видиві, повсталім з волі бога,
Мабуть, багато що побачить зміг.
Не раз у надвечір’ї збиті строго 
Полки я зрів, чув тупіт сотень ніг... 
Відчайна битва в заграві кипіла,
Що аж земля здригалася, двигтіла.

І серед наших вже балачка йде:
— Побачити видіння довелося?
То так і наслухайсь: біда буде.
Пікет з ’явився перший: почалося!
А він вслід за собою приведе 
Війну на землю. Гряне стоголосся 
Мечів, гармат, коли сигнал проб’є...—
Та Городзей цього не визнає.

Мов бусол, сивим чубом лиш стрясає:
— Покіль це станеться — роки пройдуть!.. 
І з військом знов по-різному буває:
Як ріки крові гноблених течуть 
Народів, а господь їм співчуває,—
Велить архангелам: пехай січуть
Ці — тих. Від кривд, що їх неситий коїть,
Старається цим землю заспокоїть.

Ні, не страхіть війни, а мирних діб 
Чекати треба нам благоговійно!
То інший знак: вдивляйтесь в неба глиб — 
По ньому рицарство несеться рвійно,
Щоб ліс спокійно ріс і в полі хліб 
Зіходив, достигав, збиравсь надійно, 
Живив покривдженого — до ладу,
Щоб той не схибив, руку мав тверду.
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А час проб’є — збереться духів сила.
«То як?— господь спитає крилача.—- 
Йдеш ти чи інший хай?» — «Йду я».—-«До діла! 
Звільнись від крил». Архангел із плеча 
Зніме й складе перед всевишнім крила,
Вдягне мундир, візьме до рук меч^...
«По конях!» — клич прокотиться буремно.
Тоді й жди битв... А зараз ждать — даремно.

Махнув рукою він і відійшов.
А в нас у всіх аж клекотали груди.
Так проти тих, хто збаламутить кров,
Лють закипа, й кулак підносять люди:
І той, і цей до сутички готов...
Та жар згаса, вже близько й до остуди. 
Зітхнувши, дехто вилаявся тут,
І розійшлися — кожен у свій кут.

Не встигло ще на світ благословитись,
Вбіг шкіпер, загорлав:— Вставать пора! 
Ревізія!— Раніш ніж підхопитись,
Дівчата в вереск, в сльози — дітвора...
Жінки, не знаючи, куди з чим дітись,—
На себе все, що мала там котра...
Селяни, як вовки: мигтять у стиску 
Похмурі погляди в ліхтарнім блиску.

Мов камінь нам на голову, була 
Та перевірка. Стоїмо, як вівці.
Одпа з-поміж жінок вночі злягла,
Зір в стелю втупила в своїй криївці.
Ввірвалась матросня і почала:
— Тут труп!.. Мертвотний дух... У, печестивці!. 
Мрець иепоховашш!..— Віддалеки 
Я чув, як каркали оці круки.

Дружина Щенснякова днів зо штири 
Нездужала й таїлася в кутку.
Урок їй відшептать хтось радив щиро.
На раду не погодилась таку.
Відмовилась. Вгорнувшись в хустя сіре, 
Вмостилась при своєму дітваку.
Змарніла на обличчі, бляклі лиця,
Вуста ж пашать, і з віч огонь іскриться.
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Покіль трусили наші тапчани,
Примружилась, зібгалась, гарячково 
В сум’ятті відвернулась до стіни,
Мугикаючи пісню колискову:
— «Ой люлі-люлі, Яську мій, засни!..» — 
Співала, лежачи. Та от раптово 
Підхоплюється. Глядь — сидить вона,
Поводячи очима, як п’яна.

Бліда смертельно, а вуста червоні,
Як в упира. І зір вогнем горить.
Ті підійшли — сплеснула у долоні:
— Священика!.. Священика ведіть, 
Сповідатимусь я...— І стисла скроні.
Матрос:— А що за жінка там сидить? 
Схибнулася?..— Моя... їй я за мужа,—
Зажурено Щенсняк в одвіт,— нездужа...

— А жаль, бо гарна...— в співчутті зронив.
І шкіпера, що міривсь войовниче 
Сягнути вже її, відсторонив.—
Сам підведи дружину, чоловіче.
І опікуйся нею...— заявив.
Щенсняк — до жінки, та — у крик, та ихиче:
— Торкнешся — вб’ю!— Що, Ганно, мелеш ги?
— Прости, мій Юзеку, мій золотий...

Як перед вівтарем у покаянні,
Складає руки — лихо відвернуть.
Лице, немов у срібному сіянні,—
А сльози із очей так і течуть.
Бліда, розхристана, в сорочці льняній... 
Відкрита шия і висока грудь...
У голосі мольба, одчай, тривога...
Навік запам’яталась та небога.

Щенсняк оторопів; хоч і м’який,
Та, люду коли збилось як в костьолі,
І кров ударила в лице:— Мерщій 
Вставай!— гарикнув.— Чванитись доволі!
Бо зараз по тобі походить кий!
Вставай, кажу! Чого схилилась долі?—
Під виск її хустину він зрива —
Й до Яська. Жах! Дитина нежива!

$6



1645

1650

1655

1650

1655

1670

1375

1680

Не знав про це він до самого ранку.
Тож зблід, і весь тремтів, і трясся так,
І шепотів ледь чутно:— Ганко! Ганко!..— 
Не чула. Знепритомнівши, навзнак 
Звалилась, вбита горем до останку.
Та крик обурення лунав, однак:
— Злодійка! Море обікрасти хтіла!
Хай зна: до дна піде щеняти тіло!

Поволокли, понесли па руках 
До борту, лиш в одній спідниці, босу. 
Пройшла знетяма, й де подівся страх: 
Очутили її ранкові роси.
Звелась на ноги. З спокоєм в очах 
Сказала, струшуючи звислі коси:
— Встою!— А ті: — Хай чоловік трима!
В покару — дивиться хай обома!

Несуть вже трупик... Звисла на рамені, 
Вона очей на сина не зведе.
В безмежну даль, у вирі глибоченні, 
Спрямовує обличчя молоде.
І голоском турботливої нені,
Що постіль стеле мазунцю, веде:
— Дай Ясю хустку підстелю!.. Я скоро...— 
Юзь відпустив. Та — за дитя — і в море!

Ніхто з присутніх не чекав цього...
Ніхто не скрикнув, не здвигнув плечима, 
Не зрушив з місця. Первістка свого 
Схопила і майнула невловимо.
ІДенсняк стрибнув би — втримали його,..
У мене й зараз все перед очима,
Як у смертельний кинулась політ...
Згадаю — жар пройма й холодний піт.

Гляпь! Вітри супротивпі уляглися.
І вже як скло блищить гладінь морська. 
Кривавий відсвіт у небесній висі 
Господь за небосхилом замітка.
Нам чарами ці видива здалися!
Жаль, що Юзефового «Сонника»,
В Єгипті списаного із сувою,
Що вийшов в Лукові, не взяв з собою!
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Там світ  ̂планет і світ прикмет чудний,
І що слрия людині* і що шкодить.
І дехто вгадував по знаках тих,
Умів тлумачить хто й глибин доходить.
Два «Сонники» в нас є; один із них 
Фальшивий. (Хтів би теж себе виводить 
З Єгипту). Підпис: «Фарао» («Новий»).
Під ним малюнок двох корів живий.

Але неправда то, бо з Дрогочина 
Єврей його укласти заходивсь...
А перед рабином про слушність чину 
Над торою босоніж забоживсь.
Підробка? Твердити так безпричинно!
Його ж ось підпис. Він із цим не кривсь. 
Він— Фарао. Хоч що, себе відстоїть!
А тих корів в оренду взяв і доїть.

Одна — гладка, привіллю завдяки:
Колись шляхтич мав випас, жив без скрути. 
А друга — хирпа, шкура та кістки, 
Теперішнього, бачте, сервітуту.
Раз їхав з ярмарку, хильнув-таки,
Сон Фарао приснивсь — блаженний суто.
І справдивсь! Мудрий рабип допоміг —
І виграть в Дрогочині справу зміг.

V

А сонце все жаркіш, все дужче пражить,
Піт залива лоби, щітки чуприн...
Линв на судні вологих не завважить. 
Здавалось, палуби займеться кін,
І щогли аж шкварчать: проміння смажить 
Живицю, і стіка по них бурштин.
Біліє небо; море у знесиллі,
Немов окріп, набухлі котить хвилі.

Земля — гарбуз, сказати б жартома.
Живіт до сонця випина щосили,
Маківки ж втягує. І недарма:
Спекота б наскрізь сушу пропалила!
За пояс для землі пустель тасьма,
З боків — льоди й сніги її покрили.
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Вона — як спілий овоч на грядках:
1720 На пузі жовта, біла — в чолопках.

Екватором зовуть це місце. Власне,
Весь світ він ділить під небес шатром 
Навпіл. В цім краї день поволі гасне,
В тім зріє. Вечір в нас ще над селом,

1725 А там — світає, сходить сонце ясне, 
З’явився вя^е суворий економ.
— Батраче, в поле! — чути крики гнівні. 
Реве худоба і співають півні.

Щоб місце розрізнять без помилок, 
т о  Обруч зірчастий дав господь прибити.

Як прибивали ж, не одну з зірок 
Там ангели вхитрились роздробити:
Гатив по них невправно молоток...
І бог, щоб в небі вічний слід лишити,
Тим жужелем звелів мостити путь. 
Чумацьким Шляхом в нас його зовуть.

Отут, де землю рівно розділяє 
Екватор,— неминуче, хтось сказав,—
Закон ввійде такий, що всіх збратає,

1740 Надасть людині кожній рівних прав.
Де бачено: бідняк з нужди вмирає,
А багатій щоб гроші загрібав?..
Скрізь в світі рівності проляжуть тропи,
Не буде ані шляхти, ані хлопа.

1745 О, це чудово! Тільки ж бути як
З майстрами й учнями? Хто розтовкмачить? 
Невже у кузні підліток-хлопчак 
В мені свою рівню запрагне бачить?
Я добре знав права майстрів. Ще б пак!

1750 Був членом цеху: це ж бо щось та значить!
І корогву носив — теж не забуть.
Брат — ксьондз у Кракові,— Бальцерським

звуть.

Гуторимо. Той, цей докине слово.
Як завжди, коли бесіду ведуть...

1755 Та Опач дим пуска: — Про що тут мова? 
Так не бува в житті, й цьому не буть!
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Хіба прийде указ: все однаково!
Чуби стригти, усім шинель вдягнуть.
Хто не послуха — е тюрма й нагайка!
Ось шлях до рівності! Все інше — байка.

І Магер так, мов сонце припіка 
І пиво стрельне з бутля,— кида в злості:
— Чого б то шляхтича до личака,
До хамської прирівнювати кості!
А Жджарський ув одвіт йому гука:
— Шляхетство — не сервет ясної мості,
Не шматка, щоб втирати нею рот.
Добутий кров’ю треба мать клейнот!

— Подумаєш, муція! — Магер свиснув,
Мов жовтопуз, як прищемлять хвоста.
А Жджарський кулака сердито стиснув, 
Націливши костистого перста.
— Ви — фальшивник! — прорік і оком

блиснув.
Стрибнувши, наче рись, кийка хвата: 
Здавалось, ним вже й лупонути хоче.
— Д-до... документ! — знетямлено белькоче.—

Ви, пане, покажіть свій документ!
Е, ні! Образи я терніть не буду!..—
Той мусив би упасти, був момент,
Бо в цього бича шия, сильні груди,—*
Коли накинеться, розтрощить вщент,
Та він товче: — Ви — фальшивник!..— До суду 
Поскаржусь! — Магер і собі кричить.—
Гей, свідки! — Хай на суші, підождіть!..

Намірились ви,— кидає, сердитий,—
Мене загнати до свого сильця,
А потім з торбами пустить по світу?..
Бодай вам щезнути з землі лиця!
Ну й Магери!.. Розбійники, бандити...
Дай, господи, дістатися кінця,
Перепливти й покару ждать від тебе. 
Допоможи, святая трійце, з неба!

А Магер трясся весь і, далебі,
Посинів; хижо вирячив очиці,
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Немов шаленець той: — Ось я тобі, 
Паскудний бевзю, покажу... границі!
І в гробі місця не знайдеш собі,
Як судну свічку запалю в каплиці..,
Якщо я фалыпивник, то ти... то ти... 
Клятвопорушник! — Що? — ладен згребти,

Ііростяг костисту руку Жджарсышй гнівпо.
А тут жінки з дітьми, чоловіки
Ідуть. Процесія темніє, дивно
Звиваючись. Тож він зумів-таки
Свій запал стримать. Став недвижно, штивно.
Додолу все ж не опуска руки.
Показує перстом. Я в що хвилину 
Своїх впізнав: несли хрестить дитину..,

Сам Городзей з дитям тим вирииа.
Старечий крок. Хлопчина держить посох.
А збоку Зоська, квітка осяйна,
З заплетеними стрічками у косах,
Рум’яна, яснолиця та ставна.
І Стах. За ними — зграйка діток босих.
На палубу вже вийшли декотрі.
Простоволосі діти і старі.

Ксьондза не мали ми, але хотіли,
Щоб дитинча освітлене росло 
Костьолом божим. Без ксьондза й хрестили: 
Водою і хрестом йому чоло 
Позначив кмет, що наче голуб білий.
А як почесних — звіку так було —
Батьків хрещених обирать прийшлося,—
На Стаха вибір випав і на Зосю.

Цікавим не просунуть голови 
Між тих, котрі попереду стояли.
Вбирав і вабив очі світ новий 
Для чужоземців, що цього не знали.
Крик, сміх лунав веселий, вогневий: 
Показувано на ясні корали,
Корсетки, на квітчастії хустки,
Що ними пов’язалися жінки.

Все, що хто мав найкращого для свята,
Було зодягнено на себе там...
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В цім гордість, може, хоч і не багата,
В обличчях — радість з сумом пополам. 
Той павича перо, відкільсь доп’яте, 
Ввіткнув, той стрічку пришпилив — очам 
Аби явить щось і нужду прикрити.
Та й хто там з цього всього буде кпити?

І глядачі в туге кільце взяли 
Мазурів, курпів, що біля старого 
Юрмились. Розглядали постоли,
Льняну, із полотна, одежу вбогу... 
Заможніші вже кидать почали 
Щось із грошей малому на дорогу.
Сягали без розмов, без теревень 
Французи й італійці до кишень.

А Городзей, весь в білім, з журним зором, 
Підносить навстріч сонцю немовля.
— Отут на кораблі, що плине морем, 
Прийшла на світ людина,— промовля.— 
Хлопча. Його охрестим Христофором,
Що від «Хреста» йде, назви корабля. 
Нехай собі росте, хай підростає
Й де народилося, запам’ятає.

Це найнещасніший з усіх блукач.
О господи, візьми його в опіку!..
У сивки у гнізді м’якіше, бач,
Ніж в нього тут, і небезпек без ліку!..— 
Між матерів почувся тихий плач.
Сльоза зросила і батькам повіку:
Не одного це слово иотряса.
Змовк Городзей. Звів погляд в небеса.

А далі мовить тоном Симеона:
— Христом ти станеш в цій путі, дитя, 
Що в ній кістьми своїми встелим гони,
Як нас розсіє вітер без пуття...
Господнє милосердя й охорона
Зійде не скоро, й засія життя 
Нова зоря,— онуки це побачать,
Не ми,-— Всі посхилялися і плачуть.

Мов з дароносиці, як до пастви 
Її піднісши, ксьондз взива, й мир слуха,
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Від ЙОГО СИВОЇ ЙШЛО голови 
Таке сіяння і така йшла скруха,
Ще й море квилило, що блідли ви: 
Суцільний стогін долинав до вуха.
Цей стогін, скільки світ, лунав всякчас: 
«Помилуй, господи, нещасних нас!»

Веселий випав день, напівсвятковий: 
Екватор щедрість будить в моряка. 
Перепаде щось, може, й бідакові: 
Заб’ють тепер останнього бика.
Ох, як зрадіє люд м’ясця шматкові! 
Картопля, звісно, не така тривка.
Віл був м’ясистий, не старий, а тіло,— 
Передчував, мабуть, кінець,— тремтіло.

Ревнувши, взад він плаский лоб одвів, 
Немов чогось шукав цікавим оком... 
Скрипучих, може, у ріллі плугів,
Що в полі їх попотягав широкім?
А може, тих ярів і тих лугів,
Де мріє квіт, трава налита соком, 
Телиця пастись забреде куди, 
Відбившись від своєї череди?

Находить смуток навіть на скотину. 
Своя задума теж її  сповня.
Тужливо дивиться, як хворостину 
Здійме орач і з стоянки зганя!
Біля черід побудь в степу! Невпинно 
Зітхання чуть вночі і серед дня...
Не півдуші тварина має кожна,
Бо стогне, тільки мовить не спроможна.

Як віл ревнув, у згадці я узрів 
Веселку в небі, радісно-яскраву,
На оболоні дроф і журавлів 
У леті —* пір’я їх тьмяніло ржаво...
Тим часом із матросів хтось огрів 
Вола обухом люто і криваво...
Осунувсь той. Таке я зріть не звик 
І відвернув скорботно очі вбік.
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Немає гіртп, як бачить на помості 
Конання й додавать жалю до мук!
Та хто твердіший, кажуть люди прості, 
її не вболіває, в того легкість рук.
Ти б висох весь, самі б стирчали кості, 
Якби завжди зважав на зітху звук 
Тварини, наполоханої смертю...
Злупили шкуру. А вола — на чверті.

Немов на відпуст, юрмиться тісна 
Товпа. Цікавість — що її  не збудить!
Той щелепи волові протина,
А той паруючу печійку студить.
Круг стегон на матросові — ясна 
Хустина. Та стоїть він, рук не трудить! 
Знать, на охочих працювать зважа. 
Погладжує широкого ножа.

Рубати тушу, що лежала долі,
На підстілці, без руху, нежива,
Не рвавсь. Та от стрясає чуб на чолі, 
Напружується, щоки надува —
Дрюком іще раз цілиться поволі:
Йому здалось, відтята голова 
Мигнула віями... Лупнув жорстоко.
Сльоза капнула з неживого ока.

Весь день — він добре дався нам взнаки — 
Пройшов в свавільній шкіперів охоті: 
Платили перше мито новачки.
Чого вже не чинили тій голоті!
Летіли биті бутлі і миски.
До ночі помпа там була в роботі.
На простачка із шланга як хлюпне!
Це й свято вам екватора бучне.

А ранок випав сірий; низом плине, 
Окутуючи обрій, сиза мла.
Сяйнуло сонце в золоті щілини — 
Заголубіли моря дзеркала.
По них стрибали, граючись, дельфіни, 
Чудовиська сумирні; без числа,
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Без ліку запливло їх у ті води —
Прикмета певна тихої погоди.

Цей звір як риба: у морях живе,
А тіло без луски й як веретено.
Здіймає голову, коли пливе,
Б ’ючи плавцями і хвостом скажено.
Водою пирскає із ніздр — сливе 
Скляні бичі у вись свистять шалено.
Кружляв весело круг корабля:
Пожива кинута його звабля.

Дивитись дивно, як в очах постане 
Удосвіта небачена з картин:
Над гладдю океану б’ють фонтани —
Серед туману безліч б’є струмин.
Зів’ється стовіт — розчепиться й розтане, 
Опавши міріадами краплин...
Угору в ста місцях із тьми злітає,
Блищить в ста райдугах і злотом сяє.

Видіння тішили, бо ж суходіл
Все ближче й ближче з кожним днем; пташині
Частіш сідали зграї між вітрил
На підночівлю. У тихішім плині
Котились хвилі; вітер-свіжокрил
Інакше віяв — ніс із далечіні
Той дух, що в прибережжі увібрав:
Землі жаданої, квіток і трав.

Людей якийсь охоплює неспокій,
Розпалює в душі огонь живий,
Жене па палубу. Сидіти доки?
Після задушних трюмів вітровій 
Вдихають солодко, в жазі глибокій.
Отак у березні й бджолиний рій 
Виносить з вулія невтримна сила 
В обліт — розправить, просушити крила.

На багатьох ці мандри нелегкі 
Відбилися, позначились усюди:
І сіряки від солі шкарубкі,
Й коліна трусяться, й запали груди 
Від голоду, І чорні всі такі.».
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Здавалося, що повернулись люди 
З ясиру чи з страхітних місць чуми,
Як вийшли з-під помостів, із пітьми.

На диво, вже й жінки не нарікають:
Надія в кожнім серці ожива.
Вуста розкриті, очі блиском сяють.
Той кумпанів до себе підзива.
А корабель пливе. Усі чекають.
Мовчанка западає гробова...
— Земля! Земля! — ключем б’є радість дика. 
Один хапає скрипку і цигика

То на тонких, то раптом на басах...
Аж пес заскавулів, спокійний досі,
У мічманській каюті. На вустах 
Із піснею: «Гей, ми не здаємося!» —
Взявсь Прокурат за вус саперсышй. Стах 
Підкинув шапку на очах у Зосі.
Скрипаль ярмулку у руці тримав —
Раді, жбурляли в неї, хто що мав.

Щенсняк став осторонь. В морську пучину, 
Задуманий, скорботно втупив зір:
Забрало море жінку і дитину.
Ніколи їм ясних не бачить зір...
Лицем збігали сліз важкі краплини.
Стояв, нещасний, все дививсь у вир,
Тряс головою — так, як того ранку,
І шепотів німотно: «Ганко... Гапко!..»

VI

Скелястий берег круто йшов увись. 
Здавалося, не підпускав до себе.
1 чорні ікла гір в блакить вп’ялись,
В прозору височінь ясного неба.
За виступом їх — бухти простяглись.
Там суднам можна стать, як є потреба. 
Одначе курс тримав наш корабель 
До двох окремих, двох найбільших скель.

Там порт. Жаданої країни брама.
Нагадував він замку тісноту,
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Сюди струмили струги сонця й прямо 
Між скель лили у море ясноту.
А море гнівно бурхало валами,
Немов закрить хотіло браму ту.
Бразїлія багатством себе славить... 
їй океан за срібний засув править.

І судна, ніч покіль не настає,
Спішать сюди, бо в порт ввійти не жарти.
Не встиг? Жди ранку. Море ж виграє — 
Лютують митники морські і варта!
За хвилею потужна хвиля б’є —
Січуть в борти їх срібні алебарди. 
Трапляється, тут не одне судно 
Перевертається і йде на дно.

Вже чепуриться, мов до танцю панна,
Наш «Крайц». Снують підлеглі, аж гуде.
В очах троїться, як на них погляну:
Стать на виду — ось помисли їх де!
Блищить ясний мундир на капітану:
Він корабель на приступ поведе...
Вгорі матроси лазять діловито,
А Опач спльовує убік сердито:

— Судно це? Ет, далеко до судна,
Коли на ньому жодної гармати...
А от в Одесі... З кожного човна,
Як має вже до міста підпливати,
Б ’є залп... І на Йордань... там кожен зна,
Поскільки пороху сухого брати...-—
Тут шкіпер штурх в живіт. Він змовк.—

А то...—
Хотів кінчить,— не слухає піхто.

Всі попідводили угору чола.
На першу щоглу — ну ж і висота! —
На самий верх її здійнято здолу 
Бразільський прапор. Майорить, вита.
Немов самшит, з країв — зелене поле. 
Посередині — дошка золота.
А на тій дошці небозвід уявний,—
Небесна куля, символ мореплавний.
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2070

2075

2080

2085

2090

2095

2100

Під прапором цим корабель і ввіз 
Нас в порт через круті вали і вири.
А там стрілчастих щогол цілий ліс — 
Очам своїм не хочеш йняти віри.
І різних назв одміниий шрифт заблис.
1 різні барви, розміри, ранжири,— 
Приваблюють твій небайдужий зір, 
Немов потрапив ти в розквітлий бір.

Є кораблисько, схоже до будинку: 
Довжезна тінь аж ген куди сягне!
Є пароплавчик, що петляє гінко:
Мов ластівка, під носом прошмигне.
Між суден човник цей знайшов щілинку 
А той, дивись, удару не мине.
Порт захаращений, немов тінисте, 
Безладне, гостровеже, людне місто.

Як добре, коли може чоловік 
На власні очі бачити це диво! 
Повернеться він і собі на тік 
Розв’яже сніп з землі чужої жнива 
То й в запічку хай дожива свій вік,
У нім той блиск світитиме грайливо.
Так висяває павутиння пить,
Як сонце в нім ясне запломешіть.

Коли подумав так собі, о боже,
Найшов на мене сум хтозна-звідкіль...
В очах зоря запломеніла гоже,
І вітром потягло із рідних піль.
Відчув я: серце витримать не може.
І отряхнув себе не без зусиль.
Наставив ухо. Наші запалились,
Коли па берег, стоячи, дивились.

Вже Бандис кума за плече торка:
— Не бовкнути б чогось на сміх і горе, 
Як королева стріне...— А Лука:
— Хай божим словом хто віта й говоре. 
Вона збагне. Та мова їй близька! —
А Рох: — Що скажеш, як втомило море 
1 від гризоти лоб розпух, набряк?
Хлоп не на слово — на кулак мудряк.
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2115
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2130
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2140

Тут Бандис: — Всіх не пустять. Від громади 
Хто слово візьме? Тра як слід сказать! 
її  величність же... — Немає ради,—
Бугай на те,— все тільки поскладать...
Хай Магер виступить! Встряє ж у звади,
Тож знає, що і як там починать...
— Не хочем шляхти! — крикнув Чоп.— Нам

звіснї
Усі ці змови різні закулісні!

Михайло Чоп у пору молоду
Був служкою; п’ятак звик вибривати,
На свято, як чуприну стриг руду.
Його «вікарієм» всі стали звати.
Цей щось як сказане, то до ладу,
Мов пропечатав. О, був затятий!
Рубав, не довго думавши. Слова 
Самі низались. Мудра голова!

Лука завважив: — Городзей над нами 
Як батько... Хай промовить чоловік...
— Такому під костьол іти з торбамиї
— Що тямить дід? — зняли молодші крик.-— 
Чоп: — Так, старий костями — геть без тями!
— То йдіть самі!.. От не люблю базік! — 
Скрививсь Лука. Сварки скипають нові —
Чи буть, а чи не буть представникові.

Лунають «за» і «проти» голоси.
Розпалась на два табори громада...
Старенька — їй багато літ даси,
Вся в зморшках, сива, що й живе, не рада,— 
Підводить очі з пасріблом роси 
Й до берега, куди не сутінь пада,
А щедре сяйво сонячне ляга,
Зчорнілі руки скрушно простяга...

— її  вітатиму сама: «О зоре,
О королево ясна! Ми до вас 
Ішли, ковтаючи і сльози, й горе...
Халупу кинуто, де пнеться в’яз 
Чи лили вжене віття темнокоре,.
Де ластівки з-під стріх шугнуть не раз.

79



2145

2150

2155

2160
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2170
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Льон недопрядений позалишали 
На пряслах ми... Отак вітри нас гнали...

Які ж ті мандри, господи, тяжкі!
Вмирали дітки. Не знесли дороги...
Від голоду нам грали марш кишки.
Ослаблі нам підкошувались ноги.
Нас, пілігримів, на круті стежки 
Страждання гнали, клопоти й тривоги.
Ми, як до матері... Надай снаги!
І прихисти...» — Та й простягла сухі,

Тремтячі руки. Гірко і нерадо 
На сонце дивиться. Збіга важка 
Сльозина по щоці й на плахту пада.
Стара склада долоні й замовка...
Ані здригне — похнюпилась громада...
Мов звіра зграя псів, судпо кружка 
Оточують — до сотні весел хлюпа —
Чималі й крихітні човни і шлюпи.

З корми тим часом, ззаду корабля,
Ланцюг із якорем спускають в море.
Мені це добре видно звіддаля:
Легенько вниз собі доріжку поре.
Так і леміш, коли пухка земля,
Вгрузає легко в грунт і скибу оре.
Смикнуть — відпустять; ще раз — та дарма: 
Вже в дно уп’явся якір і трима.

Пустивши пари сизої струмину,
Судно отут на стоянку стає.
Канат угору хтось як не підкине!1 
Цей, упіймавши, тому подає.
Мотуззям кріплять трап якусь хвилину.
Вже й перевізники на місці є.
Клунка хапаєш — стриб на дно баркасу! 
Мепт, і людей набилось до відказу.

Громада наша із своїм добром 
До берега найперша відпливала.
Угледіть королеву б нам з двором,
Побачити б нам того кардинала!..
Хлюпоче стиха хвиля. За бугром
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2 (90

Заграва надвечірня запалала.
В піднесенні наш люд вже уявив 
Гучання дзвонів, майво прапорів...

Нарешті — берег! Суша довгождана!
З кіт валить, все ж — Світ Новий, ось де він? — 
Від радощів сльоза на оці тане.
— Там кардинал? —

О ні! З усіх сторін 
Під гупання огидне барабана 
Військовий нас оточує загін.
Іілач. Лемент.

— Ой, куди ви нас ведете?
— Марш! — прогриміло, Блиснули багнети.



II

В е м і г р а н т с ь к о м у  
д о м і

Слово-звертання.— Далі в путь! — Нові краєвиди.— Зауваження  
пана Бальцера щодо шляхти .— Пан Бальцер знайомиться з Бра* 
зіліею .— Зустріч .— Емігрантський дім.— Мазури бунтують.— Філо* 
софія Марціна Татара .— Оберек,— Похід Ш алави .— Пан Бальцер 
надумав женитися.— Зізнання сторожа .— Нова партія .— Лихоман* 
ка .— Смерть і похорон Єленки.— Як помирав Прокурат.— Пінчук 
повертається після смерті.— Бабська баталія .— Філософія Опача 

Буря .— На комісії.— Прощання.

І

Ну й люд дуриий! І сам я теж глупак:
У світ подавсь шукать якоїсь волі!
Не виграє — програє, іще й як,
Хто на чужім узявсь осісти полі!

5 Де вкоренив тебе господь — відтак 
Живи, аж поки струхнеш в цій юдолі...
З Адамом звади?.. Все ж не забувай:
Де поселив він, дав не пекло — рай!

Ще півбіди, як хто міцний душею,
10 Чия зрипа над виром голова;

Такий не топе: вдарить п’ятірпею —
Дивись, із хвилі знову виплива.
Нетязі гірш, хто з книжкою тією 
Не дружить і латині не вжива...

15 Раз вчинить слушно, більше ж — незугарно. 
Він зна: не вистоїть — загине марно.

Я вистояв! І трійці пресвятій 
За це хвала: мене вела по світу,
Хвала і зірці провідній отій,—

20 Без неї й кроку я б не міг ступити.
Волхвам вона світила у путі,
Як довелось їм з в ’юками спішити 
Колись до Віфлеєму на поклін.
Там Бальцер був. Моїм патроном він.
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25 Так і тепер, о золотая зоре,
Слузі своєму сяй із висоти!
Блукання довге хай постане в зорі. 
Осмислить дай його, перш ніж піти 
У небуття, ніж вихор смерті зборе,

30 Мов човен, що попав під вал крутий, 
Перш, ніж відплину від життя причалу... 
Та тільки б ніч глуха не западала!

Є зберегти що в пам’яті людській 
Про мандри тим, живе хто полем зроду,

35 У борозні хто плуг залишив свій,—
Через моря пішов шукати броду.
Летить до груш так березневий рій,
За цвіт приймаючи бурульки льоду,
Що ними заморозь гілки вбира...

40 Рій па да, хвильку подзижчить,— вмира.

Якраз в день трьох волхвів, у час ранковий, 
В костьолі вже дзвонили б дзвонарі,
А тут про свято не було і мови,
Не знаю, чи й були календарі.

45 Загнали саме нас в барак портовий,
З ’явився дивний караван в дворі,
Незвичний нашим мандрівцям-селянам: 
Ослів вервечка й негр із барабаном.

Масть сива в них; лиш спину перетне 
50 Пруг темний; голова, знать, каплоуха.

У жорсткі гриви лико вплетене 
Рішить, потріскує ляскучо й сухо.
Ослу і бездоріжжя не страшне:
Як ситий, весело, бадьоро трюха...

55 Дзеленькають дзвіночки коло ший,
Глибокі висять по боках коші.

Нагий був негр — на стегнах лиш пов’язка. 
Людина виснажена і стара.
Він час від часу — полюбуйсь, будь ласка,— 

50 У бубон б’є іще й на дудці гра.
І заревли осли — аж слухать жаско —
На той музики звук серед двора.
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Отак впереміш і гучали хором 
Дуда і бубон, рев ослів — повтором.

65 Баби — до вікон! Дивина! Плечем 
Знизала не одна. Крик! Вибух сміху!
В жіноцтва сміх у парі із плачем,—
Бо звісно: те і те з одного міха.
Порозумівся старший з тлумачем:

70 В дорогу всім! Ледь склали ми від спіху 
Мапаття. Але й радісно тобі ж:
Кортить рушати далі й чимскоріш!

Підстьобувати не було потреби:
І так вже кожен до дверей летів.

75 Світами й мандрами всяк тішив себе,
З найменших перемін в душі радів.
Урапці трохи спохмурніло небо,
Та от у хмарах грот зазолотів:
Сяйнуло світло нове і уроче.

80 У подиві ми вгору зводим очі.

Привезено всіх нас на кораблі 
У місто Санчос, в порт на синім морі... 
Вдивляємось: в легкій, прозорій млі 
Угадуються далі неозорі.

85 Та й крок ступить права в нас замалі:
Не дозволяють стражники суворі!
В сліпучім сяєві встають з-над стін 
Стрілчасті вежі, схожі до ялин.

Вшир місто тягнеться — десь, мабуть, з милю... 
90 Не дуже в сонці добачаєм ми.

Відбите в морі, наче в льоду брилі 
Чи в шибці, з усіма геть барвами.
Тут, там, по пагорба крутому схилі 
Ступінчасто збігають вниз доми.

95 А море хвилі котить білопінні 
І бризка на дахи, вали камінні.

Довкруг безмежний і предивний світ,
Іще ясний і свіжий первозданно.
На нім немов виблискує наліт,

100 Творця рукою кладений старанно.
Вподоба око милий краєвид —
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Нова картина зваблює неждано.
Твій зір усе вгорі, все в вишині,
Немов над лугом чайка навесні.

Стояли ми, не впевнені в мандрівці:
Погідну днину стрінем чи грозу?
З мли виплив порт із суднами в криївці.
Ми нагорі, а берег унизу.
Жінки всі збились в купу, мов ті вівці, 
Вдивлялись в сонця блиск, в сяйну красу.
Як у жннва, коли кипить робота,
Хустки на лоб насунули: жарота!

Оточують нас стражники-лоби —
Без них не ступиш в цих краях і кроку!
Сідати мають у коші баби 
З дітьми, з вузлами, з торбами оброку.
І Онач умостивсь, мовляв, слабий...
Зсадити хтіли, бо ж як тур, нівроку,— 
Обуривсь: на шаланді він служив!
Він буде скаржитись: в Одесі жив!

Тоді кивнув нам старший на дорогу —
Не захотів з ним сварки затівать.
А той вдав хворого: здорову ногу, 
Покректуючи, взявся розтирать.
Від злості сплюнув я убік: небогу 
Якусь узрів — їй нікуди сідать,
А ледве пленталася. Це не смішки!
До нас стає: пошкандибає пішки!

Негр спершу на дуді заграв, було,
Тоді задріботів па барабані.
Осли ревнули — в ухах загуло:
Бо ж як-не-як їм ці сигнали знані!
Кіш гуп об кіш — вже й до плачу дійшло. 
Штурхан — і плакси мовкнуть враз, слухняні.. 
Нас, наче стадо, пригнане з полів,
Порахували: «Двох нема голів!»

Перезирнулжсь ми, ледь звістка пада,
Як в сценці тій фігури воскові,
Коли Христос до учнів мовить: «Зрада!»
Й ті знітились — ні мертві, ні живі*



«Хто ж це міг буть, скажіте, бога ради?..»
На лицях сором, кожен сам не свій...
Із чортом знюхавсь Юда — зразу видко:
Зір з господа не зводить, стис калитку.

145 Окинув оком всіх я і вловив:
Бракує Жджарського! Зник із Магёром!
Сидів один при однім вісім днів,
І нападав, і потрясав папером.
Що Магер блід, то Жджарський зеленів.

150 Сердиті, дивним корячись химерам,
Умкнули, спільний залишивши кут,— 
Наввипередки подались у суд.

Я прислухаюсь. Хтось пита 8 громади:
— Немає панства.., шляхти... Що робить?..

155 — Самі ходім! Що їхні нам паради! —
Перекладач: — А хто буде платить?—
Одначе іншої в нас не було вже ради.
В дорогу! Те нехай нас не болить!
Та от над вухом хтось захлипав близько.

160 Дивлюсь — мізерне Жджарського хлопчисько.

Немов ягня, коли про гурт згада,
Без нені бекае, блука по полю,
Так і воно довкола погляда 
І все тремтить від остраху та болю.

165 Прикинув я у думці: «Не біда!
Щось в клунку й на його знайдеться долю».
— Як звати? — Ясь.— Ти їсти хочеш? — Ні.
— Не плач. Тримайсь поли. Будь при мені.

Відтоді ми здружились поміж себе,—
170 Прищепа й груша так ростуть в одне.

Як хліб — для плоті, для душі потреба —
В співчутливості. Живить це й мене.
Шар попелу вкриває серце в тебе,
Одначе, коли злегка хтось дмухне,

175 Зажевріє іскрина... Й цього досить.
І знов людина свіже серце носить.

Гойдавсь із боку в бік в хисткій ході 
Наш табір, ніби човен на бистріні,
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195

Коли ударять весла по воді 
15° ц  борти по черзі осідають в піні.

І барви в сонці зацвіли тоді.
Той в камізелі, ця в ясній хустині,
Що пломенить, мов мак. Все осяйне.
З попруги пряжка золотом майне.

155 Змішались кольори в яснім сіянні,
Потонули в щедропломінній млі...
Так на вечерню в місяці весняні 
Втопав у квітах храм у нас в селі,
І в димі, при кадила колиханні,

190 Вівтар блищав на світлобарвнім тлі.
Все там сповиялось золотим туманом —
З ксьондзом, людьми, скамницями, органом.

Дивлюсь, але в яскравій ясноті 
Видіння постають непевно, хибко,
Зір сліплять доли й пагори круті.
Та я впізнав: затисши костур чіпко,
Он Городзей з ’явився па путі.
І нас благословля. Співає хрипко*
Дряпучий голос аж в ушах шкребе:

200 — «Хто господу нрииоручив себе...»

Шугнула пісня, мов огонь по стрісі.
На повні груди грянув спів гучний.
Всі голоси в єдиний хор злилися.
В нім віра й світло райдужних надій.
І почуття людські переплелися.
Всяк з долею готовий на двобій,
Немов за ним стотисячна йшла сила...
Така могуть з тих голосів струміла!

А потім озивається луна —
Гучання хору дзвінко повторяє.
Відбила пісню скеля кам’яна,
Що стрімко височить на небокраї,
І пісня лине — знов гримить вона.
Гучить, бринить, а далі затихає 
Той відголос... Перепочивши тут,
Рушає далі подорожній люд.

205

210

215
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II

Іти у гори нам. Вузьку дорогу 
Стискають скелі, мов беруть у бран.
Та без кия не став на камінь ногу,

220 Що весь в моху, у плетиві ліан.
Над кручею, бува, сягнеш до пього,
І він зірвавсь... Клубочиться туман, 
Сичанням зміїв джеркотять джерела 
Десь там, внизу... Глибочина — ой леле!

225 Люд дивувався з цього хтозиа й як:
Мов світ перевернувсь, аж страх дивиться... 
На ниві дядько в нас не никне так,—
Іде, то шапку видко з-над пшениці,
Далеко манячить його сіряк 

230 В полях, лугах, аж по лісів грапиці.
А тут групти інакше простяглись:
Ти — в діл, земля пре вгору, в синю вись.

Пером би золотим картини всякі,
Гру барв предивну описать мені...

235 Порослі бурелому стовбуряки,
До хмар завалів брили крем’яні...
З містечка я, і в цім мої ознаки:
Там кожен повіда про власні дні...
Почну про кузшо, вже й про рипок буде.

240 А слів бракує описать це чудо.

Ніг тупіт, гам і гомін пароста.
У полі мовить — це ие серед шопи!
Слова самі аж рвуться на вуста:
Веселою громадою йдуть хлопи.

245 Хто з поля, тим немила тіснота.
Ведеться так ще від часів потопу:
Ті — зводить вежу, бог же, річ ясна,
Об землю: «Нащо вам така тіспа?»

Я чув, там досі ще каміння купа 
250 Землі добрячий клапоть покрив а.

Раніш ніхто не брав його: халупа,
Як не клади, завжди б була крива.
І от хтось викуп взяв — недарма гуиа. 
Знать, грунт із-під румовищ добува,
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255 Мовляв, новій осісти шляхті варто... 
Звичайно, ці слова близькі до жарту.

Шляхетство коріниться в давнині,
Його даремно б обновлять бажали. 
По-різному йшов час: то мирні дні,

260 гр0 ГрізНі лихоліття і навали.
Сини від праотців в старовині 
Собі дідизну в спадок переймали. 
Спливали, як вода, роки й віки.
Порожні залишилися кутки!

255 Так віть вогненна,— знають це Карпати,— 
Мандрує од гнізда і до гнізда.
І той вогонь передає брат брату,
Сусід — сусідові, газді — газда.
Коли ж до дідової трапить хати,

270 А хворість рештки сил у нім згнузда,
Дід пломінь — в стріху, у суху солому, 
Щоб головня не згаснула на ньому.

Це нам, з Підлясся, легко зрозуміть! 
Дрібна там шляхта, а ііце ж дрібніє.

275 Бува, аж троє на землі сидить —
На клапті, що і пес хвостом закриє.
А втім... Лишень межу переступіть, 
Дивись, і інший вже закон там діє,
Вже інший дух відчути б довелось:

280 Враз би озвалось від «вацьпана» щось.

У гарнім гуморі — де й ділась скруха — 
Йде люд. Куди? Ніхто з нас пе пита. 
Раді, що плавання кінчилось сухо.
Один одному щось розповіда.

235 Жінки й собі: та вголос, ця па ухо.
Як то бува, то те, то се згада...
І лепет немовлят, розкоти сміху 
Ще більшу серцю додають потіху.

Спираючись рукою на ціпок,
290 Рушає перший Городзей побожно.

Ніхто поперед нього ні на крок.
Громаді без проводиря чи ж можна?
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Наблизиться хто, потім дасть зарок —
Не забігать вперед — людина кожна...

295 __ у ом прешся?.. Старших знай, пильнуй свій
ряд.

У всім не безлад мусить буть, а лад!

Дорогою чимчикував я тою 
Із перекладачем. У нього мул.
Бравсь верхи підтюпцем він і ступою.

300 Тримавсь попереду, як осавул...
Я простір цілий мав перед собою,
Але цікавий був пізнать впритул,
Який тут побут і які звичаї,
Яка душа у незнайомім краї.

305 Розговорились. Видно з перших слів:
Багато знає. Поблукав по світу!
Смикнув узду, сигару запалив —
Пускає сизі кільця до блакиту.
Я теж — в рот люльку й смачно задимив.

310 У мене тютюнець був знаменитий!
Хвалитись нічим, та вмудривсь купить 
В службиста, що кричав: «Не смій курить!»

Смокчу цибух, і хвиля солоденька 
Струмує,, наче капа в серце мед:

315 Мені подарувала люльку ненька 
І новий, з замші жовтої, кисет...
Син Жджарського ступає помаленьку.
І наслуха... Вабний розмов предмет!
Йшли кроком легким ми уздовж крутіні.

320 Від скель стрімких короткі слались тіні.

— Бразілія,-— прорік,— на схід — морська.
На захід — край бурхливих рік; мчить воду 
Могутня Амазонка. Та ріка —
Стрімкий рубіж пустельного проходу.

325 3 вершин, що кожна місяця торка,
Наосліп мчить, не знає мосту й броду.
Великих водоспадів шум і гам...
Вмістилося б аж зо три Вісли там.

Горою краю плине. А повз плато,
330 Де низ країни, спершу між яруг 

Сріблиться сотні миль ріка Лаилата.
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Вздовж берегів розлогий мріє луг. 
Пасовиськами ця земля багата:
Багнистих мочарів не оре плуг.

335 Немов хитрющий лис хвостиськом блиска, 
Несе нагір’ям течію Франсіска.

Достатньо в краї превисоких гір.
Імення мають, та їх звуть «сирами».
І слушно. Ти хоч вір, а хоч не вір,

340 Сира земля, прогріта з болотами,
Чека, поки вода стече,— як сир 
У ворку. Тож уже й не за горами 
Той час, коли у сонячнім теплі 
Тужаві тверднуть і кряжі, й шпилі.

345 Ці ось, що тягнуться уздовж дороги,— 
Сьєрра де Мар, сказать,— Морські сири.
А далі будуть хижаків берлоги 
Та непролазні нетрища, бори.
Тут починаються лиш гір відноги...

350 За ними вищі йдуть разів у три.
Полиць господь понаставляв чимало,
Щоб класти де було сирів кружала.

Люд темношкірий населя цю твердь —
І щонайближчі, і далекі гони.

355 Живуть сукупно все життя по смерть 
Мулати, терцерони, квартерони...
Цей — чорний, той навпіл або на чверть: 
Такі вже, бачиш, в краї цім закони,—
Від кого хто походить, треба знать 

360 І колір шкіри свій не забувать.

Край ділиться на землі. Називають 
їх «штатами». Тут їм нема числа.
В тім переважно німці проживають,
А в той поляків уряд присила.

365 Є й право, та на нього не зважають:
Кулак усі вирішує діла.
Бо ж суд далеко та й шляхи безкраї... 
Непевні ще порядки в юнім краї!

А край цей водний, лісовий, гірський.
370 Є досить всього, май лиш очі в лобі! 

Збереш врожай невдовзі, ще й який,—
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Орни і порадієш плідній спробі... 
Давно чекає він на труд людський. 
Лежить у пустці, як в тяжкій хворобі. 

375 Щоб встав, потрібне молотів биття, 
Спів кіс і цюкання сокир,— життя!

Бесідуєм. Несеться крик супроти. 
Підношу руку до очей: жінки!
Ідуть юрбою з виразом скорботи,

380 В руках нужденні вузлики й клунки.
І мало не вмлівають від жароти 
Напівсліпі від сонця ходаки.
Криваві ноги, згорбленії плечі,
За руки тягнуть по землі малечу.

385 Мене немов шпигнуло: «Наші йдуть!» 
Впізнав би ці обличчя і край світу,
Цю одіж, довго ношену, мабуть, 
Обтріпану і латками покриту,
Злинялу, наче в зайця шерсть,— почнуть 

390 Коли теплішать дні й поверне к літу. 
Зрівнялись, прокотився шум і гам:
— Стій!.. Господи!..— Не віриться очам:

— Таж наші!.. Людоньки! Чи вас перуни 
Женуть?.. Чого сюди ви спішите?

393 Захтілось дощок вам на власні трупи?..
Не дуже рвітеся у пекло те!
Задля життя і світлої фортуни 
Вертайтеся домів! Чого ждете?
Тікайте звідси, із ції країни:

400 Жахливо тут, нестерпно для людини!

Крізь плач говорять. Сльози і слова — 
Мов дощ із градом в пору березневу,
Як темна хмара в небі проплива.
Дитячий вереск теж відрізните ви.

405 Негр мав пройти — юрба тіснить жива.
— Стій! — крикнув я у шум плачу і реву. 
Стає погонич перед віслюком.
Віслюк зарже — той в морду кулаком!
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Ми згрудилися: не було вше ради.
410 Не розминутися шляхом вузьким.

Перекладач наш опинивсь позаду.
Мул неспокійно смикався під ним 
Від спеки й мух кусючих. Крізь громаду 
Проштовхуюся кроком я швидким,

415 Вітаюся й запитую відразу:
— Звідкіль йдете? — Із Мінаса-Жераса.

— Так місто називається? — Баби:
— Повіт такий. У нім копають руди.
— Найняв вас хтось? — Авжеж: «Іди роби!..» 

420 Крутився шваб один, рудий, як Юда.
Й завербував туди геть всі Граби.
— То ви з Грабів? — 3 Грабипської ми Буди. 
Одної ми громади, як-не-як...
Тепер ізжерли нас за той сушняк...

425 — Таки прийшла погибель! — В тій же хвилі
Не змігши втриматись, жінки у плач.—
Могил по нас зостались довгі милі...
Так по собі і значить слід блукач. 
Поскаржитись би, та не в нашій силі.

430 Хто винен? Кривдник хто? Не знаєм, бач.
До моря б слізьми збігти, так як Вісла.
— Чоловіки? — їх в руднику затисло!..

— О боже!..— вирвалось мені з грудей.
Від крику того у серцях холопе.

435 І сколихнуло голови людей.
Здійнявся гамір голосного тону,
Та шепотом кінчився гамір цей...
Так і дзвопар у всі ударить дзвони,
А потім за шнури лише горка.

440 Подзвіння слабне, глухне, замовка.

Про щось довідатись у них чи й вдасться?
Не дуже-то на це плекай надій:
Нема порядку в них, нехай їм трясця!
Всі мовлять водночас, навперебій.

445 І кожна — інше, про своє нещастя,
Про власні втрати і про смуток свій.
Розлігся лемент... Я не стримав дрожу. 
Виразно вчув слова: «О матір божа!..»
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Мов у кубельці, звитім хтозна й де, 
Запискотять пташата жовтороті,
Коли драпіжний сокіл нападе,
А мати кружеляє в марнім льоті,
Кричить, і крик той аж до хмар іде 
І страх наводить,— так і тут, в скорботі 
Жіночий голос тужно заквилив 
Невтримним зойком неньчиних жалів.

Я глянув, враз людей вся зникла купа,
А тільки жінка ув очах одна.
Звела, мов на розп’яття, руки й тупо 
В бездонне небо дивиться вона.
Блідая— зімкни повіки, й вигляд трупа... 
Хустина зсунулась — шмат полотна.
Вбрання не хлопське й не великопанське. 
Шляхетське начебто або містянське.

Вона стоїть і вся чогось тремтить,
Мов лист осики, що завжди у руху...
Зір вліплений у сяючу блакить,
Та так, мов ніч надворі, темно й глухо. 
Зсивіла... В голові думки мутить...
Гукне: — Гей, Стасеку!..— Замовкне й слуха.. 
Знов: — Стасеку!..— вола, ступивши крок.
І гук той пробирає до кісток.

Як тільки тишею війне, тривогу 
У грудях вибиває серце їй.
Тоді вона ні з того і ні з сього 
Нагнеться й шепче: — Чує голос мій!..
Крізь землю матір чує! Слава богу!
Ще дише... Він живий! Він ще живий! —
І заголосить: — Син!.. Моя дитина!..
Спасіть живцем похованого сипа!..

Упала. Як, буває, небовид 
Окриють хмари й завирує небо,
Завирував в очах її весь світ.
Побачив іншим я й самого себе 
І в співчутті до горювань, до бід,
Нещасна мати, відійшов від тебе!..
Зчорніло серце — пломінь душу пік.
Обурення застиг у горлі крик



Невдовзі має вже і ніч запасти.
490 Немов лаштуючи для неї вхід,

Враз гори відійшли в боки, хвилястий 
Ярів і пагорбів лишивши слід.
Залопотіло листя пальм лапасте,
Що тут ростуть, існує скільки світ.

495 І прохолодою між них війнуло.
— Пінхейро! — Уперед погнавши мула,

Перекладач бабахнув разів три — 
Озвалось псів тривожне валування. 
Зробилось темно, ніби у норі:

Б0() Ніч настає тут миттю без смеркання. 
Немов той м’яч з-під ніг у дітвори, 
Зметнувся гук. Почулося волання. 
Змішався табір, гуд поміж людьми.
Так, поки сил, б’є чорногуз крильми.

505 Горлає Оиач найгучніш: — Чортяки!
Що за начальство тут? Не розберусь! 
Женуть без підкріпунку... У, собаки!.. 
Нога затерпла. Впрів, як в торбі гусь. 
Стій, Пабло! Злізу... Клешні, як ломаки... 

610 Дай, сучий сину, трохи розімнусь.
Ох, запекло... Терпіть немає духу...
Стій, клятий пес, у цеп закутий глухо!

Вола даремно! В тупоті копит 
І піг людських та в гамі голос гине.

515 В тьмі спахує рожевих іскор цвіт, 
Стовпом вогонь шугає, вгору рине. 
Чималий проруб заяснів між віт.
Багаття гуготить яснопломінне. 
Червоний відсвіт б’є. Мов кушпела,

S2() Злітає диму іскряна мітла.

У миготні пекельного багаття,
Неначе з-під землі, з ’явився там 
Стрімкий палац, мов на чиєсь закляття... 
Однак не дуже вірив я очам.

525 Здавалось, трохи маю почекать я,

I ll
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І зникне вслід, серед вогненних плям.
Дивлюсь — рій кажанів летить із писком 
І в нас вдаряє сліпо чорним блиском.

Я озирнувся. Тьху! Невже мана?
Коло вогню звиваються шайтани —
Трійчата тягнуться до казана.
(Малюють пекло так ). І тлум як гряне:
— Помилуй, боже, нас!..— Не дивина —
У купу тиснуться подорожани.
І Опач змовк. До клунків чимхутчій!
Принишк між них — ні мертвий, ні живий.

Настрахані, сахаємось під мури,
Які німують, мов після чуми.
Лише відлунював тут двір похмурий 
Слова, що з остраху роняли ми.
На псів протяглий гавкіт з верхотури,
Де тягся ганок, сліпачок з пітьми 
Скупенько блимнув вогником тремтливим: 
Спускається хтось кроком неквапливим.

Брязк в дверях. Вийшов хтось. Аж сперло дух: 
В капелюсі — таке ще не стрічалось,—
Широкі криси, ніби той лопух.
Ледь голова з-нід крис тих вихилялась 
У хустці. Ще й навиворіт кожух.
В очах, що, мабуть, вік не посміхались, 
Холодний блиск; карлючкуватий ніс.
А інших в тьмі не розглядіти рис.

«От чорт!» — подумав я. А він: — О клята 
Собача душе!.. Ходять по п’ятах! —
Я крикнув: — Гей, де нам не мандрувати! 
Який не носить вітер по світах! —
А він: — Ах, вітер! Ну його! До ката! —
І вус стовбурчить. Додає: — Це жах! —
Хитає головою й кпить з нас яро:
— Ох, безголові! Ну й дурна отара!..

Перекладач: — Де партія? — Її
Вже вислано.— Куди? — У пущу... Рано
Сто чоловік взяло клунки свої.
— Було ж п’ятсот...— Нічого! Тим вже дано 
На віки вічні шмат землі ції!..—
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Перекладач похнюпивсь: так пождано!
— Нагодувать людей. Чекати тре,
Покіль комісія їх забере.

П’ятами мулові він стиснув боки,
Крутнувсь — по клубах лунко цьвохнув бич,— 
Нам крикнув: — 3 богом! — Зник у тьмі

глибокій:
Подвір’я просвіт глупа крила ніч.
А сторож: — Гей! Стояти будем доки?
Розв’язуй тороки! — Дає пам клич.—
Ну ж бо! Чого роти пороззявляли?
Пильнуйтеся, покіль ще не сконали!

Ми розмістилися. А в казані —
Протухлим салом тхне — кипить, булькоче...
І негри підворушують вогні —
При тіні тінь підстрибує, мигоче.
Розсілося жіноцтво в стороні.
Гуторить. Лиш постулювали очі,
Наплакавшись, нещасні дітлахи,
Послали неньки їм м’які мохи.

Могли б і в дім, якби душа бажала,
Але не дуже нас тягло під дах.
Від голоду під серцем аж смоктало.
Манив вечері лоскотливий пах.
Юрм людських повінь все навкруг залляла.
А молоді, переборовши страх,
Із гуком — в ліс хутчій, під буйну галуз.
Дівочий писк підсилював ще галас.

До мене сторож підійшов. Прорік:
— Що вабить вас пропасниця зусюди?..
Як бачу, ви кмітливий чоловік,
Тож знайте: в пекло вскочили ці люди!
Якби живим ізвідси хто утік,
Було, мабуть би, превелике чудо!
Тут наших добра тисяча лягла...
Мете, брат, гніву божого мітла!

Хотів я щось спитати, він вже чеше:
Весь табір обійти — чималий крюк!
Палають ватриіца, ігемов пожежа.

. Конопніцька 97



Вогні лякають звірів та гадюк.
605 3 шш двійко псів — так і чекай: забреше.

Старий чвала, раз по раз чути гук:
— Підкиньте хмизу й здайтеся на бога... 
Дістались ви смертельного порога!

Коли окрила землю ніч глуха,
610 Осіло небо наче. З хвилювання 

Й тривог — еж тут не до сміха —
Все тільки й чуються важкі зітхання. 
Тріщить вогонь, сніп іскор вибуха,
І знов глибоке завада мовчання.

615 Шугає вітер у дерев верхах,
Стрясає бором — навіває жах.

620

IV

Гейнал! Не той, що в Чеистохові люду 
Лунає з вела, як спада габа 
Нічної мли і вийде світ з-під спуду,
Ледь затремтить зірниця голуба,—
Скоріш всього про день страшного суду 
Звістує ніби ангельська труба.
В чотири сторони йде гук тривоги:
«Живі і мертві!.. Схоплюйтесь па ноги!»

625 Скипає табір... Пригадав я вслід:
Картину бачив якось у крамниці.
Купається біля міських воріт 
Вояцтво в річці. Гулом громовиці —
Сигнал тривоги: враг руїна в похід!
Що там зчинилось!.. Всяк з води стремиться. 
1 — до одежі. Рух і метушня!
Хтось навіть голий скочив на коня...

Мені здалось, почув якесь волання.
Збагнув: вояцьке — нелегке життя!
Вчув кінське форкання, людське зітхання,
У жилах пульсу збуджене биття...
Й ми схоплюємось: жевріє світання.
Що нас чекає? Ах, коли б знаття!. 
Мандрівче! Із злигоднями до бою 
Готовий будь! І не дрімай в спокою!
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Чудний був розсвіт. Неба висота 
В лісній просіці, мов у тім віконці,
Ще зоряна, а брама золота 
Вже розчахнулась: в світляній коронці 
Вершки дерев, як в райдузі,— світа! 
Мов скарб заклятий, все яскріє в сонці. 
Квіт запахтів — п’янкий той дух тепер. 
Злетіло птаство — грає сяйво пер.

Це — як солодкий сон проти Купала, 
Коли казково папороть цвіте:
Веселка барвна очі нам вбирала,—
Ясне оте сіяння золоте.
Виходить люд — краса зачарувала. 
Нащо вже Городзей старий, проте 
І він пройти із ним не полінився,—
У сонця схід задивленин, молився.

Громада наша рішула в бори,
Де шум поранпий в висвіті привабнім, 
Де миготять мінливі кольори,
Як у святковім поясі єдвабнім. 
Пересвист, гик злинає догори 
У захваті, завзятті неослабнім.
На те далеко десь озветься бір:
Ревне, чи рикне, чи завиє звір.

Тим часом я будівлю цю обходив 
І обдивлявся мури поставні.
Дарма, що їх вже трохи час ушкодив 
І зруйнував десь виступи в стіні,
Та строгість ліній викликала подив.
— Щури,— так сторож пояснив мені,— 
Стирають позолоту, колись щедру... 
Поставив цей палац король дон Педро!

На влови приїздив: довкола ж ліс!
І мешкав від нагоди до нагоди,
Але фундамент під будинком тріс, 
Сочитись почали підземні води. 
Проиасницю гнилий потік приніс. 
Захворів стариган... Лихі пригоди!..
Учт не бува більш. Не тече вино.
Таж і корони він позбувсь давно.



Для еміграції будівлю взято.
Ізвідси й назва: «Емігрантський дім».
Дадуть щось з їжі, нари, й будеш ждати 
Комісії. Та — далі шле. У цім 
Дотримують параду строго, брате.
Лютує мор — чи впоратися з ним?
В великій залі вміститься душ триста,
А смерть війне — всіх забере геть чисто.

Сам звідаєш ти хворого судьбу...
Тьфу-тьфу!..— він спльовує і носом чмиха.— 
Зазнаєш кольок, болей на горбу.
Відмовлять нирки... Не списати лиха! 
Обкурююся ялівцем, шкребу 
Себе я терном... Хоч якась поміха...
Зараза в цій будівлі всюди єсть.
А палац короля — велика честь! —

Кров вдарила йому в лице: — Хвороба 
Та гонор той!.. Я мушу, то й засів...
А потім що?.. Так хочу!.. Перша б спроба 
Піти звідсіль... Тоді б я пожалів...
Але й дон Педро, й я... Ми вдвох... Давтіо-бо...— 
Затьмилась мова. В завірюсі слів 
Нелегко суті відшукать розгадку,
Во ту г ані кіпця, апі початку.

Такий мав розум. Добрий по момент:
Про що б схотів, про все б зумів згадати.
Та раптом шальку сколихне, і вмент — 
Завихрення незрозумілі цяти...
Змішає мову, здробить, сплута вщент.
Тоді не зна, думки як поскладати.
Сиохмуріє, оскаженіє вже,
Немов саме він пекло стереже.

Так час збігав. Але щось про наділи 
Не чуть: не дуже-то із цим спішать!
Як віз в грузькім болоті, ми засіли. 
Даремно ждем, щоб клапоть свій орать... 
Люд наріка. Терпіть немає сили!
З обурення селяни аж горять!



Так пило як постоїть, теплим стане,
720 Скипа й чопа висаджує із чана.

Мазури бунтували. їх роєм 
Водив Шалава. Вдатний до наруги,
Він язиком панахав, як ножем,
Ніякої не терплячи попруги.

725 Й Вавжона з кревними тут назовем.
Бонк, Чвіронь, Дудеки — один і другий,
Та Козьбял Ян, Влодарчнки, Жмура,
Ще й братія мазурська декотра...

Коритися, коли панує різка?
730 Не буть цьому! Відомо, молоді!

Непримиренність в них кипить, аж бризка. 
Падкі до змов, вони завжди в гурті.
Сідають дружно, купою до миски.
Свистять, як у порожні жолуді,

735 Коли поради хтось дас у колі.
І всі іржуть, як жеребці у полі.

Довкруг вогню вмостившись на землі, 
Дядьки зітхають. Хтось і кине слово:
— Оце ж пора було б вже при теплі 

740 До плуга стать, гукнуть аж до діброви.
Тут можна скам’яніти. У дуплі 
Сидять, не ворухнувшись, тільки сови.
Душа з людини виліта: здаля 
Як любо й солодко нахгпть земля!

745 Безглуздо час марнуємо в бараку...
Готують нам нові вже фортелі,
А від комісії нема і зпаку,
Що грунтом наділя. Якісь джмелі 
Дзижчать — медком капнуть, аби для смаку. 

7о0 Заїзд, готель!.. В цім втіхи замалі!..
Готель?.. Чого б ми мали там сидіти!
Мужик до поля тягнеться — і квити!

Я ради цього в світ помандрував,
Немов та риба, кинувся у воду.

755 Продав хатину, скарб промарнував.
М ені заїзд дають — не хочу зроду!
Люд душу аж до крові змордував —
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1 вік мдде, а чи поправить шкоду?..
Із сіл поплив у море, як ріка...

760 Вони ж мені заїзд... «Нехай чека!»

І Банднс застогнав з жалю гіркого,
Та й інші теж: нікому тут не мед!
Вже й Мацек Татар зводиться на логи.
Цей так не меле: зважує предмет*

765 — Дурний взад зирить, скільки втяв дороги,
А мудрий зір спрямовує вперед.
Не ремствував би ти, втішався б світом,
Аби лишень посили кашу слідом.

Не вартий півгроша, хто згаряча 
770 На півдорозі залишає справи.

По втраті плаче хто, той більш втрача. 
Стеблинки зірвані — це ще не трави. 
Скарбами час терплячого вквітча.
Надмірно квапиться мішок дірявий.

775 До праці скорим треба буть рукам.
Не в пору сало може й шкодить нам.

Чекать?.. А що ж ти робиш, чоловіче,
На світі з перших днів свого життя? 
Підбільшати б! І з повноліттям стрічі 

780 Ждеш — не діждешся ти, покіль дитя.
І цвях по цвяху, ждучи,— доля кличе,—
Б ’єш в дім, нема з котрого вороття...
Смерть первородна. Присмерк і світанпя — 
Усе життя — що? Смерті ожидания!

785 Неквапно мовлячи, штурхав києм 
У випале із вогнища поліно.
Гасив — ще іскри пирскали роєм —
Димучу головешку; за хвилину 
Копнув, у попіл втне одним краєм 

790 Обвуглену, зчорнілу деревину.
Коли тонтав, у ніздрі чад забив.
А потім сів, очима всіх обвів.

Мовчали. Врешті прохопивсь Шалава:
— До чого ж мудро промов ля мій кум!

795 Мов з книжки! То, однак, не хлопська справа! 
Навіщо цей мені тріскучий шум,
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Тоді як па врожай надія млява?..
Мужик одне повинен брать на ум:
Земельку!.. Знаю я трудитись в полі,

800 А рабин добрий — у єврейській школі.

— Що ти про рабипа? — кричить Лука.—
Не поважаю я його! Й Драбину,
Орендаря: хотів він ріпака
Купить.— Не дотяга на четвертину! —

805 Верзе.— Невже? То хай лежить, чека.—
Тік відвологнув, на лиху годину.
Ріпак протух... І той грозивсь піти 
До рабина...— Верзеш дурниці ти! —

Гнат перебив.— Хіба ж про це тут рада?
810 А що, коли б водно ми, мужики?

Сам хлоп безсилий. Інша річ — громада! 
Чвіронь обурився: — Ти хто такий?
II і дві йт чи солтис в нас? Ти — наша влада?..— 
Взявсь в боки.— Ох, оці вже мудраки!..

815 На глядача я не погоджусь ролю:
За себе радь, за мене не дозволю!

— Та вже ж! — аж ляск пішов: озвались враз 
Мазури: — Марно тут чого чекати?
До міста тра! Розпишуть хай між нас,

820 Які грунти і де нам мають дати!..—
Терпіння вичерпався в ьтих запас.
— Потрапим якось... Ми-ж не цуценята...
З нас досить!.. Іншим любо? Нехай ждуть... 
Село й з одного хлопа може буть!

825 — І з  баби! — сміюпися, хтось доки пе.
— Аякже! З баби теж, як не крути...
$  не сій, те зілля зійде коло тину! —
Встає Бугай: — Летіть під три чорти 
Полового! Вітрів попутних в спину! —

й3(> Нагнувсь, мов обмолоту він сягти
Хотів, кукіль відвіять,— жест огуди,— 
Повітря втяг — дмухнув на повні груди.

ІІІалава, із лиця хмурний, на те 
Ще більше спохмурнів — гнів так і верне!

835 — Не знаємо, кого іще змете,
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Хто поміж нас полова, а хто зерно. 
Киньте-но кості: взяток візьмете?..— 
Мазури в захваті: відбивсь майстерної 
Але Бугай перстом шрубує тут 

840 І по складах мовляє: — ІІІа-ла-пут!

Знов гамір. Сперечання почалося.
Гул голосів скипілої товпи 
Шумить в один бік, наче те колосся 
За вітром, то немов у три ціпи 

845 Молотять: два відсіль б’є по покосі,
А третій — проти,— мокрі вже чуби... 
Ще б довго колотилося, в холері: 
Казан прибавив! Всілись до вечері.

Тим часом Баидис до клунка сягнув.
850 Горілки пляшку витяг (зветься «каша»).

І кожен крякнув, тільки-но зирнув:
— Що ж, вип’єм!..— Будьмо! — За здоров'я

ваше! —
Погонич-негр аж паска підтягнув 
На животі. Пустив ослів на нашу.

853 Не зводив ока з пляшки. Мов скавчав 
Пес до кота, на пискавці пищав.

Дядьки гукнули: — Ти б не міг тихіше?.. 
Ведмедя ж вулицею не ведуть!..
Од вітру й так свистить в унтах, аж ріже.

86° 2  горлянку гусячу узявся дуть!..
Цей писк годився б для щура, для миші!
Гей, скрипку, Бартеку, хутчій добудь!
Об землю лихом! Поки суд та діло —
Заграй! Хай журиться за нас кобила!..

835 Взяв Бартек скрипку — ледь смичком торка, 
А наче пес в глуші завив з розпуки... 
Настроює — то жме, то попуска.
Смичок підмазав — знає ці науки.
Стис підборіддям деко, з-під смичка 

870 Стрімким каскадом заскакали звуки.
Вкладав у них наш запальний скрипаль 
Веселість, безтурботність, біль і жаль!
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Люд слуха з трепетом... Ах, де ті хвилі,
Коли з корчми по тихих вечорах 

875 Було гру скрипки чуть иа довгі милі —
Над оболонню, в рутових садках?..
Спливло... Того вернуть ніхто не в силі... 
Підківка брязнула на каблуках.
Орудуючи ліктями завзято,

880 Посунув, вус наставивши, Затрата.

Шапчину він підхоплює з-над вух — 
Куявського ушкварить обертаса.
Зметнувсь праворуч віялом кожух, 
Закружеляв -- душа до танцю ласа.

885 1 інших запалив невтримний рух:
Вже другий, третій вдавсь до вихиляса.
Рох «иовзунцем» веде перед всьому.
Жінки в долоні плещуть в такт йому.

Мить, і в оберку всі задріботіли.
890 Здивовано дивлюсь: ожив народ,

Здавалося, вже зовсім закоснілий 
Під тягарем нестатків і знегод.
Не знав, що душі не від пломеніли:
Втнуть щось не буде жодних перешкод!

895 Той з дівчиною,— часу не дармує,—
Той сам — аж піт йому з чола струмує.

Затрата — майстер танцю. Ледь крутнувсь — 
Пішов виписувать ногами кола...
Коліном на ходу землі торкнувсь,

900 Мов перед милою схиляє чоло.
Підківки блискотять, мов обгорнувсь 
В завісу іскор, що злітають з долу.
Знов дрібно вибиває на піску,
Аж зором постать не вловить прудку.

€05 Негр стих і з інтересом особливим 
Дивився, як іде забава ця...
Осли теж вражені великим дивом,
Як Рох Затрата креше «голубця».
— Ух! Ха! — зринає гук стрімким поривом. 

9,0 Мов повернувся ти у дім отця.
В подвір’я рідне, що по ночах снилось,
Яке ще раз побачить чи й судилось...
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Об землю вдарив Городзей ціпком:
— Гей! Чи яе досить вже вам блазнювати? 

915 На торзі масло спродали цілком 
І радощів не здатні приховати?
Нема в вас храму — мали б хоч тайком 
За ласкою господньою зітхати 
Перед педілею, в хвилини ці,
А ви гарцюєте, як жеребці...

От блазні! Вам скакати по стодолі,
А не влаштовувать життя нове...
Тьху! — Сплюнув. Тупіт завмирає в колі. 
Втирають піт, що з чол дзюрком пливе. 
Зітхають... Рох зірвався мимоволі, 
Розвівши руки вітряком сливе.
І вже кружля — так вихор швидко мига 
Або запущепа в рух справжня дзига.

925

Щораз хутчій він кола виробля,
930 Аж мало кушпилою не закритий. 

Блищать підківки, стугонить земля, 
Розвіюються довгі поли свити...
А як той глянув, крикнув він: — Гои-ля! 
І став на місце, наче в землю вритий. 
Високу шапку з голови стягнув 
І, що є духу, вверх її зметнув.

935

Шалава встав, потягся при нагоді, 
Підкинув у багаття поліняк.
І задививсь в огонь... По дня жароті,

940 Коли пекло од ранку сонце так,
Мент надійшов досвітній прохолоді. 
Кінця паркої ночі був то знак.
Зоря, що злотом щирим ледве сяє,
Від поту й духоти нас освіжає.

945 Насупив брови. Погляду свого
Не зводить з вогнища, перш ніж повісти:
— Собі танцюйте тут, а я... того...
Тут не сидітиму — подайсь до міста! — 
Мазури вслід наздоганять його.

950 Заводить Дудекова голосисто:

106



— Мене з дитям кидаєш, Стати еньку?..— 
Кипить поміж жінок, як у горшку.

Ця — хап свого за шию, та — за ногу 
Або за полу — рушить не дає.

955 Козьбялі Баська заступа дорогу. 
Кописткою Марихна Бонка б’є.
А Улька Чвіроня тягне худого 
До козуба й бубнить: — А це ж чиє?..—
І всі принишкли по якійсь хвилині,

960 Немов ті миші, загнані під скрині.

Стах рушив — поглядає ж крадькома 
На яблуневий первоцвіт,— на Зосю.
Та зблідла, сліз уйняти сил нема,
І приховать жалю їй не вдалося.

965 Тремтять вуста... Потупилась сама...
Він зиркнув — кров’ю серце облилося. 
Лясь шапкою об землю на ходу 
І руки простягає: — Не піду!

Присів. Цілує очі їй кохані 
970 Та брівки. Милу тулить до грудей.

1 нригорта. І кіски гладить льняні.
— Не плач. Навіщо дивувать людей!
Я зостаюсь! — А Зося крізь ридання, 
Крізь сльози, що струмують із очей

975 Невтримними струмками, як ніколи,
— Мій соколе,— шепоче,— мій соколе!

Відстало з половину. Не з руки 
Це декому: мотиви особисті.
Не відступились тільки парубки,

530 Тяглися вдаль, немов за вітром листя.
На захід рвавсь Шалава насправжки: 
Рішучі кроки — бистрі і сягнисті.
У темний бір собі вій вибрав путь, 
Байдужий, слідом йдуть а чи не йдуть.

985 Сплив місяць в небі над земним простором. 
Блідаве світло широчінь сповня.
Почувся тупіт — хтось женеться бором. 
«Невже то лось?» — виходжу з куреня...
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І чую: голоси лунають хором.
Я — за рушницю, зводжу навмання...
Мо’. дикуни? їх поглядом шукаю 
І палець на курку весь час тримаю.

Посхоплювались люди.— Хто живий, 
Рятуйся! Відбивайсь! — волаю хмуро.— 
Стискай дрючок! Пильнуй, брат, голови!
На нас нашестя — суне туча бура! —
І стрельнув я — сигнал дав бойовий.
— Гвалт! — репетує хтось. Впізнав мазура! 
Таж певно — Зембі світ тепер не люб: 
Лапищами вчепилась мавпа в чуб!

Кричать вже й інші... Полетіло з бору 
Каміння, хмиз, пісок, аж пил встає.
Космата зграя доброго дасть хльору — 
Стриба з дерев, куса, ломаччям б’є. 
Чкурнули Войтеки: не до гонору,
А військо мавпяче скавчить, плює.
Писк, тріск! Немає спуску тут пікому. 
Вернулися нескоро ми додому!..

Чкурнули мавпи, зникли поміж віт,
Одна ж таки попалась до полону:
Вп’ялась в чуприну Зембі — він аж зблід, 
Що не робив, вже й кидався з розгону, 
Сидить собі, мов вибралась на пліт.
Так на коневі вмоститься ворона 
І хрипло каркає, аж сум бере.
А Мацек поля стьожечку оре.

До чого ж мавпа боязка тварина!
До неї,— а вона чимдуж хагт.
— Макітру зірвете, лиха година! —

У Земби нетерпець і лють скипа.
— Скоч котрий до вузлів,— проха Кубіна.— 
Достань-но і подай сюди серпа! —
І жінка, поплювавши позад себе,
Серпом перехрестила тричі небо.

— А йди-но, обіпрись об бурелом!
Взад голову, не дригай, стій, невдахо! —
Ми дивимось, як над хмурним чолом
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Кучму густющу баба тне з розмаху,
У сяйві місяця блдсь-блись серпом!
Ковтуп упав і мавпа з ним, як з даху.
Хтось за сильце... А Земба крок ступив —
На руки рятівницю підхопив.

Вона, при місяці заманячівши,
Як сери над головою піднесла,
Навік запам’яталася мені вже.
Завійка льняна лоб оповила...
Юдиф малюють так, що, меч вхопивши,
Над шиєю царевою звела,
Вся в блиску, сила в ній аж палахкоче,—
Із богом шепотілась тої ночі.

Тремтіли з ляку, певно, зо три дні,
Про ліс ие хтіли й згадувать мазури, 
Ховались по кутках — в самотині 
Сиділи, присоромлені й похмурі.
Та час лікує, тож колись сумні 
Всміхнуться теж — не вічно ж буть в зажурі! 
Бій з мавпами поволі призабувсь.
Один ІІІалава з бору пе вернувсь.

Пригода ця мазурська в нашій тузі,
Коли в чеканні брала нас нуда,
Була розрадою довгенько, друзі.
І пирскав сміх, як пирскає вода...
А мавпочка, прип’ята на попрузі,
Від хащ відвикла: що-то молода!
Її бридка подоба нас втішала.
Круг Зембп приязно вона скакала.

V

Зневірюсться люд її ані. У теплі 
Гарт слабне, воском тане по краплині... 
Бороть злигодні сили замалі.
Не з криці — з глини ми; росте в людині 
Вагання і ростуть у ній жалі... 
Передчуваймо поразку ніші:
Наш дух охляв... Чого ми тут ждемо?..
В тяжку годину раду чи й дамо?
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Одпих брав гігів — мене ці не лякали,
Бо ж не дадуть змести себе в сміття.
А інших легкий вабив хліб — злиняле, 
Нікчемне потяглось у них життя.
Шари намулу багатьох вкривали.
Вже й не до справ їм, не до каяття!
Мор, голод, битва — хай би все було то, 
Аби не тихе й не гниле болото!

Жіноцтво — ох, давно пора згадать 
Слівцем хоча б терпіння благородне — 
Крізь роси сліз, що па очах тремтять, 
Зорить угору, спрагле і голодне,—
Йому надії зорями блищать...
Знать, без турботливості жить не годие 
Про дім і діток. «Господи спаси...» — 
Молитвою злинають голоси...

Немов у вулику гуло постійно —
Йшла сварка або зводились плітки:
Баби, відомо, пе сидять спокійно.
Вогонь у них гогоче пломіпкий.
Полегша — як здрімнуть, буває, мрійно... 
Щебечуть голосно і ластівки,
Як ліплять кубла в теплі дні весіипі. 
Чого ж? На те вони і господині!

Дівочих голосочків дзвін скляний...
І пісня рідна... Як у душу лине 
Мені той звук, відбитий від стіни 
Цих пущ!.. Чого пе зазнає людина,
І мук, і ран — і звичні вже вони,—
А вчую спів — сльоза у вуса сплине... 
Шмат неба нашого й клаптинку піль 
З піснями привезли сюди звідтіль...

Бува, обсядуть бабцю в дружпім колі, 
Мов красен мак, цікаві до казок.
А то вберуть в вінки, як в нас на Волі,
До дерева прибитий образок.
То перелаз влаштують в частоколі 
Й жартують... Що ж, це ніби й дріб’язок. 
Але для нас це значило багато: 
Нагадувало серщо рідну хату.
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Не юний вже: беруть своє літа!
Гадав я люльці вірним буть довіку. 
Відчув: у грудях серце калата.
І снів чудних наснилося без ліку.
—- Нехай за сваху буде пуща та! —
Бо ж до Єленки Жук відчув велику 
Жагу: вподобав зубок я разок,
І карі очі, й ніжний голосок.

Була Жуківпа з Курдів. Річ відома: 
Женитись на курп’янці є резон.
Вона — мов березневих, там, удома, 
Дібров яскрава квітка — анемон. 
Смагляве личко. Краска грає в ньому. 
Сором’язливістю бере в полон.
Коли погляну — тану я без слова. 
Запахла мені ягідка борова!

Перш боронивсь: мені, реміснику, 
Представнику професії твердої,
Що стукнуло?.. «Ти в молодім віку 
Не бравсь, постарів — прагнеш втіхи тої? 
До курпівського потягло медку? 
Дзижчання вабить бджілки золотої?
Не всяка борть надійна, тож дивись:
Як той ведмідь, в капкан не попадись!»

Урок? Чи випадкова це пригода?
До мене Єля лагідна була.
То квіточок нарве, як є нагода,
А скільки в погляді жури й тепла!.. 
«Кров — не вода в ній, і у серці згода,
Раз горпеться, немов та омела...»
«Мій Бальцере,— неначе говорила,— 
Одружуйся, якщо тобі я мила!»

І, щоб очей не позичать в сірка 
Й чуттю щоб не ставать на перепоні,
До батька-неньки йду: вона ж чека!
— Дозвольте попросити руку доні...—
В Єленки усмішка ясна така,
Немов жовтець сія на оболоні.
— Татусю, не переч... Не кидай: «Ні!» — 
Шепоче,— Бальцер до душі мені!..
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А потім скромно опустила вії,
Закапотіли сльози з-під повік...
А мати як не сплесне в безнадії,
Як не здійме гармидер, лемент, крик:
— Ой доню!.. Де ж свати?.. Не розумію!..
Де дружба?.. І чому нема музик?
Де оглас, запічок, де тісто, рута,
Що для вінця — невже про все забуто?

Шаріється донька і ну ридать!
А Жук: — Доволі, мати, таж доволі!
Тут не Зелена!.. Моря не здолать...
Свати, мовляв?.. Овва! Хто із сваволі 
Сватами б міг тепер коверзувать?
Знайдем музик, калач і дрібку солі...
Я б сам радніш... Коли ж дійшло до скрут... 
Що нам робить?.. Не Мишинецька ж тут!..

Скривився гірко... Очі невеселі 
Йому пойняв серпанок туману...
І задививсь кудись з вікна оселі.
Взяв з табакерки іципку тютюну,
Нюхнув...— Впади матусі в ноги, Єлю... 
Хай віддає, покірна талану...
Про сироту дбай, раз вже так лучилось...— 
І дівчина ще більше зашарілась.

«Чи є ще десь дорожчі скарби ті?..»— 
Підкручуючи вус, себе питаю.
Слугою буду я тобі в житті,
В якому б ми не опинились краї!..
Рож пелюстками устелю путі...
А серце тане, в млості завмирає...
Щось в горлі стисло, здеревів язик.
— О господи!..— це все, що я прорік.

А там і перснями вже обмінялись.
Молились з Городзеєм ми гуртом.
Хотів він, щоб у храмі обвінчались.
Чекав, що здибаємся ми з ксьондзом. 
Дарма, що круг нас хащі простягались, 
Дівча прикрилось сорому щитом...
У думці милувався я доп’яна,
А ждать прийшлося шлюбного органа.
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І сирота допомага в борні,
Як краюсь я... Зирну — спокійно диха, 
Й свіне не раз достойна мисль мені,
І кров у жилах вже бурхає стиха. 
Лишаю власні втіхи в стороні.
Пізнав я тут: на завдане кимсь лихо 
В собі ми здатні силу пробудить,
Що і в найтяжчій праці покріпить.

А сторож рідко заявлявся в домі.
Подасть із вежі гейнал ще ледь світ,
Майне його рухома тінь в заломі,—
А спритпо лазив по даху, як кіт,—
Внизу дасть чосу негрові-сіромі,
І вже нема: простиг по ньому слід. 
Перевдягався — підпадав спокусам — 
Іспанцем, італійцем чи французом.

А раз в циганське вбрався вій дрантя.
— Не гнівайтесь за слово це відверте,—
Не втерпів я,— але ж яке пуття
На себе натягать вбрання подерте?
— Вас зацікавило моє буття?
Торкнуться струн душі кортить уперто?..— 
Зіп’явсь, на вухо тільки й зміг шепнуть:
— Не хочу шкури власної я чуть...

І те, що тут я,— сам собі огидний:
На смітнику чужім збуваю вік.
Надалі зберігаю чобіт рідний,
Взуваюсь у французький черевик.
Каптан із дому падто вже солідний — 
Іспанський плащик накидати звик.
Вмирає той чи той, лишає лахи.
Вдягнеш, що зосталось від бідолахи...

Коли в могилу етапу обома,
Для похорону матиму одежу...
Не вйдайте мене... Я тайкома 
Навідую у ній високу вежу.
А потім в льох несу; та й недарма: 
Провітрюю... Щоб не пилилась, стежу...
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— То перевішу, то на жердь закину,
То в скриню покладу, і там лежить.
Жаль, що нема лаванди й розмарину, 
їх вітки здатні й дрантя освіжить.
Відчую, що лягати в домовину,
В своє перевдягнуся я ту ж мить...
Як буть, що шапка з ’їдена мишвою?..
На суд з відкритою йти головою!

Замовк. Його слова, мов комарі 
Жалкою хмарою мене обсіли.
Зайшов у дім я — там нові вітри 
В гарячих головах тепер шуміли.
Той лається, той охкає з жури,
А цей белькоче, добре захмелілий. 
Шукають різних і розрад, і втіх...
А дехто вершу роздима, як міх.

— Життя, брат, є життя, а воля — воля! — 
У боки взявшись, Опач промовля.
Його аж здуло: чорна-бо квасоля 
З протухлим салом духу добавля...
Покіль верзякав, всі втекли із поля.
Він їжу згріб. Хто знає, відкіля 
Взялась у нього дивна ця химера: 
їв як не в себе! Справжній ненажера!

— Бразілія!.. Так випить і кортить 
За тих, хто вів сюди. Не нарікаю!
Ніхто над шиєю тут не стоїть,—
Захочу — сплю, а ні — то воші ськаю. 
Годують! Посуду не треба мить!
Хто скаже що мені? Курю... Никаю...
Як ситий — не набридне і барак...
То як?.. Поставим, може, на арак?..

На намовляння пристають не швидко.
Та от йому вже сучать трояки... 
Опорожнили не одну калитку.
Крик, бійка, сварка, гулі, синяки...
Вже бліднуть зорі, вже й надворі видко,

114



1235

1270

1275

то

1285

1290

1295

А тут стинаються навкулаки...
Не всі. Та хтось не зміг себе збороти, 
Піддавсь азарту, вгруз в в’язке болото.

Хоч би яка прибилась новина:
«Кінець чеканню! Візьмемось до діла!
У путь-дорогу! Кличе далина!
Зблисне сокира й пилка, і наділи 
Найперша розмежує борозна!..»
Нічого! Мов загнали до могили.
Як сторожа спитать:— Осядем де? — 
Безпомічно руками розведе.

Павло Секура сумував-журився:
— Які мене поплутали біси?
Чом я, орач, в такі світи пустився,
Від плуга відірвавшись, від коси?
Казав господь — трудивсь щоб, не ліпився,— 
Ось твій загін...— А що ти повіси,
Коли чужі кутки тут обтирает 
І туманієш, що робить — не знаєш?..

Вчепіть па шию камінь і на дпо 
Пустіть із ним,— будь милостив, о боже! — 
Чолом я повернуся все одно 
В бік хати рідпої — вода не зможе 
Знести... Що гори! Жигь мені дано 
На рівнім, жито де колосить гоже.
Земля за мною плаче і вола:
«Рятуй, свята Маріє!» — й пе здола

Згнітить жалю,— об стіпку головою!
] — хоч би що! Не луснула — кріпка!—
А п’яні голоси дзвенять луною:
— Найліпша річ — залити черв’яка! — 
Убогий люду! Що чинить з тобою?
Буть свідком, лихо як тебе спітка? 
Оскаржувать, шукать в тобі причини?..
Не можу, бо ж я й сам не безневинний!..

Переселепців прибула тоді 
І ’ дім емігрантський партія — все швабіт. 
Нужди по них не знати,— не худі!..
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Із ними розумілися мп слабо.
До тою ж не ладнали у житті,—
Не йшли до хлопа хлоп, до баби баба.
Що мови ми не знали —* півбіди,—
Як хрестять, то вдаються до води.

Звичайно, лютерани, кальвіністи,
Що но голендрах, в низині живуть.
Люльками, знай, попихкують всі чисто 
1 тричі каву вдень із миски п’ють... 
Відгородилися, ледь встигли сісти,
Границею. А стрівся б хто-небудь:
«Добридень!» — скажеш, він тобі ув очі 
Слівце незрозуміле пробелькоче.

Перепочивши, кожен — хто що міг —
Узявсь робить. Той — ложки, той — бляшанки. 
Той тягне дратву, той шліфує ріг...
Риплять напилки, шурхають рубанки. 
Виклацують у шумі звуків тих 
Жіночих треті підошви-дсрев’янки.
Від спеки ятку ставить чоловік...
Так наче тут сидіти мають вік.

Не видно, щоб впадали у скорботу 
Так, як селяни польські, бідаки.
Мов тут з прапрадіда живуть, достоту,
Спокійні, зосереджеио-меткі.
Коли завершують свою роботу,
По-різному співають, мов шпаки.
Побігають чи постріляють трішки,
Квасолі поїдять — бабах у ліжко.

Не ставились до нас ні так, ні сяк.
І не доходило покіль до звади,
Але стривожено стискав кулак 
Вже не один із нашої громади:
— Побачите: іще нам дасться взнак 
Підступність! Нам не оминути зради!
Так і пильнуй, що посягнуть сюди,
Що завдадуть якоїсь нам біди!

Довколишніх багновищ дух прогнилий 
Отруйним смородом у ніс вдаряв.
Ледь світ здіймавсь угору опар білий
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З землі, розгрузлої серед заплав,
Мов із стогів, дв трави мокрі пріли.
А пломінь сонця угорі палав,
Горів у небі до смерку від ранку,
Людей виснажуючи до останку.

Ось так і смерть до нас у дім ввійшла, 
Вже бачила, в кого наішерш вгородить,
І не одного страхом пойняла:
«Хтось кісточки мої забрать приходить...) 
А той подавсь з немилого житла,—
Мов неприкаяний, по багнах бродить.
А іншого бере гірка нуда.
Із цього градом зимний піт спада.

Лягла тяжка на груди змора, втома,
Як бескиди із Бабйої гори.
На душу їжа вже не йде нікому...
Жовтіє шкіра, потім від жари 
Темніє, мов розтрушена солома,
Як ураганні дмухонуть вітри,
То знов кривавиться і золотиться,
Неначе на старій сосні живиця.

Позначені і голови людські,—
На поруб так вимічують дерева.
Вже й повіви вчувалися жаскі 
Від шат, хоча й незнана королева... 
Чекала!.. Поки стигнуть колоски 
І дозріває нива, Косарева 
Рука жде теж, щоб взятись до коси... 
Надійде ніч — на місяць виють пси...

І вцілила коса, та не в колосся.
Не в стебла жита, пружні, на порі,
У квітеня, що в перлах рос звелося 
І ждало сонця, ясної зорі,—
В дівча моє!.. І стало сторч волосся 
Від горя невимовного й жури.
Поглянув сторож у лице смуглянки:
— Від жовтої вмирає лихоманки!..

Жар з її личка пломенем бурхав.
Ти це відчув би й стоячи в сторонці.
Свічу поставивши, старий сказав:
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— Раніше догорить, ніж промінь сонця.— 
Був ранок. Полудень ще не настав.
Отець колодою зваливсь при доньці. 
Схопив я шапку і шпурнув на діл,
Уп’явся в коси й закричав щосил.

Хоч бийся головою об підлогу,
Чим помогти, коли вже смерть близька? 
Обличчя в плямах... Муки світять з нього. 
Сідає раптом... Руки притиска 
До перс:— Пече... від пломеню лихого...— 
Шепоче,— хтось мене відсіль гука...
По жилах грізний вітер шаленіє...
Б ’є на добраніч дзвін... Ісус-Маріє!..

Останні то були її слова...
Очима тільки по присутніх водить.
Ще чує. Ледь здригнеться голова. 
Смертельна тиша близько колобродить. 
Чоло хмурніє. Дві сльози сгілива.
Ще хвилька, і з життя вона відходить, 
Непорятована. Зоставсь я сам.
Впокоїлась незайманим дівчам.

З ким це ти борешся? О боже, божеі 
З хмариною, чий слід розтав і зник?
З листком, що впав і підвестись не може? 
З усохлим пагінцем, який поник?
Хто змилосердиться, в біді поможе,
Якщо ти нас до мук тяжких прирік?
Як дихать нам, як жити, як нам бути, 
Коли ти, отче, нас не хочеш чути?..

Туди, де довгі простяглись рови,— 
Понавїїкопувано їх із ляку: 
Відомо-бо, у час цей моровий 
Небіжчиків насіялось, як маку,—
З вінком, заплетеним круг голови, 
Не дав нести її. За ціну всяку 
Окремо хтів і сам же й поховав: 
Єленку я по-справжньому кохав!
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Змарнілий, висохлий, немов був хворий. 
На третій день вернувся я смерком.
Не сльози, а суворість скліла в зорі, 
Ступав із стиснутим я кулаком.
Крик за зубами ніс в нестерпнім горі. 
Зчорнів, як Йов... Здавалося, стрибком 
Пораненої я накинусь рисі,—
Стань на заваді, не відсторонися...

Мор бив по нас, громадив трупи він,
У пору й без пори шалів безжально.
І муки ті мене — за економ скін,
Що на людей накочувавсь навально,— 
Більш не вражали: залишивсь один,
Без милої — на серці так печально!.. 
Людину горе до страждань привчить:
І по живому ріж — не закричить.

А після дівчини моєї скоро 
Вже упокоївся, пішов з життя 
І Прокурат старий — також від мору. 
Заснув тихенько він, мов те дитя.
Перш ніж скосить таких, уяву хвору 
Смерть оживляє і до знебуття 
Нашіптує казок чарівне слово,
Немов мугиче неня колискову.

Пісень солдатських став співать, котрі 
З вуст не злинали в нього, як мав сили. 
Якоїсь згаслої давно зорі 
Холодні промені з лиця яскріли.
Рукав порожній зводив догори,
Хоч і дубіло тіло, клякли жили,—
Махав ним, мов вітав проводирів 
В дорозі, що на спочив нею брів.

Здригнувшись, одгорнув з очей заслону 
Волосся сивого і ожививсь:
— Он імператор!.. Гей, Наполеону 
Віват!.. Гука мене...— Й на ноги звівсь. 
Не встиг притримать сторож, як з розгону
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Востаннє вже:— Раз-два... Раз-два...— пустивсь 
Марширувать. Та осіклась бравада.
Він блідне й мертвий вже додолу пада.

На спину брязнув він, зваливсь навзнак.
І от розпластаний він перед нами.
Біліє вус. З щоки темніє знак —
Від кулі слід лишавсь глибокий шраму.
На груди сонце сяє між гілляк —
Над серцем золота блискоче пляма,
Мов щойно командир з ним стрівсь, живим,— 
Хрестом його відзначив бойовим.

Не всі, одначе, так вмирали чудно,
Як воїн цей. До інших смерть крута,—
Не жнець, а лютий кат, що чинить брудно: 
Збезчестить перш, тоді з життя зміта. 
Колодами у рів люд падав смутно —
Не птахом, що на волю виліта;
Без сподівань і трепету ясного 
Душі, що в вічну вируша дорогу.

Тож люд щоб відрізнявсь від череди,
Яку падіж стина,— не із принуки,
Сама,— чи літній ти, чи молодий,—
Стара з-над Бугу хзорим тяжкі муки 
Полегшує із співчуттям завжди:
Складе цьому на грудях чахлі руки,
Тому з чола зітре смертельний піт,
За тим повітря перехрестить вслід.

А що вдалося обминуть иедугу,—
Не брала жінку пошесть та лиха,—
Дали їй прізвисько: «Свята з-над Бугу». 
Коли впаде на землю ніч глуха,
Не спиться їй — блука годину, другу... 
Ясніє хустка... Стогне хтось, зітха... 
Пригаслі зводяться на пеї очі —
Хтось їй гріхи свої сповідать хоче.

По-різному прощалися з життям.
Цей ніби під картеччю впав в стражданню,
Той зсунувся поволі, той сльозам
Дав волю, довгим скаргам, наріканню...
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Цей лаявся, аж прикро слухать вам...
А хто й покірно йшов у путь останню, 
Тихенько очі, гаснучи, склепляв...
Ще іпший з диким лементом вмирав.

Черга прийшла й Секурі з ніг звалиться — 
Так падає підтятий дуб в бору...
Зжовтіли очі в нього, лоб і лиця.
Скидався виглядом він на мару.
Такого кольору суха живиця,
Коли соснину надколоть стару...
За один день, вважай, таке з ним стало,
Що навіть мати рідна б не впізнала.

Павло Секура силу мав страшну
І, мов з розбійником, стинався з смертю,
З хворобою вів битву запальну,
Не піддавався в сутичці упертій.
Та мало ие ступив уже в труну,—
День догоряв йому у круговерті...
Скін неминучий вже б над ним тяжів,
Якби не звівсь на ноги, не ожив!..

Як вовк вгризається у конячину,
Смерть запустила ікла в бідака,
Й життя забрала добру половину,
І вирвала немовби язика,
Бо ж німота напала на людину.
Душа із вуст Павла ще не тіка,
А тіпається — так тріпочуть крильця 
У горобця, що попаде у сильця.

Такої хворим ие минуть судьби,
Хоч смерть заточується й никне, квола. 
Прослабував Бандис із три доби 
І, хай його недуга й не зборола,
Таки іздалеку вчував гроби.
Світила жовтизна йому із чола,
Як у Петра: його узриш, затям,
Коли у Лукові ввійдеш у храм.

Не дуже-то охочі до розмови,
Хто хворість переніс; на цілі дні 
В куток заб’ються і сидять, як сови,
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Надуті, ізсутулені, сумні.
Могильний дух обвіяв, тож — ні слова; 
Смерть у ченці постригла; та мені 
Нестерпна тиша, гірша від покари:
Як у гурті мовчать, вже краще свари.

Щось схоже ніби у млині бува.
Ремонт: не меле, то й не буде хліба! 
Повинна гомоніть юрба жива.
Гам — це життя. Німу с в річці риба,
І хвиля її шумом пакрива.
Безмовність — це тягар важкий, це — диба,.. 
Між хлопів клекіт закипа гучний —
Огонь їх стоплює у сплав міцний.

Від мурів цих ішло дихання мору,
І став могилою для нас той дім.
А німці перебралися на гору.
Багаття палять — густо валить дим,
І балдахіном в височінь прозору 
Сплива хмарина в сойці золотім. 
Відгородитися знайшли нагоду.
Спускалися лише по їжу й воду.

Пшитула непокоївсь насправжки:
— Чом не зробить і нам так, браття милі! 
Спалім померлих одіж, за клунки —
І в гори! Хоч би тта яких дві милі!.. 
Наставим куренів... Чи все ж таки 
Не порятуємось па тому схилі?..—
Хтось заперечує: — Казать так — гріх!..
Від долі не втечеш: пема доріг!

Умкнуть з-перед коси чи б удалося?..
Якби й нагнулася яка з билин —
Коса однак зачепить за волосся...
Й фортеця не спасе, не те що тин!
Як нам сюди потрапить довелося,
Ждім присуду... Не забариться він!
Раз помирать. Ніщо вже не лякає!
Хай пропадом усе вже пропадає!

Людина буде і черства з душі,
Сни — чи б вони її не зворушили?
У нетрищах несходжених, в глуїігі

122



Зелені бачаться сільські могили...
Стоять берези, смутні сторожі.
На вітрі віття шелестить похиле.

1575 І опада роса, мов сльози ті,
На опочилих у землі святій.

Уявне видиво узріли очі,—
Мій похорон. Весь цех збирає він.
На вітрі братська корогва лопоче.

1580 Повторює луна жалобний дзвіи.
Ксьондз кропить — від гріхів звільнити хоче. 
Шумлять жита, низенький б’ють поклін. 
Відкашлявсь органіст і ту ж хвилину 
Баском затягує: «Salve Regina...» 1

1585

1590

1595

I COO

1605

Фундамент дому вічного мені 
Заклали. Земляків бринить моління.
А я розлігся зручно у труні.
їжачу вус на сльози й голосіння.
Спущуся у хороми земляні
При вірі батьківській. Хрест буде сінею,
То й зможу я опочивати тут,
Лежать собі й чекать на страшний суд.

О диво! Як лягло там стільки сили,
Життів у розквіті й буянні літ,
Наш Городзей — хоч стовп уже й похилий, 
Із звичним скрипом цвинтарних воріт,— 
Не впав від мору, вітри не звалили!
Як інші залишали білий світ,
Тримавсь він за життя. Стис патерицю:
— Підупадати духом не годиться!

Жартує цей, той кпини підпуска:
— Баби ви! Що, нема хіба роботи? 
Вмирать запраглось? Праця вас ляка?..— 
А день — немов дукат з ясного злота!..
— Я б сам,— злішає з уст Останчука,— 
Плів личаки... Кому вмирать охота?..— 
Зігнувсь пінчук цей — більше не озвавсь: 
Із божим світом мовчки розпрощавсь.

«Слава тобі, царице...» (Л ат.)
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І бі О

1615

1620

1625

1630

1635

1640

1645

Дивитись боляче мені на нього:
Був витривалий, жилавий мужик!
І от помер. Задеревіли ноги —
Несем небіжчика: неподалік 
Готова довга яма, в півдороги,
В ній стільки тіл, що втратив би і лік;
В могилу спільну зносимо докупи 
З-під стіп щербатої остиглі трупи.

А як сіріти стало, на зорі —
Сон чи ява?— Пінчук біля порога 
Постав блідою постаттю мари!
Дивлюся — почвалав в свою берлогу. 
Сів, витяг люльку, натоптав махри. 
Зітхнув, зацмокав:— Ну і слава богу!..
— Що, мертвий брате?..— Зміряв обома 
І запитав: — Кресала в вас пема?

Цибух посмокче, сплюне на підлогу — 
Мов дух і не торкався моровий... 
Скликаю люд — в очах ловлю тривогу... 
В долоні сплескує жона:— Живий! — 
Мацне за руку хтось або за йогу.
Не начудуються всі: — Ти диви!
А він казав, коли про смерть ішлося: 
«Порозумітися нам не вдалося!»

Частина більша наших земляків 
Не видужала, згинула від мору.
Один господь полеглим облік вів 
З тих, що по смерть пустилися за море. 
Складали трупи ми рядами в рів 
І заливали їх вапном. Та скоро 
Земля запалася: вона була 
Готова поглинать нові тіла!

Сконав і Татар Марцін, хлоп бідовий,
Чоп з Медзної, з веселунів-друзяк.
Музика Бартек, що ту ж мить готовий 
Смичка вхопить,— па скрипку грать мастак! 
Коли пригадуєте і цього, й того ви,
Сова постане, Вуйцік, Карбов’як.
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Це — перші жертви пошесті лихої. 
Повік хай спочивають в супокої!

1650

1655

1660

1665

1670

1675

1680

1685

Хто зостававсь, не прагнув самоти: 
Горнувсь до гурту — певність мав на мислі! 
Так сплавники в нас в’яжуть ліс в плоти, 
Перш аніж гнати його вниз по Віслі.
Зумів дрімоту люд перемогти,
Стис міцно руки, в безнадії звислі. 
Світлішав духом: знищить лихо впень!
Так блискавка ясний звістує день.

Коли йдуть сотнями до бога душі,
Смерть пе щадить малої дітвори,
Мов тля деревець, як па зміну стужі 
Війне теплом весняним у дворі 
Й обсипле цвітом яблуні і груші.
Даремно побивались матері:
Минала ніч — всихала рідна гілка,— 
Окрема насипалася могилка.

Одне за одним мерли діточки...
Страх, скільки тілець, оченят блакиту 
Йшло в землю! Смерть глитала кісточки 
Легенько — нічим їй і похрумтіти.
Були для тих гостей у рай хвіртки 
Відчинені од світу і до світу...
І від голівок льняних в висоті 
Ясиіли збіжжям зорі золоті.

Голосять якось нені без угаву:
Померлих діток кладепо в ровах.
Аж бачать швабів у шапках ораву:
Йдуть, свистячи, із люльками в зубах. 
Зневажують їх по якому праву?
Скипає бунтівничий дух в бабах:
— Ану, жінки, ставай! Дамо їм чосу!
Ті — хода, а баби слідом, як оси.

Летять миски й горшки череп’яні.
Ударив град — по німцях сипле жарко!
З жалю жінки нестримно запальні,
Коли вже розійдуться, б’ються шпарко! 
Стусай пройшовсь не по одній спині,
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і 700

1705

1710

1715

1720

Набито гудзь не па одному карку!
Ця — лясь по пиці:— Як посміли ви 
Зневажить мертвих?.. Шапку з голови!..

А потім вже і в швабів кров скипіла. 
Стрясають чубуками і кричать.
Назад гнівлива хвиля покотила.
Якоїсь би їм зброї зараз! Глядь —
Чиясь рука товстезний кіл вхопила... 
Поколошматили б жіночу рать,—
Не дав їй сторож вскочити в халепу:
Щоб захистить, спустив собак із цепу.

З гарчанням — піна з пащ в них виліта — 
Пси навперейми кинулись від гайку.
Цей німця ззаду за штани хвата,
Цей — кусь за литку. Страх взяв наостанку 
Жінок. Біжать. Так, вгледівши кота,
Із смітника зриваються вівсянки.
Все кинувши — спастися їм хоч би! — 
Закінчують баталію баби.

А Опач руки в боки. Не відкаже 
Собі ні в чім — їсть-п’є аж за п’ятьох!
Як тільки помира хтось, борг замаже; 
Напозичався ж він у багатьох.
Амінь!.. Віддать ніхто по наполяже!
Що сторож зайнятий, то цей, як бог: 
Патроном став над казаном! З хулою 
На негрів накидавсь, ганяв мітлою.

І чоловік зажив: тепер він сит.
Раз економ — радий комбінувати! 
Послабив пасок — відростив живіт.
Круг пальця, знай, обводить свого брата... 
Чуб шмарував і передки чобіт...
Не плівсь — котивсь, мов диия черевата. 
Сопучи, пив. Хоч чим набив би рот — 
Іптла на користь кожна із щедрот.

Докори вчувши, спльовує сердито:
— Ох і тупак, не здатен зрозуміть... 
Запраглось вішатись? Канат візьми ти... 
Коноплям для дурних тільки й служить...
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Як кажуть, світу нам не пережити... 
Землі нам не перекопать... Робить? 
Але хіба бува кінець роботі?
Шкода, що ти не побував на флоті...

Тим часом з моря вітром потягло,— 
Далеке ніби і глухе шептання 
В тріскуче лопотіння перейшло,
В пер лебединих пружне колихання; 
Забило в дужім помасі крило,
Немов спішило з сонцем на спіткання. 
Вітрильник в морі так стрічає світ.
Тоді замре чи уповільнить хід.

Тьма огорнула сонце. Вихор дикий 
Закружеляв, зриваючи траву.
І гуркотнява, посвист, шуми й зики 
Стрясають світ, земну юдоль живу. 
Невже кінець? Загине все навіки? 
Всевишній звів правицю вогневу —
І спис на спис пішов, влучав зблизька. 
У тупоті зіткнулося два війська.

Півколом розгорівся справжній бій:
Два вихори воюють поміж себе. 
Гармати луплять по передовій.
Червоні ядра блискають по небу.
Удар прокочується громовий...
Вирує небо... Ляк стискає тебе,—
Гроза підпалює за гнотом гніт,
І ніби валиться в безодню світ...

Але загін із бойового лету
Ціляв по шанцю — наступ розгортавсь.
Мигтіли гострі блискавок багнети,
І ворог над окопом захитавсь.
Удар шрапнеллю, й затиха усе те... 
Лише литавр звитяжний гук вчувавсь. 
І хмара корогву схилила білу 
Над шанцем бур,— гармату заклинило.

Як перепалки уляглися ці,
Я визирнув: відходять темні роти...
На обладунках грають промінці,
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Ряхтять у золоті ряди кінноти...
Іще погуркотало, і стрільці 
Хотіли б повернутись до роботи,
Та зась: відтяті! Встигши оточить, 
Довкола них хлюпочеться блакить.

Земля зітхнула, у своєму лоні 
Відчувши свіжість. Бір гіллям стряса. 
Духмяністю війнуло. На осонні 
Пістрявий змій скрутивсь, хвоста куса... 
Мошва над заростями у затоні 
Стовпами іскор у танку гаса...
І пурхіт птаства, свист і щебетання — 
Як на зорі життя, в його світання.

VI

Вперед! Незнана манить сторона,
І заясніли нам путі далекі,
І відголос надій в серцях луна,
Немов у того мандрівця лелеки!
Усяк прудкіш коліна розгина,
Підводить чоло. Не боїться й спеки!
Ми з трепетом чекали на похід,
Мов бджоли, в перший мірились обліт.

Вперед! В пустелі каміпь покладемо,
Де смуток супроводив нас, і страх,
І божий гнів. І хай не до едему —
Нам відкривається блакитний шлях, 
Яким в широкий світ звідсіль підемо 
Задля життя нового! В небесах 
Зоря блакитна сяятиме зримо — 
Мандрівників у їх путі вестиме.

Як журавлі, майбутні мандрівці,
Що мають вдарити у буйні крила,
Базар справляють спершу на луці,
В ключі лаштуючись; кричать щосили,
І лине гомін той у всі кінці,
Під захід, коли небо збагровіло,—
Так ми, а дехто й з членами родии, 
Зібралися докупи, в гурт один.
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Бо ж від комісії, з самого Ріо,
Є припис: кожен має вибрать штат.
Дядьки ламають голови, властиво,
Чиїх послухать варто б їм порад.
За ким іти? Йде суперечка живо.
А моше, називати наугад?
Ніхто ж не зна, де що чека на кого.
В непевність всяка поведе дорога.

Мов вибира хто з замішених двох скринь 
На шию зашморг чи капшук з грошима.
Ступне після страшних в душі борінь 
І відсахнеться: «Вибір що нестиме?
Скарби?.. Якби ж!.. А мо’, кінець? Амінь?..» 
І тупцяє між скринями отими,
Вагається: «Куди ж його сягти?»
Проллє, як в тяжкій праці, три поти.

Перекладач ізвечора ще штати 
Окремо порозписував в картки.
Ми маєм через день йому сказати,
Де раді б заснувать свої кутки,
Отримавши наділи... Спір завзятий 
Йде відучора — аж скриплять лавки.
Багато піни тої шумувало,
А пива в бутлі встоялося мало.

— Що радитись? І що з тих балачок,
Як не стоїть півкварти?..— буркнув Диля.— 
Ого!.. Аж ціла купа тих карток!..
А де це?.. Десять миль туди чи миля?
Чини як хочеш... Сам виважуй крок...—
Все в шапку вкинув. Бартек встряв:— В цім

ділі
Як випаде вже...— й руку простяга,
Й «Сан-Пауло» із шапки витяга.

І обступили молоді довкола:
— Найкращий спосіб це, хоч і сліпий...
— Таж певно!— Рох веселе зводить чоло,—
Як випаде, перун його побий!..
Що мудрувать?..— наблизився до столу 
І витяг зразу три.— Брать по одній!
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Навіщо так жеребкувать химерно?
Дві,— хтось обуривсь,— хай назад поверне.

Назад вкида. Відтак одну із них 
Витягує. Читаю: «Парахиба».

— Знов — «пара»! Ну й мастак!..— лунає сміх.— 
Поглянь, яка йому попалась риба!..
У парі з Баською хіба б не гріх...
(Дудківну вподобав і мітив ніби,
Якби на хату стягся, до братів 
Барбари, дівки тої, слать сватів).

Бонн витяг картку «Санта-Катаріна»
Під схвальний гук. Бугай:— Що бог пошле,
На небо все звернуть буде причина,
Коли життя складатиметься зле.—
А Бартек знову струшує шапчину.
Стах:— «П’яухи?..» Довір’я тут мале...
— «Кампінас?..» Знаю,— каже Кос,— ті славпі 
Ліси біля Варшави... Справи давні!..

Зітхнув. А інші:— Доля хай веде?
А що, як грунт посядем неродючий?..
Ну й рада! Ні, так діло не піде!
Якби хтось мудрий вів, було б найлучче.—
Кос:— В ріках — золото... От розкіш де!..
В пониззя нам проситься неминуче...
— В копальнях золото і тільки там...
— Неправда!— крикнув Кос. Зчинився гам.

Своє товкмачачи, ведуть балачку 
Всі водночас. Гармидер нароста.
Цей качура між купин або крячку,
Той криком деркача переверста.
А інший змахує на калатачку,
Що у страсний четвер закалата.
Змішались в купу голоси — достоту 
Весною в Пінське ти забрів болото.

Та от до тями повернув людей 
Гучний удар: затихло все довкола.
Підвівся важко з лави Городзей,—
Сидів він досі мовчки коло столу,—
Й по дошці грюкнув кулаком:— Агей! —
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Мисливець так в кущах, серед падолу, 
Бабахне з ходу до пташиних зграй,
І мовкне крижень, качур і бугай.

Звів очі він. В якого чоловіка 
Вже втупиться, як у кліщах трима.
Й дядьки розкрили широко повіки.
Пождав.— Агей! Насоса в вас нема?
Скажіть, чи поблизу хоч є тут ріки?..
То збігай, Яську, з відрами двома.
Хлюпни водою, щоб спасти од лиха,
Бо загорілася над нами стріха!

Зірвався сміх. І справді, мов пала 
Над нами стріха, зводить очі вгору...
Рип двері, і громада немала 
Товпиться. Люди тиснуться із двору. 
Стежина з гір сюди їх привела.
Зібралися усі докупи впору.
— Звідкіль?— З-над Варти! — лине перегук.
— А ми — з-над Вісли й Бугу.— Потиск рук.

Дивлюся я — убори в них німецькі:
Жилети, куртки... Своєрідний крій.
Шапки одмінні теж — не мазовецькі:
Данину моді віддають чужій,
Мабуть, не тільки в царині кравецькій.
Так, наше тісто — в мисці не своїй! 
Погляньте, людоньки: їх не впізнати. 
Змінилися, хоча й одна в нас мати.

— Давно мапдруєте ви по світах?— 
Перезирнулися:— Та з рік вже буде! — 
Тріпоче в оці іскоркою страх.
— І без наділу все ще, добрі люди?..
— Нелегко, як застрягаєш в тороках...
Скрізь обійшли ми, побували всюди —
То в гори здіймемось, то зійдем в діл...
Хто без жінок, той дійсно легкокрил!

— А хай же вас!..— вигукує Ян Баня.
Звів руки, криво усміхнувсь лицем.—
Поради прагнем, мучить нас питання:
Куди податись? Б’ємся з рішенцем...—
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1920

1925

1930

1935

1940

1945

1950

А ті:— О-хо-хо! Ми з того літання 
Одно пізнали: скупо тут з хлібцем...
Гадаєм цілу обійти країну —
Пампаси перетяти, Аргентіну...

— На бога!— скрикуємо. Повідать 
Ті нам про всяку всячину готові...
Цей скаже, той щось квапиться додать,— 
Мов борона, були зубаті в мові!
Не згледілись ми — почало світать.
Тоді запали в сон по довгім слові,—
В квіт рож, срібло лілей аж під кінець,
Що дівчина із них спліта вінець.

VII

І день засвів безхмарної погоди.
В деревах вітерець шепнув і стих,
А ті до нього, спраглі прохолоди,
Краями тягнуться листків своїх.
І, наче Бугу швидкоплинні води,
Коли скресає крига й сходить сніг,
Галявою, що в сутіні тяглася,
Народу буйна повінь розлилася.

Стіл, а навкруг стоїть агентів рій 
І перекладачів, як і годиться.
Люд свіжий пригнано; мастак котрий 
Мовляти, наперед зумів пробиться.
Окремі групи і осібний стрій...
На всі ці юрми любо подивиться:
Мов оболонь убралася в розмай —
Гра барв пістрявіє із краю в край.

Витягуються наші у півкола.
Мужчини — з фронту, з флангів, знай, баби; 
Запалі очі, загорілі чола;
Чуприни у дядьків, немов снопи...
Веселкою, яка звиса додолу
Над страдниками, вже після плавби,
Блиск світла цей; тож люд зелені віхи 
І листя рве з дерев задля потіхи.

Окинув поглядом я дивограй 
Шерег, що на галявину ступили,
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1955 І тлум наш ув очах постав, як гай 
Весняною надією ожилий...
Так, Христе, хлоші ці — знак тільки дай 
З тяжкої попідводяться могили.
З зеленим клечанням посуне люд,

1960 Таки надіючись на божий суд!

Сукпо побачивши сукманів грубе 
В ^мандрівників убогих на плечі,
Ти скрушно проречеш:— О люд мій любки! 
Землі моєї смутні блукачі! —
Впадуть селяни в поги:— Отче, ну-бо 
Суди нас праведно якнайхутчій! — 
Всевишній скаже:— Досить мук! Я раю 
Вділить їм по п’ятнадцять моргів раю!

1965

1970

1975

1980

Не так складалось, як в казках бува.
Під віття ледве встигли стать зелене— 
Розкол. На табори розбились два.
І власні ноги в кожнім, і рамена^
Інакший голос має голова.
А там дивлюсь — знов діляться круг мене. 
Чимраз новий зрипає бівуак...
Я вилаявся, сплюнув, стис кулак...

Мов недосушену копицю сіна 
Розтрушують уранці по луці,
Так наша, зібрана отут дружина,
На купки поділилась. Купки ці 
Обрали кожна гетьмана-старпшну,
Й він булаву затиснув у руці.
Горлають, галасують без угаву,
Що розум мають власний, власне право.

1985 д  Городзей, спираючись на кий —
Велике берло, витяте 3 дубини,:—
У гуні — завжди він ходив у ній —
Застиг, вдивляючись, у хаіц глибини.
І иа узвишші, де стояв старий,

1990 До ввіткнутої схожий був тичини,
Довкруг якої, як пора прийде,
Хлоп знов копицю сіна накладе.
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1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Із німців черга почалась. їх  лави 
З дітками і жіноцтвом, загалом,
Не дуже непокоять всі ці справи...
Той з торбою в ногах, а той з вузлом. 
Напилок, дратва, шило, горщик кави... 
Куртки, кашкети з білим козирком... 
Пантофлі... І на кого не погляну,
Всяк курить, смокче люльку череп’яну.

— Куди!— спитає комісар, і вмить,
Як за командою солдатів рота 
Натисне на курки і залп гримить,
— У Блюменау!— випалить голота. 
Папір у руки, й гурт готов. Ведіть! 
Німчиська ладні труднощі бороти! 
Такого не страшить ніякий шлях, 
Попахкувала б люлька у зубах.

Перекладач звернувся: — Гей, громадо! 
Куди? Який із штатів назвете?— 
Перезирнулись хлопи. Чи не зрада?..
А він:— Кажіть! Чого ви мовчите?— 
Лука рубнув:— Не всяка нас облада 
Й влаштовує... Хто зна, що нам дасте... 
А«бищо не візьмем... Затямте це ви!..
За нас стоїть англійська королева!

Обводить поглядом він земляків.
В очах підтримка:— Що там говорити! 
Наш корабель із Бремена відплив. 
Возили морем нас по цілім світу.
Мп не обірванці, хто б кнут стерпів...
В бамазі має бути все відбито...
І пе забудьте про печатку т є я і . . . —  
Дядьки кивають в такт:— Еге ж! Еге ж!

Пиху на себе кожен напускає,
Дме в вуса, руки — в боки. Підбіжить 
І мало вже на стіл не натискає.
А комісар постукує: — Кажіть!..
— Не це, не це!..— перекладач гукає.— 
Питаю, де б хотіли ви зажить?
Де саме? Чом ви мовчите? Ми ждемо.— 
Рох гордо: — Як то де? Таж на своєму!
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2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

2070

— Куди ж іще»1 Та, звісно, на своє!
Питаю, в штат який у вас бажання?— 
Тупцюють... Дудек голос подає:
— В господарі!.. Того наймитування
Вже досить з мене!.. В Граннім дідич є...— 
І вбік. Перекладач від здивування:
— І що за люди ви — збагнуть дарма!
З одним возні, як з тими усіма!

Розвів руками. А Дуда до того,
Який писав щось, мовить в тишині:
— Вельможний пане! Вирадьте в дорогу, 
Де просо родить, там би жить мені...—
А Сверч не втримавсь: — Бачите такого? 
Під просо завжди йдуть грунти пісні!
Я на пшеницю важу й конюшину.
А з проса що? На тій землі загину!

Заговорили інші. Загуло —
Мов в комині, як запалить солому.
Хто <щоб» або «цабе» узяв, було,
Не зверне, не поступиться нікому!
Кос і Влодарчики — одне крило.
Рох і Журава сваряться, відомо,
Пшитула й Козьбял, Бандис і Дуда:
Цей каже — варт, а той — зусиль шкода!

По столу гатить комісар — не чують. 
Перекладач аж хрипне — хто зважа?
Так і вітри у лісі забушують —
Розчути щось шум віття заважа.
Стихії розійдуться, залютують —
Те хвилюванпя все живе вража,—
Даремно дятел дзьоб псує у гаї,
Даремно пугач з-над сука гукає.

Перекладач щось старшому шепнув,
І той — за книги. Йде. Чекати годі!
Люд — слідом і стривожено загув, 
Вклонився до землі. Й розм’як добродій, 
Немов у душу хто медку линув!
Стихає суперечка. Всі у згоді.
Чиновник повертає до стола.
— Ну, то куди? Хутчій кажіть!— вола.
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2080

2085

2090

2095

2100

2105

2110

У відповідь лунає стоголосо:
— До Куритиби!— У Парану б нас!
— До Іглашова! — Я — у Матаїгросо!
— Туди, де Ян! — ...де солі є запас!
— До Всіх Святих!— А я туди, де просо...
— В край, що трава в нім буйна, аж по пас!
— В Багію!— У Дестеро!— гук славсь лютий. 
Урвали мову, щоб передихнути.

Ззирнулись комісари: чудеса!
Сидять собі, і, як бува нерідко,
Той ножик витяг, нігті підріза,
А той раз в раз поскубує борідку...
Перекладач скривився: — Що ви за ..і 
За диваки?.. Пуття отут не видко...—
Взяв карту: — Сієтеся, як горох,
По всій півкулі, по місцях скількох!

Селяни змовкли. І стоять юрбою, 
Пороззявлявши в подиві роти...
Шепочуть урядовці між собою —
Змогли порозуміння досягти!
Тлумач повідав мовою скупою:
— На поруб, хто сильніший, має йти.
А слабші —на фаценду. Знайте, люди:
Питать більш ні про що ніхто не буде.

Комісії із ними не до гри!
Тлумач кінчив, ударив по паперу.
І вже найнепокірніший котрий,
І той принишк і присмирнів тепера.
Немов водою хто линув згори,—
Приймається й Парана, і Дестера.*.
Враз і старезний віком, і юнак 
Похнюпивсь, вуха опустив, обм’як.

І наш надбужний люд, блідий, змарнілий,— 
Зазнав гірких злигоднів він і мук,
На нім сукмани вовняні сіріли,—
Застиг, із вуст не злине жоден звук.
Очима всі до столу прикипіли.
І Лазари два вийшли. Помах рук:-
— Хотілось би на тій землі нам бути,
Орган із Рима де виразно чути.
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2115

2120

2125

2136

2135

2140

2145

2150

Так* як обіцяно, ми хочем жить...
Щось би нам хворий дух підтримать мало,— 
Освячену б хоч ладанку носить,
Пісень співати б, як колись бувало.
Хрестини, похорон... Теж, як велить 
Наш давній звичай, здійснювать пристало. 
Щоб храм свій був, і в будні та Свята 
Молебень чула Діва пресвята.

Ми, непокірні, із-над Нарви й Бугу.
Ви, мабуть, чули — Бяла, Соколов...
Всією широчінню поля й лугу 
У далеч заструміла наша кров:
Люд, відірвавшись від верстата й плуга, 
Рятуючись, світ за очі пішов...
Насильства влада як чинить не буде,
Куди не скажете, ми рушим всюди.

Далекі обходили ми краї,
Тверду постіль топтали у в’язниці,
Об лід збивали ноги ми свої 
І гинули. Воліли Н0 кориться...
Сікли нас довгі пуги і киї —
Не перестали на свій лад молиться.
Нам байдуже, яка земля вже та...
Аби лиш меса правилась свята!..

Замовкли. І слізьми зайшлись рясними. 
Мовчанка красномовніша од слів.
Хтось стогонами обізвавсь сумними,— 
Відлуння в них приглушених жалів.
1 вражений я Лазарями тими:
Вони із німбом паче круг голів,
Та німб ясний з-під шапок не прогляне:
Не дуже-то пасує до сукмани.

А що вагавсь душею люд поки,
Ми поділилися на дві громади.
Збрело на думку: «Я ж коваль таки! 
Плестись кудись у бір? І чого ради? 
Хай той іде туди, кому з руки!
А я?.. Хе-хе! Подамсь до міста радо!..’
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2100

2165

2170

2175

2180

2185

Чекати досить!.. Та чи ж я простак,
Не здатний заробить на хліб-ситняк?»

Гай-гай! Даремно я собі так правив:
Бо ж погляд відвернуть було б шкода, 
Неначебто я півдуші зоставив,
Де Мацько був, і Козьбял, і Дуда.
Наморщив чоло, круто вус наставив,
І злість, і жаль на мене напада,
І я понуро, сам собі нелюбий,
Насвистувати щось почав крізь зуби.

Проштовхується до стола Щенсняк 
З обличчям жовтим і смертельно хворим. 
Зніма покірно шапку неборак,
З мольбою дивиться вогненним зором:
— Прошу вас, ясне панство, хтозна й як! 
Землі стьожинку виділіть над морем:
Там мій синок і жінка...— І завмер, 
Сплакнув, полою свити очі втер.

Перекладач, що стало з чоловіком, 
Переповість історії сумні.
Але співчутливість чужа цим пикам.
Пани сидять байдужо-кам’яні.
На те душа в мені озвалась криком, 
Забігали мурашки на спині,
Я кидаюсь нещасному на шию:
— Вас не залишу! З вами буть волію!

Мені так легко стало, наче пер 
Здобув собі і мав летіть над світом... 
Сверблять долоні: битися тепер 
Чи з серцем обіймать братів відкритим? 
Утішений, я руки розпростер...
Єленка білим заясніла квітом.
Я застогнав: — Розсудок не сприйма,
Що милої серед живих нема!

Лілеєю білій у пітьмі гаю,
Незнана серед шумної товпи.
Літанією хай тобі лунає
Вітрів тужливий спів,— тихенько спи.
Мене, немов ту крицю, сум клепае
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2195

2200

2205

2210

2215

2220

2225

І жаль пече — мов іскор тнуть снопи:...
Не я кую,— потрапив мимоволі 
Я сам під невмолимий молот долі.

Потис я руку й пригорнув хлоп’я,
Що після Жджарського взяв під опіку,
Ще й конопляний чуб погладив я:
— Не треба духом падать зроду-звіку!
Іще попереду вся путь твоя:
Ми маєм подолати миль без ліку!..—
Він — до поли, сльозу втирать скоріпг.
— Голодний? —Ні! — Тримайся веселіш!

Дядьки не нарікали більш на долю,
Ті вправо, а ті вліво норовлять.
Здавалось їм, що мають справжню волю 
Йти на плантації чи ліс рубать.
Круг Городзея —- пастиря грав ролю — 
Смиренно в зливі сонячній стоять,
Здавалося, господь створив людину 
Вантаж тягти, як звалить хтось на спину.

І не один, що не кажіте ви,
По половині мав роздерту душу.
У кожній половині біль живий:
Ця — неодмінне «хочу», друга — «мушу».
І як раніш, було, у світ новий 
Всяк рвавсь окремо — ледве став на сушу,- 
ІІід дзвін сокир коріння й верховіть 
Відчули: їх єдна братерства нить.

Виходить Опач — ледь не лусне з жиру.
Пан: руки в боки, у зубах — цибух.
До всіх байдужий і черствий надміру:
З мисярою намертво зрісся дух.
Покрила ржа його, мов ту сокиру,
І пліснява, немов діжу кожух.
— Куди вас?— Ег! Чого б я мав десь пхатись! 
Мені потрібно конче тут зостатись!

Чого б то по борах мав ноги бить?
Чи нагодує хто й наповнить чашу?
Як кажуть, світу нам не пережить.
Що з ’їсти вхитримося, те і наше.
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2250
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Ідіть! Мені в дорогу не кортить!
Орати? Сіять гречку? Й так я кашу 
Із салом маю. Що рушать в світи?
Чого шукать? Самі ідіть, брати!

Клуб диму випустить, то чвнркне з ліні,
На чобіт мащений зирне нараз...
А спека слабне в сонячнім промінні,
Не так вже й рано — пообідній час.
Борів безкраїх сині просторіні 
Закличним гомоном шумлять до нас.
Знать, випав жереб! В лісі, а не в полі 
Шукати, мабуть, нам своєї долі!

І ми готові йти. Чого тягнуть?
І тиснеться одна дружина й друга.
І голоси з обох боків гудуть:
— Щасти вам!..— З богом, браття! — Серць

напруга.
Мине якась там мить, і рушим в путь.
Пора вже... Раптом мов хльоснула пуга:
— Дробить не згодні ми своїх зусиль!
Громадою прийшли й цідем відсіль!

Немов вода обох ставків, що сплине 
Вниз водоспуском з волі млинаря,
Каптан в каптан, чуприна у чуприну 
І хустка в хустку з опалу вдаря.
І знов водно з ’єдналися дружини.
Дрижать вуста недарма в бідаря:
Неспокій у душі виразно чувся,
Мов кожен з того світу повернувся.

З комісії це декого й смішить,
Стенуть плечем хтось не мине нагоди...
Чужим, мабуть, того не зрозуміть,
Що спільне у твоїй душі, народе.
Вспадкованій зорі оцій світить,
Хоч би які траплялися знегоди.
Як має тьмяна доля шлях зайти,
Громадський дух єднає,— ми брати!

Запізно схаменулись: на ту пору 
Реєстри склали вже. Всьому кінець!
Власть, не тягти щоб, від’їжджає скоро,
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2275
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Аби не звівсь розподіл нанівець. 
Чималий гурт прорвавсь-таки до бору, 
А слабших з люду, наче тих овець, 
Дозорцям вкупу удалось зігнати,— 
Баби були то й молоді дівчата.

Очима до всевиншього сягнуть 
Хтів Городзей. Зів’ялими вустами 
Проказував молитву, перш ніж в путь 
Рушать, яка простерлась перед нами. 
Обвів нас зором:— Псалми б затягнуть 
За тих, що зостались під деревами...— 
Жінки — додолу в лементі, в сльозах: 
Лиш в декотрих дигятко на руках...

Мов тої арфи співи голоснії,
Як панна пристрасно на ній загра, 
«Благословенна будь, свята Маріє!» — 
Полинуло із-під дерев шатра.
Одначе я знав добре літургію,
Коли і де молитва йде котра:
Колись був служкою, підносив тацю, 
Отож затяг:— мReqmescant іп расе!» 1

«Хай покояться в мирі!» (Л ат.)



У п у щ і

III

Вітання в пущі.— Слово-звернення.— Пап Бальцер пущу описує.— 
На розподілі.— Городзея турбує, де буде село.— Опір пущі й оман
ливі надії.— Передчуття .— Пінчукова оселя.— Сумніви,— Дудек 
заговорює про повернення.— Пан Бальцер віщує людові появу здіб- 
них співців .— Чутки про польське поселення.— Наради.— Могила 
Пшитули .— Пан Бальцер звертається до пущі.— Жуків постріл.— 
Мисливські спогади.— Буря серед хащ .— Смерть Ясека.— Сезон до
щ ів К о м і с і я . '— Пан Бальцер промовляє від імені громади.— На

пад жіноцтва .— Біля в о г ш о К о м а н д а  — руш ати в путь.

І

Ми серед пущі вже ось третій день. 
Змордовані, волочим ледве ноги.
Сіріє просвіт позад пас лишень — 
Прорубаної в нетрищах дороги.

5 Птах перепурхнув з свистом через пень 
На стовбур зламаний, в гілля розлоге,—
Все доступ закрива, стоїть на смерть,
Як із завалами фортечна твердь.

Переступаю я широким кроком,
10 А люд обходить перепону ту.

Сплелись над нами — не проглянуть оком — 
Із віттю віть в заслону прегусту.
В мовчанні продираємось глибокім.
І раптом Городзей:— Хвала Христу! —

15 І гук полинув в даль, у хащі дикі,
А звідти ніби доліта:— Навіки!

І ми відчули дім і щось своє 
У цій безмірній далині, в цім краї,
Бо ж, як-не-як, душа і в пущі є,

20 Що із людською, може, й побратає.
Хоч підступить не кожному дає,
Проте звернись — уже й відповідає.
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Немов привітні і слова знайшлись...
Ось так прийшовши, тут ми й зостались.

Агей, бори, шуміть на всьому ширі, 
Насаджені ще в прастарі віки!
Піддайсь, коро, гучіть, волання щирі,
Коли загахкають трудівники!
А ви, мазурські, задзвеніть, сокири,
Щоб іскри сипалися з-під руки,
Як це було колись, в часи прадавні,
Й з землею почались змагання славні!

Нехай іще раз у моїх очах 
Ця лісова гущавина постане 
Й переселенців тлум у сіряках,
Що перед пущею смиренно стане 
І господа молитиме в думках:
«Благослови наділ, в лісах цих даний, 
Будь з нами тут так само, як і там,
У наших селах, де твій сяє храм».

Хай ще раз, як доводилося досі,
У мандрах нескінченних, у біді 
Побачу голови простоволосі,
В нестерпну спеку висохлі, худі...
Люд змовк. Не зронить слова. Аж здалося 
Застиг, забрівши в джунглі ці густі.
Став до причастя... Хай я ще побачу 
Цей ліс, громаду блукачів терплячу!

По цей бік тягся бір у болота,
По той — в ущелини вростав камінпі. 
Гілля у тісняві шатро спліта, 
Втопаючи в підхмарній височіні.
Коли дерева вітер хилита,
Між віт сяйне, і знов чорніють тіні. 
Так парко, як у лазні тій,— страшне. 
Ще й, мов в аптеці, мускусом війне.

У тих місцях, де мокрі трясовини,
До неба пруть страхітні чагарі 
В кулак завгрубшки буйної тростинж.



60 Птах лопотить, гудуть жуки вгорі.
Униз поглянеш — там клубок зміїний 
Звивається в грузькому мочарі. 
Погойдуються тут яскраві квіти —
Здалось, метеликів знявсь рій летіти.

65 А маточники! Ці глухі кутки,
Куди шляху людина не верстає.
Араукарії, мов свічники,—
У них попарно віття виростає.
Дерева стрінеш ти хтозна-які:

70 Те нам струнку колону нагадає,
А інше — щоглу: віттям маячить,
А те з острішком круглим височить.

Даремно б зараз віддававсь я думам,
Як же дерева правильно назвать...

75 Все тут угору пнеться збитим тлумом,
Щоб чимхутчій сусіда перегнать.
Тут кожне з власним виглядом і шумом... 
Не бачив хто — не буде й віри йнять!
Земля в поту, у муках тяжких родить,

80 А що зійшло, чоло до сонця зводить.

Ліана — мотуз: не ускоч в сильце!
Дивися пильно, щоб не дати маху:
Та гадом вверх повзе — поглянь на це!
А та стікає, мов вода із даху.

85 Одмінне листям кожне деревце:
Листок той — меч, а цей — пір’їнка птаха. 
Все душить, тисне тут до забуття —
Така у всіх жадоба до життя.

Як раптом сонце в закут цей сягає,
90 Прозоріє покров весь листяний.

Блиск виграє предивний в цьому гаї,
Мов щільної і не було стіни.
Веселка барвна між дерев лягає —
Легкі тони, тонкі напівтони.

95 У пальми, у зірки й розети ніби 
Розмалював хто над тобою шиби.

Крик, посвист, шурхіт крил вчуваєш ти... 
Птах пролетить,— чи пломінь, а чи квіти,— 
Вогнистий трапиться і золотий,
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100 Був-а й блакитний, мов волошка з жита. 
Забарвленням цей нібито простий,
Той пишний: колір взяв у самоцвіта — 
Сапфіром або пурпуром загра.
А в інших — діамант блищить з пера.

105 Коли і світло, й майво, й пір’я різне 
Заяскравіс, розцвіте в очах,
А ще ж до того й рій вогнистий зблисне 
У сонці ніби скупаних комах,
Тебе запаморочить все це, звісно,

110 Немов з Ойцовськпх скель по довгих днях 
Знайти скарби комусь вдалось неждано 
Й король Локетек з рицарями встане.

Серця одразу в пущу потяглись.
І гомін як не рине, як не гряне!

115 Мазури аж за голови взялись:
Нема ж беріз, і грунт тут не піщаний! 
Дерева мацають, що ввись звелись,
Квіт розглядають, мов на кроснах тканий. 
Всяк ледь живий і знятий як з хреста,

120 А запал, що й півсвіту захита.

Коли я подивився на те диво,
Так серце тьохкало, як молот бив:
О ти, підляська наша вбога ниво,
Й ти ткана, але золотом хлібів!

125 Там льон сапфіром грає чарівливо, 
Срібляться пасма гречки між горбів.
Засіки в бога там — зерно тримати,
А тут, мабуть, бере він тільки шати!

О земле рідна, свідч нам звіддалік:
130 Для себе нас родила чи для кого?

Чи ми — як син той, що від тебе втік,—
Із дому неньки,— і відріксь од нього?
Свідч нам, чи був хто, в кого з-під повік 
Не бризнула б сльоза, як ми в дорогу 

135 Рушали, несучи в душі, на дні,
Зневіру й розчаровання одні?..

Свідч нам, тебе залишили ми в хвилі 
Розбещеності? І не зупинявсь 
Ніхто із нас од милі і до милі,
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140 Коли з тобою жалісно прощавсь?..
У забуття пустили, отупілі,
Тебе? Й теплом ніхто з нас не пройнявсь 
До твого тину, поля чи лелеки?
Свідч нам, о краю милий і далекий!..

145 Вже й урядовці тут. Почавсь обхід. 
Одразу ж і наділи відміряли.
І ми, йдучи, рубали хащу вслід.
І на колесах будку лісом пхали.
І заяснів проміж дерев просвіт,—

150 Вдень — злотом сонця; ночі наставали — 
У місяця він позичав срібла...
Ось так безлюдна хаща й ожила.

Гукнули негрів з шарварку — ті вправні 
В такій роботі,— серед глушини 

155 На власних сіл манір, простий і давній, 
Зведуть нам хижі і сплетуть тини.
Гнучкі, у смаглій наготі забавні,
Ось прибули із тиквами вони.
Ніхто струменту і не думав брати:

160 Так, як стояли, йшли нам ставить хати.

Скоріш курінь нагадує така 
Оселя: в ній ні крокви, ані балки. 
Тростин хтось па лама в багні й кружка 
Гнучкі у землю повтикає палки,

165 Й зав’яже зверху, ніби чуб мішка,
Й живим ушиє листям. Звик я змалку 
В своєму рідному селі до стріх:
У нас соломою вшивають їх.

Щоб хижа пе звалилась, пе дай боже,
170 Багнюки натрамбу є мі ж коли,

А під верхом з гілок влаштує ложе. 
Наносить моху, трав — лише стели,—
Й натішитись будівлею не може,
Хоч обійшовсь без молотка й пили.

175 На тлі цього мені не грішно буде 
Фортецями вважать собачі буди.
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Я на узвишші взяв собі наділ,—
Поміж дерев була місцина гола.
І небо проглядалося, і в діл 

180 Якийсь просвіт був. Корчувать під поле 
Не рвавсь. Навіс поставив, частокіл. 
Ковалювать кортіло, як ніколи!.. 
Подумав: краще вільно поживу.
І кузню спорядив тут польову.

185 Як голуб, що притулком має стріху, 
Воркує в кузні Ясек, не вгава.
Для хлопця геть усе було за втіху. 
Звучали йому піснето слова...
Мов омела: зметне на дубі віху,

*і9° Дарма, що всох він,— зелень ожива. 
Самотність так мою тепло вмаїло 
Хлоп’ячої душі: п’ялась на крила!

II

Накинувсь люд — звідкіль і сила ця — 
На ліс, що з правіків і до остання 

195 с тояв незайманий; горять серця — 
Стрясає груди часте калатання... 
Дзвенять в бору сокири без кінця... 
Немає ні смеркання, ні світання 
Тій непосильній праці день у день.

200 Здавалось, пущу звалить вона впень.

І запал ріс. У ярмарки й на храми 
Ніхто такої втіхи ще не мав,
Як тут, зіткнувшись віч-на-віч з борами. 
І кожен юно голову тримав.

205 І чагарами, вирвами, ярами,
Де сик змії й папуш крик злинав,
Пісні звучать з-над Вісли і з-над Бугу. 
Одна з пісень весела, тужна — друга.

У Вирвидуба чи Вершігори —
210 Поглянь, яка знялася веремія,— 

Пульсують жили, здуті від жари,—
Он як напруживсь карк, набрякла шия,
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Й тріщать ліан звисаючих шнури!.. 
Сокира свище, наче буря виє...
Із вереском стрибають мавпи з віть,
І птаство з гнізд настрахане летить.

Не гнаний звір із закутка глухого 
Встає, очима водить, позіха.
Обійде кілька раз свою берлогу,
Хвоста задерши, дух землі вдиха.
А потім ляк як нападе на нього,
До мочарів чкурне, де лепеха,
Ламаючи кущі, в болото плюха.
Підводить храпи і тривожно слуха.

Сокира гахка, мов гарматний стріл,
Аж мур двигтить одвічної фортеці... 
Вжене хлоп вістря — змордувавсь, як віл. 
Відхекне, зиркне вверх, тоді збереться 
Із духом, раз іще з останніх сил 
Рубне — летять тріски, що аж здається, 
По лісу ніби хтось картеччю б’є:
Мазур удару хащі завдає.

У битві цій така напруга й сила,— 
Команди зайві й барабанний дроб.
З сокирою людська душа гатила:
Завзяття розпалило хоч кого б! 
Селянам-бо сподіванка світила:
Здобуть собі хтів грядку хлібороб,
З якої жити мав. Трудивсь охоче,
На сяйво дня виходячи із ночі.

Я й зараз чую наспіви гучні:
Сокир лунає музика правдива...
Луною віддається в тишині 
Самотньої хатини, й тінь гойдлива 
Виразно в згадці бачиться мені.
Бір головою захита від дива,
Як сонце зблисне і у всій красі 
Веселка загориться у росі.

А пуща пе давалась, їй же право. 
Зітнув ти дерево? А просвіт де? 
Підтримуване іншим зліва й справа,



Повисне і додолу не впаде.
Посиплеться лиш двіг і листя в травц,
Й гілля мітлою по землі пройде.*.

255 Так і солдат, коли ряди зіперті,
Під градом куль стоїть і після смерті.

Якось я оповідь чув про бори 
ЇІа Буковині: як підтяли буки,
Худі пробрались легко бідарі.

260 Гайдуцтво й шляхта ж там під п’яні гуки 
Застрягли... Похитнулись стовбури...
Всіх нагла смерть спіткала... Крячуть круки... 
Звалився бір... Дерева гуп та гуп...
Під ними опинивсь па трупі труп.

265 Не раз мені на думку це спадало,
Сокирою коли хто цюконе...
А раптом гахне щось, як то бувало... 
Вслухаюсь я, і страх бере мене...
Неспокою тоді зазнав немало.

270 Ну ж хтось втекти не встигне, не умкне 
Й загине!.. Все обходилось, одначе.
Мабуть, тобі не розтовстіть, бідаче!

Тим часом повиходили баби,
Огонь розводить кожна коло хати.

275 Ті варять чорні в казанах боби,
Ті носять оберемками батати,—
Така картопля,— пріють в них лоби!
А тут у ніс п’янкі б’ють аромати — 
Гудуть дражливо мухи золоті.

280 А парко так, немов у лазні тій.

Стань, причаїсь... І будеш наслухати: 
Десь у траві гадюка засичить,
Вгорі над головою птах крилатий 
Поміж дерев із шумом пролетить,

285 СТр£льне пуп’янок: яскраві шати 
Покаже квіт, розпукнувиш умить. 
Проб’єгься сонце, віття де. рясніє — 
Розтопленим смарагдом лист ясніє.

Ні вловить слух, ні зір твій не всота 
290 Серед дерев, між гіллям, між корінням 

Всього, що повзає, блищить, літа,
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Гуде, дзижчить, з-під ніг тіка з шипінням. 
Один святий, легенда повіда,
Захоплений якимсь чудним видінням,

295 В путі затримався, простояв, чень,
Літ п’ятдесят, а ніби один день.

Ніч западала — страх брав. Чорна хаща 
Очам не відкривається до дна.
Зірветься рик, голодна клацне паща,

300 То стогін враз, то регіт залуна.
Чигає смерть — не вирвешся нізащо... 
Безмежна широчінь і далина...
Незнаний шемріт, гук долине з глибу — 
На голові стає волосся диба.

305 Прислухайся — почуєш: в глибині 
Темиющих нетрів неспокійно дуже:
Там рух змагань, хтось гине у борні,
Сліпі поміж дерев блукають душі 
З тіл, загнашіх у пустища жахні.

310 Й тривоги повертаються пастуші 
Твого дитинства: бір застеріга,
Показуючи ніби: «Там — яга!»

Широким кроком люд верта з  роботи.
В очах завзятість пломенить жива,

315 Хоч і не сходять з чол краплини поту,— 
Кривавиця ж то, мука горьова!
А тут сніп іскор блискотить з-за плоту:
Працює моя кузня польова 
На гірці. Ясек надимає міха.

320 Дзвін молота — й гутірка, люду втіха.

— Гей, ми тепер пани і багачі! —
Кричить Пшитула.— От якби Обритим 
Пройшов хто, добру вістку несучи!..
Тепер землі хоч одбавляй!.. Куди там!

325 В наступпім році будуть калачі!
Засію шмат пшеницею, шмат — житом! —
А Рох: — їй-богу, попущу очкур!
— Дотепник! — інші в сміх.— Хай йому цур!..
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А Козьбял: — Поки буде це, одначе,
Гей, скільки в Віслі ще води спливе!
В бір — тут доладних я земель не бачу — 
Загнали нас, як звірів тих сливе.
Важкі грунти. Тягло тра мать добряче.
Й вівса де взять на поле на нове?
Розжитись як на просо, гречку, вику 
Й піщані землі, милі нам одвіку?

— Мазура,— крикнув Сверч,— так засліпля 
Пісок, що він і взріти щось безсилий.—
А Рох: — Така природа. Звідкіля
Буть грунту в них?.. Самий пісок лиш білий...
— Неправда! — буркнув Козьбял.— Є ж

земля!.,— 
А Гнат затяг своєї: — Степе милий!..
Зелений луже! — мало не рида.—
Там десь цвіте калина молода!..

А інші дружно вторять. Всяк співає 
По-своєму... І пісня лине вшир.
З душі надію кожен здобуває,
Сподіванку,— всьому наперекір...
Підбився місяць вгору й заливає 
Каскадом променів завмерлий бір,
І хаща в світлій зливі тій сріблиться,
Сія блискуча місяця зіниця.

Та Городзей — його теж привело
Сюда — ходив круг нас, а крок ще шпаркий.
Волосся, що як молоко було,
Зі скронь йому звисало аж на барки.
Став, стукнувши києм: — То де село 
Зведете? Бачу, ніби на фільварки 
Ви мітите... Скажіть, де буть селу?
Де буть грядкам і кожному кублу?

Старий насупив брови мимоволі:
— Чого так вирячились? Насправжки 
Питаю: де громадському буть полю?
І вигін де й до випасу стежки?
А де ставні шумітимуть тополі?
Де будуть сіна свіжого стіжки?



Де стануть хати вряд* садки і копи?
Село де буде і де сядуть хлопи?

Невже оце вас ваблять хутори?
370 Мо\ вам запраглось вітряків? Ви шваби?..

А чи якісь там кустарі, котрі 
Сидять собі осібно... Тьху!.. Як жаби 
В болоті!.. Мріяв я, плугатарі,
Щоб цій землі чужій надать приваби,

375 Село тут, справедливості взірець,
Закласти польське.— Я вам не стовпець,—

Обуривсь Кос.— Чого триматись тину? 
Більш поля — краще, як не говори!
— Повалить тебе вітер, перекине,—

380 Додав старий,— як чайку на Дніпрі, 
Відрубпику!..— А іншим в цю хвилину 
Життя згадалось ліпшої пори.
І вже в очах доріжка заясніла 
Сільська, нерівна, але серцю мила...

385 Мовчать. Багато надто є в душі
Чуттів, щоб їм у слово перелиться...
Той бачить двір... Той груші на межі 
Шум вловлює... Над цямринням криниці 
Скрип журавля той чує... Міражі 

390 Встають... А іншому сопілка сниться,..
І свіжі пахощі, що ллють зілля,
Ніби доносить вітер звіддаля...

Мовчать усі. Найменший шерех чути. 
Зітхає Кос, і смиче вус Бугай.

395 Не важко по очах усе збагнути:
Німа йде скарга з серць.— Гілля давай! 
Душа обмокне від жалю й осмути,
Немов в сльоту ворона. Гей, нехай 
Пала вогонь! — кричу. Вже й іґломінь буха. 

400 В серцях у наших прибуває духу*

Хоча і зазвучав знов гомін, сміх,
Одне відчули всі: «Якщо вже доля 
Запре ворота чорні, позад них 
Лишиться стежка до твойого цоля,

405 Життя минуле на шляхах нових
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Не збудувать ніколи більш...» — Доволі! —* 
Тут Рох.— Лан під посів ладнать нам слід — 
Валити бір ми будемо ледь світ!

Та до сівби — гай-гай! Хлоп днів зо штири 
Од ранку і до ночі зна рубать.
Розпеченої не торкнуть сокири,
А дереву ледь раду може дать.
Голодний, голий, а береться щиро,
Щосили гатить. А засічку знать 
Тоді хіба що, як рубне вдесяте,
Бо стовбур опирається завзято!

Ще півбіди, як хто рубать почне 
Ялицю — зветься тут вона пінгою;
Хоч і тверда, рука її  зітне:
Не встоїть перед силою такою!
Найгірше із кане лем. Не здвигне.
Стоїть — рубай, хоч бийся головою,—
Мов кремінь той, всьому наперекір.
Це не боїться дерево сокир!

Лютило корчування окаянне.
Робота ця у печінках була!
Побачив я, що сил у нас не стане.
Не зможем пущу — нас вона здола! 
Сокира просвистить, кори дістане,
Але відскочить пружно стовбула...
Рох лається: — Щоб ти згоріло, кляте! —
І Зьомба — теж, бо марно бравсь рубати.

А Дудек, був він ні з лісів, ні з гір,—
З місцевості, де все лани та ниви,—
У розпачі пожбурив свій тонір 
І заридав: — О боже милостйвий!..
За те, що я ,— скажу собі в докір,—
Колись зрубав осичку, недбайливий, 
Привів господь до пралісу цього.
Ні вгризти, ані вирубать його!

Слізьми і лайкою себе кріпили.
Секура у страхітній німоті 
Мовчазно з бором міряв свої сили,



З запеклістю віддаючись меті.
445 Піт дзюрив, очі пломенем горіли,

А він усе рубав дерева ті 
І падав, знепритомнівши, на трави,
Рвав у безтямності зілля й мурави.

Однак не тішився і той бідар,
450 Кому наділ аж на горі дістався,

Бо хоч над урвиськами ріс чагар 
І дуб на поруб зрідка там траплявся, 
Граніт під низом був, тож грунту шар 
На палець буде — це вам і земля вся,—

455 Сметани так збирається в глеку,
Як день постояти дать молоку.

Орати? Як? Подібно до мотики,
Леміш не ріже землю, а довба.
І сіять як? Нагряне голуб дикий 

460 Чи гриф і вслід посіви розгріба.
Осилиш птаство — інші заковики:
Від бурі землю вбережеш хіба?
Легку ріллю, ледь вітер зашаліє,
Немов шматину, підірве і звіє.

465 Звідкіль ти не гризи, з усіх боків
Твердий горішок — зуби тріснуть в тебе... 
Для пущі простір цей із правіків,
А не для хліба, хоч в нім б й потреба... 
Якби й зрівняв це пасмо стрімчаків,

470 Які від зору криють овид неба,
Як зрушити дерева прастарі,
ІДо вкоренилися в земнім ядрі?

Хоч би підтримать силу наостанку...
Та чим? Ні молока, ані муки.

475 Окраєць хліба чорного! Як п’янко,
До чого ж смачно пахнеш здалеки!
Ти постаєш з казкового серпанку: 
Благословенний богом на віки,
Ще від Адама служиш ти людині.

480 Я згадую тебе, як ту святиню!

Не через голод, не через тяжку 
Роботу — ковалюю ж, як відомо!;
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Від роду я відтятий; в даль таку 
Не дійде хліб, що їв колись я вдома...

485 Не буде броду через цю ріку,
Не буде перевозу і парому.
Хліб не доходить, не дійде і дерть...
Одне тепер чека людину — смерть!

III

Ах, як далеко ми тепер від тебе,
4іЮ О рідна земле наша! Ти — свята!

Хліб і вода, й нічого там не треба:
Вже й не голодний... Тут земля не та! 
Чуже тут геть усе довкіл і небо.
Душа ж твоя — неначе сирота,

495 Що озирається, нещасна, вбога,
До рідних, до вітцівського порога.

Ласкава мати — рідна сторона!
Там бачиш вдячний лан, ріллю зичливу: 
М’яка стрічає зерно борозна,

500 Землі розкривши лоно для посіву.
А ця — як мачуха. Чи хто кона,
Чи впав — їй байдуже. Тож і не диво,
Що без жальби над трупом в цих борах 
Усе шумить, блискоче в кольорах.

505 Адже ж і сонце пе таке тут раннє,
Як там, іцо райдугою виграє.
І не таке пташине щебетання:
Там чиж і зяблик голос подає...
Ані тії зорі нема сіяння, 

ш Що над ужинком в нас, було, встає. 
Людина там виразно відчуває:
Творець і про мізерний колос дбає.

Згадаю, й втримати сльозу дарма,
Раз пережить вже муки довелось ті.

515 Хоч нежонатий я, й дітей нема,
І байдуже було, де скласти кості.
Бо ж доля — пташка, приліта сама, 
Насильно не примусиш її в гості.
Ні, не за долею душа квилить,

520 Та рана і при долі заболить!

155



Держались хлопи стійко; кожне глушить 
Душі нестерпний біль і плач; гляди, 
Хутчій ударом грому кремінь округлить, 
Аніж його: мов діамант, твердий!
Як взявсь тягти тягар і з місця рушить — 
До смерті прокладатиме сліди.
З останніх сил він уперед ітиме.
Його хіба що кривда тільки втрима.

Один ГІшитула... Висох, геть змарнів. 
Погляне вовком, та й у тінь, до бору.
Погас в нім запал — згарок лиш чорнів: 
Зачеплено-бо самолюбство хворе.
Та от на крій зіперсь, здерев’янів;
Стояв з задумою в попурім зорі.
Лиш головою раз у раз стрясав.
Дививсь, як в гріб,— ні слова не казав...

Був млистий ранок; гатять безуспішно 
Сокири; тут Пшитула і кивне:
— Послухайте!.. Як на що душу грішну 
Прийде пора — коса мене зітне,—
Ну... Тобто я помру...— Й він витяг спішно 
Капшук.— Ось жменя мідяків... Одне 
Я знаю: стачить... Бальцере, вас прошу... 
Візьміть оці на панахиду гроші...

А я йому: — Та що ви? — Він розкис,
У плач: — Ох, ради бога, ради бога!.
Ну ж і завдав жалю мені цей ліс!
Нудьги та болю не знесу такого!
Хто б, наче птаха, душу переніс 
До дому рідного?.. Де та дорога 
До мого роду?.. Пам’ятайте ви:
Це на заупокійні молитви...

І він пішов. Запала саме тиша.
В ті дні між борової глушини 
Ледь-ледь вітрець листочком заколише, 
Ледь зашепочуть в багнах бур’яни.
Розлігся звір у лігві й важко дише.
В очеретах змовк видзвін голосний.
А сонце духоту ще більш посилить — 
Вдивляється, удар куди націлить.



565

Луць Останчук зашився в болота.
Він, як той дятел, тільки й чуть, що стука. 
Із люльки блисне іскра золота,
Як візьме з тютюном кисет у руки;
Сидить там — чи погода, чи сльота,— 
Пінчук! Болотні добре зна науки!
Звів греблю и хатку зладив з байдака.
В готову йти не хтів: «То не така!»

На річці Бебжі так бобрів родини 
570 Будують на воді свої хатки;

Так видра, хоч і звикне до людини,
Бере, голодна, рибу із руки,
Але тіка у греблю — нір не кине: 
Природніш їй сидіть біля ріки.

575 Так і пінчук зживається з рікою,
Аж дивно, що не поросте лускою!

Ладен з собою нести чоловік 
Усе, із чим зріднився він і зрісся.
В сто рукавів направивши потік,

580 Для себе тут він видумав Полісся.
Ось чапля, ось крячка горластий крик. 
Угору диму сизий стовп піднісся. 
Прислухайся: жалійка залуна,
І пісня розжалобить пресумна.

585 Пінчук розчистив плесо — водну шибу — 
Від комишів, де рій гедзів кружляв, 
Тихцем опорядив собі садибу 
І, осідлавши балку, лико драв.
Із пруття загороду сплів на рибу...

590 ___ щ 0ї Луцю, вже й відлюдником ти став?
— Чого б то? — І як свисне! Черепаха 
Вилазить. Я сказав би — розумаха!

Пінчук: — Як лагішинці у суді 
Трималися? — Втяга тварина шию 

595 І не зіступиться уже з путі,
Мов нежива, недвижно кам’яніє.
— А після суду? — на слова оті 
З-під панцира, що тіло її криє,
Враз лапки висува й тікать хутчій.

600 А Луць сміється, лико деручи.
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Жінкам тривожно: сльози погляд тьмарять, 
А там — ридання й лемент нароета.
Котра з них віником в поріг ударить,
Коли мете, всю буду хилита.
Покрівля висохла, бо ж сонце жарить,
Геть перехнябилась — тепер не та!
Мурахи лист пошкодили над міру.
Коли дощить, вода хлющить крізь діри.

Хворіти діти стали. А цього 
Тут паростя — заледве на розсаду,
Із тих нещасних, оминув кого 
Той мор, що цілу викосив леваду.
Жона — до мужа, кожна до свого:
— Що ж ти за батько? Дай якусь хоч раду! 
Обороняй, рятуй! Воно ж твоє! —
І сльози лити не перестає.

Про це уголос ми не говорили,
Та, видно, туга всіх нас огорта.
До ниви рідної серця горіли,
Що нам та лихоманка золота!
Хоч люд і на тверду скидався брилу,
Я бачив, буря як його хита,
І чув, як шашіль точить, не вщухає,
Мов ту вербу, коли вона всихає.

Збирається громада все частіш 
У кузні і сіда навколо горна.
Та бесіда не плине, як раніш,
В сто голосів, піднесена, мажорна. 
Мовчать здебільш. Сердитий Рох, як ніж. 
Журава ус крутне. Мов хмара чорна,
Ті супляться, ті хнюпляться. Мабуть,— 
Недарма в грудях тисне,— бурі буть!

Якогось дня до кузні всі зійшлися.
За шию Дудек жінку обійма:
— Додому б нам!.. Що ти на це, Марисю?.. 
До Вульки б, га?..— Та вії підійма.
Зирк. Щічки в усмішці враз розпливлися.
— Ох!.. Насадила б я квіток сама...



І комин вибілила б біло-біло,
640 І радо б свій поріг слізьми умила...

Плач голосний її слова урвав.
І хащею неначе лісовою 
Проходить вітер, заростями трав.
Згойднуло нас. Всяк никне головою.

645 — Хай буде так, як прагнеш...— Дудек встав,
У морок широко махнув рукою,
Замовк і не зронив більш ні слівця.
Запало перше зерно нам в серця.

Це йшло з грудей найтихших, бо ж на тес 
650 Всевишнього десь воля вже така...

З тих уст, що терпеливістю своєю 
Вражають, хоч судьба і не легка...
Господь переддосвітньою зорею 
Осяює найперше бідака...

655 І не дивує хай, якби пастуші 
Майбутнє вгледіти зуміли душі.

IV

Непослідовно мову я повів,
Про те кажу, що в пам’яті спливає.
Чи тінь цих хащ з моїх правдивих слів 

660 Змигне в часах прийдешніх, я не знаю. 
Відомо, ключ підхмарний журавлів,
Що в надвечірнім небі пролітає,
Мов горобці, для зведених повік.
Річ інша, як поглянуть звіддалік.

665 Тягну я пісеньку неповпозвуку —
За першого прохідника й посла...
Ще прийдуть ті, що легшу мають руку,
Аніж моя, твердого ремесла;
І оспівають працю нашу й муку,

670 Щоб пісня світом ширилась, росла,
В якій простому люду пломениться,
До сонця линуть, мов огненній птиці.

І рознесуть по світу громохку 
Луну — сокир удари з тої хащі 

675 І наших серць надію пломінку
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Про долю ліпшу, дні світліші й кращі,
І скаже брату брат, отець синку:
— Що діється, ти не збагнув хіба ще?
З принижень, де з-пад хиж струмує дим, 

680 Люд-велет встане дужим, молодим!

Це збудеться! Занадто він бідує!
Своїх могил ціною, мук, синців 
Він піднесеться вгору, завладує.
І встане рать в сіянні світлих ців 

683 І світ старий собою зачудує!
Задля життя бог виставить борців,
Що ротами на темну силу ринуть, 
Перстом на чолах пишучи: «їй згинуть!»

Пішли чутки, що є місця такі,
690 Де польський люд осів і проживає,

Що краківські у хлопів сіряки,
Всяк краківський хомут і бричку має.
Є і костьол з органом, і шинки.
І власний лад у всьому процвітає.

693 Війт, писар, лавник — як колись було.
Не дикий бір — справжнісіньке село!

В борах не раз ми наслухали, звісно,
Чи звук відтіль не вловим з вітровінь,
Чи парубчак де пужалном не свисне,

700 Не зарипить де віз, не форкне кінь...
Обличчя міняться, ледь гілка трісне:
— Неначе чуть щось!.. — Та ніщо в глушінь, 
Хоч пружать зір і наставляють вухо,
Не долина... Ні слуху, ані духу.

703 І Роха нетерпіння узяло:
— Піду! На пошуки пора вже рушить! 
Виразно чую — димом потягло.
Неначе десь жінки коноплі сушать... 
Молотить ціпом хтось... Чи не село?..

710 І стукіт терлиці... Чи ж не зворушить?.. 
Ржуть жеребці... Дзеленькає вузда...
За муром ніби!..— Встав він і — гайда!

Із кузні кинувся, мов ошалілий.
Руками голову собі стиска...
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715 Подався в зарості, лише мигтіли 
За ним обидві поли сіряка.
Він — як вві сні, хоча і день був білий. 
Даремно хтось йому услід гука. 
Назовні вирвалась жура жахлива.

720 Так хмара слабне, як захлюска злива.

Чекають хлоші на соху, на плуг,
Всяк прикида, коли сівбу розгорне.
У господинь думки снують довкруг 
Діжі на хліб та бачаться їм жорна.

725 Пронеслась вість, що звідси аж по луг 
Лиш кукурудза та жвасоля чорна 
Ростиме, а для праці чоловік 
Не плуг дістане — звикне й до мотик!

— Ах! Мали відстань ми таку збороти, 
730 Щоб в глупі оцю дорога привела? 

Мотиками?.. Та це ж хіба робота?
Як миша, хлоп загине без тягла! 
Пшениці ми пе сіятимем злота?
Не бачитимем житнього й стебла?

735 А тільки кукурудзу?.. Ради бога!..— 
Дійшло до крику, гамору страшного.

Дискант жіночий, чоловічий бас 
Переплелись — кричали всі присутні, 
Немов заграли, загули ураз 

740 Бджілки тоненько й грубшим тоном трутні. 
Гриміли найгучніше — воднораз 
Мацька і Роха — голоси могутні:
— Мотики к бісу!.. Й що нам до тих зіль?.. 
Не можем без зерна, тягла і піль!

745 Я слухав тільки, а в печійці нило... 
Охриплі голоси ще томонять...
А далі тихне, ніби й не шуміло,
Мов в улику, як бджоли полетять...
І Зьомба зауважив: — Це не діло!

750 Нам треба інших способів шукать.
Кричати добре, як гой крик хто слуха!.. 
А що круг нас? Німує пуща глухо.
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І показав довкола: пролягла 
В безкраю даль вона — байдужа, сонна, 
Згори вогненна, знизу — слалась мла 
Над мочарами — біла та бездонна.
Що люду жменька нашого мала 
На порубі кипіла, невгомонна,
Й кричала марно в хащі борові,
Волосся сторч стає на голові.

Дядьки сприймають ті слова в зажурі, 
Розмахують руками і бурчать,
Хитають головами. Очі хмурі.
Коли болить, нелегко їм мовчать...
Буває в дубняку так після бурі:
Вляглась, а віттю все ще колисать.
Галузка до галузки, лист до листу —
Кива, шурхоче, лопотить дрібнисто...

Затихли. Стали у тіснім гуртку.
З жінок котрась забубонить нерадо...
Як в стремено, скік Зьомба: нашвидку 
Пень осідлав і загукав: — Громадо!
Невже нас товчено по черепку?
Для чого розум в нас і мудра рада?
Щоб радитися? Так?..— В одвіт:

— Та вже ж 
Озвавсь луною бір без краю й меж.

— Обрать нам слід,— послухайте мене ви,— 
Із головою хто, і на поклін
Хай до англійської йдуть королеви 
І скажуть: люд наш кривдять! В дику він 
Потрапив глуш, між вікові дерева!..
Ані тягла тобі, ані борін...
Ні хліба, ані храму,— він убогий,
Того і просить в неї допомоги!

— Він слушно каже! — хлопи гомонять.-- 
Одне із двох, ви тільки посудіте:
Або по випасу нам поблукать 
І, мов отим птахам, назад летіти,
Або лишить кривавиці печать,
Коріння у що землю запустити.^



На пересаджені глянь ясени:
Від крон пускають корені еони.

Відсапує., тре лоба, зводить очі, 
Прикинуть щоб, хто здатен йти в посли. 

795 Громада розступилася, шепоче... 
Розмови тихі в гам переросли.
Підскочив Ясек, злякано тріпоче.
Його, здавалось, крила принесли:
— Повісився Пшитула!.. Біля буди!..— 

800 Я заволав: — Рятуйте його, люди!

Немов бугай, коли займеться хлів, 
Ударить у ворота вістрям рогу 
І стрибоне у пройму між стовпів,
За ним услід ріка вогню живого,

805 Так я рвонувся з місця й полетів.
За мною інші — хащею до нього.
Ян спереду... «Урятувать хоч би...» 
Мчимо, аж розвіваються чуби.

Підскакуєм, трясем — дивитись жаско: 
810 Вже одубів, иедвижіта німота... 

Повісився він на зеленім паслу,
Що підперізувався ним в свята.
Сокира ввігнана у корч,— будь ласка,— 
І трісок трошки долі... Жменька та —

815 Якраз під голову, в труну покласти... 
Кричу: — І треба ж духом так упасти!

Христові рани!.. Від тяжких терпінь... 
Такою смертю... сам себе... дочаспо... 
З-під сонця так умкнув ти в вічну тінь... 

820 На цій корі сокирою виразно
Ти вирубав свій заповіт. Амінь...— 
Громада знічена стоїть мовчазно.
А сонце опустилося коли,
Ми тіло мученика підняли.

825 Дно вислали трісками у могилі 
Ті, з ким бурлакував на чужині.
Сто літ минуло б, а забуть не в силі, 
Якби й осліп, зостався б у мені 
Крик розпачу — ці очі скрижанілі:
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830 «Змарновано життя мойого дні!..»
І там, і тут, де б я не був,— повсюду 
Промовистий той погляд бачить буду.

Гей, пущо незглибима! Шир борів!
Звелась ти чорною для нас стіною.

835 Вогнисті образи на ній я взрів, 
Всевишнього па креслені рукою!..
У морок ночі, в присмерк вечорів 
Зірки й квітки встають переді мною...
То тихо, а то раптом вибуха 

840 Плач, крик проклять... І тиша знов глуха...

Гей, пущо! З заходу зійшлись і сходу 
Два вихори, й зірвався пил стовпом.
Ми стріли нездоланну перешкоду: 
Гострющим виявилась ти колом,

845 Націленим супроти юрм пароду,
Що налетів на тебе соколом.
Посипалось криваве пір’я з пього,
Яке зібрати б не вдалось і богу.

Гей, пущо! Напилася ти роси 
850 Кривавої! І як земля зародить,

Чуть стогін буде й дивні голоси,
Немов хто із плачем по нетрях бродить! 
Осипалось з пас зерно в ці ліси,
Мов із снопа, як сто ціпів походить...

855 І скрізь, куди прийшлось йому лягти, 
Засіяло воно твої грунти.

— Хреста йому б! — Юрма в мовчанні хмурім. 
А Кос: — Таж самогубця він! Такі
В нас не на цвинтарі, а десь за муром...

860 Надгробком будуть... зрубані гілки...—
Тут Городзей із виразом понурим:
— Ти адвокат? Священик?.. Іч який!..
Що, може, сповідати приготовивсь?
Про все отець небесний з ним домовивсь!

865 Беріть швиденько хто топір, хто струг!
Не будемо писати на таблиці:
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«Хлоп із Обритого, де плине Буг, 
Законами як бидло на границі...» — 
Заворушилися усі довкруг 

870 І миттю виорались, як і годиться.
Тим паском Городзей перев’язав 
Хреста.— Спи з богом! — тихо проказав.

Ми ще стояли круг кургану того,
Як поповзла тьма-тьмуща мурашні:

875 Сама собою йшла туди дорога —
До тіла, що лежало не в труні...
Могилу вкрили... Свердлять вхід до нього... 
І по недовгій, жвавій коїіоиші 
Зникають... Чуть, як унизу хрускоче.

88° Грунт зворухнувся, я заплющив очі.

День гаснув. Загоралися зірки,
Проміння пряжею замиготіло.
Селяни мовчки йшли. Брав жаль гіркий.
Жура клубком до горла підкотила.

885 Закрякав яструб — в лет пустивсь прудкий,— 
Над нами чорні розпростерши крила.
Сикнула кішка з дерева. З-за скал,
У горах десь, заскавулів шакал.

Йдемо. Бр-р! Обдало морозом шкіру:
890 Де простягались багна, мочарі,

У ситнику, в очеретах допіру 
Мигнуло щось, спахнули дві зорі...
«Чорт?.. Ні!.. Тут скорше бути, мабуть, звіру!..» — 
Ловець озвався у моїм нутрі.

895 Потяг повітря я й наставив вухо.
«Звір!» Чуть було, як він у воду плюха.

Я Роха — поруч був — у бік штурхнув:
— В болоті щось сидить... Чи не омана?..
— Де? — На ситняк я з острахом кивнув,

900 Із сліпаків блиск злота й колчедану
Крізь морок, мов крізь хмари млу, сяйнув.
«Ех, все віддав би за ружжо Бердана!» — 
Стискаю кулаки. Бабах з пітьми!
У звіра вистрілив хтось із юрми.
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905 Він так і повалився в баговище.
Згас баньок блиск. Не схибила рука!
По тому вже, як шріт в повітрі свище,
З Зеленої я упізнав Жука.
Він добрі мав набої, не абищо.

910 Не випускав із рук і пітурмака...
— Ура Жуку! — кричу. А наших купа 
Очеретами по багнюці хлюпа.

Вогонь викрешують. Лупає крик.
Люд иоспіша до звіра через хаїці.

915 ц е ТИГр 5уВ| Окроватзлений язик 
Звисає із простреленої пащі.
Жук ще пальнув... Почувсь остаїшій рик.. 
Звір скочив... Впав... Не встане вже нізащо! 
І хто за хвіст, за вуха й лапи — хап!

920 І пасока линула через храп.

Кладем огонь: гнітила тьми примара. 
Тріскочуть весело сухі гілки.
0  диво! Звір — як велетень котяра!..
На ньому шерсть пописана в пружки.

925 Люд напира: штовха цікавість яра!
Жук видобув ножа. Надріз тонкий,
1 шкуру здерто. Мовби вітром здуло!
А тушу викинуто: надто тхнула.

Гей, горло б промочить, змочить язик!
930 Незле було б, якби була сивуха...

Звичайно, не п’янюга чоловік,
Та гірше, як сидиш, а в роті сухо...
Але розмови не стиха потік:
Той побрехеньки повіда, той слуха.

935 Згадками всіх затьмили Курп’яки, 
Всілякого мисливства мастаки.

Встає в уяві бір наш. Спозарання 
Блищать поляни в сніжному вбранні. 
Впадає в око віт важке гойдання,

940 Закутих ув окови срібляні...
Тріск хмизу... Псів прелюте валування... 
Принишк рогатий олень в глушині... 
Зарохкав дикий вепр;.. Спах блискавиці.
То браконьєр бабахнув із рушниці.
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Мов злодій, що в чужий прокравсь ванькир, 
Ступає тихо і ледь чутно шепче,
На здобич він чигає, пружить зір,
Не трісне сушняком і не закрекче.
А потім він санки притягне в бір,
Дворнягу пса гукне, крівцю що хленче, 
Ув’яже звіра, захова під хмиз —
1 хода, держачи по вітру ніс.

Всі слухають. Веселий дух струмує.
В серцях прихильність оповідь знайшла.
В бору всевишній сам господарює.
Ростить, під постріл звіра посила.
Одвіку так! Старих це й не дивує:
Бо ж кожна хаща спільною була.
А шляхта насипом скоріш, межею:
«Ось по цей знак моє, а то чужеє».

Потряс Козьбял мітлою бороди:
— Мене не ваблять лісові ділянки... 
Найкраще в нас: сидиш біля води,
А в очереті селезні, чрірянки.
Вже як зачнуть кричать па всі лади!
Не глухнеш мало — звечора і зранку! 
Пальнеш в кущі всліпу з гаківки ти —
Є в місто і в комору що нести.

Розпавсь надвоє гам гучноголосий:
Ті хвалять водний лов, ті — боровий.
Тож Еартеки, і Бугаї, і Коси,
Й Мацьки у раж впадають бойовий.
Гуло, немов розворушив хто оси...
Щоб дать розмові напрямок новий,
Хвалю рушницю я. А Жук і кида:
— Короткостволка б’є незгірш. Від діда

Нам зосталася. Батько залюбки 
Стріляв — лисиць, вовків набив премного. 
Кохаємось в мисливстві ми, Жуки;
Гадав я, внуки козячу цю ногу 
Вспадкують!.. Де ж бо! На чуячі грядки 
Пішла дівчина... Все те ні до чого...
Самотні круки ми...— Як в рану сіль,
Слова його: бере за душу біль.



990

985 Здійнявся вихор, шурхіт славши долом, 
Мов лопотіння крил почулось мев,
А потім розійшовсь широким колом, 
Торкнувся віт і стовбурів дерев,
Ті шумом сперш відповідають кволим,
Та скоро шум переростав в рев.
Зірвався із смика, згойднув лісами, 
Захльоскав незліченними бичами.

Завила пуща. В нетрищі густім 
Загуркотіло грізно. Посвист дикий 

995 Гучаппям струн лунає голосним,
Немов стожальних змій прелюті сини. 
Ст:рип, тріск і грім — злилось усе в однім 
Суцільнім шумі. І протяглі крики, 
Стогнання, лемент — мов валує пес —

1000 Здіймались од землі і до небес.

Весь бір ожив. Попростягали руки 
Дерева, б’ють, стрясають ними в млі.
А інші позгиналися від муки,
Верхівками вдаряють по землі;
То розпачу невтримні ринуть звуки,
А то бринять приглушені жалі...
Те ж дерево он витягнуло шию 
І справді, мов той пес на гибель, виє.

Та от від грому — лиш па мить одну — 
1010 Застигпе пуща, й шум звучить вже глухо. 

Так мати — сипа як несуть труну 
Із хати,— занімівши, з болем слуха... 
Знов гук і рев — під тріскотню страшну, 
Ізнов лама дерева завірюха.

1015 Так голоси ревіли, далебі,
Мов з горя світ рвав коси на собі.

В цій бурі, що котилася лісами,
Плач людський відбиття своє зпайшов: 
Відлунював одвічний плач Адама,

1020 Коли тікать з едему час прийшов...
І Лазар плакав ревними сльозами.
Луна повторює це знов і знов.
Перед страшним судом гримить жальбою:
— О пагорби! Прикрийте нас собою!

1005
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Ми сидимо... І роздум пе втіша:
Журба поймає, як вода; як море.
Завважив Рох: — Покутника душа,
Мабуть, гаса, товчеться серед бору... —
Нас настороженість не полиша:
Чи мовить це годилось під ту пору?
А Кос: — Чия? Пшитули?.. Неборак!..
Це через вішальника дує так!

В бік лісу Жук кивнув: — Як вам ті звуки? 
Одне тут міркування в мене є...
Ви чуєте?.. Щось у дерева стука...
Не дятли! В стовбур дятел так не б’є!
Іще раз... Вже он там... Оце так штука!..
З гущавипи хтось голос подає...
— Де хлопець?.. Ясеку!..— чимдуж гукаю.
І дрож в собі чомусь я відчуваю.

Та сплюнув: — Гілка тріспула суха!
Ті звуки... Маєш вслухуваться в них ти?..— 
Ах, зграя ж дикунів блука лиха!..
Ні разу хай її не спостеріг ти,
Саме уявлення тебе страха...
Підхоплююсь, уже готовий бігти,
І кам’янію: нога не несли.
Щось дзизнуло: я свист почув стріли.

Немов перун — перш блисне, потім гримне,— 
Біжить, сердешний, кущ пе кущ — дарма!
До нас, до ватри, що палала димно...
Зіпнув, а слово мовить сил нема...
Його підхоплюю... Кров ллє невтримно... 
Притискує руками обома 
Убогу полотнянку він до рани.
Відкинув голову. Все! Бездиханний!

Здер сорочину я з грудей. Була 
Та рана, мов у тьмі погасла зірка,—
Геть чорна. Трута надовкіл пішла.
Зіяла в тілі неглибока дірка,
Й стирчала пір’ям втикана стріла...
Я глянув — на душі зробилось гірко,
Не втримав сліз я: личко молоде 
Умить стає знекровлено-бліде.
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В бір наші хлопи рвуться напропале.
Кричу: — Не смій! Кого б ти там лупив?.. 
Одвічні нетрі глупа ніч обпала, 
їй сам всевиншій баньки засліпив.
Невже для нас одної жертви мало?..
Раз бог на її захист не ступив,
Година чорна й нас жде на порозі!..— 
Горлаю, втамувать жалю не в змозі!

Що ж, війте серед хащ густих, вітри!
Злітай до неба, крик многоголосий!
Мов кістку пес, недоле, нас жери!
Кінець, настань! Косіть нас, смерті коси! 
Бог звинуватить, дійде до пори,
Тебе, о закуте, що п’єш ці роси 
І нишком стріли цілиш у пташат 
В пушку, безперих... ІІроклят будь стократ!

V

Біг час. І про посольство більш не йшлося.
У байдаку гнав Останчук смолу.
Усі до праці стали знов. Вляглося 
Вже й хвилювання через ту стрілу.
Що заспокоївсь люд, лише здалося:
Тривогу в нас посіяв немалу
Той вішальник! Гризли думки непрості:
«Вертатись а чи тут зложити кості?»

Біля вогню присівши опісля,
Подумав я: десь-то сама нас доля 
Штовхав в путь зворотну, принагля, 
Підстьобує — вертайсь до свого поля!
А тиха зірка заблищить здаля,
Зітхну в душі: «Хай буде твоя воля!
Вертать? Що ж, то й вертать!» І в шіть одну 
Полегшає в душі. Я вус крутну.

На лихо, вже й дощі тут почалися.
Із хмар вода, немов з цебра, лила.
Серед імли стоять дерева в лісі,
Між них надмухав наче хто срібла.
Тумани сизі низом простяг лися,
Немов запона диму пролягла.
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Обкурюють дерева зливи й сльоти,
Як піп обкурює царські, ворота.

Гадюки в час дощів, під плюскотню,
Кладуть в багнюку яйця. їх достоту,
Цих зміїв, тьма. Чи ж я б вдававсь в брехню? 
І чорні, й барви злота, и теракоти.
Перейдеш — пощастило. А в ступню 
Загрузне жало — трути не зборотрі,
Роби хоч що, старався вже хоч як!
Кінець тобі... То певний смерті знак.

Похмурі думи навіває злива.
Люд мокне, хоч заб’ється і до хат.
Працюють всі завзято, без спочиву.
Сама собі людина лютий кат.
Сокири гатять в стовбур справа, зліва —
На всіх ділянках йде робота в лад...
Але хто хлопа зна і гук той слуха,
Відчує: вже нема в ударах духу.

Коли рубає він сосну в лісах 
Під зруб, па балки для своєї хати,
Хурчить сокира, як весияний гітах,
Широко й вільно; а почне тесати 
Стовпа на хрест — сокира у руках,
Що ледве може вже її й тримати,
Б ’є глухо, і удари ті сумні:
Неначе груддя гупа по труні.

Бодай збрехав я, ставши тим пророком, 
Котрий під деревом па сонці сів 
І задрімнув на хвильку одним оком,
І про господню ласку і не снив...
Але, гадаю, семимильним кроком 
Злам наближався долі — йшлось до днів, 
Коли надія гасне й мовлять люди:
— Що там казать! Як буде, так і буде!

Якось на возі німець прикотив. 
Намет пририхтував у холодочку. 
Поставив миску, сипонув бобів, 
Скотив додолу з воза пива бочку,—
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Купуй! Була утіха для бабів!
Та мила купить, ниток півмоточка 
Чи свічку... Тут — усі сюди тяглясь — 
Новини, як в пекарні хліб, пеклись.

Десь через тиждень-два мчить від крамниці 
Ядвіга Бартекова: новина!
Тут урядовці мають появиться!
Почнеться панщина! Ледь вість зрина, 
Скипають від границі до границі 
Розлогі нетрі: що за дивина?
Чоловіки покидали сокири 
І — в кузню: звістці йнять не хочуть віри.

Кишіть, немов окріп в горняті, люд: 
Начальства прибуло аж три бідарки...
І з кожної із наших халабуд, 
їх звали не іпакше, як фільварки, 
Мужчини три дні в тиждень мусять тут, 
Жіноцтво — день відроблювать шарварки. 
Жінки з дітьми в’язати мають хмиз.
— Не хочем! — заявляєм павідріз.

Стоїть громада — ладна вже й до скоку, 
Мов норовить зійти на кулаки...
Живий огонь жахтить, палає в оку,
І пальці стиснуто — хрустять кістки. 
Жінки юрмилися окремо, збоку.
Попереду стоять чоловіки.
Так полководець військо в бій кидає. 
Резерв про всяк випадок зберігає.

Півколом враз поставлено вози,
Немов иогайців табір в чистім полі. 
Перекладач: — Що ваші голоси?
Ні про чию ми не питаєм волю...—
Рох випалив: — Ах, так? У ці ліси 
Нас привезли ви, щоб віддать в неволю?.. 
На панщину?..— він плюнув у кулак.—
Ну ж, покажімо, хлопці, що і як!..

Хтось свиснув... Почало в гурті роїтись... 
Вже напирають: гнів в серцях шалів... 
Побачив я, що може кров пролитись,
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Вигукую: — Не вішають послів!
До мене, чесний хто! Невже нам битись? 
Ізвідкіля сюди нас шлях привів?
З розбійницької зграї а чи банди?
Не харцизяки ми, а емігранти!

Пішло між лав: — Хай далі повіда!..— 
Перекладач — на віз, мов до фортеці... 
Вслід — комісар, і писар теж сіда.
Коли себе відчули вже в безпеці,
— Що? На комісію вже напада,— 
Кричать,— ця наволоч?.. Про що ідеться?.. 
Бунт проти влади хлопство затіва?..
Ви, хами, хто тут?.. В нас усі права!..

— Моє поважання! — така вже роля,— 
Крутнувши ус, підходжу до коліс.— 
Ніякий це не бунт,— громадська воля!
І ми не хами! — сиплю тим, на віз.—
Є згода — добре, ні — підемо з поля!..—
На шлях показую — назад, у ліс.—
Під панщину ми не підставим карку 
1 відроблять не будемо шарварку!

— Не будемо! — хор голосів луна.
У поглядах обурення велике.
Ступаю — йде слідом жива стіна.
— Що тут в нас?.. Живемо, як вепри дикі... 
Пером водить — робота не трудна...
А жити важко! — Знов злинають крики:
— Пан Бальцер правду каже: ніяк жить!
З ним заодно ми. Всіх одне болить!

Мене самого мало в жар не кипє:
— В пас труднощі й без того немалі!
Ключ перебравсь за море журавлиний, 
Залишив латку рідної землі...
Чекав він ласки від ції країни, 
Прихильності, а опинивсь в петлі...
Коли захряснулись за нами брами,—
Не люди ми? Збиткуєтесь над нами?..

Поневірятися усе життя
Без шлюбу йдуть дівчата; марно просить
Хрестин новонароджене дитя.
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Людина душу, як ганчірку, носить,
Брудну — тьху! — мов хто вигріб із сміття... 
До того ж, мов траву, ще й мор нас косить,
І цвинтар твій — де смерть тебе зітне...
А уряд нас на шарварок жене.

Толоки, панщина... Поти солоні,
Спекота, голод — наш відробок тут...
Як бубон, голі ми в нужди полоні...
Ще й загнано нас до собачих буд...
Сокира приросла з нас до долоні!
Не приневолюйте й на інший труд!..
Хоч нам лишається упасти й згинуть, 
Відстоювать права хто нас зупинить?

Я гніву в серці стримати не міг:
Людей мені було до болю жалко!
— Не хочем, щоб свистів по нас батіг! — 
Підтримує мене громада палко.
З возів своє кричать — не спиниш їх.
Між нас заходить люта перепалка.
— Розмові цій кінець ще не наспів! —
Кричу. Замовкли. Я тоді й повів:

— Сражденні хтіли власними руками 
Добуть землі для поля, для села...
Поклали ми стать за синів, братами 
Буть для людей тутешніх... Із чола
В нас піт струмив смертельний ручаями... 
Хай більш ніхто не манить, не вола!.. 
Знялися вихори тут, що секвестри 
Вписати кров’ю можуть в пущ реєстри!

Кістьми своїми вслали ми шляхи,
Що привели до чорної нас брами.
Всяк, хто на ці потрапить береги,
Зустріне смутний знак — могильні ями...
Ми пір’я погубили, мов птахи...
З нас досить шарварків!.. Не грайтесь нами!.. 
До хащ вогонь з нас не шугнув покіль,
Геть! Забирайтеся хутчій відсіль!

У-у-у! ~  загуло. Й посунула б, як стадо, 
Схвильована, розгнівана юрба,
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Якби не вийшов я перед громаду:
— Стій! Нападать тут личило б хіба?
Хай від’їздять!.. Відпустимо їх радо!..
Не будемо чіпать!.. Була б ганьба,
Якби я міцно не тримавсь на слові...
Рушайте,— тим кричу,— покіль здорові!..

Коли вівчар перед дощем жене 
Отару,— чорна хмара клубочйться,
У лузі вітер трави долу гне,
І поле сивим вихорем куриться,—
Бува, з гори овець гурт як гайне:
Страхає ясний спалах блискавиці 
І грімкотнява буйної грози...
Так гнані бунтом мчать чимдуж вози.

1, наче стадо, що спішить в ворота,
Перун б’є,— просто в голови скота,—

Обпала бабська ті вози піхота 
і, що було на них, переверта,
Мішки хапає, зав’язки рве... Що то?.. 
Блискоче кукурудза золота.
Й мов град, як небо хмарою огорне, 
Посипалась з мішка квасоля чорна.

Ті пугами періщать із возів,
Мотиками з перестраху жбурляють,
Але не в змозі зупинить бабів.
— Геть кривдників! — вслід голоси лунають. 
В жінок скипає ще лютіший гнів:
За люішіі, за полудрабки хапають.
Попустять каменем, піском сипнуть... 
Захекавшись од крику, відстають.

Коли зібрались ми в вечірні хвилі 
Біля вогню, й кажу: — Це й весь наш крам! 
Ось на столі наш взяток, браття милі... 
Зворотний шлях тепер замрів очам.—
А Кос: — Підем від милі і до милі!
Невже біду не подолати нам?..
— Ходім! — озвалися найбільш охочі.— 
Звелися голови, засяли очі.
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А зорі рясно угорі ряхтять,
Ясний жовтець в зеленім лузі наче... 
Стара — хустину білу її знать — 
Устала, руки розвела тремтячі.
— Закинув вихор,— почала співать,— 
За море тисячі вас... Серце плаче...
Від плоту відірвав.— зла сила та!..
Чи ж я, земля, верну вас, сирота?..

І перша тисяча втонула в морі...
А другу бездоріж загнала в рів...
А третя в нападі сконала мору... 
Четверта полягла серед борів...
Дорога мук... Чекай в вечірню пору,
О земле, рідних діток бідарів...
Земля чекала... Вість хвилює неньку. 
Із вітром пороху принесло жменьку!

Стоїть, співає. З посивілих кіс 
Хустина зсовується їй на плечі. 
Бабуся мовкне... Очі повні сліз... 
Беззвучно шамкають вуста старечі... 
Яська нема — сам підбираю хмиз.
На себе довелось узять, до речі, 
Команду. Мовив я, щоб людям чуть:
— Надвечір завтра вирушаєм в путь!



IV

Н а з в о р о т н о м у  ш л я х у

Слово-звертання.— Через бори,— Колонія вимерлих.— Скарга Пет
ра Б угая .— Городзей промовляє,— Пан Бальцер розпсеідав про 
степ.— Ловитва буйвола.— Учта.—Сирота з Радзиня.— Дорожні зли
годні.— Видіння.— Пан Бальцер висловлюється проти ясновидців,— 
Гори.— Сумніви.— Розпач Затрати .— Марихна Дудекова.— Про сві
танок.— Смерть Городзея .— Нові враження .— Пан Бальуер розду
мує над майбутнім .— Цукрову тростину охопила пож еж а .— Постріл 
Загайного.— На плантації.— Пан Бальцер захищ ає Марилну.— По
єдинок Затрати з царком .— Битва .— У безпам'ятстві.— Зустріч.— 

Сповідь Благоти.

І

О туго! Як в душі у нас занило,
То й голоду не втишить хліб чужий!
О ти, напружене, стрімке вітрило,
Що човен через вир несені морський!

5 О вітре,— в далеч, де домівка мила,
Ти дмеш, куди б не вів нас шлях тяжкий!
О бистрі крила, що в блакить без страху, 
До ясних зір, злетіть даєте птаху!

О крила! На чужі нас береги
10 Ви повели, в незнані далечіні,

В світ, де людської не було ноги,
Де ради пі в кого спитать людині,— 
Лежать безмовні хащі навкруги...
Та ми вже, мов ключі ті журавлині,

15 Назад тягнемось. Зорі сяють з мли.
Наш голос — журавлів сумне «курли»!

Попереду молодші поспішали,
За ними Рох — я бачу, як тепер,—
Йдуть Бандис, Зьомба, Куба, два Козьбіош 

20 І прозваний Гарматою Кацпер,
А там старезний плівсь, геть підупалий
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Дід Городзей — від лебединих пер 
Біліші пелехи його; понуро 
Чвалали слідом Лис, Щенсняк, Секура.

25 Марихно! Знов твій образ ожива: 
Завинула дитятко ти в хустину, 
Тремтиш: чи візьме бог, чи з ахова...
Я бачу Дудека й тебе, Марціне,—
Твоя простоволоса голова 

30 Виразно у моїй уяві сплине...
Загайний, Струг у спогаді вита 
1 ти, з-над Бугу бабщо пресвята!

Розтанув гурт наш — так на сойці тане 
Сніг на полях у березневі дні.

35 Ми потяглись на чужину, селяни,— 
Зоставсь живий щотретій... Знов трудні 
Лежать путі. Дійдуть подорожани? 
Перелетіти даль таку й пташні 
Нелегко. Мріють в нас перед очима 

40 Земля і небо — поруч. Ми — між ними.

Громаду нашу змалювать коли б!
Ах, та чи хисту у собі знайду я?
Худі, бліді — у мандрах стільки діб! — 
Чвалають важко — це і не дивує.

45 Кров цебенить в людей з розбитих стіп. 
До сліду того пальці прикладу я:
В кривавій барві — муки, біль людський. 
А знаю ж — не відмить мені руки.

Отож подбаю вже якнайпильніше:
50 Тяжких поневірянь тернисту путь 

Правдиво описать, щонайповніше,
Про всіх згадать, нікого не забуть...
З дна моря голоси кричать у тишу,
І цілі юрби привидів встають.

55 Нагадують про себе опочилі —
Манячать, прозираючи крізь хвилі.

На них орлом я важу ізгори 
І, голоси їх увібравши в душу,
Крильми б’ю, випускаю пазури,

60 Пушу на грудях пір’я: падать мушу!
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І в незліченні стовписька мари 
Я шугону, ударом грому рушу 
Униз, на водяну, гойдливу ціль,—
Що захоплю, те й витягну із хвиль.

65 Тріпочуть привиди-неугомонці,
Дощем спливають... Голос їх луна:
«В тобі свого ми бачим оборонця,
Що порятує наші імена
Від забуття — під небом, в сяйві сонця!..»

70 Однак мовчанка заиада сумна:
Хто вже помре — тому не жити знову, 
Хіба що у звучанні, в барві слова.

І кинулися ми крізь дикий бір,
Крізь хащі непроторені, густії,

75 Немов занесено в морський нас вир,
Де хвиля в хвилю грізно б’є, шаліє.
Не стачить сил нам подолать цю шир, 
Живими вибратись нема надії.
Не буде фори жодному — все ’дно*

80 Як не брикайся, а підеш на дно.

Громада справді-бо нахвилювалась, 
Поки до тями спромоглась дійти.
Бо кожному з нас попервах здавалось: 
Єдиний вихід є — іти! Іти!

85 Стіну лобами проломить зосталось,
І ліс відкриє вихід з темноти.
Чи хто задумувавсь, на чім ітиме?..
А півпорожні ж клунки за плечима!

Я знав: у стен зверни із хащ густих 
80 1 швидше відстань зможеш побороти,

Та люд тримався нетрищ лісових,
В них хоч якийсь рятунок від духота. 
Не дуже я й наполягати міг:
Адже було й жіноцтво наше проти —

95 Не хтіло в степ, що в сонці аж горів,— 
Тяглося з діточками в тінь борів.

Бір — поле битви, де зітнулось військо 
Одне із одним — страх бере й и^ура,— 
Від трупів під ногами вже аж слизько,
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100 А тут живий і мертвий напира.
Іти — далеко нам чи, може, близько? 
Ніхто з нас до пуття не розбира. 
Підступні вороги — колюче гілля, 
Лежачий долі стовбур, взятий гниллю.

105 Вперед, вперед! Ніхто і не збагне,
Якої моці володієм даром!
Хіба що доля, наче нес, шарпне,
Тоді в кістках гогочуть сили жаром...
В гніздо рвучись, птах море перетпе,

110 І щебет зрине там, де плинуть хмарам. 
Крилатіє душа, цвіте в ній май,—
Радіє, хто руша у рідний край.

Йдемо вже третій день. Стривай! Замріла 
Он між дерев верхівка куреня.

115 Хрест. Унизу під ним земля чорніла
І хмизу темна купка біля ппя.
А ледь наблизилися — та могила 
Шугнула, наче зграя вороння,
Крильми забила з лопотливим тріском,

120 Закружеляла із страхітним писком.

Поглянув я й насилу стримав крик:
Ой лишенько! Лежить серед поляни 
Непохоронений ще чоловік!
Наш! В керпцях і одіння полотняне.

125 Обсіло труп хмаровище шулік,
Розпластаний, мов хрест впав дерев’яний. 
Він черепом оголеним білів,
До неба шкірився оскал зубів.

Сміявся. Так, сміявся, хай і глухо.
130 У розпачі зрина смертельний сміх.

Із голих щелеп регіт мовчки буха:
Не ллються сльози із очнпць пустих.
Мене морозом обдало... Бог слуха
І сміх, і каркіт хижих птахів тих,—

135 Тепер спокійно спать ніяк не зможе, 
Дарма, що вислане зірками ложе.

Йшло: «Польські колоністи» — на хресті. 
Рік — вісімсот і дев’яносто штири.
Ножем — «Ісус-Марія пресвяті» —
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140 Хтось букви вишкрябав неоковири.
І чотки висіли. Внизу ж — прості 
Зарубки на стовпі — сліди сокири.
Раз, два, три... двадцять... тридцять... же живих 
Тут брав на карб останній з ланових.

145 Навкруг — могили... В них рояться черви,
Із шурхотом сухим снують в піску. 
Драпіжник, що згори пантрує стерво,
Униз впаде й злітає нашвидку.
Горбків не відрізнили б вже тепер ви,

150 Де свіжий, де старий,— нема знаку!
Куди не глянь — костя ясніє біле,
Черва й круки дощенту зжерли тіло.

Сіряк і балахон вкрива кістки,
Підляський, чорною тасьмою шитий;

155 Рантух жіночий, і рябі хустки,
І кіски, де пісок зіяв розритий.
По спині поту цебенять струмки...
Дивлюсь, а сліз уже не можу лити:
Ввігнав неначе до отих могил 

160 Не очі — вістря з крижаних двох брил.

Жінки уклякли: — Вічне спочивання! — 
Зітхають, шепчуть. Кров скипа в мені.
— Тсс! Ні до чого ваші примовляння! 
Скажіть: хіба це кладовище? Ні.

165 Шуліка тут кружля в час полювання.
Земля його угледить в вишині,
Труп видасть... Вхід в могилу зазіяє...
Тут для померлих спочиву немає!

— Ось тобі й красна доля! —- ті у плач.—
170 О ті багатство маєш, усміх волі!

В бору клаитипка поля чиста, бач,
Собачі будки й поруч — кості голі...
— О боже! Й нам лежать в борах!. Признач —
І ми світитимем... Як ясночолі

175 Ці черепи, що місяцями в млі 
Блищать, закопані отут в землі!..

Громада в курені зайти хотіла —
Не дав: хто зна, віц чого мерли ті!..
Ми тільки погреблп нещасне тіло,
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180 Що скльоване спіткалось на путі...
Я — за сокиру, що в піску блистіла, 
Зробив останню мітку на хресті,—
Мав душ реєстр таки доповнить богу...
І відійшли ми від горбка крутого...

185 ГейГ Обважніли у людей серця
Від сліз, мов колос, росами умитий,
Що в повіві легкого вітерця 
Ледь-ледь здвигне, набряклий, ваговитий. 
Вертаюсь я. Без жодного слівця 

19° Гурт — слідом. Що ми маємо робити? 
Захряснулися чорні створки брам.
За них ступить не випадало нам.

II

Розпломенілася зоря рум’яна.
Ми — на узліссі, не в бору густім.

195 Зір звернений на схід, до океану.
Снується думка: там, за ним — наш дім. 
Позаду — хащ глибінь похмура й тьмяна. 
Скрізь бездоріж — далась взнаки нам всім! 
Попереду простягся степ широко.

200 Нас жменька, ледве видна божім оку.

Хто б нас тут бачив?.. Кожну із голів 
Смерть знаками своїми пописала.
Людина, в кого дух хоч трошки тлів,
Чоло бадьоро у путі тримала.

205 Хто б нас тут бачив?.. Адже не глядів 
Ніхто в наш бік, лиш заграва вітала 
Зловісним сяйвом, наче уночі 
При домовині блимання свічі.

Постояли з хвилину: всім здавалось,
210 Могутній гомін котиться з борів...

З півоберта на хащі оглядались,—
Сліпило очі сяйво кольорів —
Пальм, сикоморів, піній лист і галузь,
Немов в низькому сонці ліс горів.
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215 Проміння виграє — іде робота,
І чорні струни пущі — мов зі злота.

Лежала тиша надовкіл глуха —
Почув я стріл бриніння гучнодзвонне: 
Перстами дух зорі леребіга,

220 В півзолоте убраний, в півчєрвоне,
Й на звук той пісня пущі вибуха 
Дзвінкіш, величним хором антифону... 
Окрилились дерева майвом пер,
Стоять — немов хор ангелів тепер.

225 Мов скарб засяяв — самоцвіти й перли,— 
Коли прощання хвиля надійшла.
Раніше муки мало нас не зжерли,
А зараз, як дорога в степ вела,
Бір вабив; ми в узлісся очі вперли,

230 Що з них не сльози, кров уже текла.
Так фея лісова здійма ослону
І спокуша таємним чаром лона.

Петро Бугай клякнув, і шапку зняв,
І, як на сповіді, схиливсь додолу.

235 Грудьми до грунту вогкого припав,
Тоді підвів худе і темне чоло,
В долошо пригорщу землі набрав.
Зірниця, що сіяла з виднокола,
Її збагряла; слабість поборов,

240 Стис — бризнула, здалось, між пальців кров.

Тоді сказав: — Розсудить хай всевишній 
Нас, принесло кого сюди судно,
В обітовапі землі бездоріжні,
Й тебе, о непривітна чужино!

245 наскрізь ТІГ свята, а ми всі грішні,—
Всихаєм, нам тут жити не дано,
Або ж ми праві й маєм тебе гудить...
Нехай нас пресвятий отець розсудить!

Шептав схвильовано, блідий, худий,
250 1 сліз рясних спахнули блискавиці,

Сяйнули по щоках ясні сліди,
Неначе в хмарах; підняту правицю,
Кулак той в згадці бачу завсігди...
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Не раз бува, що й уві сні присниться:
255 Жахні застигли муки на лиці,

Коли він землю ту стискав в руці!

То марна щіпка втіхи чи печалі...
Та хто зна, як складеться ще воно,
Як в терезах стрибати будуть шалі...

260 Й піщинка тягне іноді на дно.
Та той, мов па господнім трибуналі, 
Навколішках як став — стоїть одно...
В півзабутті уголос дума думу...
А Кос до нього: — Що ти?.. Що ти, куме?

265 Змовка. Кулак підносить до очей, 
Захлипав, аж вусиська затремтіли...
За ним спостерігає Городзей —
У полотнянці він, як голуб білий,
І в просторінь, де відсвіт сяяв цей,

270 Показує. Вуста зашепотіли:
Щось сам до себе мовив. І в журі 
Звів неквапливо очі догори:

— Мабуть, велить так слово твоє віще — 
Покинути нам незглибимий ліс.

275 Паси, Вівчарю, нас!.. Був шлях якби ще!.. 
Ні троп тут, ні доріг, де б їхав віз...
Дай скласти кісточки на кладовищі,
Під небом зоряним, серед беріз...
Ти ж за вівцею стежиш, як заплаче,

280 Та й про ягня заблудле дбаєш наче,—

Паси, Вівчарю, нас!..— Мов водяна 
Гладінь, синіє степ до небокраю.
Трава по пас. Немов сягаєш дна —
Як водолаз. Степ в зелені втопає.

285 Безмежна шир, манлива далипа... 
Мандрівний птах, що в морі не сідає,
В безодні неба злинувши, в блакить, 
Розправить дужі крила і висить.

— Гей! — озоветься Лис.— Оце так паша! 
290 Ніхто ще не бував тут, певна річ.

Якби було це пасовисько наше, 
Громадський скот загнали б хоч на піч...
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— І що за балачки там: «Наше, ваше!» 
Не лашусь на чуже!..— І сльози з віч 

255 У Бугайової струмують чулі.—
Нема ж тут ні Квітохи, ні Сивулі...

Перемовляємося — про село 
І про загони наші, про скотину,
Як те чи інше буде, як було... 

зоо ЧуЖИй цей грунт ирибульцю-селянину. 
Що тут усе буяло і цвіло,
Не дуже нашу вабило людину: 
Найменший спогад з Бульки мимохіть 
Трима за серце, тішить і болить.

305 Йдемо. Дзвенить в ушах від тиші. Сивий 
Простягся в сонці степ, мов неживий.
Без руху, жорстко пнуться вгору гриви 
Густющої, кущистої трави.
У куряві блиск райдуги грайливий 

310 На тлі прозірчастої синяви.
Як чоловік в цю безвість замандрує,
На сотні миль свій віддих тільки й чує.

І раптом шум. Тебе вразило це б:
Мов вир морський, озвуться дальні гони. 

315 Десь наче задуднів оспалий степ
Під диким табуном вчвал гнапих коней. 
Знялося двигкотіння хоч яке б —
У тиші знов усе навкруг потоне...
Лиш в хмизяному сховку про біду 

320 Десь негр заграє на свою дуду.

Ніч западає — будяться музйки,
Капела степу, з трав’яних осель:
То скрипочка тоненько затриндика,
То наче загуде віолончель...

325 Сик, тріпотіння, лопогшо і скрики,
Легке хурчання срібляних кудель,
Свист, сюркотняву, подмух ловить ухо... 
З боків — тріск, гуніт, рик лунає глухо.

Йдемо, а із зелених цих глибин 
330 Зірветься піших дроф лякливе стадо, 

Розпустить крил вітрила, і у плин
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Подасться розгелготана громада.
Звір із-під ніг чкурне. Мить, і вже він 
ГІропав з очей. За ним, крізь цю леваду 

335 В траві проляже буйній борозна,
Неначе на воді після човна.

Йдемо, хрущі — аж любо подивиться — 
Забили крильцями — бринять, гудуть.
Цей — як сапфір: промінням заіскриться,

340 Ті янтаря жовтизною сяйнуть.
Так, наче з королівської скарбниці 
Коштовностей предорогих сипнуть,—
Живий огонь летить у натовп прямо,— 
Виблискують веселки кольорами.

345 Та от уже й заграва виграє:
Заходить сонце — червінь розливав,
Й повітря блискотливим враз стає 
Від злотоперих птахів; мов злітає 
Сніп іскор, як у кузні молот б’є;

350 Усе двигтить, тремтить, кричить, співає,
То клекотом озветься, мов орлан,
То плаче, то сміється, як шайтан.

1 перше, аніж блиск перейде в зорі,
Жахтить останній промінь на птахах...

365 І степове аж палахкоче море,
А потім гасне, блякне на очах...
Немов свічки у гендляра в коморі,
Як пояс краківський із сріблом блях,
Мух міріади вогненно-яскравих 

360 Замиготять: сидить їх безліч в травах.

Степ світиться сперш блідо, потайки,
Немов трухлинка в лісі ледве тліє.
Та сяючих комах злетять хмарки,
І степ, немов при повні, заясніє,—

365 Закружеляють, заведуть танки,
Зірок летючих налетить завія,
Й огонь шугає вверх і пада вниз,
І чути тріск, мов хто курок натне.

Ростуть у цім степу предивні квіти,
370 Розпукне — стрілив хто немов з гармат.

Ця — щит, та — пір’я, віхтем пишним збите,
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Ця — ніби меч, а та — немов булат. 
Гойдається й палає квіт одкритий.
Приймаєш в саме серце аромат.

375 Над квітами, що очі аж вбирають,
Метелики, джмелі, жуки кружляють.

Ніч не така тут лагідна, як в нас:
Коли, бувало, смуток загніздиться —
Сопілка ніжно залунає враз,

380 Сльозами зросить спалені зіниці...
Ні співу, ані тиші водночас.
Ця ніч зненацька вихорем примчиться, 
Неначе люта відьма на мітлі,
Котра окріп життя міша в котлі.

385 Тоді, як людям нашим міцно спалось,—
При сні такім хропуть, в ушах дзвенить,— 
У голові моїй думки снувались,
Як з мички льняної снується нить...
Немов бджолу, що в квітці заховалась,

390 Солодкий дух і барва полонить,—
Мене звабляли, навівали думи 
Ці запахи, ці блиски і ці шуми.

На цілім просторі, де б ти не брів,
Земля сама собі тут господиня.

395 Сіл не зустрінеш. Хто із негрів жив,
Копав житло в землі своїй родині.
Не дуже зором ти його б вловив,
Якби димок не вився вгору синій,— 
Переступив би хижку ти таку,

400 Немов мурашник той в березняку.

III

Йдемо четвертий день. Харчі в поході 
Кінчились. Голод тисне. Перед ним 
Вже й дух ослаб і підупав в народі. 
Ледь-ледь гуртом плелися мовчазним.

41)5 Світанку зайнялась зоря на сході — 
Легким вузеньким паском срібляним... 
Гульк: з-над трави,— німієм з остороги,— 
Півмісяцями зачорніли роги.
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3-між пас найперший Кос їх спостеріг 
410 І замахав, щоб далі ані кроку.

Ми стали. Жук лиш уперед підбіг,—
Що за тварина, прикида на око,
Зніма рушницю... Вгледіти я встиг:
У хвилях паші втонуле глибоко 

415 Аж ціле стадо буйволів паслось.
Націливсь той, пальнув. І — почалось!..

Мов з-під землі, вискакує погоня —
Все негри: знать, з ’явились тут якраз!
По голих стегнах ляскотять долоні...

420 Нагнувшися, щодуху мчать на нас...
І репетують... Я схопивсь за скроні, 
Вигукуючи: — А бодай би вас!..—
Вони з такою люттю налетіли,—
Було б нас менше — добре б відлупили!

425 Найпершого з них як не хапону,
Як не вчеплюсь в волосся, наче в руно,
Із сил всіх як його не трусону,
А кожен хлоп в кулак свій як не плюне,— 
Тут би таке зчинилося, що й ну,

430 Лють накотилася й на нас буру^шо,
Та той, в кого я вп’явсь руками так,
Щоб зупинилися, своїм дав знак.

Ну що ж, момент настав його й иустити...
— Хто старший серед вас, сякий-такий? — 

435 А той кивками дав нам зрозуміти:
Стрілять в степу скотину — гріх тяжкий! 
Бо зірветься, немов несамовита,
Ще десь у мочар западе грузький... 
Налигачем ловити тра за роги...

440 Скипаю я: поради ні до чого!..

— То,— гаркнув я,— тоді й лови ти сам! 
Не гицель я ганятися з петлею...
А з пахкавкою раду якось дам...—
В очах спахнула в мене лють свічею,

445 Сердито чмихаю: — Отож затям!..— 
Потилицю пошкріб він п’ятірнею...
Знать, чвертка тютюну змирила враз: 
Пішли ловити буйвола для нас.
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На вловах по степу гасають яро.
450 Ми помагаєм гуком голосів, 

їх підганяєм, підпускаєм жару.
Тим часом вже й світанок заяснів...
Ті сунуть купою, немов з базару 
У нашому краю гурт баранів 

455 Десь в Медзні, Лукові або Богині...
А день встає в рожевому промінні.

Стривай: нікого спереду нема?..
Хтось біг, і раптом ніби вітром здуло?
Ша!.. Ті он вирвались перед всіма 

460 І — вухом до землі, тоді гукнули 
В юнацькім захваті — і недарма:
Перед собою тупіт стада вчули!
Люд — слідом... Кілька скоків і стрибків — 
Півколами заходять з двох боків...

465 Багно. Густі очерети довкола.
Грунт нижчає, у млаки запада.
Стеблини зламані звисають долу.
Жовтіє поміж заростей вода.
Земля по той бік втоптапа і гола,

470 Немов майдан; там збилась череда 
Тілистих буйволиць на голій гладі. 
Могутній буйвол вожаком у стаді.

Віч-па-віч ми зітнулися з биком...
Баньки налиті, не зійде з дороги!

475 Б ’є ратицями в грунт; крутим ривком 
Понурив голову, наставив роги...
З розкошланим підгорлям-борлаком 
Уперся в землю — грізний вигляд в нього! 
Ричить раз по раз голосом хрипким.

480 Не дума відступать ні перед ким!

І негри купою, в розгардіяші,
Щоб настрахать, як водиться воно, 
Горлають. їм допомагають наші,
Як тільки можуть. А бугай одно 

485 Стоїть... Тоді іззаду, з боку паші,
З ласо бредуть ловці через багно,
А друга трупа з засідки чигає:
Могутнього ж бика впіймати має!
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Оскаженівши, він на нас руша —
Біліють клапті піші коло писка...
Ласо шугнуло вгору з комиша,
Стискає горло зашморг — слина бризка... 
По степу рев пройшов — аж мре душа — 
Мов грім між гір, як блискавка заблиска... 
Бик, падаючи, зарость мочарів 
Згасаючими вирлами обвів.

І, тріумфуючи, на власну втіху,
Ловці в дудки зміїні загулц,
Тугу зв’язали з очерету віху,
На тичку довжелезну нап’яли.
А інші — за сокири; хвиля сміху,
1 здобич до вогню поволокли. 
Цапружувалися не без завзяття.
Гульк — туша буйвола біля багаття.

Кухарювання кращого нема,—
Ось де упевнились у цім мазури!
Висять, підперті тичками трьома,
Криваві кусні, звільнені від шкури.
Ледь припеклись, руками обома 
Вже тягнем в рот, від голоду похмурі, 
Вгризаомся в задимлені шматки.
Летять убік обгризені кістки.

Кінчилась учта. Вмить м’ясиво з ’їли! 
Бодай такого ие було ні з ким!
А сонце — пломешо лаївого брила — 
Обпалювало нас вогнем жаским...
Розтала в нас і геть ослабла сила.
Дядьки попадали, мов грянув грім... 
Розморений був кожен і забився 
В густу траву. І я також звалився.

Та от і сонце вже не припіка.
Повітря посвіжіло, прохололо. 
Прокинувсь я, почувши: хтось гука. 
Ба! Негри, курячи, сидять довкола 
З дітьми, жінками. Із свого кутка 
Всяк вийшов. Сіромашня напівгола!..



Побачить хтіли, що ми за одні...
І я угледів серед дітлашні

Дитятко біле з щічками блідими.
530 Куйовдиться чуприна золота 

Над очками яскраво-голубими.
У грудях серце як закалата!
— Скажи, а ти що робиш тут між ними? — 
Малий відповіда: — Я сирота.

535 — Звідкіль? — 3 Радзиня! — Ятс тут опинився?
— З батьками. Вмерли. Я один лишився.

— О господи! я скрикую. Часи 
Мені здались і справді неспокійні.
Коли із місця рушив люд,— лісп,—

540 Квіткам злигодні вішали подвійні!
Жіночі обізвались голоси —
В них сльози, в них зітхання безнадійні.
Слів мазовецьких ніжність виграє:
— Сирітонько! Дитяточко моє! —

545 І ну голубить: — Як же тебе звати?
— А Янтек.— Із Радзиня ти? — Авжеж.
— Куди ж ви йшли?..— Кудись далеко... Тато 
І мама вмерли...— Лишенько!.. Але ж
Від чого?..— Довго б міг я наслухати:

550 Запитань бабських тих не переждеш!
Як не одна, то друга щось докине.
Тьху! В роті в них не пересохле слина!

Дійшло до ради: — Тут його ми так 
Не можемо иазавжди залишити.

555 Щоправда, ми розсіяні, як мак,
По цій землі чужій, по цілім світі,
Таж як зберемося в один кулак,
То вдасться нам і сироту пригріти...
Хто зна — душа спасенна, мо\ хоч раз 

ш  Десь у путі помолиться за нас!

— Аякже!—Ще б пак!—То вже певне діло...— 
Кивають інші журно: — Таж батьки... 
Хлоп’ятко то на нас зирне несміло,
А то на негрів: цмулягь, знай, люльки 

565 При вогнищі— в нім пшінка рум’яніла.
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Вагається, обрати шлях який...
Так скинуте з гнізда пташа розбите 
Не здатне й кроку по землі ступити.

Вже хочем хлопця брати, а вони 
5/0 Лементувать — у вухах віддалося!

І хрестяться, і б’ють поклін земний,
І рвуть густе на голові волосся,
По стегнах плєщуть. Гам зняли страшний, 
Як ніби з ними щось лихе стряслося.

575 Хлопча поглянуло: — Іти боюсь...
Мене щодня трясе... Я тут лишусь!..

А Городзей:— Твоя, всевишній, воля...
Раз ти закинув зерно аж сюди,
Хай зостається серед цього поля...—

580 Узрівши негритянку, що з біди 
їй врятувать дитя судила доля,
Жінки приревнували, як завжди.
Й на вухо вже кума кумі торочить:
— Ти ба! Іще дапня дасть, ще зурочить!

580 Підняв хлоп’ятко я: — Запам’ятай:
В тім напрямку, де сходять ранні зорі, 
Лежить земля твоя, твій рідний край... 
Дістатись можпа тільки через море... 
Щодня туди дивися і волай...

590 Бог змилосердиться, пом’якшить горе... 
Твої слова високий вловить слух.
Захочеш помирать — там спустиш дух!

Урвав я: підкотивсь клубок в самого...
Та й у хлопчини очі повні сліз...

595 Затрата Рох підскакує до нього:
— А йди! Чого б ото я хнюпив ніс! 
Криштофа-велета спас бог: малого 
Ісуса через річку переніс!
Так і собі я раю шмат прибавлю,

600 Тебе як через море переправлю!

До дитинчати руки він простер,
Вхопив, і бистрим подались ми кроком. 
Знявсь лемент, і нескоро він завмер... 
Смеркати стало — пе змигнули оком.
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605 Ніч з невловимим шурхотінням пер 
Окрила твердь земну крилом широким: 
Заграви огненно-яскравий пас, 
Відпалепівши, потьмянів і згас.

IV

Убогіші тут, не такі веселі 
610 Степи; нас путь від бору віддаля —

Й ми наче опиняємось в пустелі:
Лежить суха, порепана земля.
Небесної твій зір сягає стелі —
Синь — ні хмариночки нізвідкіля.

615 Вгорі й внизу так жарко, як ніколи,
І сонце, наче шило, в очі коле.

Безмежний степ, де стільки дивних див, 
Непевним окидаємо ми оком.
Повітря Городзей перехрестив 

620 Над випаленим пустищем широким,
І кожен з нас виразно уявив
Мету цих мандрів. І жвавішим кроком
Ступали ми. А місячно було!
Все йшли та йшли, аж поки розсвіло.

625 Мов звір, що у пічну чигає пору 
І мружиться, як сопце угорі,
Забилися ми в першу-ліпшу нору,
Шукаючи рятунку від жари 
Убивчої. Та ніч давала фору.

630 Початком дня були нам вечори...
Всяк чуйно спить, бо ж оклику чекає:
Що в нас: «Світає!» — тут: — «Вставай,

смеркас!»

У місяця багровий спершу вид,—
Таку ллють червінь ліхтарі пожарні,—
Зійде і озорить він тьмяний світ.
В промінні тонуть видива примарні.
Дірявить сяйна куля небовид,
Немов ядро, відлите у зброярні.
Що більша висота — ясніш пала.
І куля вже не з золота — срібла.

635

640
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В світанні тім степ причаївся тихо. 
Яка тутісила — хто б збагнути міг? 
Яка тут велич... А лютує лихо:
В жароті вигорів, засох моріг... 
Ідеш і чуєш: смерть на тебе диха, 
Все підклада і підклада в свій стіг 
Траву, якої навіть ніч не зросить, 
Не пожаліє. Косить, косить, косить,

А голод припіка. Хто мав — з клунка 
Тяг коржик кукурудзяний чи зерно 
Для діток. Кожне з пас — вже тінь легка, 
Кістки та шкіра — вигляда мізерно... 
Мовчить громада, хоч і говірка,
ГІонуріє, віч з долу не одверне...
Мов бусли запізнілі, в самоті,
То той, то цей, відставши, плівсь в хвості.

А Рох чимчикував сягнистим кроком:
В собі приплив відчув він свіжих сил.
То сяє, то хмурним погляне оком.
Пульсує кров в узлах набряклих жил. 
Малого з задоволенням глибоким 
На плечах ніс — хлопча схилилось вділ,— 
Адже ж дав обітницю, задля раю,
До рідного його донести краю!

Йому хтось кине: — Стань! На себе зваж!.. 
А він: — Що там?.. Несу я без принуки... 
Нічого! Легше, важче... Сирота ж!..
Його дав сам Христос мені у руки!..— 
Гай-гай! Зарадиш лихові хіба ж?.. 
Тряслося тільце від хвороби-муки 
У лихоманці... Хлопчик танув, чах.
Вже як пір’їнка — висох на очах.

Спливали дні і почі напропаще.
В широкій пустці легко заблудить.
Вслід камінь свисне, вилетівши з пращі, 
Або хвостом шакал зашарудить. 
Заплачуть дітки в маячні, болящі...
В лігві гієна жовта не сидить:



Майне, скрадаючись за нами стиха, 
бзо щ е на ЖИВИх, вже як на труїш диха.

Хоч би іскринка зблисла золота, 
Пастуше де заблимало вогнисько,
Пліт затемнів чи жолоб для скота,
І кінь заржав, чи загарчало псисько!.. 

685 Нічого. Пустка. Мертва глухота. 
Пустельне поле. Та зате зміїсько,
Як місяць зійде й опромінить все,
З сичанням голову враз піднесе.

Змовк плач дитячий, бідкання жіноче... 
69Э І в тиші чути: смерть сягне коли,

По головах кістками тарахкоче 
І мізки свердлить. Що пережили,
Чого зазнали, що запало в очі,
Вік не забуду!.. Ми все йшли і йшли.

695 Щось наче підганяло: «Далі! Далі!
Світ рушиться! І кане у проваллі!»

Рвучись скоріш дістатися осель,
Ми в небі різні бачили видіння.
Як сонце сяде до ясних купель 

700 І глянеш на багрове хмаровиння,
По крові ніби плине корабель...
То — наче з дароносиці проміння,
З облатки дивиться на нас Ісус — 
Скупа сльоза ізрідка скапне в ус.

705 А дехто, в настроєвосгі мінорній, 
Очима поблукавши в вишині,
В жазі відкрити душу непоборній,— 
Дарма, чи там хто слухає, чи ні,— 
Угору раптом руки здійме чорні,

710 Обпалені, неначе головні,
І, в каятті шукаючи розради,
В гріхах сповідуючись, ницьма пада.

Жінки, що душу кожна з них несе 
В собі м’яку й легку, як пух пташиний, 

715 Очей не зводять: — Вівці Ясь пасе 
Серед отої млистої хмарини...
— Голівки діток вслали небо все
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Померлих...— Далі знову хтось докине:
— Багнетів ліс вояцтво підійма —.

720 Його навпроти суне тьмуща тьма!

Громада дибала, як очамріла.
До видив гаданих прикутий зір.
Второпав я невдовзі: кепське діло!
Тра рятувать людей! їх тягне в вир!

725 От, думаю, якби щось прогриміло,
Перу її гагахнув би на цілу іпир 
Мепі у поміч, щоб таки почули:
Задля душі про землю ж бо забули!

В Белянах ксьондз, коли ударить дзвін,
730 Молебень править міг самозабутньо 

І навіть рік не зводиться з колін:
Святим зробитися жага могутня!
Та людям вбогих лахманів, свитин 
Послаблення давать душі безпутно!

735 Таким розчулюватися пе слід,
Коли вбирає очі небовид.

Живеш — твердий будь, вмій на смерть стояти, 
Не дай себе зламати без пори!
Грунт під тобою можуть захитати 

740 Оті хорали смутні й кольори...
Адже ж відомо: в рідний край, до хати,
Лежить мій шлях через степи й бори!
Тим труднощів в житті своїм не збуду,
Що в хори ангельські вслухатись буду.

745 Не те кажу? Ісус хай вибача...
А втім, не дуже я й упав в оману:
Господь сам вигнав з раю орача,
Щоб не розбестивсь, мав до плуга шану.
А жайвір?.. Вранці хто пе поміча,

750 Співаючи, подавсь угору з лану 
І зник в блакиті. Бач, куди з літа,
А в небі не сидить — верта в жита!

Змлявів би люд, знав би одно — хилитись,
Як без пуття кудись би душу гнав,

755 Не завжди-бо піднесено молитись,—
Багато інших у житті є справ!
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З землі дав бог нам вийти, з нею зжитись,
А небо нам дано лиш для приправ:
Як вариш їжу — іція ку всиплеш солі...

760 Не так хотів би хтось? Що ж, його воля!..

Я вдячний богу, що гри реместві,
Стискаю молот: звісно, ковалюю.
Стрімке у грудях серце, в голові —
Високі помисли: тебе шаную.

765 Спасибі, що зірки горять живі 
Над кузнею і що юдоль земную 
Не мушу в думці кидать, щоб здобуть 
Даль неба й коло тебе ближче буть!

Кінець рівнині. Почалась хвиляста 
770 Місцевість, простір в крем’яних горбах. 

Ледь випнувшись, забовваніли часто,— 
Розлізлась наче зграя черепах.
Йдемо, у даль вдивляючись імласту. 
Синіють чотки гір. А в їх верхах —

775 Зубці гострющі. Диких скель завали, 
Громадячися, небо закривали.

Спиняємось. На божих дзигарях 
Десь вибило смертельну нам годину. 
Зчорнілі чола зводимо: в очах 

780 Юга вс'їає, мов диму хмарка сплипе, 
Коли священик під кадила змах 
Вечершо править... Гір круті стромипи 
Закрили даль. Між силами двома 
Змагання; мірялася тайкома.

785 Бурчить сердито лгод: — Нам торочили, 
До моря степом зможем дочвалать!
1 от ставай тепер супроти сили,
Якої й дідькові не подолать!
— Ліс!.. Нащо ми пішли й його лишили? 

790 Якусь би й ягідку вдалось зірвать,
Або зело... Він був нам за комору...
— Тепер на чортову дерися гору...

Кос і Бугай похнюплені, сумні.
Вавжон і Лис клянуть дорогу люто.

795 На скелю я дивлюсь, і враз мені
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Сяйнула думка: — Ну ж і шалапутиГ — 
Хитаю головою: — Ну й дурні!
Раз тут земля звелась угору круто,
То далі впадина повинпа буть...

800 А що, як море в ній? Скоріше в путь!

І ми йдемо, йдемо, як напропале.
Йдем цілий день, піт котить, наче град.
Йдем два, три дні, уже й зважаєм мало 
На сон і їжу — кожен руху рад.

803 За спиною сто гір уже лежало.
Вперед тропа тяжка, але й назад 
Не легша. Неба угорі клаптинка.
Остання вже кришилася скоринка.

Рятунку не було. Ведуть стопи 
810 У глуш, що в ній не чуть струмків дзюрчання. 

І розпач огорнув людей тупий.
Скипає лайка знов і сперечання,
Мов піна та, що рве з чанів чопи.
Озлоблення прийшло й глухе бурчання.

815 А далі стихло все. З тії пори 
Були не люди ми, а упирі.

Дитя ослабне — мов мішок з оброком,
Закине дядько на плече й бреде.
Брову насупить над сердитим оком:

820 Вдивляється, прохід у скелях де.
Не ївши, у мовчанні йдуть глибокім.
Жага велика всіх вперед веде.
Душею рвуться, наче до віконця,
У порт, у лапи смерті,— на схід сонця.

825 Тепер вже сумнів і мене хита...
Надія, що раніше пахла квітом,
Пташиною спурхнула й відліта.
Я дибаю, хоч з настроєм прибитим,
Хоч знаю, неприступна висота,

830 Не вдасться вибратись ніяким світом!
Нас заволочить смерті борона —
Погибель тут чекає всіх одна.

Заговорити?.. Ет! Що б це змінило?
Тінь свічки чорної на нас лягла!
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835 Раз по раз тут лопочуть темні крила, 
З-під скелі пугач виш угне з дупла,— 
Кружля, кричить жалобно... Стерпло тіло, 
Як вчув той гук. Зневіра пойняла... 
Неначе птах підстрелений чи сарна,

840 Впав дух в мені. І мовив я: — Все марно!

Днів п’ять ми йшли. Ні діткам, ні жінкам, 
Хоч їм трудніш, полегші не давали... 
Пекло згори, пекло і в ноги нам:
Аж мало не вогнем пашіли скали.

845 Кривавий блиск передававсь очам,
І аж до болю зуби ми стискали.
У нашім розпачі була межа:
Ніхто уже ні на що не зважа.

Селяни витривалі, та зі страху,
850 Що паганя нестерпна духота,

По ночах декотрого бідолаху 
Зривало, й він аж вив — і неспроста,— 
Так пес, як пбвня блимне із-над даху 
Або у хаті хтось помре, хвоста 

855 Під себе підгорнувши, тужно виє,
Та ще й при цьому витягає шию.

І люд в душі задеревів, затявсь.
Як дехто мучився, не зна громада.
На милосердя вже й не оглядавсь:

850 Іде, то йде, а нада, що ж, то й пада.
А що від голоду вже настраждавсь!
Ані стеблиночки зірвать нема де.
І жодна скарга не зірветься з губ!..
І от зваливсь додолу перший труп.

855 Світало... Від учора Рох Затрата 
Позаду п’явсь на нагір’я круте. 
Голівонька здригалась у хлоп’яти, 
Волосся тріпотіло золоте.
Малий вмирав... А висхлі рученята 

870 Землі ще не пускалися, проте — 
Тримались шиї... Вже тоді опали,
Як серце в грудях битись перестало...

199



Pox ніс, горіло доки завзяття...
Та от холодний дрож пробіг по спині; 

875 Тим подихом війнуло, що життя 
Останній промінь гасить у людині.
І вій прокинувсь, ніби з забуття,
В недвижне личко глянув сиротині 
І мовив, з лоба втерши зимний піт:

880 — Дитинко, ти важка, як цілий світ!..

Не надивуються подорожани:
Поперед них стрімкої висоти 
Встає стіна урвиста, нездоланна.
Не вибратись, вершка не досягти!

885 Над ним, де синь яскріє осіянна,
Орла гойдливу тінь помітиш ти...
А вище — сонце грізно палахкоче.
Ще вище — смерть... Заплющую я очі...

В граніт задивлений, гурт сіромах 
890 Закам’янів від того споглядання: 

Зачудування й острах ув очах.
На хвилю запада глухе мовчання.
Та, мов пожар, що весь охопить дах,—
Зойк, люта лайка, плач, лементування 

895 Шибає із грудей, з самого диа,
Відлунням котиться, мов грім, луна.

І людська сила, і людське безсилля,
Кощавий голод і в душі живій
Жага — знайти пристанище й привілля,

900 І віра, і розчарування в ній,—
Все рвалося на простір із підпілля 
В навальності невтримній, вихровій.
Не ми — душа в нас ринулась волати: 
Нестерпний біль зірвав усі загати.

905 Що врадиш?.. Головою мур пробить?
Змести скалу, що грізно височіла,
Над нею хмарою перелетіть 
Чи птахом, розпустивши хвіст і крила?
А чи вертать і трупами значйть 

910 Назад свій шлях?.. Придумать щось несила!
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Болючий стогін вирвався з грудей.
Порадить що? Як врятувать людей?..

І Городзей мовчав... Втомивсь добряче, 
Підбивсь. Та й нездужалість теж дійма.

9і5 Якби заговорив, пішло б все наче 
Не так: умів докласти він ума!
Хай голос в нього тихий і тремтячий,
Часом звучала в нім гучна сурма,
Тоді здавалося, ще в свіжій силі 

920 Й ця голова, й кістки ці струхлявілі.

Як наступить — підскакує обруч.
Так дух в мені спружинив наостанку:
— Невже не подолаємо цих круч?
Ходім, хоч би й прийшлося йти до ранку!

925 Стирчить крута гора й сягає туч?
То скель високих обійдім ділянку!
Світ не на засуві!.. Дійдем мети!
Хоч би й до вечора, до ночі йти!

Колодою звалився Рох Затрата 
930 На каменюччя: — Браття-земляки!

Навіщо десь іти нам смерть шукати?
Тут обгриза хай наші маслаки!..
І голод хай нас дожира триклятий!..
Валися, світе!.. Вдарте, блискавки!..

935 До Вронець все одно не дочвалаю...
Нікуди не піду я! Тут сконаю!

Всі слухають. У цього блиск роси 
Ув оці, в того пломеніють щоки.
Кос: — Правду кажеш! — Вторять голоси:

94(> _  Він каже правду!.. Ноги бить нам доки?..— 
І, наче та трава із-під коси,
Додолу валяться... Вже й ні півкроку...
Додолу падають, хто де ступив,
Мов на перевесла ряди снопів.

945 Жінки захлипали. Стара з-над Бугу 
Навколишні стає між молодиць 
І, мов її підкошує недуга,
Враз над а. Хвилька, і простерлась ниць...
За нею інші... Тут одна, там друга...
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950 Зроста могила... Скорбний вираз лиць...
1 голос квилить з кам’яного ложа:
— Над нами, немічними, змилуйсь, боже!..

Дививсь я — помогти нічим не міг!
На блиск надій находить морок темний...

955 Міць, що в собі за багатьох беріг,
В мені ослабла теж: «Твій крок даремний...» 
1 хоч таївсь, що кволість спостеріг,
Вал розпачу скипа в мені буремний...
Якби я й навіть прикусив язик,

960 До неба зринув би смертельний крик:

— ...Спрямуй на нас, о буре, чорну тучу!
По головах вперіщить хай перун!
Співайте, вітровії, бийтесь в кручу!
Копають ями хай для наших трун!

965 Кістки, приманюйте звірюку злючу!
Хай моровиці на літа бурун!
Що ми? Дрантя... Шмаття... Нас мне і тіпа... 
Не буде з нас поживи і для сипа.

...До моря плине хай жалів ріка 
970 І кане в нім, не знана вже нікому!

Всі кваптесь, хто по чужині блука,
До.брами чорної, до свого дому!..
Нехай господня нас жене рука,
Щоб потім назбирать сухого лому...

975 Хіба про наші ймення спом’яне?..
Нас, безпотомних, гибель не мине!

Коли із смертного юрбиська цього 
Зойк, що в пустелі серед скель гримить, 
Долине до небесного порога 

980 Й завважать: люд тут має скін зустріть 
І думкою звертається до бога,—
Затихнуть мусять голоси умить,
І райська музика, і всі вівати,
І ангели повинні заридати!

985 Вже почало смеркать... Вже огорта 
Імла тіснину, суне по камінні.
І голови окрила тінь густа,
Застиглі в гробовім заціпенінні.

202



Зириувпти вгору, ніби слід хреста, 
990 Ген, де шпилі горіли у промінні, 

Між синяви побачив я павіч.
А потім блиск погас, запала ніч.

Марихна, зморена, бліда зі страху,
Із дитинчам над Дудеком стає.

995 Воно, немов горобчик той з-під даху, 
Щебече щось, лепече про своє.
— Чого в дитину очі втупив, Стаху?
Ти хочеш щось сказать?..— І в нього б’є 
Зіницями, піднявши довгі вії.

1000 Вуста засіпались. Вона німіє.

— Не плач, Марисю! — руку простяга.— 
Сядь коло мене ось отут, небого...
Не довго ждати: смерть на нас чига...
Та й духу малувато є у кого...

1005 Сідай!..— На жінку лютість набіга. 
Марися накидається на нього:
— Хіба ти батько?.. Пес!.. Згубить дитя?.. 
Ітиму, поки сил... ради життя!

І, пригортаючи малу дитину,
1010 На лоба чорну хустку натягла.

Здавалось, дув попутний вітер в спину,— 
Квапливим кроком в темінь відійшла. 
Стах розридавсь: розпука в мить єдину 
Для себе вихід у сльозах знайшла...

10,5 Підводиться: — Марисю, я з тобою!..—
На те озвалися в гурті жальбою.

Батьки розчулилися, на своїх 
Дітей поглянувши: позасинали 
Надолі, біля материних ніг.

1020 Отарою біленькою лежали,
На руні чорний хрест значився; їх 
Невдовзі гнать вже па ті луки мали,
Де сонце досвітку не принесе,
Де смерть затихлі череди пасе.

1025 Як в сушу дощ лине й води струмина 
Траву зів ’ялу здатна оживить,
І знов зазеленіє луговина,
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Змогла так жалість душі освіжить. 
Поглянь! Безперий птах, мала крихтина 
Підводить нас на ноги, і за мить 
Рушаєм: вабить нас могутня сила,
Мов великодніх дзвонів сто забило!

Затрата перший встав. Лице страшне. 
Сплакнув і Зьомбі поваливсь на шию:
— Я буть за ката хтів?.. Простіть мене... 
Не виживу вяїє, браття, околію...
Нехай мене обухом хто довбне...
Не витримаю, від жалю завию...
Чи б руки я на себе накладав?
Нехай прикінчить хто, щоб не страждав...

І Лазарі воскресли опочилі...
Рук важкий зрух, повільний здвиг плечей. 
Підводяться обличчя побілілі,
Росинки сліз іще блищать з очей 
І вогники життя, ледь заіскрілі...
На руки матері беруть дітей:
Дарма, що ніч, а далі йти жадали. 
Чоловіків термосять, щоб вставали.

Попереду Марихна, слідом Стах 
Угору дерлися скелястим схилом.
Не видно вже: потонули в хмарках,
Під балдахіном неба потемнілим.
І то не брав її ніякий страх:
Ступала впевнено, з завзяттям смілим! 
Здавалося, її вів ангел там,
Немов Марію, як втекла з дитям.

У

Світало вже, як ми иа сідловини 
Скелястої ступили східний край. 
Обніжжя гір у заростях модрини,
А далі — шир земна. Буяє май.
Сто ручаїв живим сріблом вниз рине. 
Вдивляєшся — аж ген за небокрай 
Широка стрічка у ясні розводи,
Несе ріка до моря бистрі води.
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— Ти ба! — вигукуємо. І луна
В сто голосів наш вигук повторила. 
Полегшено зітхаєм — нутряна 
В нас прокидається снага і сила.
Заграла золотом голубизна,
І ми до річки подалися сміло.
Вже сходить сонце. Йдем назустріч дню — 
У вічі котиться потоп вогню.

Мов ті пташки, що крізь завади всякі 
Злетять нараз, серця в нас піднялись...
І крякнув Лис, Бугай зажив табаки; 
Здавалось, рідні нивки почались,
І взрів ти на межі сокирки, й маки,
Й тополь рядок, посаджений колись. 
Вперед рвемося з радістю такою,
Неначе рідна хата за рікою.

Ніхто не знав, що й після перемін 
За нами суне смерть, відстать не хоче,
В веселім блиску сонячних стежин 
Підсліпувато витріщає очі,
Скрипить суглобами сухих колін,
Узбіччям кам’яним гори гуркоче:
Жорства за нами вслід, немов хтось біг, 
Летить із-під її кістлявих ніг.

Її вчув Городзей. На мене гляне —
В очах знемога і печаль німа:
— Стій, Бальцере... Чогось мені погано... 
За вами встигнуть духу вже нема...—
На очі хмарка напливла туману —
Поймає їх вже ніби вічтга тьма...
Хотів я його втішити: — Та ну-бо...—
І не спромігся: затремтіли губи.

— Спиніться! Гей!..— переднім я звелів. 
Він білий-білий, наче груша в цвіті.
Про себе молиться — не чути слів.
Вітрець куйовдить коси непокриті.
Люд згрудився, притих і занімів...
А Городзей звів очі до блакиті...
Завмер. Здалось, вій злинув догори, 
Піднісся над собою в тій порі.
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А далі й каже: — Мов голубку сиву, 
Віддавна душу на руці ношу:
«Лети, стара! Свою пройшов я ниву.,.» — 
Не раз, не два — віддавна я прошу.
І от крильми забила... Як на диво,

Злітаю наче, в вихорі кружу...
Сіянням ясним сповнюються груди,
І кожна кістка мов із світла буде...

Через морські простори нуртяні 
До хати повертайтеся, додому.
А я вже гейнал вчув у вишині, 
Тихенький, а звучить гучніш од грому. 
Дверей на засув не замкнуть мені — 
Господь мене вже кличе до парому...
По муках — я наситивсь ними вщерть,— 
Тепер одне мене впокоїть — смерть.—

Зітхнув.— Хотів би в рідній вас сторонці 
Звідсіль узріть, як доб’єтесь кінця... 
Творець хай буде вам за оборонця...
Для мене ж затяжка дорога ця...
Пробив мій час...— Стоїть він і від сонця 
Зболілого не відведе лиця.
А сонце стрімко вгору путь верстало. 
Шапки ми познімали. Тихо стало.

— Всі сльози виплакало. Що той плач? 
Дощі? Сікли, мочили без угаву... 
Голодний страдник, босий я блукач... 
Мов пелікан, забарвлений криваво...
По світу кидало мене, як м’яч...—
Обвів він небо, випрямив поставу 
Й додав: — 3 Ясної Гури б’є дзвонар! 
Злинає алілуя аж до хмар!..

І на коліна опустились люди,
Як в воскресіння... Між ясних глибин 
Десь гримнуло... І нам не без облуди 
Привиділось, що то ранковий дзвін...
І ми задихали на повні груди, 
Приплющуючи очі... Ні сльозин,
Ні слів, ні голосу,— з нас просто било 
Зворушення, неслась до неба сила!
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Здригнувся тілом Городзей усім,
Мов лебідь, що вітри зачув зимові.,. 
Лелітки світла блимають по нім,
А воднораз і тіні вечорові.
Зітхнув востаннє... У лиці блідім 
Ще більша блідість—•■■ні краплинки крові... 
І поточивсь рукам людським навстріч — 
Легенько смерть торкнулась його віч.

В западині під скелею крутою 
Кладемо тіло у вертеп сліпий 
І закриваєм каменем-шштою.
— Спокійним сном, господній кмете, спи... 
А в ясну днину із постелі тої
За ангелом направиш ти стопи,
Уставши з гробу, що немов Христовий,
Бо серед бескиддя й для хлопа новий.

Тепер до чорториїв престрімкнх,
Назустріч сонцю, звичні вже до спеки,
Ми спішимо,— рвемось до хвиль морських. 
Так поспішають блудні ті лелеки,
БДоб повернутися до гнізд своїх,
Готові знов долать путі далекі.
У спину нам попутні дмуть вітри...
— Легкого сну тобі серед гори!

VI

На нас вологістю дихнули води.
Здавалося, що ця ріка — наш Буг 
За лагідної літньої погоди,—
Знайомі тихі сплески ловить слух.
Знайомі брижі й повів прохолоди.
По берегах так само квітне лут,
Така ж і барв травневих дивовижа,—
Ріка могутня, бистра, шумна, свіжа.

І ми вже у долині, па луці,
Покраяній веселими струмками.
Жарота. Коники туг стрибунці 
В траві сюрчать дзвінкими голосами.
То тут, то там, як в нас на толоці,
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Пасуться бурі буйволи стадами... 
Хлюскоче, пінить течія крута.
Ріка, мов серп, до моря поверта.

Мов гурт циган рушає з таборища,—
Віз наладнований з верхом припас,— 
З-над скелі скеля пнеться вище й вище, 
Зі сходу і па захід, позад нас.
Потік збіга — чим до долини ближче, 
Тим пінявіш; розсиплеться нараз,— 
Немов крізь решето летять струмини,— 
На бризки, крапель срібляні перлини.

Збігаючи руслом із вишини,
Вода з таким напором ударяє,
Що відокремлюється від стіни 
І полотняну плахту нагадає 
Вибілювану; зір убік зверни:
У райдузі стрімкий потік втопає,
А ми під ним, неначе під шатром.
Нас осипає злотом і сріблом.

Трапляються знов ліплянки тубільпі, 
То тут, то там куриться дим з домка. 
Зайдемо — м’яса принесуть з сушильні 
Чи буйволиного глек молока.
Всі — темношкірі; очі жваві, пильні. 
Обсяде нас громадка гомінка,
Своє питво потягуючи з тикви,— 
Привітні, раді, що зайшли до них ви.

Та люд не міг, хоч з голоду й не млів,
Із себе викресать живої сили.
Незнаний жар людські серця палив, 
Незнаним пломенем жахтіли жили. 
Найвитриваліші з чоловіків —
Лис, Срокач, Бандис — голови хилили. 
Вело одне їх сяєво мети:
Іти і йти, щоб в рідний край прийти.

Пониззя річки розповзлось у багна — 
Аж мало у глибінь не затягло.
Як в нас: по кризі йдеш на святу Ягну. 
Коли з боків розмерзло, розверзло,
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Не пхайся на середину — потягне 
На дно, як не вхопився за весло.
Мов цап, пильнуй, не вскочить щоб до ями, 
Стрибай, як затріщало під ногами.

Стрічались пелікани, журавлі 
Блакитнопері — часто у долинах,
Черву шукаючи, довблись в землі,
І крякви, чаплі,— білизну на спинах 
Мисливець запримітив би вдалі,
Як згорблені стояли по купинах;
У небі соколи — їм втратиш лік;
Рибалочок веселий чувся крик.

Он гай стоїть па теплім баговинні,
Немов вільшииа в нас на мочарах.
Розрісся й стрімко пнеться в небо синє, 
Парке, палюче по погідних днях.
Нема кінця стрілчастій паростині,
А гнеться, як на неї сяде птах.
Без стовбура сік в листя потрапляє,
І волоток гінкий листок вінчає.

А то дивлюсь: ростки ті щось стряса,
Мов лихоманки жовтої тремтіння...
Все блідне раптом, мліє, обвиса,
І молоде, божественне одінпя —
Із зелені — сріблиться і згаса,
Старим дрантям став біля коріння.
Між пурпуру квіток, що ще горять,
Сухі дідівські костури стирчать.

Ми стали, й очі всі повитріщали, 
Пороззявляли з поди ну роти:
Листочки із дерев в гаю злітали 
І ну по зелені кружлять, повзти,
Ніби шалені хвилі захльостали,
Що не здолать їх вплав, не перейти.
Кричу: — Стрибай у воду! — Лист жеруща 
Валила гаєм мурашні тьма-тьмуща.

Зелений щойно гай зчорнів умить —
Мов ураган тут погуляв тепера.
Чарівний грою барв, рясний суцвіть,
У рожі вбраний, у павині пера,
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Обчухраний і неживий стоїть.
Блукає тиша в нім* жахна химера, 
Немов по місту, де пройшла чума,
Всі вимерли — ані душі нема,

Й під ніч в тумані все втопа густому,
Що між домів покровом синім вис,
І тягнуться сліпі страхи у ньому...
А ми ішли за течією вниз.
На березі спинилися твердому 
1 хмизу запалили добрий стіс. 
Заночували. Я ж не спав до ранку: 
Роїлися думки безперестанку.

Ані себе, ні неба той не зна,
Хто не стеріг отак вночі багаття,
Коли зірки ряхтять і осяйна 
В них мріє путь,— веселе те заняття! 
Думки несуть удаль... Ці письмена 
Якби хто прочитати мав поняття!..
Коли людина знаки посклада,
Розкрите слово в душу запада.

Дядьки аж чорні з виду,— втому знати: 
Хто де зваливсь, одразу захропів,
Мов брусся, вирване із рогу хати,
Коли пожар підлогу захопив.
Як будувать з цього?.. З чого почати?.. 
Мезга жива?.. Огонь спалить не вспів?.. 
Живиця ще не піддалася згубі?..
Чи витримає брус в новому зрубі?

Адже, як Городзею вибив час 
І ми старого поховали тіло,
Я про нове життя вже — там, у нас,— 
Подумував. Надія заясніла...
Якщо в лабетах люд наш не зав’яз, 
Назад за океан вертає сміло,—
Жить, як раніше, визиск терплячи?..
Чи ж би в старі він дався обручі?

Щось тріснуло, і він підвівсь на ноги, 
Спасати душу взявсь від німоти.
Терпів — суворість пробудилась в нього, 
Покірний був — запрагнув правоти.
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Узрів для себе зоряну дорогу 
І через глуш прямує до мети...
Проти вуздечки гриву нащетииив — 
Зірвав з завісів двері й з місця двинув!

0  ні! Не випадково це було,
А мабуть-таки, з волі провидіння.
До порахунку, видно, вже дійшло:
Бо ж скільки кривд од світу сотворіння!.. 
Задля рятунку, щоб росло стебло,
1 задля колосу, задля насіння... 
Покладено нас перш під обмоліт, 
Провіяно і кинуто у світ...

Що буде — буде, як би не велося!
В повітрі голосів зринає гук.
Щось ніби задвигтіло,— почалося!
Йде стінами таємний перестук...
Стаю на поміч, боже, раз пришилося: 
Прийми зусилля двох ковальських рук! 
Клянусь я: через будь-яку заваду 
До місця доведу свою громаду!..

Новин на небі сходив молодик,
Як з гір у діл н ас п ри вела дорога.
Ще журавель так не блукав повік 
По болотах. Стежину в рай до бога 
Знайшов би вже пернатий мандрівник 
І впав би десь всевишпьому у ноги! 
...А ми все йшли, і лився піт з лиця,
А тій землі ні краю, ні кінця.

Здавалось нам колись: до Ченстохови 
Далекий світ, не менше тижня йти!
А тут?.. А тут, о матінко Христова, 
Які ж безмірні пройдено світи!
Яка нам тільки не брнніла мова,
Які зірки не мріли з висоти!
Вів шлях нас через різні землі й води. 
І голоду зазнали, і иетоди!

Не так-то легко передать як слід 
Тонів відмінність: не знаходиш слова, 
Яку отут корону має квіт,
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Яка в пташок гра пір’я веселкова. 
Оповідати про далекий світ 
Почнеш, та не родилась твоя мова 
У цих краях, і що в очах сплива,
Як не крути, для неї річ нова.

Щодуху, кваплячись вперед, юрбою 
Ми сунули. Нас гнало завзяття.
Тримались річки, плахти голубої,—
Так в свитку неньці вчепиться дитя.
Барв завірюхи, голосів прибої 
Сприймаєм неуважно, без пуття.
Все те, мов сон, що снивсь уже не раз нам, 
Здавалося далеким, невиразним.

Аж дивно: ані зимну, ні теплу 
Не вивести сердець з заціпеніння...
Крізь сліз заслону, мов крізь темну млу, 
Сприймаєш сопця пломінке проміння:
— Країно мила! Відстань немалу 
Здолаєм ми з твого благовоління.
Відкрий нам брами!.. Вітре, дми, бурхай! 
Неси за море нас, у рідний край!

VII

Уже й кінець нам уявлявся живо —
То блиск, то синь розлогу зір ловив. 
Десь раптом вогник блимне миготливо: 
Шлях далі не пустелею нас вів.
Ріка поширшала, текла ліниво, 
Розходячись на кілька рукавів,
Позаду залишаючи наноси — 
Обмілини, ясні піщані коси.

І хмаровище мев знялось густе — 
Летять на схід, витягуючи шиї. 
Інакший кущ і дерево росте. 
Оброблюване поле зеленіє.
Дорогою, нарешті, ідете!
І в грудях заіскрилися надії,
Набрали сонячної ясноти,
Стражданню мовивши: «Не вічне ти!»
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Із краю в край простерлась, наче море, 
Плантація цукрова — лан тростин.
І вітер борозни кладе. Так оре 
Обліг, в чепіги вп’явшись, селянин,
І пада хвощ, як плуг його підпоре,
І вже, дивись, ріллі чорніє клин,—
До скиби скиба встигла притулиться,
Там, де росли щирець, лопух, мітлиця.

Так в тишу, коли все завмре навкруг, 
Пальчастий лист тріпоче на бадиллі.
На морі так: в безвітря навіть рух —
Від берега до берега йдуть хвилі,
І з краю в край, від пруга і по пруг — 
Голубизна. Й ти відрізнить не в силі 
Води від неба. Блиск у нім зроста — 
Палюче сонце путь сиою верста.

З гір між тростин струмки дзюрчать до яру. 
їх не помітить око нічиє.
Лиш чути шум і тільки видно пару 
Там, де земля захланно воду п’є.
В місцині цій буяє зелень яро 
Та мла туманом срібляним встає.
Над ним стрічками в барвнім переливі 
Уранці висять райдуги грайливі.

Нараз вночі, при миготінні зір,
На східнім, ще імлавім, небокраї 
Сяйнув рожевий блиск, розлився вшир. 
Бува так раннім ранком, як світає.
До річки вітерцем війнуло з гір.
По вистиглих тростин розлогім гаї 
Котився шум тривожний і глухий,
Достогу схожий на морський прибій.

Дивлюся, ніби змійки золотисті 
Услід за вітром поповзли, в’юнкі,
В клубки переплітаючись; вогнисті 
Гущавину поймають язики.
Спахнуло в полум’ї пальчасте листя,
Мов жовті пальці мертвої руки.
Тростини знизу тріскотять, палаюгь,
А зверху іскри, мов хрущі, літають.
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— Пожежа!.. За серпи! Всі, як один! — 
Біжу вперед — таж мати раз родила!
За мною хлопи — не лякав загин:
У груди хлюпнула їм свіжа сила!
А десь закалатав тривожно дзвін.
Уже з півнеба заграва закрила... 
Спішим крізь дим, що хмарою встає...
А дзвін лунає глухо, хрипко б’є...

Ми поділилися на три частили,
Де був ще (Доступ. І стрибком одним 
Під тріск вогню, що пожирав тростини, 
Ковтаючи гіркий, ядучий дим, 
Обсмалюючи руки, ноги, спини, 
Рвемось у бій із ворогом страшним. 
Щоб запобігти дальшому горінню, 
Стинаєм стебла при самім корінню.

Гукаю:— До каналів! До води!
Біжім хутчій!— Всі скочити готові,
Але вогонь вже встиг дійти туди, 
Пересягнути через воду в рові.
Пожар закинув злотні неводи 
На зарості зелені, тростинові,
Як сіть в затон озерний рибаки.
Крізь вічка іскри скачуть, як мальки.

Ми з флангу стримали нальоти наглі 
Пожежі, як би пломінь нас не пік, 
Напівсліпі від диму, папівспраглі.
Піт ручаями по обличчях тік.
Під дзвін, під голоси чиїсь протяглі,
Під вітру шум, вогню тріщання й сик 
Серпами, наче шаблями, рубали,
Й ворожі лави у бою ми клали.

Ніхто б в найбільший ожеред не зміг 
Зібрать страхітливого жнива того.
Нема чим дихать в повівах жарких,
І тліє грунт, нам обпікає ноги.
На лицях блискіт відсвітів сумних. 
Безкрає полум’я вогню живого...
— Стинай стебло! — Рубаєм, аж гуде.
Й тікаєм: по п’ятах пожежа йде.



Вдається дикому в нас кабанові 
Умкнути іноді від гончаків.
І ми умкнули. Спалахи багрові 

1460 Вогню, досягши зрубаних кущів,
Метались, щоб поглинуть жертви нові. 
Вивсь пломінь тисячами язиків,
А біля рову вже й поповз у поле,
Смола, розлившись, так тече по столу.

1465 Вогненне море хвилі підійма,
Сягає неба в лютій хитавиці...
І огортає все, мов ночі тьма,
Густющий дим — аж боязно дивиться.
Як заворожена, стоїть юрма.

1470 Здавалося, бабахкали рушниці,
Тріск чувся: перш відводились курки, 
Гриміли постріли тоді лункі.

Глибока ніч, а не змовкають дзвони.
На бойовищі, там, де блиск серпів 

1475 Пройшов, шугнуло полум’я червоне,— 
Угору вітер віхті підхопив.
Вогонь все вижер — спопеліли гони,
А ще коли він і себе стравив,
Став з тії кузні дим густий валити.

(48° В у В  д И М О М  ТІШ веСь небозвід закритий.

Ми відітхнули, втерши піт. Дотла 
Згоріло вс^. Глядь: через палениіце 
Сипнуло іскрами: вогню мітла 
Летить щодуху — зблиски чимраз ближче,- 

Н85 м ов з топки пирскає, із-під котла. 
Тростини де хиталися живі ще,
Із смолоскипом у руці в той бік 
Біг під покровом диму чоловік.

1490
Біг, то ставав, а то непевним кроком 
Ішов, і слідом іскор сніп сія.
Коли перед моїм майвув він оком,
Не зміг утриматися, крикнув я,—
Рись напада таким раптовим скоком:
— Палііі!.. Ловіть! Тримайте палія! —

1495 Не кінчив... Постріл з кручі... На те гасло 
Людина, іскри, смолоскип — все згасло.
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Підбіг я. Роздивляюся довкіл.
Негр. Голий. Весь в кривавих басаманах. 
Мов бруква, в нього голова — навпіл.
Вгруз в попіл між недогарків тростяних. 
Ой світе, світе!.. Чий же це був стріл? 
Думками плутаюсь в здогадках тьмяних, 
Адже стрільця того не спостеріг.
Так лиш Петро Загайний вцілить міг!

Вправляїбчись у браконьєрстві змалу,
І шріт моделі власної він ллє.
— Палить нам порох марно не пристало! — 
І втроє більше дробу додає.
Його по цім вся Мишенецька знала.
Впав звір від пострілу? Брав як своє! 
«Значить!» — відразу впізнавали з дір ви: 
Не те іцо там уб’є — ущент розірве!

До того ж і рушпицю добру мав,
Заховану колись в дупло, по шведу.
Не іржавіла — час її не брав:
У дуло бджоли наносили меду.
Загайний жартома якось сказав,
Як в оленя, що гулькнув попереду,
Пальнув і роги долі вже лягли:
— Татарське око!.. Бджоли помогли!

Отож як нас комісія ділила 
(Кульгав він саме, ледве ноги ніс 
І на плантацію потрапив), сила 
Тим убула, хто мав іти у ліс.
Щоправда, Жук ціляв і влучно била
Його берданка, та не дуже ліз
Він із одстрілом: не кохавсь на цьому,
Як той, що полювать звик на чужому.

Я, труп угледівши, згадав Петра,
І все постало в пам’яті негайно.
Аж чую, хтось сопе. Дух запира:
Б ’є в ніс бакун — міцнющий, не звичайний. 
Я зирк: вусапь стоїть. Чи не мара?.. 
Свят-свят!.. О диво дивне — сам Загайний!..
— Петро?! — О Бальцере!— і він гука,
На шию кидається і стиска.
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Як, звідки і куди — давай питати...
— Я з пострілу одразу упізнав! —
А той:— Поставлено мене на чати 
Он на валу... Сам наразивсь, підпав,
Дурний, під кулю... Звідки міг я знати?
...З фаценди... Наш... Я навмання стріляв... 
До того ж темно,.. За киї він мстився...
І от — загинув... Із життям простився!..

А як же Сверч, Влодарчики, Дуда 
І Чвіронь?..— Є, чого ж...— Підходять люди. 
Цей вже багра, а той ноша кида...
І дивляться, явилось ніби чудо...
Юрмляться. Всяк кричить, щось повіда, 
Розпитує, перехрестивши груди... 
Розхвилювало люд спіткання то —
Говорять всі, не слухає ніхто.

Хто засміявсь, а хто сплакнув з утіхи,
Що дивних зустрічей не омине.
Загайний вус поскубує і чмиха,
Тоді з щоки скупу сльозу змахне,
Нагнеться, сикне, жалісно задиха,
Зубами спересердя скриготне,
Затисне кулаки, зітхне глибоко:
— Хай тобі всячина!.. Татарське око!

— Що з вами?..— Коли бачу —- він кульга. 
Все ус поскубує, мовчить, ні звуку.
— Що трапилось?— питаю.— Таж нота...
З ногами тут для наших справжня мука. 
День в чоботах. Біда підстеріга:
Хто босий, може вжалити гадюка!..
Походиш день, а чобіт геть розмок...
Стягнеш — зіпріла шкіра до кісток...

Оізва! Погане діло! Й ии рішили 
Триматись купи, як уже зійшлись.
А що боргів якихось не сплатили,
Відробим разом. Та і  підем. Товктись 
Тубільцю звично тут, а нам немиле 
Було б життя, якби тут зостались!
Та завтра маємо, ще перед світом,
До кофе стать всім людом посполитим.

217



1580

1585

1590

1595

1600

1605

1610

1615 ,

Опухлих Лазарів тут цілий стиск...
Не упізнать колишнього народу:
Обличчя жовті і бліді як віск,—
Хвороба й голод нищать людську вроду!
Та от сяйнув в очах веселий блиск —
Про поворот ідеться ж!-— мов зі сходу 
Світанок запалав у них ясний...
І росять сльози паростки надій.

Ніякої вже не було і мови,
Що нас болить тут, що нас принагля...
На луки отчі, в затишні діброви,
На смужку поля, де м’яка рілля,
Де в хаті рідній чути рідне слово,
Тяглися наші душі звідсіля,—
Так вабить ластівок до гнізд, під стріху... 
Це нас кріпило. В цім вбачали втіху.

Не ладилась робота — марна гра:
Ніхто за негром встигнуть не здолає.
Він спритно пальцями перебира,
Працює так, немов на дудці грає.
І на очах зерна росте гора.
Ми злущим ягоду, він дві встигає.
І вже до вечора — як не хитри —
Він мірок шість збере, а ми — дві-три.

Тут гав не ловлять. Спритні перші пхались 
До казана, до ложок, до мисок.
Нам мало що, голодним, зоставалось,
І ми терпіли: не поїв — мовчок.
Цим деякі й не дуже вдовольнились:
На наших стали зазіхать дівок. 
Підморгують до них і щирять зуби.
Один по-польськи вмів сказать: «Дай губи!»

На залицяння — наші кози в сміх,
Нам не до сміху: не прощаєм цього.
У грудях лють гуде-шумить, як міх.
І даємось взнаки! Ішлось до того —
Раніш або пізніш упасти в гріх 
Вже мали; та було б то проти бога,
Якби якимсь нахабам ми дали,
Щоб верх вони над нами узяли!
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Бува, збираючися, хмара висне,
Щоб з вітром рушить; долу принада 
Нестерпна духота, повітря тисне,
Хвиль хлюпотню уговтує вода.
Десь загримить, десь в небі темнім бяисне, 
Замекає тривожно череда,
Десь пилу зірвуться стовписька бурі...
Було із нами так: чекали бурі.

Дитя уклавши,— це смерком було,— 
Марихна збігла вниз попрать білизну. 
Долинув крик. Мене аж затрясло!
Я схоплююсь, лечу на поміч, звісно.
Там троє волоцюг її тягло!
На березі ж ані душі, бо пізно.
Я двох із них хапаю навмання,
А Дудек третього наздогапя.

Блудько збагнув: програє! Цю ж хвилину 
Пригнувсь, наставив лоба, як баран, 
Ударив і звалив, мов деревину,
На землю Дудека,— взяв на таран!
Хлоп застогнав... Той хлопа під коліна,— 
Цей аж заслинив...— Не здавайсь у браи! 
Держися, брате! Захищайсь!— волаю.
А сам обидві голови тримаю.

А потім ними я як крутону —
Костя, здалося, затріщало грубе,
Вп’ялися щелепи одна в одну —
В гвалтівників заскреготали зуби. 
Пожбурив — міць напружив нутряпу — 
Попадали... їм не минути згуби!
В обох зім’яте тіло обвлса...
У каламутнім зорі свіг згаса...

До Стаха — той зомлів... А тут підмога 
Із вереском і криком нос-піша...
Удари сиплються... Бере тривога:
Чи ж зможу я стільком дать відкогаа? 
Коли угледів: куриться дорога! 
Затріпотіла в радощах душа...
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Одразу нашого впізнав я брата!
Вів земляків на поміч Рох Затрата!

А я вже встиг того за чуб згребти,
Що Дудека притис, зваливши долу.
— Сюди!— кричу.— До мене! Бий! Гати! — 
Підскочив Рох Затрата, і довкола
Блиск із очей сяйнув, і два гурти,—
Такого з нами не було ніколи,-^ 
Зчепившись, покотилися клубком.
Всяк штурхає, куса, б’є кулаком.

Ніяк не добереш в тій веремії,
Хто мне кого: в одно переплелись 
І руки, й ноги, тулуби, і шиї,—
Одним кипінням всі перейнялись.
Клубок змією витягсь; я ж як вгрію 
По ній — з одної дві вже нростяглись 
І заметалися иоміж кущами —
Дві голови з довжезними хвостами.

В хвостах не те завзяття — певен люз.
А в головах — немає битві впину:
Кос, Бандис, Срокач — всяк у гущу груз,
Не випускав Журава з рук дубину.
І череп людський лускав, як гарбуз,
І гасли очі; та ні на крупину 
Не поступавсь ніхто. Майне, бува,
То темна, а то світла голова...

— Лупи! Трощи!— Тим часом із фільварку 
Нова лавина супе в повен зріст.
І знов докупи рветься карк до карку, 
З’єднались тулуби, погрубшав хвіст.
Між кілець змія, що звивався шпарко, 
Шипіння люте чулося і свист,
І я царка упізнаю одразу,
Хоч бачить не доводилось ні разу.

Підбурює! Мармизу ситу звів 
І випнувся, надувсь гоноровито.
Драбантів двоє тупцяло з боків,
Білками баньок водячи сердито.

Ось я тебе!..— вже мірюсь до стрибків,—
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Плац вільний був, галявина відкрита,— 
Мене за руку хвать хтось, як на злість.
Та так, що, думав, поламає кість.

— Я, пане Бальцере,— це був Затрата,— 
Легенько впораюся з ним і сам! — 
Підбочивсь, перше ніж атакувати, 
Насупивсь — брів позначивсь гострий злам;
— Триклятий гицель... Псам тебе лизати!.. 
На поле бою! Я тобі задам!..—
І після слів цих у долоню плюнув 
І з лютим гиком на царка посунув.

А той,— кулачному двобою буть,— 
Відкинув дротика. Вражав довір’ям!
Слуг відіпхнув і, всю зібравши лють,
Стриб до Затрати, стрепенувши пір’ям. 
Кому звитягу вдасться тут здобуть?..
Обом затятістю палав зір їм!
Зіткнулися, назустріч біжучи,
І в сторони летять, немов м’ячі.

Беркицьнувсь носом, та схопивсь на рівні 
У хмарі кушпели спригняк царьок,
І знов зчепилися, немов два півні 
За курку, що греблась серед грядок.
Обидва збудоражені і гнівні.
Уп’явшись у чуби, в один клубок 
З’єдналися і крутяться довкола —
На грудях груди, чоло коло чола.

Гукнув я :— Ви на сповіді хіба?
Докіль ото б я щось шептав на вухо?—
А нуга у руках сама сгриба,—
Киплю! Відскочили. Стоять без руху.
Знов кйдаються, той цього згріба,—
Так розбуяла хвиля в хвилю буха. 
Відхекуються. А за мжть якусь,
Ніяк не втримавшись, цей того лусь!

І знов зчепилися в клубок єдиний.
Царьок зі зла зубами скреготить.
А Рох, немов молотник: ціп підкине 
Й спустить,— кулаками взявсь гатить.
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Ударить,— і з царка летять пір’їни,
А вітер підрива — замиготить 
В очах, коли на бійку цю дивиться.
В нас каплуна скубе так молодиця.

Як верб, низенько звислих над ставком,
В воді повторюється колихання,
Так само бійка Роха із царком 
В своїх знаходить відгук, хвилювання...
Хто пада, хто стрясає кулаком,
А хто закам’янів... Шум, гам, гукання...
Ті крик зняли, і наших чути:— Бий!
— Рох верх бере!..— Дубась його смілій!..

Та став він слабнути... Лиха година! 
Спіткнувсь — летіти має сторчака?
Той пальцями вхопився за чуприну, 
Згойднулася подвійна тінь хистка...
Я вражений: дивлюсь па його міпу —
Він ще спроможний з ніг звалить бика!..
І, ніби вибух ставсь,— і я незчувся,— 
Цапиний скок — царьок перевернувся!

Це Рох його хапа й перехиля 
В повітрі, підійнявши над плечима.
Ногами марно той вгорі метля,
Пручається та блискав очима.
Як град сипне, аж задвигтить земля,
Й посів зіб’є,— хтось збудження не втрима 
З царкових слуг, поліно запопав,—
Удар коліна Рохові підтяв.

Глядь, а вони обидва на землі вже,
Мов зрубані у лісі дві сосни.
Рох стис царка, за поперек вхопивши,
А той — душить за карк, як навісний! 
Спостерігаємо ми, занімівши...
Сяйнув ізбоку раптом зблиск ясний...
Дим... Перуна грім — постріл з самопала.
І голова від голови відпала.

Зойк прокотивсь. Людей як підрива — 
Посунула у наступ грізна купа.
Царкова покотилась голова,
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Кров з тулуба фонтаном б’є і хлюпа. 
Здавалося, зметнулась корогва,— 
Здійнято тіло! Тиснуться круг трупа... 
Біжать... І труп вже над людьми зрина... 
Вляглася пострілу гучна луна...

Затрата як не схопиться на ноги!
Він був від смерті вже на волоску, 
Оглушений, та знов затято-строгий.
Ми кинулись в погоню нелегку.
Мчимо... І — стій! Дивлюсь: серед дороги; 
Лежить Загайний. Корчиться в піску... 
Зіпає... Я не бачив більших жахів:
У муках вмер: живіт хтось розпанахав.

Мені аж потемніло ув очах,
Неначе при свічі погаслім згарку. 
Запеклості ж огонь горів, не чах.
Ох, цілого не винести нам карку!
Ті на фільварок ринули впотьмах.
Ж інші з дітьми лишались на фільварку! 
«На порятунок!» — кваплять нас думки. 
Хапать доводилось ножі й дрюки.

VIII

Ми бурею рвемось до частоколу.
Фортеця справжня. Вже й заперто вхід. 
Ізвідти стріли, мов із борті бджоли, 
Летять, дзижчать раз в раз із-над воріт. 
Крик, писк почувсь... Сердиті, як ніколи, 
Грудьми тараним затородь, і вслід 
Стіна з кілків схитнулася, схилилась 
І з нами разом долу повалилась.

Там пекло!.. Плач і лемент потряса...
Рик і шайтанський сміх, виття невпинне. 
Мурмило гострого здійняв списа —
На нім і тільце, й пелюшки дитини. 
Обурення і досі не зтаса:
Як пригадаю, в жар усього вкине.
Марися серед купи... їй не жить!..
Зім’ята і розтерзана лежить...
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Осатаніли ми.— Ісус-Маріє!— 
Нелюдським голосом волає Рох.—
Нехай ніхто живим втекти не мріє! 
Посвітим трупам!..— І до рук обох 
Вхопив кола він, і кого огріє,—
А кіл кружляє грізно, бачить бог,—
Хто б підвернувсь під змахи ці незвичні, 
Той упокоївся б на віки вічні!

Насунула шерега... Рох, ушквар!
Зпов змах за змахом з розпачем великим. 
Траву високу так стина косар,
І ті назад сахнулися із криком.
Один за одним поціляв удар —
Кіл з боку в бік літав із свистом диким.
В Затрати градом ніт з лиця котив,
А той колом в безпам’ятстві гатив...

Б ’ють інші теж. За Рохом ніс Ян Баня 
Окуте ніби держално з граблів.
Підійме, й чується чиєсь волання.
Він не зважав — нікого не жалів...
Як довбане, хтось закричить востаннє,— 
Послаблювать удари не волів.
Рятунку не було, скажу я прямо,
Перед його разючими граблями.

Пригнічений, убитий горем вкрай,—
Він до небоги ставився з любов’ю,— 
Всліпу товче, руба, січе Бугай.
Та не зарадити вже безголов’ю.
І по щоці струмує сліз ручай.
Того, що ранений, спливає кров’ю,
Не бачить... Хлипає... Життю не рад...
Це — мов на поминках розплакавсь кат.

А далі бігли Гнат Юрко, Журава...
Гнат скуб ізнизу, наче той деркач,
Що найбуйніші обсідає трави,—
Когось підчешіть і мерщій ускач,
То зліва б’є по литках, то знов справа.
— Чорти!.. Песиголовці!.. Чи ти бач?..— 
Кричить. По вигуках, що з уст злинали, 
Де Гнат, одразу наші впізнавали.
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Журава, що в Стердині цеховий 
Носити прапор звик, на мить спинився, 
Зірвав капелюх рвучко з голови,
Мов па молебстві був, перехрестився,
А потім в руку плюнув — ти диви:
По черепах лупити заходився!
Ще й чуть уривчасті слова його:
— Бо світ-лу сла-ву і-ме-ні тво-го!

Так мовлячи, враз палку підіймає,
А опускає, як шепне «амінь».
Рятунку від ударів тих немає,
І дикі зойки ринуть в далечійь.
Смерть, наче таїнство, розподіляв 
Між душами... Лусь-лусь!— і в височінь 
Небесну поглядом він зиркне косим, 
Відхекне, а тоді потягне носом.

Як ллє із неба дощ, мов із відра,
Перш блискає — грім потім котить строгий, 
Дубасячи, Секура напира 
І німо прибирає труп з дороги.
Заткнув царевих в шапку два пера — 
Стирчать вони у нього, наче роги.
Похмурі очі, гнівом горячи,
Блищать, як в вовка зіньки уночі.

А далі суне лава посполита —
Курить, мов напирають барани.
З шерегою шерега тісно збита,
Дуби неначебто і тарани.
Хто без кола — куса несамовито 
Зубами! Спробуй тут розборони!
І, як під натиском морського валу,
Усе живе з дороги відступало.

А Дудек, глухо скрикнувши, зваливсь 
На груди бездиханної Марисі,
І сам ні перед ким не поступивсь,
І ні за ким ганятись не піднісся:
Гарячою одразу кров’ю вмивсь,—
Став насторожі, ніби з трупом зрісся. 
Простягнутих не зворухнув він рук. 
Розтоптаний, сконав од тяжких мук.
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Кивнув я Зьомбі й Бандису Петрові —
В самого запал бойовий зроста —
І в пізні вже години вечорові 
На банду нападаємо з хвоста.
Ломакою, червоною від крові,
Рох спереду б’є, стиснувши уста,
А ми звідсіль — у сторони аж бризне,
Мов сир, як прес його чавне залізний.

Біжать. Та послизнувшись, декотрі 
Врізаються у труп, в зім’яті лави... 
Кружало місяця спливло вгорі,
Велике, грізне, димчато-яскраве.
Криваві після бою пустирі...
В огнях обличчя... Місяць сам кривавий... 
На пекло схожі небо і земля...
Гвалт, бійка, розпач люті прибавля.

Від крові й трупних випарів сп’янілі,
Із усіх сил стискаємо коли,
Як грім на голову в одній ми хвилі —
На ферму!.. Все побили, потовкли..,
І — в місто, що лежало за чверть милі.
І далі ладні ми трощить були,
Що під гарячу руку доля кине.
Хай світ провалиться! Нехай все згине!

Рох, мов бугай, як свисне кнут над ним, 
Попереду біжить, сердито глипа.
У нас над головами в’ється дим —
Курить з запаленого смолоскипа.
А ми несемось вихором страшним,
З останніх сил... Хто й зранений, не хлипа, 
На садна не зважа, хоч і болять.
Лиш очі пломенем п’яним горять. 
........................................................... ....  і •

Ми з неграми мчимо наперегони:
Тубільний люд сполоханий вже був.
Ледь вбігли в місто, і пожар червоний 
Вогненним змієм в небо шугонув,
У всіх церквах закалатали дзвони. 
З’юрмились городяни. Й ксьондз прибув:
З юрби із виразом жалю й гіркоти 
Виходить він з хрестом, стає супроти.
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Це начебто на мур ти налетів —
Трісь головою!.. Довелося стати...
І ксьондз спинивсь... Мовчить... Не ронить слів. 
Волів хреста з розп’яттям лиш підняти.
І ніби нас господь перехрестив...
Здалось, що сам Ісус Христос розп’ятий 
До наших німо промовля краян...
Ми — в плач, немов загримкотів орган:

— Хай, Христе-боже, буде твоя воля!..
Не дай загинути на чужині!
Не дай знесилитися серед поля!..—
Упавши, ми поклони б’єм земні.
Шум голосів і дзвін звучить в околі,
Та видива тьмяніють срібляні...
Я обернувся й загукав з нестями,
З сльозами на очах: — Ходім до храму!

В процесії, якій кінець чийє ,
Рушаєм — хрест освітлює дорогу.
Ми ідемо, а дзвін назустріч б’є.
Як до священного дійшли порога,
Літанії година настав.
З молитвою звертаємось до бога.
З душ вихором в небесні йшов світи 
Плач:— Kyrie eleison!1 Захисти!

Уклякнув ксьондз при свічок мерехтінні 
І молитовно очі вгору звів.
А люд лежав долілиць, в безгомінні,
І дух благоговійно затаїв,—
Нещасних Лазарів убогі тіні...
Всяк в упослідженні своїм схилив 
Покірно — це й жіноцтво наше, й хлопи — 
Обличчя в пилюгу, під божі стопи.

Коли серця ми втишили свої,
Ксьондз,— це поляк був молодий, Благога,-— 
Звернувсь до нас: — Бандюги! Гультяї! 
Розбійники! Ви що -г- з ножем в ворота?

1 Госводи, помилуй! (Грецьк.) 
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Із пломенем через чужі краї?!
Такі в вас звичаї — палить, колоти?!
Сім раз попутав дідько вас лихий!
Кайсь кожен! Сповідай свої гріхи!

Що хтось підійде з нас, не дуже ждучи, 
Благота руки широко розвів.
Чоло у темній потопає тучі —
З-під серця — грім, удари перунів.
І сльози бризнули гіркі, пекучі,
Сліз блиск з очей тепер один яснів: 
Погасли спалахи докору й гніву 
Під цю сріблясту і навальну зливу.

Зборовши напад слабості в собі,
Він ревними словами промовляє:
— Село моє! Відкритись дай тобі!
Дай висповідать душу, рідний краю,
Що пустирями піль лежиш в журбі...
На тебе, земле польська, уповаю!.. 
Перед тобою, мріє ти моя,
Сповідуюсь, як перед ббгом, я!

Сповідуюсь перед тобою, плоте:
Звалив тебе я перш, ніж дуть вітрам...
І перед стріхою з соломи-злота:
Гніздо залишив рідне — стид і ерам!..
Й перед могилами батьків... Скорбота 
Бере: не там лежать моїм кісткам...
Псу накажи — не рушить від порога...
Я ж край свій кинув: звабила дорога!..

Не шанував, хоч шанувать я мав, 
Продав, як Юда за срібняк, за мито...
Я не боровсь за тебе, а дрімав,
А ти ж розп’ята, до хреста прибита...
Не вболівав, ще й клятву я зламав,
І зрадив хату, липами закриту...
Мене, як мати, берегла вона.
Я зрадив... В цім... у цім моя вина!..

228



2005

І кулаком ударив себе в груди.
І -молотом б’є в груди сотня рук.
І до долівки припадають люди 
З жалю, розпуки й невимовних мук.
І стогін голосний лунає всюди,
У кожнім закутку той чути згук...
Так нам і світ засвів, замріла днина 
Під шепіт:— В цім... у цім моя провина!



У п о р т у

V

Вітання  з марем.— Н а ярмарку.— В Бурняків.— Біля вогню.— Се- 
курі повертається мова .— Прощання.— В порту .— В Опачевій корч- 
мі.— Забуда .— Яськів лист.— У доках.— Казання ксьондза Бла- 
готи .— «Ім акулята».— Смерть Забуди .— Магер і Ж дж ара .— Про 
Салюсю.— Імла .— Смерть м азура в дорозі.— Вуглярі.— Пісня про 

Л азаря .— Здобуття трибуни.

І

Порт — місто ціле. Вранці крізь туман,—
В ніч нам під храмом довелось тулиться,— 
Вод голубіє перед нами лан,
Де кораблі стоять, мов ті копиці.

5 Ріллею розпростерся океан,
І гребінь хвилі скибою сріблиться.
Лан тягнеться — хто знає звідкіля —*
І навпіл світ широкий розділя.

Як подорожній верств пройде без ліку,
10 А остробрамська вежа постає,

Що вабила здорового й каліку,
На радощах чолом він низько б’є:
Дійшов, куди запраглось чоловіку!
Так і громада наша вся стає 

15 Навколішки, лицем до океану:
— Добридень, шляху! Ти такий жаданий!

...О море! Ти крізь далину пустель 
Зовеш, а сум нас тільки й знає жерти.
І тягне наші душі в карусель 

20 Нестерпних мук, як тіло геть роздерте.
Ти кличеш повертати до осель,
Кістки донести і вже там померти,
Як тиха смерть в спокої зір сумних,
Що бліднуть в небі, ступить на поріг!
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...О море! Відстанню ти нас страшило: 
Тут — блукачі, там — їхній дім і рід. 
Тепер ти за крило нам ясно-біле 
Із Заходу до Сходу. Вже як слід,
Убогий люд, твої пізпав я сили
Від пер до жил,— пізнав твій верх і спід.
Тонули діти в вирі глибоченнім,
Як місяць у затоні хмар зеленім.

...Добридень, арко срібляна воріт, 
Відкритих, щоб вертали ми додому, 
Вхопившися за порятунку пліт,
Знов ожили, мов пні в гаю старому.
Нас туга гнала в трудний перехід. 
Загинуть довелося не одному,
Перш ніж сюди шляхи нас привели. 
Добридень, моря синього вали!

...Шуміть! Я слухати не перестану,
Та тільки б геть полинуть на судні!
Я — Лазар, бо ношу болючу рану 
Від маківки до босої ступні...
На землю добру і обітовану 
Я йшов, та що дала вона мені? 
Страждати далі вже нема терпіння.
Не буду запускати тут коріння!

...За родом я занять — ратай, рільник, 
Та з нив інакших, не з-під цього неба.
До цвіту липи і до бджіл я звик,
Мені верби й берези шуму треба.
Чужих небес я не шукав повік,
Де б можна було жебрать хліб для себе. 
У світ не рвавсь, що в безвісті лежить. 
ІДо світ? Волію в рідній краї жить!

...Додому рвуся! Хай напнутий парус 
Несе тудіїч де рідна сторона!
Бо люд-орач я, та без плуга зараз,
Я — люд-коваль, без кузні, без горна... 
Як в снах сирітки неня, стріхи зарию.
До болю милий, в згадці вирина...
На крилах чотирьох, не знавши втоми, 
Мчи вихором мене!.. Я рвусь додому!



65 Ми подались до міста, що ріку —
Шлях тягся понад нею — осідлало.
Вона розгонистість свою стрімку 
Не втишила, сріблом між скель бурхала. 
Простерла крила — течію прудку 

70 У рукави обидва направляла,
А потім, острівець узявши в бран, 
Б ’ючись, грудьми врізалась в океан.

Тут і загнуздано її. Мостище 
З залізом грат — привіллю вже каюк —

75 3 обох боків бере її у кліщі.
Вона ж зо зла закушує мундштук, 
Попруги торга — не збагне, навіщо 
На неї вершник сів, прибрав до рук.
Мов огир, чвалом мчить на перепони.

80 Плюється піною в опор колони.

Із подиву очей не відведеш:
Низькі й високі купчаться будови — 
Змагання мурів і стрілчастих веж 
Вздовж берега, що схожий до підкови.

85 Ті — при землі, а ці — не знають меж: 
Дірявлять небо. Тануть мли покрови,
А з димарів угору дим димить,
Там, мавши сало, закоптив би вмить!

Погода — як у нас бува на Яна,—
90 Спокійна. Ранок свіжий. Між хмарок 

Сіяли блідо, блискотіли тьмяно 
Останні з найяскравіших зірок.
На нескінченних водах океану 
Погойдувався суден ланцюжок.

95 Мов вівці, що заждалися годівлі,
Спішать хвильки до пристані з ночівлі.

У місті ярмарок. І люду скрізь,
Як мурашні. Нурти шумлять скипілі. 
В тісняві опинився — бережись,

100 Щоб ребра й голова лишились цілії 
Ті — у волових шкурах, ці вдяглись 
В саєт, а в іншого на голім тілі
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Татуювання — на ногах, руках,
Немов на великодніх писанках.

105 Гам. Тиче хтось товар. Влещає.
Штурхає, силує, не дасть пройти,—
Людина тільки очі вирячає...
На все йдуть, щоб свойого досягти!
На дурня хто натрапить, вижимає,

110 Мов губку. Шелягом останнім ти 
Поступишся перед неситим круком,
Хоч відбивайся кулаком чи дрюком!

— Тримайсь,-—гукнув я,—купи! Стань у клин!— 
Люд з ’єднує водно до лави лаву.

115 Я — спереду, за мною Рох, Марціц.
Пруть, мов бики, без спочиву й уґаву.
Упав з підбитим оком не один,
І не одного звалено роззяву.
Лотки переверталися в юрбі,

120 Як шлях тут прокладали ми собі.

А йшли таки під доброю зорею!
Праворуч — плац. Туди нас зір привів,
Мов ту плотву, що масою всією 
Побуне — вже б ніхто не зупипйв.

125 Не на людей — громадою своєю 
Скидались ми на стадо дикунів,
Брудні, в лахмітті, вигляду страшного.
Хтось гаркнув:— Стійте, в гаспида лихого!

Від крику того я опам’ятавсь:
130 Мов меду в серце капнув хто неждано.

Народу тут чималий гурт зібравсь...
За лацкан торгне хтось і тепло гляне:
Мазур! Статурою він виділявсь:
Товстий бичачий карк, волосся льняне.

135 Звів кулачиська до очей моїх...
Гукнув я: — Брате! Щастя дай вам біг!

Звідкіль він, хто він, в нього не питавшіг, 
Колодою на шиї я повис.
І інші — теж, як то буває завше,

140 В тлум кинулись, зворушені до сліз.
Щоб слухав хто, не дуже-то чекавши,
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Всяк слово власне в людський гомін ніс.
Не так радієш кревному, буває,
Як землякові у чужому краї!

145 О боже! Збились в гурт мандрівники,
Душа зворушена, кипить окропом!
Летять додолу зірвані шапки!
І обійнявсь на радощах хлоп з хдоиом!
З очей в сльозах яріє нломінкий 

150 Вогонь; хутчій, мабуть, заткнув би чопом 
Ти джерело, що з-нід воріння б’є,
Аніж оце щемке чуття своє!

То річ велика — мати спільну душу! 
Прищеплює її нам з роду в рід 

155 Вітчизна, що, мов яблуня чи груша, 
Людині однаковий родить ндід,
Мов ліпить хто його... Земляче-друже!
Ще й хлібом не діливсь в годину бід 
З тобою, а лишень тебе побачу, 

іб° р адію їа  водночас і плачу.

В кістках відізветься мій рідний край, 
Прабатьківська земля, крізь мрій гонитви... 
Здеруть хай шкіру з тебе — не зважай: 
Одна душа в нас і одні молитви!

165 Хто пас розірве?.. Зазирни у гай:
Сокира зблиснула гостріш од бритви, 
Підтяла корінь, та в маю, дивись,
Зелене пагіння знов пнеться ввись.

Чотирикутником вози стояли —
170 Піввасажки, напівдрабиняки.

Шкапини з рептухів овес жували.
В соломі кури, підсвинки, качки...
Люд самовпевнений тут... Хлопи мали 
На плечах лейбики. В жінок — хустки.

175 Гра барв, що їх і відрізнити годі.
І тьма людей. Підвода при підводі.

Всі гелготять, ніхто тут не мовчить. 
Напровесні так — ніби ж було й сухо — 
Струмочків раптом сотня задзюрчить.

180 Говорить кожне, а ніхто не слуха.
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Хіба що як потягне відпочить,
То поруч хтось вже й не кричить до вуха,— 
Замовкне, утираючи лице,—
Тоді похопиш там яке слівце.

185 Не угава гутірка гомінлива.
Бугай і Марцін Кое з обох боків 
Перемовляються запально й живо 
Під схвальні оплески іі кивки голів.
Росте у люду сила чарівлива.

190 Лист до листка кладеться жаром слів 
На місце те, де залишились близки 
Від щеплень до чужинської вітчизни.

Тепер, коли вже з наростом чужим 
Покінчєно — з чухрали,— в спогаданні 

195 Жаль болем озивається тяжким;
Земля ж і дім залишені кохані! 
Прохопиться словечком хто одним,
І запече тобі в роздертій рані.
І ти в завихренім оцім ключі 

200 Почуєш стогони і душ плачі.

Так склалося — відразу б спостеріг ти,— 
Що випало нам, вбогим мандрівцям,
У кого й хліба у саквах ні крихти,
Нести поживу духові й серцям...

205 Не тільки нас, а й хазяїв самих-то 
Морила згага... Тож і Лазар там 
Росу збирав по краплі, діловито,
Щоб спраглому сухий язик скропити.

А Кос на цебрик вибравсь, що дядьки 
210 За мірку мають для оброку й січки, 

Нюшкує, погляд а на клумаки,
На миски із їством, на палянички:
— Від голоду вмирать нам не з руки!.. 
Рятуй, святий патроне!..— Молодички, 

215 Зачувши, що він радо щось би з ’їв, 
Метнулися ту ж хвилю до возів.

Сир, солонини тлустої окрайці, 
Ковбаси різні, хліба буханці,
У бутлях молоко, варені яйця,
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220 М’ясиво смажене,— наїдки ці 
З ’явилися неждано, мов у байці.
І наші як накинуться Їдці —
За вухами лящало любо-мило,—
Щоб у кістках нову відчути силу.

225 Але Журава обіруч притис
Хлібину до грудей, звів погляд в небо:
— Святий наш хлібе! Ти нам радість ніс! 
Немов на сонце, дивимось на тебе! 
Благословен будь!..— І не втримав сліз,

230 Хоч як журу хтів відігнать від себе... 
Йому хліб завжди згадки навіва.
І мовив далі він такі слова:

— Запах ти й нагадав село і хату. 
Війнуло ялівцем і димом свіч.

235 Наввипередки Магда і Ягата
Буханки виробляють — звична річ,
А потім підбирають на лопату 
Й садовлять на кленовий лист у піч.
Ще й на підпалки вишкрібають з діжі,

240 А з печі дух іде пахкий і свіжий!

Без тебе, хлібе, ми усі поспіль 
Не здатні жити, їжо первородна!
Як не запахнеш духом рідних піль,
Не тільки тіло, а й душа голодна!

245 Благословенна суть твоя, хліб-сіль,
Як і рука матусі благородна,
Що ділить тебе...— В камізель сяга, 
Складаний ніж з кишені витяга.

Перехрестивши хліб, добрячу скибу 
250 Відкраює, скорботно плачучи...

Завжди пригадував собі садибу,
За таїнство річ кожну беручи,
Немов на пліт дивився він крізь шибу, 
Коли надворі місячно вночі 

255 І, ніби в сріблі, все блищить, мигоче...
Бо ж сльози навертаються на очі.

Ах, за живу нас душу узяло —
Ми цей ламали хліб, немов облатки...
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Для тих, кого далеко занесло,
260 Ці хвилі не справлятимуть загадки, 

Моє теж серце геть усе збагло. 
Сідаємо кружка серед брущатки 
Й на мить очей не зводимо з їства, 
Розкладеного у рядочки два.

265 І западаб тиша, як в костьолі.
Жують лиш зуби, плямкають роти, 
Язик у русі — меле й нсповолі...
Руці недовго їжу в рот нести.
То сміх, то стогін зрине мимоволі.

270 Та чи ж увагу цим відволікти?
Втішаючись в цитві й наїдку славнім, 
Люд наче із життям вітався давнім.

І згодом, хто уволю попоїв,
Зітхнувши, попускав на боках паска.
І на лиці не сльози вже, а цвів 
Веселий усміх — подивись, будь ласка! 
Кос Марцін відсапнув — живіт набив, 
Напакувався ситно, по зав’язку,
Еж зголоднів — в кишенях ні гроша... 

280 І злагідніла в кожною душа.

275

285

Мов іскри в приску, очі заблищали, 
Потягнеться хтось — захрустять кістки. 
Тепло йшло тілом: їлось напропале! 
Занадто довгий піст дававсь взнаки!
Гам наростав — здавалося, лунали 
В час новосілля голоси лункі,—
Шум, гомін, гук гримів, неначе з кадки. 
Всяк плів, а слухати не мав і гадшг.

— Відразу й відпустить? Е, ні, брати! — 
290 Кричить статечний хлоп.— Ви завітати

До нас повинні!..— Ниви обійти,— 
Озвався другий,— наш ячмінь вусатий, 
Та й на поріг ступить, до нас в хати...
— Ет, заберем, і квити! Що вмовляти? 
Хай перше ніж пускаться в далину,
Під дахом пересплять хоч ніч одну!

295
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Такі слова сприйняв я серцем радо. 
Зирпув до віч — поради жду тії...
А що за старшого вважа громада,
Втер вуса я й від імені її
Кажу: — Невже б тут личила нам звада?
Не дай господь між нас вповзти змії!
Не вічність день. На вітці птах побуде — 
Від цього пір’я в крилах не убуде.

Відкашлявсь. Далі б вів, але взяв ляк, 
Аж стерп я: рик розлігся. Сіна хура 
Стояла край майдану,— драбиняк.
До хури пригортавсь грудьми Секура. 
Обличчя в сіні. Коліньми прикляк 
1 гірко схлипує. Картина хмура!.. 
Сердега розридався, сам не свій,
Ревів, як звір у хащі лісовій.

Почув луги і сіножаті наші,
Надбузькі оболоні в сизій млі, 
Безмежний простір росяної паші 
З солодким духом матері землі...
Почув дзвін кіс... На серце камінь ляже... 
Вхопившися руками за щаблі,
Лицом у сіно вгруз, прижавсь до болю. 
Німий — риданню і сльозам дав волюГ

Хотіли відірвать — я навідріз:
— Нехай натішиться, нехай подиха! 
Полегшає нехай йому від сліз...— 
Змовкає. Схлипує тепер вже стиха. 
Підводить чуба, що звисав униз. 
Здригається плечем, худим, у лиха,
У погляді завіса туману,
Неначе тільки-но збудивсь зі сну.

Цікаві скористалися з нагоди 
Спитати, чом той став таким сумним.
Чи, може, трапились якісь пригоди? 
Зуроч єно його? Чи так що з ним?
І тихий шепіток свої дав сходи: 
Гармидером кінчився голосним.
А я в цей мент візьми і підхопися.
Обняв Секуру і сказав: — Кріпися!



На пужално спираючись, стояв 
Хлоп біля воза. Геть чуприна сива. 
Вслухався в шум, що ріс, то затихав,
Як молоде в підвальних чанах пиво.
Лице у зморшках, мов зборонував 
Його хто, вус короткий.— Це й не диво,— 
Озвався,— як засну, бува, й мені 
Земля батьків привидиться вві сні!

Наробишся, впадеш на землю голу,— 
Хропти б... Тобі ж мов хто намалював 
Село, коло села зелене поле 
І давню хату... Й ти вже упізнав 
Світличку, стіл і лави коло столу...
Садок вишневий, що колись саджав...
Жаб скрекотання й кумкання присниться 
І горобців цвірінькання... Криниця..,

Усе мене штовхало і тягло:
Кошмари переслідують людину!
Ладен нове покинуть я житло,
Вхопить пір’їну білу лебедину 
Й летіть... Де рідної землі село?
Близенько і далеко, як прикину. 
П’ятнадцять літ ми тут, її ж рука 
Трмма на ретязі, не відпуска!

— Давали вже й на месу, а що з того? — 
Забідкалась котрась із молодиць.—
Були у дохтора, той для старого 
Дав ліки. Марно все! Як від границь 
Від’їхав, сни по ночах дивні в нього...
Як в бусла, що з гнізда, із-над драниць, 
Зірвавсь летіть без пари...— В чоловіка 
Душа болить... Що дохтор! Що ті ліки!..

Раніше ми носили сіряки,
А молодь — лейбики з Іновроцлава.
А зараз? Ну й кравці тут! Тупакн!
Як шити це — уявлення в них тьмаве.
Тож мусим натягати; сиенсерки 
Й штани куценькі... Дженджики, їй-право!,. 
Тьху!.. Жінка усього, було, натче —
І плахт, і скатертин, а то ж  іще



Сувоїв полотна, і ти — не голий...
Тепер — купи, бодай той світ пощез!
Забагатіли хлопи, як ніколи,

380 Але багатство те, цей інтерес 
Як в казці: хліба повнії стодоли,
Дукатів — скрині. Й раптом — грім з небес!.. 
П’явсь Бартек в дідича, тяг ніби й густо,
Не встиг отямитись — у жмені пусто!

385 Вже й інші втрутились: — Що й говорить!
Світ крутиться, і ми, його краплини.
Нема чого багато гомоніть:
Не варте це й сухої бадилини!
Вилазьте! Є на возі де сидіть.

390 Час не стоїть на місці, хутко плине.
Нам — з милю...— Нових не вживають мір: 
Рахують відстань на старий манір.

Тим часом Касипому немовлятку 
Дивуються, з ’юрмившися, баби:

395 — Як з ним велося з самого початку?..
— Це скільки вже йому?..— Він не слабий?..
— Щоб не зурочить!..— Звати ж як малятко?
— Чи охрестили? Що?.. Ще в час плавби?
На кораблі? Хай жде його спасення!..

400 В парахвії признають те хрещення?..

Прибулим важко... Гнано не одних...
Єпіскоп із кабоклів сам походить,
Парахвіяльний ксьондз — також із них,
Отож як метрику тобі виводить,

405 А не даси п’ять міль,— є й тут таких 
Чимало нуждарів,— таке згородить,
Що й не збагнеш ніяк: замість «Павла»
У ній стоятиме чомусь «Гавла»!..

А Кася й каже: — Що йому до того?..
410 Не бути крихітці тут ні Гавлом,

Ані Павлом! Нізащо в світі! В нього 
Попереду спітканпя із селом:
До Вульки з ним нас поведе дорога...
Сміється!.. Хто нам був рятівником,

415 Спасатиме і далі при потребі,—
Святий госцодь всевиганій — там, на небі!..
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Зітхнула. І зітханням вторять їй.
Киває хтось або сякає носа.
Корали дзеленькочуть коло ший —
Добряче злуплено за них. Вкруг — коси, 
Хустки єдвабпі, бинд набір рясний,
А посередині красуня боса,
Немов ясна лілея польова:
Хоча і вбога, зваба аж співа!

— Сідать, то вже сідать, подорожани! — 
Гука хтось з молодих.— Всіх просим вас!..
— Чим ми багаті,— гомонять селяни,—
Тим раді...— Хоч борщу сьорбнете в нас!
— Ласкаво просим! — Ногу, ну ж, Буланий! 
Переступи!..— Тож їдьмо! В добрий час!
— Гайда! — Сідайте ж бо! — Коли ми сіли, 
Підводи рушили, заторохтіли.

— Ми всі з одного роду — Бурняки,—
Хоч різні прізвиська... Не без довіри 
Весь рід прибув сюди, мов ті пташки,
Що, збиті вкуиу, вилітають в ірій.
Своє село заклали — Родаки.
Грунт випав гарний нам, скажу я щиро.
Та мова інша тут — візьми збагни!
І ходиш попервах ти як дурний.

Податки гарні теж! Деруть не даром:
Два врожаї збираємо на рік!
Та нас ані шпаркасам, ні камарам 
Не допекти! А хто звернув убік,
В густі ліси, хоч і корчує з жаром,—
Зійшов на пси, геть змарнував свій вік...
Склада з півсотні нас сільську громаду,
І ми собі якось даємо раду.

І здоровань посмоктував цибух.
Він говорив, присівши на розвору.
Крізь куряву, що слалася навкруг,
Смарагдом нашому засяяв зору 
В високих, соковитих травах луг.
Вздовж шляху, між дерев,— двір біля двору.



455 Хати під бляхою. Рясні садки...
— Ну от,— сказав,— і наші Родаки!

Здавалося, весільний повіз мчався:
Веселий клич з уст молоді злина.
Гук перегуком частим повторявся •—

460 Котилася удаль гучна луиа!
Розкудкудакавшись, мов хто погнався,
Тікають кури; мить пройшла одна —
І вже летять... Звільнилася дорога!
Завалували пси коло порога!

465 Так і на фарму я тоді попав.
Зіскакує господар із розвори 
І, хвіртку прочинивши, шапку зняв,
Вклонився низько, просить нас до двору.
Гурт челяді сюди вже поспішав 

470 Із дому й саду, з клупі і обори...
— Заходьте, любі! — обернувсь довкіл.—
Гей, мамо! Пироги і борщ на стіл!

Позлазивши з возів, вітались радо 
Ми з Бурняками; за якусь там мить 

475 3 них двоє — Смолений і Рогач з Града — 
Красуню Касю норовлять відбить.
Фіала й Врони — знає їх громада —
Ведуть Бандйсів, взрів я мимохідь.
Козера Роха вів і вів Марціиа...

480 Приймала нас, гостей, там ціла гміна.

Найбільший гурт в господаря зоставсь,
Що прізвисько поміж своїх мав Сквара.
Бувалий в світі, мало не скидавсь 
На війта. Гарна підібралась пара:

485 Він, схоже, із містянкою побравсь.
Ледь всілися, закружеляла чара.
За щастя вихилили всі до дна —
І ми, й господар, і його жона.

Дивлюсь — пишнота! Все блищить, як склянка. 
490 І плюнуть нікуди, так виграє.

Комори, шафи, на вікні —■ фіранка.
Не каганець — свічник, і лампа є.
Гладесенька підлога, з-під рубанка.
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У дзигарях зозуля час кує.
495 Стільці в оздобах і пухкі постелі —

Сягає подушок гора до стелі.

Хоч де вже побував, ніде сливе 
Такої ще не бачив я світлиці.
Хіба що в брата: в Кракові живе,

500 На Гродській,— там спромігся оселиться.
Він — ксьондз. Бальцєрєьким сам себе зове. 
Живе у брамі — зразу ж при дзвіниці.
Добра — гай-гай! Хоч вір, а хоч не вір... 
Радієш, як таке побачить зір.

505 — Намордувавсь я коло дому цього,—
Сказав господар,— І по тім труду 
Хто хоч би й взолотив мені дорогу,
Під прусса знов нізащо не піду!
Лаидплгондера й ландрата того злого 

510 І чуть не хочу,— несли нам біду...
Польща, ти кажеш? В Польщу таку —

дзуськи...
Щоб я команди слухати мав прусські?

— Господарю! Хай серце не зважа,—
Сказав я,— що не сталась переміна!

515 Рогата шапка і така ж душа
Буть в польського повинна селянина!
Ви тут... Я ж вірю: всьому є межа.
Збере нас рік, весни прийде година!
Пруссак не вічний: зміняться часи!

520 Були ліси, і будуть знов ліси!

В мисках вже парувало, коли в хату 
Влетіли вихором — не увійшли — 
Скварйни діти, шустрі скваренята.
Зі школи повернулись, гам зняли.

525 По парі їх: і хлопці, і дівчата. 
Білесенькі, як зерна омели.
Кричать: — В о т  dja,j>ûe! 1 їсти, m aif2 
Цим словом кожне тільки й промовляє.

1 Добридень, тату! (Л ортуг.)
2 Мамо! (Португ.)
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Із гордості, а може, від стида,
590 Господар кашлянув: — Цієї мови 

їх в школі вчать... Голівка молода 
З умом... Отож і не біда... Кумове,
Нічого не поробиш!..— иовіда.
— А як вас звать? — прийшлось якраз до

слова
635 Спитати.-— Анунцьята! — не мовчать.—

І Карло! Жуко! — в відповідь кричать.

— Тьху! — сплюнув я. Сміятися готовий 
І в той же час не в змозі втримать плач.
Від ції нібито й своєї мови,

540 Але в яку, мов ті боби в калач,
Говірки іншої вплівсь вираз новий...
Що з того, польський хлопе, наш орач,
Що статку доробивсь і дім ясніє,
Як твій дітвак тебе не розуміє?

545 У жодній іншій мові на весь світ 
Нема цього вогню і цього духу...
— Матусю! Брате! — скажеш — скресне лід, 
Гарячий пломінь до небес забуха,
І любо-солодко запахне цвіт!

650 Тож і Христос нас найрадніше слуха.
Сам «Отче наш» шептав, як воскрешав 
Померлих він, як хворих ізціляв.

Були ж і королі, що говорили 
По-гіольськи, трон посівши. А чого ж?..

555 Я знаю! Адже був Болеслав Смілий,
Адже Локетек був, був П’яст також...
Із вежі із Мар’яцької премилий 

Гейнал сурмлять — тебе поймає дрож...
Коли народ співає: «Святий боже!» —

560 Скажіть, чи не по-нашому це, може?

Так думав я. Після борщу того 
Вареники вминав, залиті салом.
Гнів зморшками темнів з чола мого,
Жалем поймало душу небувалим,

565 Жінки, хоча і так було всього,
Знай, накладали у миски навалом.
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Я дожував, втер вуса. Відхиливсь 
ї відсапнув. Знак: досить! Вже наївсь!

Аж поривало говорить! Відомо,
570 Я спершу стримавсь. Та під тягарем 

Обурення все ж випалив старому:
— Господарю! Ніяк не доберем:
Дітей — молоть не будем по-пустому —
Ти за яким хрестив календарем?

575 — За католицьким! — Ясно нам тепера,
Що не за польським!..— Тут Бурняк-Козера

На ганок з Рохом скочив: — Що сидіть?
Ходім у поле... Підете із нами?
— Таж певно! — крикнув Сквара.—

Підождіть! —
680 Ми, встаючи, засовали стільцями,

Ложки покидали, хоча й пахтить 
їство смачне, парує перед нами.
А ті: — Підемо в «росу», потім вниз,
На луг, оглянем свіжий сінокіс!

-85 Ми рушили. Й жіноцтво з діточками...
Приліг Секура — не схотів іти.
Немов його хто висік канчуками,—
Той плач міг нутрощі в нім розтрясти.
Лежить в жару, з червоними щоками,

590 А кида його в дрож... Що повісти,
Коли в нім щось ламалося, скрипіло,
Назовні вирватись чимдуж хотіло.

Юрбою сунемо — ловив на слух 
Я слово «роса», та не знав, що зпачить.

590 Йдем. На околиці веселий рух.
Молодші з Бурняків співають, скачуть:
Один в один — не звалить і обух!
Було приємно юнь цю жваву бачить:
Гайда з косою у руці в танець!

600 Йдемо. Нас вів до «роси» путівець.

Це — ліс. Одначе не такий вже чистий,
Як в нас, де ржаве ложе мох проткав
І стовбур, рівний, ясно-золотистий,
При стовбурі в небесну синь стріляв.
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605 Тут він засмічений, густий, тінистий 
Від різних зіль і розмаїтих трав;
Ніщо угору прямо не проб’ється — 
Гвалтує, душить все, галуззям в'ється.

...О славний лісе наш! Святі бори,
610 Що сонцю виставляєте ви чола!

Краса в вас інша, інші кольори.
Чар ваших не затьмить ніщо й ніколи! 
Не раз, як рум’яніли вечори,
Ішов до вас я, наче до костьола,

615 Й стрімкими стовбурами взятий в бран, 
Вслухавсь в верхівок золотий орган.

Є вічна мудрість в тім, що голос ллється 
З усього на землі — з хащ, верховіть. 
Але найбільша та, мені здається,

620 Котра борами нашими шумить.
До тебе бір гучапням віт озветься — 
Смисл у тих шумах ти зумій вловить...
А як сумління чисте, крізь завісу 
Ти й божий голос вчуєш в шумі лісу!

625 А хлопці з тюканням, мов ті ловці,
Котрі на звіра почали облаву,
Мерщій — у гай; у нас би вже зайці 
Чи білки з-під кутца майнули жваво.
А тут — нічого. Та наприкінці 

630 На гада набрели: яснів яскраво,
Мов писаний. Стовбурчитись почав, 
Плював сердито піною й сичав.

Його притисли патики гіллясті...
За гаєм в сонці просторінь блищить:

635 Чарівно золотіють, як у казці,
Кукурудзи; мов війська стрій стоїть — 
Штик при штику, а каска скрізь при касці, 
Й прикладів жовтих безліч миготять.
Ряд в ряд завмерла коло роти рота...

640 І ми втопаємо у морі злота.

І голоси як грянуть молоді!
Метелик злине, рій пташок зірветься 
Предивної краси — мені тоді
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Снігур чи щиглик пригадавсь, здається. 
645 Бредуть в кущах цих діти, як в воді, 

Лише гойдливий слід за ними в’ється, 
Мов за плавцем, що змахами руки 
В гурті долає глибочінь ріки.

Кукурудзй обвівши поруділі, 
г>5° Господар мовив: — В надрах тут є мідь. 

Руд поклади простерлися на милю.
Шість хлопців наших в Жерасі сидить,
У школі штейгерській. Як будуть в силі 
Вести розробку, кошти доброхіть 

655 Вкладем; мету плекаємо в думках ту — 
Відкрити власноруч, без німців, шахту!

Сказати мушу по секрету вам:
Чимало їх зібралося у місті!
І той, і цей щось увірвав би й сам,—

660 Всяк має інтереси особисті —
Йти в спільники чи в обери десь там. 
Найкраще, як не зна... Дійдуть хай вісті, 
Як шахту побудуємо! Ете ж!
Не дурні ми: свій розум маєм теж! —

565 І з пики б'є пиха і самовтіха:
— А в кого розум, той і при грошах.
Про це нікому ані слова! Тихо!
Приїдуть штейгери, почнуть в полях 
Закладку шахти, заздрому на лихо!

670 Це буде шахта справді наша! Ах!..—
Він розпалршсь, розчервонівсь, надувся, 
Зіинув — аж мало вже не задихнувся.

Я вставив слово: — Помагай вам біг!.. 
Для селянина новиною буде,

675 Що він — під лан орати б мав обліг,— 
Хліб зароблятиме, копавши руди.
Та час новий із блиском зір нових,
Нову й кмітливість мусять мати люди...— 
Гукнув хтось. Я озвавсь: пішла гучпа,

680 Між кияшиння, як в бору, луна.

Тварин якихось стадко — сарни наче,
А може, й ні,— зустрілось на путі.
Від спеки — сонце пряжило добряче! —
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В траву зашилося, в кущі густі. 
ш  Самець, геть чорнити, поблизу лежачи,

Очима блиснув, роги звів круті.
Молодші вже зігнати поспішали,
Дав Сквара знак — одразу ж поставали.

Присіли діти — крізь останній ряд 
690 Високих, буйних стебел кияшиння 

Зорять на скот, немов на дивогляд.
Голівки русі в золоті проміння.
Зійшлось докупи двоє божих стад.
Чистішого, як в них, нема сумління.

695 Так у раю було: приходив звір 
І нюхав, втупивши в Адама зір.

— Хотіли спершу сіяти ми жито,
Та ця земля не хоче хліб родить,—
Заввандів Бурняк-Врона,— отже, квити! —

700 А Калет: — Хжонст кінчать з цим не спішить. 
Він сіє й щось вхитряється й скосити!
— Ба, Хжонст! Без жита він не може жить. 
Хоч в нього й дах під бляхою удома,
Потрібна житня все одно солома.

705 І Сквара каже: — Інший, як на те,
Так заскорузліє й закостеніє,
Що й в новім місці хай гніздо сплете,
Старе втелющувать і пхать воліє.
Йому байдуже, що найбільш росте,

710 Корчує, звалює, що на землі є.
Ріллю примушує він те родить,
За чим ще з літ дитячих звик ходить.

— Що це таке — тлумачить можна всяко!..— 
Урвав і, глянувши на луг, у діл: —

715 Хто тут пасти казав тобі, собако?
Що, може, скажеш, Вітків тут наділ?
Чи ж сам я, щоб тебе вхопив чортяка,
Глядіти маю скот?.. Теши хоч кіл!
Спить... А худоба скрізь, де заманеться,

720 Розгулює, лежить або пасеться!

Нагінка ця розчулює мене...
Хіба ж душа від рідного відвикне?
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Пастух в траві на хвильку задрімне,
І от над ним господар як гарикне!

725 0  хлопе милий! Хай тебе жбурне
Світ за очі,— сільський звичай не зникне! 
Той нову нивку житом засіва,
Цей лайки нашої не забува!

Дай боже, хлопи, щастя вам діждаться!
730 Неважко вашу душу осягти:

Бляшаний дах є — кулики вам сняться, 
Здрімнув пастух — із уст летять чорти... 
Нехай вам щедро ниви врожаяться!
Здоров будь, Калете! Й ти, Вроно, ти!

735 Мовляйте «роси» й «каси» не з журою!
Хай доля вам всього дає з горою!

В оборах побувавши, серед піль,
Веселим поблукавши зелен-лугом,
Назад верстаєм добрих кілька миль.

740 В заграву сонце втонуло півкругом.
І потопало в яснім блиску хвиль.
До пруга йшло й зникало десь за пругом... 
І цілий світ вже, мов свіча, згаса,
Й тьми чорториєм зяють небеса.

745 Худоби рев — вертала саме з паші,—
Крик птаства змовк від цих навальних змін. 
Затихли й запальні розмови наші.
Заблисли, замигтіли між хмарин 
В оманливому темному піддашші 

750 Зірки, мов розсип золотих зернин,
І гасли в сяйві місяця ясному.
Збігала ніч у поспіху страшному.

Зібралися докупи Бурняки —
Хмарисько ціле — її їх гостей громада.

755 Настягували хмизу хлопчаки.
З багаття відсвіт на обличчя пада.
Старенька жінка, щоб погріть кістки, 
Близенько до вогню підсіла радо.
І ми, мов конюхи серед лужка,—

760 Як верби квітнуть,— всілися кружка.
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Якби мені хто кинув із амвона,
Що хлопські свити я й кобеняки, 
Здолавши океана перепону,
Побачу, й орне поле, і хатки,

765 Й чимале стріну поселенців гроно,—
«П’яний!» — сказав би, й стис би кулаки, 
І, плюнувши, вліпив би межи очі:
Нехай безглуздь не меле, не белькоче!..

Та Сквара, що хвалився завсігдн,
770 Закінчив так перервану розмову:

— Сяк-так воюймо проти біди.
Знаряддя всяке маєм...— Йому в мову 
Град-Бурняк вставив: — Вітку, підожди. 
Що тут розводитися про обнову!

775 Пан Бальцер хай про Польщу розповість!
— Так, хочемо почуть із Польщі вість!

Відкашлявсь я: — Про що, о миле браття, 
Розповідать? Вам знана дійсність та, 
Якщо не всиділи у рідній хаті 

780 Й шукати щось родилася мета.
Там кепські справи, мушу вам сказать я! 
Ждать тра, покіль зірниця золота 
Розвіє ніч, що висне над народом!
Кров з потом ллється перед сонця сходом!

785 Один пан — жити важко, а як три,
Тоді і поготів тобі страждати!
Гнітять і стражники, і писарі...
Та хрест найтяжчий мають уніати.
І ксьондз не обвінча, хоч ти помри!..

790 Тому й доводиться в ліси тікати...
А маєш відійти під синь небес —
Без сповіді здихай, немов той пес!

— Здасться,— глухо зауважив Врона,— 
Наказ із Рима є полегшу дать...

795 Від імені Петрового амвона
Про Польщу розпочнуть публікувать,
Що в неї є всевишня охорона...
— Неправда! — Рох скипає.— Нас ховать 
Не стали так би й імена хлопі вські

800 Не вписували б в метрики попівські.
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Не дійде й вітер з Рима... Певна річ,
Я не хотів би ображати бога,
Але хоч ми і зоримо до віч,
До Польщі не близька йому дорога,—

605 Не досяга до неї... Свище бич,
Не помагає їй і віра строга.
Карають нас... А чи ж озветься Рим?
Обіцянки його легкі, як дим!

Почувся стогін доокіл* на груди 
8:0 Опали голови, бо ж узяли

До серця близько хмуре слово люди.
— Таж папи різні,— мовив я ,— були!
Коли один з них правив службу, всюди 
Молебню того відгроми пішли,—

815 На цілий світ, ген, через гори й ріки,
Як люд наш божої просив опіки.

— Була й спливло! Тепер не ті часи...—
Фіала втрутивсь: — Що лихі все вісті! 
Розказуйте, як там шумлять ліси,

820 Коли весняний дощ лопоче в листі.
Як там на весіллях гучать баси...
Розказуйте, як в досвітки росисті 
Земля там пахне й перепел, наш птах, 
«Підь-нідь-підьом!» гукає по житах...

825 І про зайців, що вскач з грядок пустились...— 
Жартує ніби, та не має сил 
Сліз втримать: градом по щоках котились...
Встав від огню, поглянув надовкіл,
Втер сльози. Голову підвів — світились 

830 Зірки, і місяць плив на виднокіл,—
Натяг шапчину й зник в пітьмі до того,
Як хтось із нас заговорив до нього.

Знявсь гамір. Розв’язали язики 
Жінки. Заторохтіли. Зроду-звіку 

835 Відомо-бо: Фіали гдупаки!
Гудуть джмелі і в цього чоловіка...
У Слупах біля Варти, край ріки,
Тримала Магда в пташнику гиндйка,—
Не дасть дитині шляху перейти!

840 Про тс, про се вони давай верзти!..
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Заледве стихло, як стара з-над Бугу 
Розмашисто хреститись почала 
І заморгала: мов із кимсь з-за пругу 
Таємні перемови повела.

845 А далі деренчливо й недолуго,
На висхлі груди пісню затягла... 
Тремтячим голосом вона співає,
А в нас мороз по спині пробігає.

— ...Тягнулись ми до сонця із пітьми,
850 До права, кривду змушені терпіти... 

Шукали сил, що правили б людьми,
Коли серця їх волею зігріто...
Пророків серед себе мали ми...
Попоносив нас корабель по світу...

855 А зараз путь нам ця не в голові... 
Померли ми, хоча з лиця й живі!

...Тягнулись до господнього ми суду: 
Своєю смертю вмерти б, як батьки!
На морі й суші побували — всюду.

860 Нам сам всевишній простеляв стежки. 
Життя шукали — вскочили в облуду: 
Розтерзано нас на дрібні шматки...
Сім шкур з нас дерто, в очах соловіє... 
Померли ми, хоча з лиця й живії!

865 ...Засяй пам з неба, зоре світова,
Засяй нам з неба, місяцю рогатий,
І найтихіші принеси слова 
З-за моря, з рідної землі і хати!
Зоря зоріє — тінь її вкрива...

870 А сходить місяць — чорні на нім шати... 
Не вернешся... Нас ждуть жалі пові. 
Померли ми, хоча з лиця й живі!

Співа. Якесь почулося зітхання.
Хтось погляда — лице встає чиєсь...

875 Повіяв вітер. Іскор блиск, шугання.
То пломінь розгоравсь, то ник увесь.
І зблизька, і здаля гримить волання — 
Над нами, серед нас і збоку десь...
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Та от нарешті тихне все і гасне...
880 Душа лише співа щось невиразне.

Сіріло. Півні славили в селі 
Погідний досвіток, як я збудився.
Вже морок перед пурпуром вдалі 
Збивався клубами й поволі вився 

885 За гори, що втопали в синій млі.
Сон женучи, на ноги я схопився:
Із ночі злодій користа, з дня — пан,
А ранок богом даний для селян!

Знявсь гам. Зчинилась метушня в коморі. 
890 Я вийшов. Спроквола обходжу дім, 

Дивлюсь — пала на сході небо, д ’горі 
Злітає сонце птахом золотим.
Хжонст поблизу, край косогору, оре.
Під зяб готує клин оранням тим.

«95 — боже поможи! — Глядь — постать
хмура,

Мов туча, суне. Впізнаю: Секура!

Рів чи не рів — він не ту к а  доріг.
Рук рвучкий змах, рудіє чуб з-над чола. 
Широким кроком суне з усіх ніг.

900 Лопочуть ПОЛОТНЯНКИ довгі поли.
Хжонста він одпихнув, коли добіг,
Вп’явсь у чепіги й гаркнув на все поле.
— Гей, волики! — до мене долина.
— Гей, волики! — повторює луна.

905 Заговорив! В ім’я отця і сина!..
Я затремтів — напали дрижаки.
Воскрес? Оце так чудо! Ти диви-но...
Над ним же був горбок землі важкий...
— Секуро! — Ні, не чує, бідачина...

910 Писать тра людям про таке книжки,
Як польський селянин, вже й опочилий, 
Гука й до плуга рветься із могили.

Звів голову — слів власних наслуха...
Не вірить, що по довгім німуванні 

915 Окріпнув голос. Знову вибух а 
Стара охота в нім до поганяння:
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— Гей, волиші!..— і гук той не стиха.
Йде хлоп за плугом в золотім сіянні.
Лягає борозна при борозні

920 І никне в сонці, в світлій далині.

Стою як вкопаний, ступить не в силах. 
Зачудувався дивним дивом тим.
По не крутих спускається він схилах,
Плуг закида із рвінням молодим,

925 Ступає легко, мов летить на крилах.
З давно уже нестриженим, рудим 
Волоссям, що палає понад чолом,
Він — мов святий з вогненним ореолом.

Стою, дивлюсь. Побачив він мене.
930 Залишив плуг, воли. Із вуст у нього 

Зірвався крик. Мить — він як стрибоне 
На шию: земляка зустрів свойого!
— Пусти, бо звалиш!..— І, одне в одне, 
Домовились на ранок в путь-дорогу!

935 Махаю шапкою — став люд пливти.
— Заговорив Секура! Йдіть, брати!..

— Секура? — Новину сприймають радо, 
Хоч віру йнять не дуже-то й падкі.
Та от загомоніла вся громада.

940 В долоні з зойком сплескують жінки.
Він надбіга і їм в обійми пада,
Сам збуджений, схвильований такий...
— Добридень, любі!.. Повернуло мову!..— 
Його відпустять, то обіймуть знову.

945 — гра д0СИТЬ| щ е подушиш нам дівчат!
Чудний диваче! — крикнув я на нього.— 
Що мова повернулася, будь рад,
Стань на коліна і подякуй богу! —
І він клякнув, а слідом стало в ряд 

950 Жіноцтво. До небесного чертогу
Вознеслось: — Господи, спаси й направ!..— 
Волання це сніданок перервав.

— Секуро,— радим.— Діло це нескоре...
А може, в Хжонста залишився б ти?

955 Покіль переберемось через море...
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Довгенько доведеться нам пливти 
До суші...— Ні! Мене ніщо не зборе!
Я з вами мушу... Хоч би й в наймити 
Чи в жебраки іти мав... Світ немилий!.,

860 Рушаймо швидше! — Й ми квапливо їли.

Ще ложки ляскотіли по мисках,
Він схопиться, підскочить до порога.
Його іще поймав гнітючий страх,
Так наче світ тікав тепер від нього.

965 Встав Бурняк-Град з тарілкою в руках:
— Як вже так пильно — ось вам, щоб дорога 
Щаслива пролягла...— І він поклав
В тарілку талер. Другий — Сквара дав.

Пройшов між Бурняків і подаяння —
970 Ганьби нема в цім: з братньої ж руки!* —- 

Зібрав. Кидали з власного бажання.
Посипалися злоти й срібняки.
Гай-гай! І навіть діти на останнє 
З кишень повитягали мідяки...

975 Хлопча несе — знать неньчину турботу:
—- Візьміть! Щасливого вам повороту!

Бугай зняв череса, що спорожнів,
Немов гніздо, як виростуть пташата.
— За вашу допомогу,— він повів,—

980 Господь заплатить...— Почали в’язати
Хліб, сир жінки, вкладати до вузлів.
Ладналися в дорогу, А дівчата 
Взялися коло ганку рвать квітки —
Ромен, ясні стокротки, нагідки.

985 Рушаємо. Лунають перегуки.
В них напівжарт, напівжура — те й те:
— Від нас вітайте і поля, і луки...
— Вітайте сосни й віття верб густе...
— Вітайте жайворів — дзвінки стозвукі —

990 Й стеблину всяку, що в полях росте...
— Вітайте отчий край! — зринає слово,
І голоси стихають поступово.
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1000

1003

1010

1015

1020

1025

1030

Один з розбійників, я чув якось,
Хотів пізнать, чим пекло його стріне,
Як вмре; перш ніж подавсь туди, вдалось 
Йому прибрати іншої личини.
Вигавкував з чортів рогатих хтось 
Його ім’я — були, мабуть, причини!
А для тортур кувалися в імлі,
Щоб ложе вслать йому, ножі й шаблі.

Та певен я: він не жахпіші муки 
Побачив, як зійшов в пекельну хлань,
В якій чорти орудують, тварюки,
Від горя того і від тих страждань,
Від упослідженості і розпуки,
Що взриш на пристані — лише поглянь,— 
Тут кров’ю й слізьми море геть затекле!.. 
Ось де страхіття і справдешнє пекло!

Вздовж гирла широчезної ріки 
Отаборились люду вбогі купи.
Коростяві і діти, і жінки...
А в декого все тіло криють струпи...
— Це — Лазарі, страждальці бідаки, 
Зіяючі, напівзогнилі трупи...
Вмирають з голоду і від хвороб...
Пес побоявся страдника цього б!

— Подайте крихту! — кожна постать квола 
До нас вола і руку простяга.
Тнуть слух пискливі голоси довкола,
А хор хрипких горлянок помага.
У свято храмове біля костьола 
Менше старців, ніж тут їх сновига!
Шакал голодний з норовом заядлим 
Не виє так і не скавчить за падлом!

Перебираю в пам’яті, в думках:
Ні, з нашими я тут не зустрічався.
Тут ті були, хто вік по ярмарках 
Лиш гендлював, на закупівлі знався,

Хто тільки й звик блукати по світах,—
Не сіяв і домівки не тримався.
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І хто звідкіль, куди несе кого, 
Ніхто, і навіть бог, не зна того.

1035

1040

1045

1050

1055

1050

1055

Немов полову, збиту вітрюганом, 
їх принесло сюди; юрмиськ людських 
Війнуло — берег вславсь над океаном.
І хмара чайок кинулась морських 
Шукать поживи. Й тут, пад цим-от станом, 
Між гаму і кигикань голосних 
Чуть виск дітей: зсинілі бідолашки 
В воді по пояс ловлять черепашки.

Гриміли музикою тут шинки.
У двері видно скописько гуляще.
У танці кружеляють моряки,
Схмелілі слуги і дівки пропащі.
Шаліє спів, і мед тече п’янкий.
Почнеться бійка — не спинить нізащо!
Крик, сміх і виск, мов колють кабана — 
їй-бо, не краще — із шинків луна.

Причалить корабель, уся залога,
Що до життя горить у ній жага,
На берег зійде. Знать, в шинок дорога 
Веде. Спритніший скрізь побуть встига — 
Посунув від порога до порога.
Музика й пляшка манить, притяга!
Спішить, ліхтар де блима біля входу.
Шлях довгий, а коротка насолода!

Нерідко й постріл, ніби брязк тарель, 
Почується. Тихцем, ніхто й не баче,
Потягнуть труп, жбурнуть між голих скель, 
Де прибережне море вічпо плаче.
Шубовсне тіло... Ніч — хоч в око стрель...
1 — камінь в воду. Не бувало наче.
Під п’яну руч погублена душа 
ГІо ночах стогне — хвиль не залиша.

Йдемо. Аж раптом: — Ой, рятуйте, люди! — 
Дівчисько із-за рогу вибіга.
Дивлюся я: літ із п’ятнадцять буде,
А  мо’, й не буде. Щільно приляга 
Корсетка. Трепетом пойняті груди.
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Питаю: — Хтось на тебе посяга?..
— Татусь продав мене! — вся аж трясеться. 
А слідом зграя гультяїв женеться.

Кричу своїм: — Дорогу заступіть! —
Бо ж необачно згаять хоч хвилинку.
1 навперейми не один біжить 
З молодших; у кулачнім поєдинку 
Зіткнулись, б’ються, що аж пил курить!..
Ми з Бугаєм заскакуєм до шинку:
Так!.. Батько за три крони, на біду,
Продав у кишло доньку молоду.

Ми — до кишень, грішми зашаруділи:
— Бери, Іудо!.. Де таке взялось?..
Йди цмулити! Чорти б тебе вхопили!..
На випивку й закуску маєш ось!..
І в пику лясь я з усієї сили:
Від гніву втриматися не вдалось,—
Дівча візьмем з собою, клятий звіре!..—
А той за гроші й хода до ванькира!

Виходим. Бійка в розпалі. Ну й ну!
Гульвіс, однак, зуміли ми збороти.
Сідницями той сів на мілизну,
Той покотився, мов гарбуз до плоту.
Не видно опочилих в вічнім сну,
Та кулаки попухли від роботи:
Всім, приставав хто, наче рій гедзів,
Синців понабивали і гудзів.

Жінки також стають на перепоні,—
Дівча тряслось, як в клітці пташеня,
Зажурено схилилось на долоні,—
Поправили пошарпане вбрання.
Той батько встиг вже Єву, старшу доню, 
Продать за гріш — купила солдатня.
Тепер і цю спустив годину тому...
Бодай цього не бачити нікому!

Моя ти Полыце! Зганьблено тебе!
І серце лютий жаль стиска кліщами,
І на душі від сорому шкребе.
Я обернувся, бачу — йде за нами
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Той виродок! Не тямлячи себе,
Накинувсь я на нього з кулаками.
Гатив, як молотом, так розходивсь.
Аж нелюд носом у пісок заривсь.

Нарешті відсапнув я і правицю,
Лупив котрою, насухо утер,
Немов стягнув криваву рукавицю: 
Негідник юхою умивсь тепер.
Іще не встиг від гніву я звільниться,
А душу жаль гіркий згризав і жер,
Що аж не зміг я витерпіть такого,— 
Шапчину зпяв, до ніг вклонився богу.

До відхланей небесних погляд кинь — 
Вони бездонні... В зміннім мерехтінні 
Грайливі барви... Сяє, голубінь 
У перах-блискітках — в яснім промінні. 
Спокоєм божим днха височінь 
І душу упокорює людині.
Хоча в мені кипіла хижа лють,
Але вляглася, як верстали путь.

Прискореним ми чимчикуєм кроком.
Гнів декому дававсь іще взнаки.
Затрата он кривавим водить оком,
І Кос іще стискає кулаки...
Над морем супокійним і широким 
У надвечірній заграві пташки 
Закружеляли хмарою. Похмурі 
їх крики — певна то призвістка бурі.

Якось дивлюся — що то? Чи мара?
А чи в очах двоїться? Із порога 
Корчми бундючно Оиач визира,
За ланцюжка узявшись золотого.
— Мої ви...— мимрить втішно й завмира, 
Ледь глипнувши на одіж нашу вбогу.
Я  засміявсь — не втерпів запитать:
— Гей, як живем? В Одесі що чувать?

Бугай круть чересои — ох, і гіроноза! — 
Щоб дзенькнув гріш. Це вплинуло як слід, 
Бо ж Олач злагідній — не дер вже носа,

259



1150

1155

1160

1165

1170

1175

1180

1185

Втяг пиховито випнутий живіт 
І кинувсь обіймати Роха й Коса. 
Вклонився, запросив нас до воріт,
Де вивіска блищала: «Під матросом».
На вивісці ведмідь із новорозом.

Він розповів, що вимер весь шпиталь,
Так що підпасти довелось під слідство.
Що зирив хтось в казан, впадать в печаль? 
Не він вину несе за те шкідництво,—
Є посвідка у нього! Двоє краль,
Що тут шинок відкрили по сусідству,
За мужа його хгіли... Діло йшло,
А все ж в Одесі вигідніш було.

Крізь зуби чвиркав і здвигав плечима —
Зі звички.— Ні, не прагну я цього!
Не хочу знатися з жінками тими:
Пильную інтересу я свого...
Вертати?.. Флот військовий чи ж пливтиме, 
Як ворог потопив в бою його?..
Пускать у нього міни заповзявся...
Проти царя, триклятий, збунтувався...—

І, розжалобившись, додав: — Брати!
Що вам в далеку путь, я співчуваю...
Мені для вас неважко принести —
На хвильку збігаю — із ромом чаю. 
Байдуже, вбогий чи багатий ти,
Всіх, землячки мої, я пригощаю!
Ми з вами на однім судні пливли...
Жаль, що в Одесі разом не були!

Звернувсь до мене: — Магера стрічали?
У писарях він тут. Не дивина:
Листи, прошения пише, мадригали...
А в Жджари без кінця із ним війна.
То розведе їх — менти наставали,—
То знов зіткне рогами сатана...
Котромусь зашморгу б не вберегтися,
Та завжди один з них сидить в хурдизі —

Туди не дотягтись! — Під сволоки 
Лунає сміх, і пара йде зі склянок.
Ми сидимо, ведемо балачки...
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Так і минула ніч. Зайнявся ранок.
І синява проглянула в шибки.
Виходимо ми із корчми на ганок.
Рахунок Опач виставив на всіх —
Окремо за частунок і нічліг.

Щораз яснішає. На небокраї 
Зарожевіли просвіти бліді.
За човном човен плавно пропливає: 
Рибалки день стрічають у труді.
Ранковий вітер стиха повіває 
І котить злегка хвилю по воді.
А простір над спокійним океаном 
То золотим здається, то рум’яним.

Але зірвався вітер. В розграї 
Захлюпотіла хвиля потемніла.
Пригасли хмари золоті краї,
Що проти сонця ясио пломеніла.
Пташки базари завели свої.
Людина й слова кинуть би не вспіла,
Так блиск, що лиш сяйнув у ранню рань, 
Зсірів нараз, втонув в розверзлу хлань.

Загримкотіло десь один раз, вдруге — 
Луною обізвалась далина...
І, мов при скибі скиба із-під плуга,
Вал при валу, бурхаючи, зрипа. 
Змішались тучі, засрібліли струги 
Дощу, і хлюскіт, шум води луна.
Хоч стороною йшла завіса бурі,
День видавсь непривітний і похмурий.

З корчми як вийшли, слідом плівсь худий 
Якийсь подорожанин. Хмурні брови.
Не знати — чи старим, чи молодий: 
Обличчя жовте, брезкле, нездорове. 
Прискорим крок, і він наддасть ходи. 
Хотів удатись наче до розмови.
Відстав я трохи від товаришів,
На мене незнайомець очі звів.

— Хвала творцеві! — в його бік киваю.
—■ Навіки... Гей, та я вже бачив вас 
Біля ріки й в корчмі,-— відповідає,—
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Із вашим товариством водночас...
Мене безцільно доля мне й кидав...
Я здалеку...— І він затнувсь параз.—
Я здалеку... Й не відаю, їй-право,
Куди брести, яку ладнати справу...

Поневіряюся, злидар сумний...—
Гадав я, натяка про допомогу.
— Й ми — злидні...— мовлю.— Боже бороіші 
Не тра нічого!.. Маю на дорогу
До рідної дістатись сторони!..
— То ви чекали нас коло порога?
Ми кілька провели в корчмі годин...— 
Завважую.— Таж певно...— мовить він.—

Казать, що я поляк, було запізно:
Корчмар одне лиш знав — я ппяк...
Який з мене борець тут за вітчизну?
Та й виявить їй честь чи ж зміг би так?
З нагоди всякої хиляю, звісно,
Отруююся хмелем, неборак.
Як подивилася б країна рідна 
На енна, що веде життя негідне?..

Собі самому навіть — не комусь —
Згадати совісно бува, звідкіль я...
Хіба із пляшкою я розлучусь,
Зміто сорочку, як прийде педіля,
Або морським повітрям освіжусь...
Та рідко, дуже рідко така хвиля 
В моїм житті пияцькім настає...
Забуда — знайте — прізвище моє.

Комусь, бува, так прізвище пасує,
Скажу, немов корові тій сідло,
Своє ж заслужено-таки ношу я:
Чи наберусь, щоб в голові гуло,
А чи тверезий, тішусь чи сумую,—
Моє — до місця, щільно прилягло!..
Я все забув. Байдужий я до всього...
Я й сам нічий, нема в мене нікого...—

Замовк... Хотів йому я щось сказать,
Він перебив: душа у нім кипіла!
— На птахів гляньте,— оп вгорі летять,
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Або на ці човни, на ці вітрила...—
Йому ні сліз, що по щоках біжать,
Ні спраглих слів утримати несила.—
У цих і то в житті якийсь є дім,
Про котрий, певно ж, не забути їм!

Як зачорніє тінь десь перед вами 
Бродяги, що колись був молодий,
Мав серце, як і в вас, такеє ж саме,
А зараз заздрить псу, усім чужий:
Бо той відгавкав, постеріг зі псами,
Костя погриз, нічний заробок свій,
І знає, що він пес і має буду,— 
Запам’ятайте: стріли ви Забуду.

Як молодість його пішла навскіс,
Мов жердка, що годиться лиш для плота: 
Під нещасливою зорею зріс 
І замахнувся молотом супроти 
Життя чийогось,— в бійку, бач, поліз,— 
Не зміг утриматись і побороти 
У серці власиому облуди... Хто?
Ви здогадаєтесь: Забуда то!

А потім зникне десь на довгі літа...
В личині іншій він зустрівся б вам 
Ген під Уралом... На краєчку світу... 
Багач! Свій борг оплачує вже сам!
В одежі каторжника... ІІівобритіій,
До ручок тачки прикипілий там... 
Нагайки свист... Він в підземеллі буде,
В копальні олова... То — теж Забуда!

...Якби людину, що між хащ блука,
Ні, не людину,— звіра стріли в лісі,
Який чаїться, і з очей тіка,
Й крізь зарості тайги, що геть сплелися, 
Дереться, а трапляється ріка,—
Шляхи на кедрі в море простяглися,
І втік він — не схопив його ніхто,—
Й з нудьги став пияком... Забуда то!

Ха-ха!.. Забув, забув!..— А я — ні слова. 
І так всо ясно. Нащо говорить?
І він притих, сумну урвавши мову,
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Коли вже висповідавсь мимохідь.
Ділила відстань нас кілометрова 
Від гурту. Мусим до своїх спішить.
Ті вгледіли нас, трохи почекали,
І далі ми вже разом шлях верстали.

Кос і Затрата байдужно, вважай, 
Зирнули на чужого, йдучи ззаду.
Іти бажає з нами? То й нехай!
Нікому він не буде за заваду.
Тутешній, видно, знає добре край, 
Бувалець, може дати слушну раду.
Світ — це не Вулька, де людині вслід 
Поглянуть досить, скочивши на пліт!

Наблизились — ні з ким не привітався, 
Неначе з нами зроду мандрував.
І хоч ніхто до нього не звертався,
— З роботою важкенько,— він сказав.— 
Мруть з голоду. У цьому, брат, біда вся.
А люду збилось — хто б порахував? 
Найбільше ж — усілякої голоти. 
Жебрачить. Бреше ж, що шука роботи.

— Найматися,— тут Бандис гомонить,— 
На довший час якийсь — ми б не хотіли. 
Аби лишень хоч трішки підробить,—
Тра на дорогу. Раді любо-мило
На будь-що. Скруту якось пережить... 
Аби на море! Бо нема вже сили...
Аби хутчій до того корабля! —
Жінки: — Хай Діва нас благословля!

І раптом знов заговорив Забуда:
— Ішлось про те дівча?.. Що ж, не один 
Це випадок... Лучалось тут між люду: 
Отець дочку, чоловіки дружин
Самі ведуть, щоб вдовольнить паскуду,— 
Задля чого?.. Монети вабив дзвін!..
Коли нап’ється набір, заборгує,—
В заставу жінку... Проти? Відлупцює!

Була одна тут із дітьми двома 
Вдова; малята — в п’ятім, шостім літі.
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Від розпачу — цих мук шукать дарма 
Іще де-небудь на широкім світі! —
Як головня, аж чорна вже сама!
Грунт гризла у журі несамовитій 
І нігтями шкребла заломи скель,
Як відпливав із порту корабель.

Нарешті зовсім стихла, присмирніла,—
Сіяла даль морська її очам.
По цілих днях і не пила, й не їла,
І дати нічого було діткам.
Вже не людина — тінь над морем мріла... 
Нове судно відчалить мало там,
Тож продала, себе їй не збороти,
Діток своїх заради повороту.

Один купив у льолі їх, і став 
На березі, і радо шкірив пащу...
А кожен, мимо ідучи, плював 
На ту почвару, жінку непутящу.
Тут — постріл, корабель гудок подав...
— Святі Содоме і Гоморро! Нащо,— 
Бандисиха озвалася в журі,—
Й звідкіль такі беруться матері?..

Дав жінці поділиться він чуттями 
Й повів: — На палубі стоїть вже та...
А діти як заплачуть: «Мамо!.. Мамо!..» 
Вдаряє хвиля, корабель хита,—
Від берега відчалював він саме...
Матрос канат витягує й мота.
Тут крик. Вона на борт си’ялась — о горе! — 
До діток руки простягла — і в море!

Скажу вам,—  він притишив голос с б і р і , 

Обличчям повертаючись до мене,—
Вразливе людське серце... Тож як змій 
У грудях в’ється в вас або гостренне 
Впилось у мозок вістря — біль страшний: 
Вам легшим здасться, знаю достеменно:
Є лік — горілка клята — в нас на се... 
Забудеш неньку рідну: спалить все!

Сплива година у гутірці, смутна,
Розповідає кожен про своє.
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Звиса з небес заслона каламутна.
Дощ, наче із цебра, дзюрками ллє.
Забуда в гавані побачив судна:
— Тягати вугіль з барж робота є 
В порту...— Та пристрасть в людях не холоне, 
Кипить... Готують знамено червоне...

Тягнувсь дорогами робочий люд —
Вугляр, вантажпик. Лави робітничі 
До порту квапились зі всіх усюд.
Змарнілий кожен, чорний па обличчі,
Похмурий і суворий... Грянув тут
Дроб барабанний — всіх на пристань кличе...
А хмари тануть. Вже й не так дощить.
Мія  ̂хмар небесна прозира блакить.

Зчинивсь над морем гамір. Люду купа 
Стоїть стіною. Неподалеку 
На якорі погойдується шлюпа.
Несуть клунки. Зробив хтось нашвидку 
Короткі написи: імення трупа 
Позначене на кожному клунку.
На спродаж речі тих повиставляли,
Що на судні шпитальнім повмирали,—

Один еврей нам розповів про тс...
Фур’є на бочку став і — до торбини.
Здійме манаття й стовписько густе 
Оповістить про попередні ціни.
Уперше, вдруге крик розрізните.
Прогавить не хотів ніхто й хвилини.
Коли утретє крикне він, за мить —
Глядь — у повітрі згорток вже летить.

Купить дешевше б!.. Потяглися руки 
До нього жадібно поверх голів,
Хоч і не знано, від якої муки 
Померли ті, хто шматтям володів.
Сумне видовисько оці канюки!..
Ось витягли якийсь із клумачків.
Печать із сургуча, мов крові пляма.
Фур’є зирнув і вигукнув над нами:

266



1425

1430

1435

1440

14 45

! 150

І 455

изо

— «Ян Груда»! — Тут мене мов хто вколов: 
Когось штовхаю перед себе в спину.
Фур’е тим часом торбу надпоров
І витяг зв’язану вузлом хустину.
В вузлі сторінки списані знайшов 
І згорнуту стареньку сорочину.
— Дам вдвоє більш! — я на ціну озвавсь.
І скарб убогий тон мені діставсь.

Ми відійшли, приваблені писанням...
Лист дряпала слабіюча рука 
Зусиллям, мабуть, вже чи не останнім. 
Війнуло болем з першого ж рядка...
Ти, певно, десь тепер за зір сіянням...
І хоч не зна ніхто із нас, яка 
Доріженька лежить до адресата,
Не повіси того, померлий брате!

Де б ти не був, та суму вистача...
А все ж тобі б, мабуть, не так боліло,
Що сорочина із твого плеча,
Льон,— наше сонечко його білило,—
В руках не у чужого бідача...
Хрест нею пов’яжу я край могили 
Когось із земляків. Слова гіркі 
Твого листа я уміщу в книжки.

Знайдеться батько, і крізь дальні гони 
До нього долетять твої слова.
1 в грудях неньки, мабуть, похолоне,
Як вість до неї дійде гробова:
І де труна, й з якого світить лона,
Шепне їй вітерець, і, ледь жива,
До моря босоніж вона прибуде 
І в шумі хвиль твій голос чути буде.

«...До вас пишу я, дорогі батьки,
Із жахом в серці, з мокрими очима. 
Надій нема вернуться здалеки: 
Безкрає море, пухца несходима, 
Страхітні гори — зір пе осягне — 
Від хати ділять рідної мене.
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...Ледь очі зводжу понад гір верхів’я,
В уяві мріють рідні береги.
На нивці гнеться колос в переджнив’я, 
Пахтять у росах кошені луги... 
Шугнуть би птахом рад за гір відроги, 
Полинуть вітром, та немає змоги.

...В моїх очах стоїть, немов жива, 
Хатина наша, куликами крита,
З коньком кривим. Задуму навіва... 
Зринають запитання без одвіту.
Ніхто і слова не відповіда.
Далекий світ, та ще й довкруг вода.

...Виразно бачу хворостинки тину, 
Колодязь з цямринами, журавель...
І від гіркої туги сохну й гину.
І аж сюди, за тридев’ять земель,
Із нашого садочка коло хати 
Солодкі пахощі доходять м’яти...

...Прибила хворість — голову звести 
Уже не можу я: не маю сили... 
Напевне, доведеться вже піти 
На океанське дно — не до могили.
Тут безліч мре. На купу всіх одну 
Несуть і — в море, не кладуть в труну.

...З багатств — немає цього у вердикті, 
А обіцяли ж нам чужі краї,—
Піску й того не знайдеться три лікті, 
Щоб поховати кісточки мої.
Трясе їх лихоманка... Наді мною 
Не шелесне берізонька весною.

»..Я б описав усі свої жалі 
І чорну смерть, що над душею кряче, 
Як в грудях пломенить, мов у котлі,— 
Шкода матусі, що так ревно плаче:
До мене ось патьоки її сліз 
Аж ген через моря папір доніс.

...О мамо! Спершу мною ти боліла, 
Покіль, нещасний, я прийшов на світ...
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Тепер мене хвороба підкосила,
Ще й з голоду звело мені живіт.
Мов без кубельця птах, б’юсь в безнадії, 
Схоплюсь вночі і, наче пес той, вию.

...Просив писать, яка була зима,
Мені сюди, на чужину, за море.
Ма’ть, там весна, вже й холодів нема,
І тато переліг під засів оре...
Вже, видно, я і не діждусь листа... 
Надходить смерть — в нас згоди не пита.

...Злетів би вгору, мов той голуб сивий 
Чи журавель — зарадив би біді.
Як всохлий кущ ожив би після зливи,— 
На нашім ріднім хлібі і воді,
Та марно: надто вже я недолугий!
Кістки од жару струхліли й од туги...

...Собі тепер вже ради не даси —
Не вдасться повернутися живому...
Але й помру — через густі ліси 
Й морські вали дістануся додому! 
Шкрябнуть вікно, покіль не розсвіта, 
Допоможи, о муко пресвята!

...А зараз, перше ніж склепити очі, 
Вклоняюсь нені й тату до колін...
Як в комині застогне серед ночі,
І іскри в грубці стрельнуть із гіолін,
І рипнуть двері,— вам якби причулось,—
Із чужини душа моя вернулась.

...Вклоняюся зичливим завсігди 
Сусідам, і худобині, і полю,
І грушці на межі, і вам, сади,
Стежини в житі, засіки в стодолі 
І рідного села хатини всі,
Воротам, і мантачці, і косі.

...Хай від світання ген аж до смеркання,*— 
День цілий,— з вежі дзвони б’ють гучні.
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Лишайтеся здорові! На прощання 
Господь благословить хай ваші дні. 
Матуся дорога і отче милий,
Уклін вам із своєї шлю могили».

I I I

До праці в доках стали ми ледь світ.
Тверда рішучість кожним володіє.
Якби прийшлось, ми гризли б і граніт,
Аби промінчик блискотів надії.
Знав люд наш, що таке кривавий піт,
Не раз викручував сорочки тії...
Хотів би стріть я хетопів-трударів,
Чий одяг у роботі б не зотлів!

Народ наш дужий, труднощі поборе, 
Підставить плечі, стиснувши вуста.
Розумний провід би прийшов у пору,
Постала б перед ним ясна мета,
І просторінь заблисла б неозора!
З-під сіряка, що тіло огорта,
Проб’ється дух, мов із заліза кутий,
Його не вдержать кам’яні редути!

Сумним не піддавались ми думкам:
Йшлось про повернення — уже ж не схибим! 
На доках в спеку ми гаруєм там —
Хоч і марнієм, але душу кріпим.
Постановили ми: як тільки нам 
Зі щогли засигналять смолоскипом,
Усяк мішок чи тачку кине хай 
І — на судно: вертаєм в любий край!

Я чув,— вели якраз про це в нас мову,—
Що, хто не має грошей на квитки,
Вписатись мусить той обов’язково 
Ув охоронний батальйон морський,—
Одразу ж під команду стать військову.
В загін повинні йти чоловіки,
Жінки ж — у трюм з малечею дрібного: 
Запахло саме у цей час війною.
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На екіпажі суден мор напав...
А ми чекали того повороту 
На березі, й з нас кожен потерпав.
Спливли м і ж  д о к ів  ц і л і  ріки поту!
Уже й на баржу не один бажав:
Там легше перепосити спекоту,
Та тільки ж не пускали: був заказ.
Щось колотилось потай довкруг нас.

Тоді ми і оглянули все місто:
Під однією назвою їх два.
Горішнє — біле. В ньому гонористо 
То хмарочос, то вежа висява.
Темніє друге — край води, землисто...
Нужда, бруд, лахи — всі його права.
Зв’язок міцний між ними — противага:
Ізнизу — гнів глухий, згори — зневага.

Тут би мені й тераси описать,
Де квіт росте барвистий, розбуялий,
Красунь, що в кріслах вивернуті сплять 
І папільйотки в коси повплітали,
Папуг, що між ясних гірлянд висять.
Несамовито птахи ці горлали 
Людськими голосами — просто жах! —
Як мавпи, дерлися на плаский дах.

Коли сідав сонце за горами,
Сповняють вулиці людські рої 
В строкатих строях. Серед шуму й гаму 
Біжать із паланкіном носії.
У паланкіні виряджена дама —
Парфуми чути здалеку її.
Томливий погляд. Пишно заплелося 
У локони накручене волосся.

В гурті настав лиш вухо навмання:
Цей пан і той лише одне белькоче —
«Процент» та «виторг», «добрий зиск», «пеня». 
Ніхто про інше й говорить не хоче.
Внизу ж, на баржах, наче мурашня,
Чорніє між вугілля люд робочий,
У шлеї повпрягавшись. Важко, ох!
Вантаж тягають все по двох, по двох!
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Брязк, гуркіт аж нагору долинає, 
Вривається в розмови, наче грім.
Один папуга звук той наслухає.
Що долі — байдуже панам отим!
А в тіло до кісток шлея вгрузає... 
Спіткнеться хто, як трапиться з котрим, 
Ту ж мить шерегу вуглярі змикають... 
Усе по двох, по двох вантаж тягають.

Інакша мода у недільні дні.
Ідуть молитись негри барвним тлумом.
Коли ударять дзвони голосні,
Заюрмлять площу з галасом і шумом.
Все сунуть, сунуть юрбища тісні.
Є й напідпитку, помічав я з сумом.
Щотретій з вірним псом, та ще й з ціпком. 
В цей день набитий храм людьми битком.

Трапляється і чепурун між люду —
Хоч босий, а краватку пов’язав.
Все вертиться, очима водить всюду,
За вухо кілька цигарок заклав.
З кишені потім дзеркальце добуде,
Раз-два — вже і волосся прилизав.
Ніяк себе не може втихомирить:
Сидить і за жіноцтвом так і зирить!

А ксьондз як загорлає: — Гультяї! —
І руку підійма угору з маху,—*
Йде служба, а вам слухати її 
Не в звичаї?.. Не маєте ви страху!
Поляк же... Із країни він тії,
Завдячує яка початком Ляху 
Чи Леху... повторяє молитви...
Ото б із нього й брали приклад ви!

Ах, рідна Польща!.. Не відчуть вам цього...
Гей. ти! Чого вмостився на ціпок?..
Віддавна край наш наймиліший богу...
За срібло тут вартніший там пісок...
То злізеш?.. Я звертаюся до кого?
Ти хочеш, щоб стьобнув тебе разок?..
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Але, як мовиться у коляді,
У світлі віфлеемськім край наш стане 
Світить. 1 навкруги піде тоді 
Гучання голосів дзвінке, весняне:
Скрижалі волю сповістять святі 
Для світу, і новий закон постане.
ІЦо з рук англійців — марні то гадки!
Й не з рук французів,— з божої руки!

Клякніть!.. Не наражайтесь на огуду!.. 
Вітчизно, пам’ятаєш ітро діток?..
О королево польового люду!
Убрана в щире золото квіток,
Ні срібла сліз твоїх я не забуду,
Ні крові,— знать, жертовний був твій крок... 
Навіщо це кажу? Чого я плачу?..
0  рідний краю, чи ж тебе побачу?..

Він розридався. Похилив чоло,
Став на коліна — так, як на причасті.
1 кожного за серце узяло.
Й не розуміючи,— це дивним здасться,— 
Уклякли всі. Уже й до сліз дійшло. 
Співчутливі в людській біді, нещасті,
Хоч мови і не тямили,— дарма:
Ридали негри разом з усіма.

Благотине казання щоиедільие 
У місті слави набуло тепер.
Людей у храм той набивалось щільно,
У шовку, у стрічках, у блиску пор. 
Священик рот відкриє, н мимовільно 
Сплакнув, зітхнув хтось або так завмер.
Не знають мови, а сидять з журбою.
Сам ніби дух витає над юрбою.

Bin, відчуваючи сердечність ту,
З амвона про Костюшка повідає...
Уявою малює красоту 
Мазурських піль і пахощі вдихає...
Летить по золотому слів мосту
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В свій край — нічого більш не пам’ятає... 
Єпіскон дзвонить: до цьому межа?
А він своє, на нього не зважа.

І стільки милого було бриніння 
У голосі і стільки тих надій,
Немов чекав на боже воскресіння 
Або на тройщо і на дух святий.
По струнах золотих пройшло гудіння,
І ти радий вже музиці гучній,
Як в великодню ніч,— аж слухать любо,— 
Озвались раптом тулумбаси й труби.

Двигтить повітря, мов гучить на бат, 
Гримлять слова, немов ті батареї,
Мов б’ють мортири... Кількасот гармат... 
Тримайсь! Не втрать тут голови своєї!
І, мов з вогпю, стрімкому маршу в лад, 
Ясний здійнявся прапор над землею...
Йде рицарство залізного взірця,
Вітчизні рідній вірне до кінця!

Нарешті радість і тріумф ясніє... 
Схвильоване стрясання обох рук...
Б ’є погляд в небо світлої надії 
Гей понад світ, воскреслий після мук.
І от до хору витягнулась шия:
— Музико, туги! — і покотився звук — 
Поляк Хвалибуг був за органіста — 
Гучних органів: «Завітай, пречиста...»

Казання кінчивши,— я бачив сам,— 
Ксьондз до бічної почвалав каплиці,
Й перед розп’яттям він звалився там 
Лицем у пил. Аж боляче дивиться:
Дав волю голосінню і сльозам.
До богородиці почав молиться...
І брат мій — ксьондз, але щоб вій ридав, 
Такого я ніколи не видав!

До вуглярів тим часом, вниз, над морс,— 
Вони в шинках,— доносивсь чарок дзвін:
В неділю, в свято хто спокусу зборе? 
Блідий з лиця спускався капуцин.
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Над лобом каптур. І вбрання просторо.
На грудях хрест. Ступав неквапно він.
З сандалів босі п’яти блискотіли.
Йшов мовчки, тільки очі пломеніли.

Коли вже опинився у порту,
По трапу підіймався на пароми.
Гучання дзвопів вчувши на ходу 
І людський гомін, був радий котрому, 
Молитву промовлять зачав святу...
Й повії теж лучалися, відомо,—
Вклякали всі, до каяття падкі,
Пов’язані в крикливих барв хустки.

Тут робітник у люті небувалій 
За комір ухопив свого синка,
Мов віть пригнув додолу на причалі.
— Молись, щеня! — на нього натиска.
— Ну... «Отче наш...» Не пам’ятаю далі...— 
Заносить батько вгору кулака
І опуска...— То як, душе собача? —
Забув. Старий — також. Дивлюся: плаче.

Покіль каліки тислись, жебраки,
Нужденна чернь, що берег обсідає,
І заглушали голос гомінкі,
Кружляючи довкруг, пташині зграї,
Він, в праці зосереджений жаркій,
Чернечий каптур з голови знімає 
Й віщує ге, чого бажали всі б:
Прихильність божу і насущний хліб

Сирітським дітям. Нещасливці світу,
Що в злиднях здичавіли, мов той звір,
Як брат від брата марно ждав привіту,
І вили б вовком, лиш пусти їх в бір, —- 
В зчорнілих лицях набирали цвіту 
Рум’янців перших, що голублять зір,
Коли вдалось, на радість превелику, 
Потрапить їм під батьківську опіку.

Та не один, що по шинках топив 
У чарці сум, погрожував з порога:

Ти хто? І хто тебе до нас привів?
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Це хліб нам дасть?.. Балачка ні до чого!..— 
Але чернець усіх благословив 
І руки вихудлі простяг до бога.
І голос прокотився з краю в край:
— Господь велить нам всім: «Не спи!

Вставай!»

Тим часом у порту вже закипало:
Так і дивись — от-от лине окріп!
Із трударями нас життя збратало: 
Спізнались ми, гіркий діливши хліб. 
Сьогодні-завтра статися щось мало... 
Сьогодні-завтра може вибить чіп...
Його й не трудно вибить — певен в тому. 
А чи заткнуть удасться? Невідомо.

Я стать за революцію не встиг,
Хоча про нас і гомонять тепер ось,
ІЦо бунтарі ми, збурюєм усіх,
Що Уа§аЬипс108-геиоІШіопего8 1.
Але ярмо прийнять? Хіба ж я з тих?
Таке, як тут, в порту, чи в Мінас-Жерас?! 
В долоню плюну і — тремтіть, кати! — 
Під кулі навіть я ладен піти!

Трудитись тра. Якщо ти не каліка,
То й бог велів: працюй із усіх сил!
Але щоб кривдив хтось? Г н ітр ів довіку?.. 
Всівсь за столом, тебе ж загнав під стіл,
І кістки ти чекав — сім’я ж велріка,— 
Намордувавшись тяжче, ніж той віл?!.
Це — право пса!.. Нехай воно пощезне!
Ні, це не боже право, не небесне!

Належав швабам вугіль — надр скарби — 
І судна, що підходили до доку.
На того боса глянули якби:
Мов кабанюра, претовстий, нівроку.
На баржу, де ллють піт худі раби,

1 Бродяги-революціонери (португ.).
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Ніколи в світі він не ступить кроку: 
Шле факторів, живуть що з хитрувань. 
Бодай ти всох, триклятий черевань!

Шлею послаблювать ми норовили,
Коли візок із гірки понесе.
Щоправда, це завбачливо чинили,
На чорну карту ставлячи усе:
Вдавали — тягнем, голови хилили, 
Очима ж всяк наглядача пасе...
Від кривд серця одне з одним злилося.
І папі б роз’єднать нас не вдалося!

Тієї саме грізної пори 
Розбушувалось море — хвиля рипе, 
Кострицю піни кида догори,
Через чорнющі вири і глибини.
Погасло сяйво, зблякли кольори, 
Змішавшись, наче першої години 
Створіння світу, коли дні були 
Ще невіддільні від нічної мли.

Ми глянули на корабель незнаний:
До порту нашого він курс трима, 
Поривчастим попутним вітром гнаний. 
То ніс із хвилі вирне, то корма,
Мов селянин, що із корчми йде п’яний, 
Заточиться, от-от впаде сторчма,— 
Завмре нараз, як вітер крила звіте.
До нас, немов великий лебідь, плине.

Не здивувавсь я цьому, а старі 
Матроси аж баньки іговитріщали:
Вже ж має прапор зеєстись угорі, 
Повинні з корабля давать сигнали...
А він, узятий в шторму пазури,
Немов сліпак мотається зблукалий, 

Безпомічно пристанища шука...
Нема, мабуть, на ньому стерника.

Вже близько. Видно й реї. І тривога 
Росте між нас. Я й сам здерев’янів, 
Коли до корабля притлянувсь того. 
Узріли ми: приспущений чорнів
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Посеред щогли прапор. І — нікого...
— Щось скоїлося там! Гей, до човнів! — 
Сідають в шлюп.— Чи не чума там клята? 
То смерті корабель — «їмакулята»!

— В човпи сідай! Бери мерщій весло 
І тичку довгу, як життя ще миле! —
На берег трупним смородом тягло,
З судна шибало в піс повітря згниле. 
Човнів одразу кілька попливло.
Наставив тичку, хто в руках мав силу. 
Очима люд до корабля приріс,
Що пошесть на собі й погибель ніс.

«У морі корабель заразний гілава!» — 
Було вже попереджено в портах.
Носився він по хвилях без угаву.
Команду хворість винищила впрах.
Як тільки підпливе жахна проява,
Люд відпиха від берега... В руках —
Хто що згребти устиг — багор, жердитіа... 
А тут не те було, лиха година!

На пас дув вітер і на берег гнав 
Судно, якого вже не зупинити.
Із відчайдушних, із страшних виправ 
Вернулись люди — марно час убито:
В очах огонь, кривавий жар палав,— 
Жбурляло шлюпки їх несамовито. 
Тичками до судпа не дотяглії:
Ледь-ледь од смороду не полягли.

Пополотнілий прилетів Забуда:
— Гайда по порох! Висадим, і квит!
Хто тут меткий, проворний, не маруда,
До мене!.. І щоб молодих ще літ!
Та й шлюпку підберіть міцнішу!..— Люди 
Спішать на клич. Він до ксьондза услід:
— Розгрішення просить у тебе мушу,
Не хочу, щоб чорти місили душу!

За шию обійняв його чернець 
І заридав: — О, ти давно, мій брате, 
Розтрішений... Ти сам — святий отець!..— 
І більше не спромігся він сказати
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1920

З амвона страшного. Той під кінець 
У човен сів і взявся веслувати.
На бочку, порохом набиту вщерть, 
Зіпершись, плив у смерті круговерть.

Вже влігся й вітер. Дух завмер в народі.
Всі вклякли і зняли шапки з голів.
Молодші рвались в шлюпки — стримать годі.
— Не рипайтесь! — їм капуцин звелів.
На ніс човна зіходить наш добродій,
І долина священних двоє слів:
— Вітчизні слава!..— Доки жити буду,
Я вигуку оцього не забуду.

— Гей, слава! — в відповідь кричу йому.
І сльози по щоках гарячі ллються.
А той пливе — очей не відніму.
Бурхають хвилі, вгору люто рвуться.
Підбило високо човна корму.
Труною смолені борги здаються...
То вирне човен, то пірне уділ.
Пообіч з піни в нього двоє крил.

І зник з очей. А моше, так здалося?.. 
Тривожно в грудях серце калата...
А потім — зблиск і вибух. Все збулося!
0  муко найкривавіша Христа!
Враз море з небом в полум’ї злилося,
1 темна відхлань корабель ковта*
І стало зовсім тихо. Безіменний 
Шугнув і зник у небі птах вогненний.

Люд занімів. Болючо відчуття 
Стиска за горло, аж в очах все блідне.
Жінки заголосили, мов дитя 
Померло,— не чиєсь, а їхнє рідне.
Чернець моливсь до самозабуття,
Водив хрестом в той бік, де хмару видно, 
Ядучий щоб скоріш розвіявсь дим,
Коли смертельний прокотився грім.

Як хмара попливла до небокраю,
Юрма опам’яталася. А втім,
Життєва мудрість все ж перемагає:
Жалоба тане в гіромепі яснім.
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— То хай же світло вічне вам сіяє,
Тут опочилим в гробі вогневім,
Поки сигнал протрублять вам із неба... 
Живем, то й про життя нам думать треба!

Йдемо, як із Голгофи. Вироста 
Видіння там, де слалася дорога.
Майне стріла в повітрі золота,
То блисне обладунок, то острога.
Немов крокує рицарів чота.
Коли я придививсь — ніде нікого!
Забуда не виходить із ума:
Приніс себе він в жертву недарма!

До суду десь дійти на небі мало:
Честь по шинках унадивсь витрачать. 
Його ім’я свічею засіяло —
Тепер йому вогню не позичать!
Блищить у нього рицарське забрало: 
Закрила слідство гибелі печать.
Рука залізна в щит гатити рветься,
Та щит його ніколи не ввігнеться.

Собі роздумую, коли торка 
Мене Ян Баня й почина розмову:
— Нахаба той по ночах знов блука 
Під нашими наметами. До рову 
Забравсь якось і все чека й чека...
А в Косів світиться. Бо ж нездорову 
Дитину доглядали... Я й кажу:
0£ї» я йому, паскуді, покажу!

Ціпком по ребрах походжу! Дивіться: 
Кривавим потом щоб дававсь нам хліб,
А з зухом спали наші молодиці?..
Щоб надривались ми, а він все гріб?
Де небо? Де всевишнього десниця?
Чи ж на таке пристати ми могли б?
Щоб... щоб росли по ньому байстрючата?.. 
Сьотодні ж, брате, станемо на чати —

Я, ти, іще й Затрата Рох,-— утрьох. 
Гаразд?— Гаразд.— Я стис кия. Аж чую, 
Як віби десь зчинивсь переполох,
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1965

1970

1975
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1985

1990
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Знявсь итум. Мов річка в зливу завирує,
Або відкрив хто шлюзи в греблі. Ох!
Не просто так в ріці вода буру є!
Звідкіль той шум, воно й не дивина: 
Заплескотіло колесо млина.

Тепер про тебе, Магере-сіромо,
Підтоптаний шляхтич, згадаю тут.
В делії ходиш, у плащі старому,—
Ні с п о д у ,  пі верха. І звик до скрут.
Відкрив контору в закутку тісному.
Смиренно жде в порозі бідний ЛЮД.
Листи і скарги випікаєш спішні,
Перо скрипить, як в пеклі душі грішні.

Наш раднику! Тобі всяк відкрива 
Глибини упослідження людського:
То нещаслива забреде вдова,
То сирота зігнеться край порога,—
Зі скаргою чи когось позива,—
Та й дідько сам у двері всадить рога 
Й заплатить шаг,— без цього ж ні на крок,— 
Ти візьмеш, щоб віднести у шинок.

Навпроти Шджара зирить з халабуди.
Ніс задира. В пиху шляхетську дме.
Тому й обходять стороною люди.
А діло кепське — хоч кого дійме:
Заробку з ремества нема. Чи й буде?
Пальто, ні, не пальто — дрантя саме —
Із пелеринами ледь криє кості.
Сидить він — як не лусне вже од злості.

Несила більш. Безділля набрида.
Встає. Стола — убік, дверима хряска,
Сопучи, взад вусиська відкида,
Щільніше стягує на пузі паска —
З дірок кощаве тіло втігляда,—
Й гука з порога:— Як твоя вже ласка 
Розсуджувати хамів, ловкачу,
То й скаргу награмузляй: заплачу!

Пиши: «Як вірно, що є сонце в небі,
Клянуся перед богом і судом,
В національній я заклав потребі
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Шляхетську частку з полем і струмком. 
Якщо неправда, згину хай в ганебі...» —
Тут він ударив в груди кулаком,
Що аж луна пішла, з всієї сили.—
«А Магер по сусідству мав наділи...»

Той підхопився, витягсь за столом,
З обурення обличчя збагровіло.
— То що?.. Я їх ковтнув з усім зелом?
Чи воду випив? Може, засліпило
І в лан твій, за межу, воравсь волом?— 
Його, дражливого, це аж збісило,—
Став свідків! Я цього не визнаю!..
Й до... документ про власність ту твою!

У нього жили вип’ялись на шиї 
Завгрубшки з палець, наче у бика.
А Жджара вставив:— Ах ти, ниций змію! 
Що документ?.. Я як вхоплю дрюка...
Той каміпь на межі був твій? А тії 
Три груші — теж?.. Ти бачив хитрюка? 
В ’ївсь в печінки!.. Гадав я, в гріб загонить. 
І вже б сконав, але господь боронить!

Ти хочеш свідків? Що ж, я приведу,
Хто жив тоді, і вишикую в лаву.
Закон на тебе і в гробах знайду.
І на оту процесію криваву 
Завиють пси... Все буде до ладу!
В загоні курпйовськім не на забаву 
Прийшли иід Глинку ми... А ти про свій 
Дбав зад: валявсь в перині пуховій!

Тьху! Боягуз, хоч і клейноди має!..
Та ще й з новонавернених, мабуть...—
В цього лице живий огонь поймає. 
Конфедератку — розпирала лють —
Натяг на лисину й як загорлає:
— А от і брешеш! Тричі проклят будь!
Я праведніший в сотню раз од тебе!
Тобі йти в тартар, а мене жде небо...

Обуривсь Жджара:— В мене на стіні 
Хіба по висить лист від бернардинів?
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Коли помру й лежатиму в труні,
Вкладуть під віко, щоб ніхто не вийняв.
Труна вже е... В ній спочивать мені... 
Відпущено й гріхи за кілька чинів.
Такі, як я, йдуть в рай. Хто їх сгашя?
Пробуду у чистилищі півдня...

Що там приховувати: десятини 
Із груші я не дав отцям торік,—
Гнилички в борщ вживають бернардини,— 
Отож мене єгумен і прирік 
В чистилищі пробуть з тії причини 
Півдня. До заковик таких я звик!
Не дуже-то впадаю я у скруху:
Молебень справить сам — шепнув иа вухо.

А Магєр пирснув: — Ти ж біля води,
Над морем, лист же — в Ломжииськім застяпку. 
Мені отут дурниць не городи!
Як допалає свічка доостаику,
Ти — в рай. Святий Петро й спита: — Куди? 
Давай бамагу, а не обіцянку! —
Хіба ж до жартів?.. Падай сторчака.
Ти — до судна. Здурів? Нема ж квитка!

Ха-ха-ха-ха!— зареготав. А Жджара 
Стриб і за горло Магера хана,
Аж шапка пада. Вій — як чорна хмара. 
Невтримний гнів гак грізно закииа,
Що той би й гигнув. Розбуялась свара!
Та от в баталію вже й люд вступа.
У тих, хто їх розборонить волів,
Лишились клапті від пальта й делії.

Чи ж я казав: пема гріха у нас?
Чи ж я казав, що люд наш без провіши? 
З тобою, люд, грішив і я сто раз,
З тобою мав і я лихі години.
Одного не прощали ми — образ 
І вірність зберігали до загину:
Хто честь ганьбить чиюсь, заводія 
Карали, не жаліючи кия.
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Хазяйський вірник,— вже терпіть нам годі,— 
За нашими дівчатами стріля...
До них все підкрадається, мов злодій,
Все ближче підсипається, звабля,
Стоїть з кимсь а чи їде на підводі,
Його злий намір видно звіддаля.
А це став клйнці підбивать, дивлюся,
До Бугаєвої доньки Салюсі.

Цей квіт ясний був, мов напровесні 
Підсніжна біла у похмурім лісі.
Листочки не розвинулись рясні,
Заледве пуп’янки тверді сп’ялися.
Ще стулені й пелюстки росяні,
Іще несмілі, ще не розцвілися.
Господній первісток! Земля в собі 
Зростить його уміє, далебі!

Деінде їй за неньчину спідницю 
Триматься б ще й лице за піч ховать,
А тут блукальцям день і ніч трудиться,
Тож тачку мусить і сама тягать.
Від ока людського чи ж затулиться?.. 
ІНаріється, не сміє вій піднять.
Та довелося показати світу 
І пахощі, й красу ясному квіту...

В цій справі ми й заходимо в барак 
І —- до Затрати просто від порога.
Йому розповідаєм, що і як...
Колй почув, заграли ніздрі в нього,
В долошо плюнув і затис кулак.
Руде лице з обурення страшного 
Мінилося: то світло в нім, то тінь,
Мов у змії, що виповза в теплінь.

Дівчата йшли з роботи — барви милі 
Цвіли, немов квітки серед луки:
І золоті жовтці, й ромашки білі,
Й рум’яні маки, й сині сокирки...
Хоч від утоми і ломило в тілі,
Ледь не біжать до будок навпрошки.
Когось тривожним поглядом шукають.
— Немає Сальки? — Бугая питають.
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2150
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Я сторопів. Збагнуть одразу зміг,
Де бути їй. Немов налив хто в жили 
Окропу. Жар іде до рук і ніг.
Захрип, неначе горло що здушило.
«Над світом же,— подумав,— має біг 
Опіку!» — смутним дзвоном задзвонило 
По тому зуху: честі він топчій!
І подались на доки ми хутчій.

Стемніло. Рох і каже по дорозі:
— Гукну, й почує дівчина мене.
Як миші в пазурах кота, небозі...
Та тільки ж шваб тоді від нас умкне...
Не витримаю я: душа в тривозі...
Шумить у скронях... Дух спира... Страшне!.. 
Біжім!— І перунбм рвонув зі шляху. 
Долинув писк, немов душив хто птаху.

Прибігли. Та дверей не відчинить.
Шалену силу мав у гніві Баня.
Підважив раз плечем — скоба скришіть... 
Підважив вдруге. Долина волання.
Так у бору у небезпеки мить 
Пронизливе луна ревіння лані.
Розпачливо ридав хтось за дверми:
Дівочий голос упізнали ми.

Втрьох налягаєм. Затріщало в зрубі.
А вже здавалось і не підступи:
Дверей опори у бразільськім дубі,
Такім, що з нього хоч цвяхи роби.
Скобою Баню вдарило, як грубі 
Одвірків він на себе тяг стовпи.
— А де негідник? У, душа триклята!..— 
Лайнувся мимоволі Рох Затрата.

Салюся у кутку одним одна 
Й мов носом стінку продовбать хотіла. 
Тремтить і як на гвалт кричить вона,
І той дитячий крик — як ніж у тіло.
Не втримався я, тупнув:— Цить, дурна! —
А Бані — в того кров з губи струміла — 
Сказав:— Веди до неньки і вітця.
Вдвох справу доведемо до кінця!
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Вони пішли. А ми вставляєм двері.
Завмерли. Зирим з темного кута.
Брав сумнів: а чи з ’явиться, в холері? 
Трясуться руки — Діво пресвята! —

А кров кипить: ну ж, иопадись тепера!
Тим часом місяць сходить. Красота:
Осяло шлях, що ним ми йшли па варту.
Ми пружим слух і зір — буть пильним варто!

Почулись кроки. Йде. Взяв сірника,
Сигару запалив, заклав у зуби...
Радіє: квіточка ж його чека!
До місяця пускає диму клуби.
Як вовк, готуючися до стрибка,
І перше ніж комусь завдати згуби,
Наставить пащу,— цей, хоч млів з жаги, 
Спинився і поглянув навкруги.

Він — до порога. Ми — супроти, звісно.
Мов громом знесло, поваливсь ураз!
Затрата долі його як не стисне 
Й ну молотить! Запам’ятає нас!
І дрюк мій нечестивця як не трісне 
По лобі — раз, ще й другий, третій раз!
— Ось наших мацать як дівчат, скотино! 
Ах ти, гвалтівнику! Ах, бісів сину!

Покіль кричав — хапав і тумаки,
А затихав — лупить переставали.
Одно, що вже боліли кулаки,
Та й од кия самі друзки лежали.
Тим часом спритним порухом руки,—
Що витягає щось, ми й не зважали,—
Він пістолет з-за пазухи добув,
Навів і в вухо Рохові б пальнув,

Відбив я... Пістолет — круть в каруселі:
Не в Роха вцілив зух — собі в борлак.
Цівина крові бризнула до стелі.
Він захрипів, затіпавсь хтозна-як 
І розпростерся на твердій постелі.
В зіницях вже нема й життя ознак...
Вже труп... Амінь! Виходимо із шопи,
А нам навстріч біжать жінки і хлопи.
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Тягли з собою, що хто встиг вхопить. 
Попереду чвалає Баня. З граба 
Люшню затис Бугай, і дріботить 
За ним із коцюбою слідом баба 
Та інші... Стрілись. їм спитать кортить:
— То ви дали, щоб втік живим нахаба?
— На смерть і сам себе він засудив:
Хоч схибила рука, та стріл влучив!

— О матір божа! — вигукнув Журава, 
Заледве оповідь докінчив я.—
Вертаймося! Це небезпечна справа!
Він же повіреним був хазяя!—
Дивлюся: над бараком тим кривава 
По стрісі поповзла вогню змія,
Де труп лежав. Дійшло і до пожару: 
Запалену, мабуть, зронив сигару!

Жіпки — не знаєте їх чуйних душ? — 
Молитись почали, немає втриму. 
Обурений кричу:— Замовкніть, ну ж!
Це гріх! Це проти віри! Непростимо! 
Глядіть! Цього вогню ніхто не руш... 
Нехай до дідька йде у хмарах диму! 
Нехай із головешкою в руках 
По вуглях цих торує в пекло шлях!

І ми в мовчанні рушили похмурім,
Не зріть щоб трупа й заграву страшну. 
Чоловіки — один за одним, шнуром, 
Жінки — у купу збившися тісну.
Йшли в темряві, закриті доків муром...
Не вік у шкаралущі буть зериу:
Небавом трісне ніч, день тьму розгорне, 
Обсіє світлом сонця землю чорну.

Ступавши, оглядався не один:
Не згасло ще, палахкотить пожежа.
Десь у порту забемкав глухо дзвін.
В одвіт сторожова озвалась вежа.
Згадав я: труп в огні!.. Печеться ж він!.. 
Мороз пройняв, не гріє вже й одежа.
А ноги ще несуть, хоч находивсь. 
Прийшов та так на нари і зваливсь.
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І скільки хворів, я не пригадаю:
Свідомість зовсім в мене відняло.
Одно тільки виразно пам’ятаю:
Колючий пломінь пік мені чоло.
Про порятунок хтось волав без краю.
В залізні скоби мозок мій взяло.
Якогось дня я тільки-но проснувся —
Зітхнув хтось. Зирк: в сльозах сидить Салюся!

Струснувсь я, мов па водопої кінь.
Захтілось їсти, потім встать на ноги 
І мчать, на крилах линуть в просторінь!
Ожив мій дух — тягли путі-дороги.
Набридла хворість, дні тяжких томлінь,— 
Ведмедям набридають так берлоги.
Я з нар в пітьмі — лежати більш не міг — 
Подихать морем вийшов на поріг.

Життя!.. Хоч як там важко жить, та з жахом 
Ніхто б не стрів тебе й не затужив,
Що ти вертаєшся! Якби ти й птахом 
Упало, що його стрілець прошив,
Або прослалося тернистим шляхом 
І чоловік до смерті б сам спішив,
А вчувши: вернешся, не за горами! —
Тебе вітав би радості сльозами!

На світ упала мла. Ні, ні, не та,
Що в нас, коли туман пливе над Бугом 
І м’яко оболоні огорта,
Мов пряжі з шовку хто папряв яругам. 
Звідкільсь іржання коней доліта, 
Вуздечок брязкіт... І дзвенить пад лугом 
Гук, наче барабан б’є з краю в край: 
Подав то голос водяний бугай...

А в трави йде косар, і косу тягне 
На плечах, і пірна, мов хто з плавців 
У воду, в опари; тінь блідне, чахне.
І качур раптом із-під ніг злетів — 
Подався через випалені багна;
З ковбань лунає шумний крик норців,
А потім чайки падають звисока 
У тихі заводі, в стрімкі потоки.
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Десь гаХне постріл, із очеретів 
Гончак заскавулить, тоді забреше..,
Все ніби в іншому встає з світів...
Час не стоїть. Він все іскрини креше: 
Ступнеш і вже, здається, полетів,
Душа твоя гайнула у безмежжя,
Ген-ген чимдуж туди, за Буг, в бори, 
Одягнені у смутні кольори.

Вже сонце устає на небокраї:
Кружок його сріблясто забілів.
І райдуги вінець благословляє 
Народ, іцо днини ліпшої волів.
Зі сну нас будить, сон нам проганяє 
Курликання підхмарне журавлів,
Що по лугах зелених мають роти 
Кінноти повітряної й піхоти.

Інакше тут!.. Імла висить така,
Мов бруду клапті: димарів без ліку! 
Поблискує лиш світло маяка.
Шумить в ушах від гупапня і сику.
Дух запирає, в горлі щось стпска.
Ще й мов піску сипнув хто під повіку.
На голови накинувши мішки,
В імлі до порту сунем навпрошки^

Дивлюсь — лежить хтось... Хто це? Хто, іга
бога?

П’яний чи опочилий вічним сном?
Кос підійшов до чоловіка того:
Живий!.. Старим накритий лахмапом. 
Простягнуті, як в домовині, ноги,
Зір, склистий і пойнятий туманом,
Журливо втуплений в даль океану. 
Схиливсь я, та на мене і не гляне.

Я — за лахман. Не висловить того:
Самі дірки і чорний від пилюки.
Пройнявсь жалем до страдника цього,
Коло сердеги вкляк: вмира од муки!
— О, хто ти, брате?— запитав його. 
Сяішуло щось в лиці. Піднісши руки,
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23,5 На шиї ладанку він ухопив:
— Я — мазур...— ледве чутно прохрипів.

У ладанці — дукат... Сяйнув —- достоту 
Зоря над сіряком у вишині.
Шепнув — смертельна вже пекла жарота: 

» 2° _  з  Італії... за участь у війні...
Візьміть... На упокій душі... це злото...— 
Й дукат угорський він простиг мені.
Хотів іще сказать щось... Важко диха...
В очах скляніє блиск... І — все. І — тихо.

2326 Самі склепились очі вже тепер,
І дві сльозини збігли по обличчю. 
Торкнувсь я голови — таки номер!
Пішов з життя страждалець таємниче.
З усього видно: голод його зжер.

2330 Було геть висхле тіло робітниче,
Немов пір’їнка, та стирчав лиш ніс. 
Підняв мерця Секура і поніс.

Немов з Голгофи, сповнені скорботи,
Ішли ми тихо у густій імлі 

2335 і тіло несли до ксьондза Благоти,
Щоб із відправою віддать землі.
Валило дике птаство нам навпроти,
Ревіло море збурене вдалі,
Пурхали хвилі в сизому тумані —

2340 Були жалі й погрози в тім бурханні...

Сіріло вже. Передранкова тьма 
Ріділа. Перший проміпь пробивався.
Серця похмурий настрій обійма:
В очах — як із життям мазур прощався. 

2345 Тепер недвижний, штивний, обома 
Очима із-під вій у нас вдивлявся,
І в шир земну, і в простір в небесах,
І позад себе — в свій нелегкий шлях.

...Чого ти оглядаєшся, бідаче,
235° Що хи шукаєш в світі? Був ти ким?

Там по тобі й слідів не видно наче,
Жив, ждав, а злиднем вмер в жалю гіркім. 
У вихорі хутчій твій зір добаче
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Сліди, що птах крилом проклав прудким, 
Ніж стежку, що по ній чвалав, пекельну, 
Тягар в жароту несучи смертельну.

Гей, як приходить думка ця сумна,
В душі моїй холодний вітер віє,
Немов у голім полі... Дивина!..
Скажіть тоді, де якір той надії,
Коли розбитий човен без стерна?..
Коли у нетрях буря шаленіє 
І вовчі ями є, як бугь в житті?
Де порятунок? На якій путі?

Ми камінь — уяви — в глибінь жбурнули. 
Він скаламутить, перше ніж впаде 
На дно, злежалий шар густого мулу,
Й за колом коло по воді піде.
Так і небіжчик, чоловік засну лий,—
Я не забуду смерть таку ніде,—
Змулйв геть душу аж до дна самого,
Де сумнівів достатньо і без цього.

День зводивсь важко: схід заволокла 
Завіса д и м у ,  ледь сяйнула цятка.
Враз щогли кораблів окрила мла,
Як сонце зблисло, мов в крові облатка. 
Безлюдна зовсім пристань ще була.
І море штормувало ігапочатку:
Все чуть, як хвиля бурха, виграє 
І в берег сліпо, з грізним гуком б’є.

Стихія дивна: тиха іг невгомонна...
Для неї, видно, змінність — над усе. 
Буває часом, море днха сонно,
А то застогне, болем потрясе,
То розпач явить глибина бездонна,
То гнів, який з путі й скалу знесе.
Інакше грає кожна крапля наче:
То виє, а то часом квилить, плаче.

Сьогодні стугоніло в вишині 
Громохко й дико, грало над землею,
ІЦо й зо три дні якби лежав в труні, 
Прокинувся б од музики тієї.
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Гудуть, мов струни арфи голосні. 
Здавалося, видобуває з неї 
Могутні звуки й шле до всіх усюд 
Рука всевишнього — про вічний суд.

І раптом дзвін ударив біля доків...
З шипінням пара ринула з котлів. 
Стрімливий тупіт незліченних кроків 
Внизу, мов у печері, стугонів.
Скрипіли осі підіймальних блоків,
І баржі порожніли вуглярів.
Кидаючи мішки, робочі люди 
На пристань поспішали звідусюди.

Мов буря, що раптово пронеслась,—
До того, як початись має злива,
Із вихора малого почалась 
І здатна землю потрясти гнівливо,
І мов ріка, що буйно розлилась 
І греблі рве невтримно і бурхливо,
Змести спроможна безліч перешкод,—
Так виступив обурений народ.

Я встав, дивлюсь. В імлі, що низом-плити?, 
Нічого ще не можна розібрать,
Та втупивсь я у баржі й на хвилину 
Замислився: так, раб рішив повстать 
І розправ ля свою зігнуту спину,
Повівши:— Як вмирать, то вже вмирать! — 
Ярмо він переріс, тому й воліє 
Сказать уголос про права людськії.

Ніколи ще не бачив я таких 
Облич! Камінно-хмурі і суворі 
Йдуть вуглярі — рішучий вираз в них... 
Святий вогонь палає в їхнім зорі,
Огонь пекельний в поглядах сумних... 
Ніколи в гніті, у тяжкому горі 
Так не охоплював їх гордий гнів,
Що був страшний: грозу в собі таїв!

Злинає спів. Не знаю, що співали,
Та серце аж завмерло у мені...
Здавалося, здаля неслися шквали
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Або перун озвався в вшимні.
Що світ от-от запалить, застогнали 
Незаймані ще нетрища лісні...
Під звуки тої пісні громової 
Червоний прапор звівся над юрбою.

Тримав обіруч древко чоловік,
Худий, в вугіллі, нестарого віку.
Високий чуб гойдавсь із боку в бік. 
Схвильований був вигляд в чоловіка;
В повітрі лився голосів потік,
І аж за душу брала ця музика,
Немов архангели звіщали люд,
Що за всі кривди світу буде суд.

А з ним — найвищім в натовпі людському. 
Неначе то гінка сосна була 
І в лісі височіла молодому,—*
Ступала жінка й дитинча вела.
І в дружному пориві бойовому 
Згуртовано робоча лава йшла 
Назустріч нам. Та, як з мерцем зустрілась. 
Затихла і відразу ж зупинилась.

І труп, загорнутий в старий лахман,
Було цю ж мить турботливо піднято. 
Несли мазура ми над океап,—
Тут з голоду прийшлось йому сконати... 
Йому гримів валів сумний орган,
І люд направився його ховати.
І він, що стільки горя тут стерпів,
Як вождь, до брами нас усіх повів.

Бабуся наша теж плелась в поході,
Не кидавши небіжчика й на мить.
Ніхто їй не ставав па перешкоді:
Гадали, мати слідом дріботить.
Втіша хтось: жалість не вмира в народі! 
Вона ступає й тілом всім тремтить. 
Губами все ворушить — чуть шептання. 
Але в очах — ні сліз, ні нарікання.

Як вежа показалась не одна 
У горішніх кварталах, блиск узрівши,
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Перестає молитися вона
І, руки в різні сторони розвівши,
Мов птах, який злітати почина,
Враз заспівала:— Дзвоне» задзвони вже! 
Нехай вітальний пролунає клич!
Ісусе, вийди страднику навстріч!

...Зійшов Христос з небес ясної висі:
— Воскресни, Лазаре! Про смерть забудь!
— Не можу, світлий боже, бо ще в лісі 
Ягпята плачуть, злі вовки снують.
Ще горобці сидять непевно в стрісі.
Ще кривди голос коло тину чуть.
Іще лютують коршаки неситі,
Іще свавілля хазяйнує в світі!

І ангели зійшли, лишивши рай,
І шлях йому всипають білим цвітом:
— Вставай-бо, Лазаре, на трон сідай!
І жезл візьми і піднеси над світом! 
Терновою короною засяй!
І обгорнися пурпуром розшитим!
— Не можу. А часи такі прийдуть,
Коли народи-браття буду чуть.

...Народи-Лазарі прийшли: — Із нами 
Ходімо, брате! Йдем з Голгофи ми. 
Прогнав господь всіх гендлярів із храму,— 
Недарма гуркотять страшні громи. 
Здійнято кари меч над владарями,
Тьма вершників в боях лягла кістьми. 
Закови впали, кріпнуть наші сили...—
І Лазаря слова ці воскресили.

В повітрі висів ще густий туман,
І пісня, не змовкаючи, дрижала,
Коли забив тривогу барабан,
Мов град сипнув із неба, і примчала 
З казарми на залюднений майдан 
Команда охоронників чимала 
Й пожежників з сокирами; проте 
Не рвалось в битву з людом військо те.
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Інакше ж як?.. Було щось величаве 
В цих лавах, що ішли немов на бій,
В цім прапорі, що майорів криваво,
В руках, що ладні світ здобуть старий,
В тій силі, що стоїть за людське право, 
В обличчях, де і гнів, і супокій,
Які темніють від нужди землисто,
У співі, що громово лине в місто.

Лише бандит посмів би в них стрілять!.. 
Із ближніх вулиць жителі спішили 
Побачить вуглярів могутню рать,
Що йшли туди, де біржі мармур білий... 
Хор голосів гучніше став лунать, 
Здійняті вгору руки замигтіли...
Народ привітно хустками махав 
І, товплячись, вигукував, співав.

А ми — все спереду. Людська лавина 
Нас підхопила. Ані кроку взад.
Хотіли ми відстать — була хвилина,
Та пісня, що з серцями билась в лад, 
Про горе й кривду, грізна, соколипа, 
Нас пойняла, збудила, мов набат.
І ми пішли із ними. А Секура 
Поперед нас ніс мертвого мазура.

І поруч з ним стара з-над Бугу йшла. 
Тісні ряди — людина при людині, 
Неначе те стебло біля стебла 
Озимини густої в дні весінні,
Що буйно завруншіа край села,
Як сонечко пригріло з височіні.
Ніхто не йшов окремо. Шум і спів 
З ’єднав в одну колону трударів

Покривджених, які шукати права 
Прийшли сюди. Та біржа — на замку.
1 тричі в двері знамено криваве 
Ударило під бурю громохку 
Могутніх окриків. І рантом справа,
Із галереї, вийшов в сюртуку, 
Прикрашеному стрічкою святково,
Пан комісар. Хотів почать промову.
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Коли підніс він руку, то купців 
З-за спини голови враз показались...
Це ще більш розгнівило вуглярів.
Вхопивши труп в Секури, підіймались 
Вони по сходах. Хто б їх зупинив?
Сторожа перед ними розступалась.
І галерею з крилами двома 
Заповнює обурена юрма.

Заблискотіли шпаги у старшйни.
Звучись наказ — солдатам вкупі буть. 
Зіткнулися у герці дві лавини:
Ті вхід боронять, ці його беруть.
Кипить кулачний бій, шум, гамір лине, 
Солдати, видно, зовсім відстають,
А вуглярі, мов тури, нападають 
І шлях собі угору прокладають.

Що крок ступнуть — «ура!» гучне луна.
І войовничо блискотять зіниці.
Змішались лави. Сутичка страшна 
У розпалі. Юрма вперед стремиться.
Хоча уже сторожа почина 
Пускати в хід шабель холодну крицю,
І, дружно відтіснивши вояків,
На біржу натискає з двох боків.

У штурмі цім мазура мертве тіло,
Яке попереду юрми несли,
Допомагало їй. Воно таїло 
В собі відвагу. Наче в нім були 
1 щит, і завзяття, і грізна сила.
Небіжчика узрівши, не могли 
Солдати встоять, руки опускали 
І мирно, крок за кроком, відступали.

— Вперед!— Відкрився вже й прохід між них. 
Метається старшина в безпораді.
Солдати біля мурів кам’яних 
Виструнчуються, ніби на параді.
А комісар, гукнувши вартових,
Утік, і вкупі з ним — купці пузаті.
Запломенів з-під стелі, мов зоря,
Червоний стяг над трупом бідаря.
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Немов орган у час богослужіння,
Враз залунав потужний спів такий,
Що охопило землю всю двигтіння.
Народ в тріумфі познімав шапки.
Я ще не міг дійти до зрозуміння,
У пісні тій були слова які,
Але вона поважно так гриміла,
Що кров у жилах буйно закипіла.

На прапора поглянув я розмай,
Схиливсь над тілом, лахманом прикритмм, 
І серце розжалобилося вкрай,
Немов із братом я прощався вбитим. 
...Вставай-бо, Лазаре, на троп сідай!
Жезл взявши, піднеси його над світом! 
Тьма вершників в боях лягла кістьми... 
Недарма гуркотять страшні громи!



VI

Йде м о...

Пан Бальцер про близькість поляків до бога говорить.— У річницю 
смерті Городзея.— Сварка .— Жук згадує про Атлантиду.— Весільні 
дружки й Жукові роздуми.— Прибульці.— Новини й ухвали .— Про 
змову .— Підрахунок .— Зауваження пана Бальцера .— Останній по

хід.— Йдемо...

1

О рідний краю наш! Вітчизно мила!
Чекало б нас без тебе знебуття.
Ти батько? Мало б слово це розкрило...
Ти неня? Й цим неповне розкриття:

5 Ти геть усе для нас — д ута  і тіло.
В твоїм іменні рід наш і життя!
Лише згадать тебе — знайти для себе 
Неоціненний скарб землі і неба.

Ти є, й повітря втримує мене,
10 Мов птаха над гніздом, м’якенько всланим; 

Я — цар, в одішія вбраний осяйне;
У полі, в лузі я і в кузні — паном!
А як тебе забракне, як мине 
Ворота чорні тінь моя,— став гнаним 

15 Я блукачем, гризота дошкуля.
Сміється й дурень: «Де твоя земля?»

Візьметься в боки й губу закопилить,
Бо він удома, в матері, вважай.
Та серця біль ти намагайсь осилить,

20 Зумій в собі перебороть одчай!
Сліз не рони: слізьми жури не вилить.

Та ну ж бо! Вище голову тримай! 
Відповідай на кпини гордовито:
«Земля моя? У самім центрі світу!

25 Не віриш, мо’, то виміряй візьми!
Бо де ж їй бути? За похилим тинням?
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За піччю? На задвірках? Під дверми?
Нас не знесла ворона! За велінням 
Судьби ж таки до бога ближче ми 

30 1 шумом бору, й жита шелестінням,
Ніж ви, панове із чужих країв!
На святі поклоніння трьох волхвів

В вертепі бачіїхМ це. Візьміть в рахубу:
Над яслами ні німець, ні француз...

35 А вздриш Мацея, Стаха, Яна, Кубу...
Та Бальцсра, що в пурпурі, мов туз.
Хто баранця приніс? Хто пісню любу 
На дудці грав, наспівував під вус?
Пастух наш. Він і награє, й співає...

40 Колядка нам про це оповідає.

У вас, мабуть, також свій привілей,
Якісь свої рахунки з небесами...
Та усмішка нам сяє із очей 
Ісуса, як полями йде, й лісами,

45 Та поміж бескиддям. І край усей 
Йому там пахне хлібом і квітками, 
Живицею і медом... І садки 
Йому завжди премилі, і хатки.

Щоправда, злота він тут не скупує,
50 Але ті вйдзвопи — примарний звук,

Бо усмішки його між вас бракує,—
Не прийде уночі, як стихне згук...
Мов пан, вам платить, що із слуг збиткує, 
А нам — як батько дітям,— з власних рук. 

55 Хай менше, та з любові і з подяки.
Не з ласки. Тож не заздрять вам поляки!

Ви на свої краї з багатством руд 
Немов на власні дивитесь копальні,
І в них чужий зганяєте ви люд,

00 Кінчивши видобутки тріумфальні...
А ми вкладаєм в нашу землю труд,
1 піт, і кров, серця многостраждальні, 
ї скиби ті із-під мужицьких рук 
Підносяться, як чаша сліз і мук.

65 Поля застигли в тиші й супокої.
У скибах — посів духу та зерна...
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І проростуть зернина й дух — обоє,
Й надії зійдуть, як прийде весна.
Г одини райдужної і лихої 

70 Нас чує, з нами рідна сторона!
Впадеш в сльозах на милу нивку, скородь 
Вона журбу розвіє й підбадьорить.

Та звісно, ми, підляські бідаки,
Не вирушали б аж сюди, за море,

75 Неначе в ірій восени пташки,
Стрічать отут свою погибель, горе,
Гризли б сухар, ковтали б глевтяки,— 
Хліб із боліт, з пісків на косогорі,
І ладні в полі вбогім плуг тягти,

80 Аби лиш вільну душу зберегти!

Не з хитрунів ми — тих, хто звик ганяти 
За зиском: почуттів б’є ключ живий!
Ба, чоловік твердий і грубуватий,
І той розчулюється й сам не свій...

85 В нас пір’я ангельське в долівці хати,
Хоч би й яка була убога,— в ній 
І ясноти, і барв високих досить.
Те сяйво ув очах її підпосить.

II

Ось так і рік минув без вороття,
90 Відколи Городзея поховали

Під дзвони ясногурські: їх биття 
З-за моря вихором до нас домчало,
Як сивий голуб наш пішов з життя.
Чи ж витримали б ми, якби не мали 

95 Надій в душі? Чи люд би наш не щез, 
Якби не голос ангельський з небес?

І ми під ним,— він зводився над нами, 
Немов над сиротою отчий дах,—
Не раз з гіркими крилися сльозами 

100 І з пломенем палючим у серцях.
Щоранку гейнал линув над світами 
І купол тонув в злота промінцях... 
Бездомних нас втішав сигнал похідний.
У відповідь котився віддзвін мідний.
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і05 Дні сили стрілися — здригнувся діл!—
Рук роботящих, жилавих, і духу. 
Громохким гулом гримнув небосхил,
Коли заносилось на завірюху,—
Людська бадьорість добувалась крил,

110 Серця долали біль, гнітючу скруху.
Не піддавались ми, хоч раз у раз 
І молот долі колошматив нас.

Міцні були Журава Я іі, Секура,
Затрата, Бандис. Баня шкіру мав

1,5 Тверду — таку ж, як і його натура,
Із слідом нелегких доріг, виправ.
В жінок також — дарма, що в хвилю хмуру 
Сплакне котра, як жаль за душу брав,— 
Був і свій гарт, і гонор не останній —

120 Точнісінько як у шляхтянок-паній.

Побачивши, як вбого ми живем,
Дарма, що тачки, повні вщерть, тягали, 
Сторонній люд гадав: ми з кожним днем, 
Мабуть, одно — калитку набивали.

125 А ми, кривавим палені вогнем,
Щоб час збігав хутчіше, принагляли.
Адже ті гроші що для нас? Весло,
Яке б назад, домів, перенесло.

Та португальцю те хіба до тями?
130 3 кутасом шапочка, й на голові ж —

Широкі криси пишної панами,
На шароварах — пас, на пасі — ніж,
В зубах — сигара груба, під руками 
Гітара — грай, наспівуй голосніш,—

135 І він радий, веселий. Не питає,
Куди заходить сонце, де світає.

Орач, на поле вийшовши ледь світ,
Плуг — в землю; скиби поглядом окине 
І бачить він посіву оксамит,

140 І як пшеничний колос гне стеблину.
Ось так і ми: ллючи кривавий піт,
Далеку уявляли батьківщину,
Що жде і кличе нас! Іздалеки 
Нам треба повертатись, земляки!
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145 Ми вірили: колись-таки по праву
Свого діждемся — вирвемся з сильця.
По Польщі туга нам була за страву,
За дрібку солі на шматку хлібця.
У пращо впрягшися тяжку й криваву,

150 Ми витримали спиток до кінця,
Рік відслужили, стерпіли напругу...
Тож птаству можна вже летіти з лугу!

Неспокій нас в свою взяв круговерть... 
Вдивлялись очі в широчінь простору,

155 Щоб зазирнуть за води і за твердь,
За сьому річку і за сьому гору.
Чого нам тут очікувати смерть?..
І впевненіше поглядали в море,
Як вал сахнеться скель, то налетить,

160 Ворожачи: «Пустить чи не пустить?»

Мені, раз я вже вів оцю громаду,
Про неї й турбуватись довелось.
Обличчя висхлі, в поглядах досада.
Я глянув — з болю серце запеклось...

165 Ми ухвалили скликати нараду.
Взять заощадження — про це ішлось.
Та Баня — він заборгував сусіду — 
Перечив:— Нащо? Діло так не піде!

Вернутися і старцем стати, так?
170 Чи в наймити податися старому?

Не гірший від громади я свояк.
Як жебрать — краще й не вертать додому! 
Зчинився гвалт. Про щось кричить усяк. 
Немов два вози на краю парому 

175 Зчепились дишлями серед води —
Не зрушлш ні туди, ані сюди.

Та я стояв і не втручавсь у сварку.
Дать викричатись сам і бог велів.
На ярмарку зринало слово шпарко —

180 Прочистити горлянки люд волів.
Як гаркне хто, щоб аж здвигнуло в карку,— 
Й здоров. Німотних не люблю кролів.
Наш світ — не скит, де гук у забороні.
В пас є горлати де,— на оболоні.
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85 Як тісто зійде — виповнить діжу.
Ось так і гамір крайніх меж сягає.
Стілець вхопивши, мить якусь держу,
А далі — хрясь! І тиша залягас.
Роззявили роти всі. Я й кажу:

190 — Кінчай, бо хтось зубів не позбирає!
Не силуєм! Свого шляху тримайсь!
Не хочеш їхать з нами? Зоставайсь!

Усе вляглося враз; буває, шкапу, 
З ’їжджаючи з гори, стьобнеш: притьма 

195 рвоне? але аж запарують храпи —■
Рука твоя кантарку иадима...
Те ж саме й тут було тепер!..— Сатрапи?- 
Запитую.— Сатрапів в нас нема.
Хто б там нав’язував щось чоловіку?

200 Не їдь — сиди хоч до скончания віку!

Зітхнув я. Всі стоять з лицем пісним. 
Збагнув я, чим розворушити можна:
— Дурний той розум, як людина з ним 
В майбутнє зазирнути неспроможна.

205 Іди найперш завбаченням своїм,
Щоб зміряна була щаблина кожна.
Все треба зважити і гам і сям.
Складніш це, ніж на торг із поросям!

У морі ти не сядеш край дорога,
210 Як чобіт муляє, щоб відпочить,

Онучами перемотати ноги.
Вир небезпечний зблискує, шумить,
І вихор наліта без остороги,
Чигає смерть повсюдно і щомить.

215 Судна не спинять, марні сподівання.
Хіба що на всевишнього волання.

А це щось значить!.. Не до жартів тут! 
Глянь в катехізис. Згодні чи не згодні,
А в цім і смерть, і пекло, небо й суд,—

220 Ні, ні, не людський суд, а той, господній. 
Тебе турлятиме з кута у кут 
І, перш ніж вгледиш промені щедротні, 
Знесе, немов непотріб, все одно 
По чорній дошці у глибінь, на дно.
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225 Отож прикинуть спробуй власні сили 
І обмізкуй, що б краще ти волів.
А чи у тебе є щось більш, ніж миле,
Життя б заради чого не жалів?
Куди ти навіть прагнув би з могили 

250 І задля чого б мертвий пломенів,
Мов зірка, що дугу по небу мітить,
На те, що пада, не зважає,— світить!

Якщо душа в тобі іще жива
І не ганчірка для чужого бруду,

235 Як рідна стріха уві сні сплива
Й при цім дух скиб вдихнеш на повні груди, 
Капшук помацай, чи бряжчить грошва,
І в путь! Покіль не тіні ми, а люди,
Покіль іще нас та земля свята 

240 Вважає за синів і нам’ята.

Стоять, зітхають. Кос сякнув. Узявся 
За скроні Жук, сивинами стряса;
А Бандис чересом підперезався:
Скарбник готов до діла стать. Сльоза 

245 Набігла і мені, хоч як тримався.
Ось жінка хлипа, губу все куса.
Ці, обійнявши тих, ну цілувати!
Як ніби мали вже кого ховати.

Ми — не сусіди. З різних сіл і гмін.
250 Між ними пролягали довгі верстви.

Звідкіль хто був — у пам’ятку взяв віп, 
Тримався звичаю, й це не позерство.
Але у всіх пас смуток був один.
Тож і єднало нас живе братерство,

255 Немов водно скували ланцюги 
До шиї шию, ногу до ноги.

Як буря иахиля берези в гаї,
Хилило так і пас до вороття.
Міцніший слабшому допомагає.

260 Хоч би скоріш змінилося життя!
Всі мрії й помисли — у ріднім краї.
Душею тішуся, жду відплиття.
Скоріше вже б повіяв вітер східний
І мчав по морю нас у край наш рідний!
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265 Одначе штиль був. Тиша залягла.
Не сколихнеться хвиля без перуна, 
Неначе иа пару десь край села 
Озимої пшениці буйні вруна.
Темніє глиб. Вечірня висне мла.

270 І місяць вид ясний між хмар просуне, 
Сипне в скарбниці потайний засік 
Сріблом — воно ж на дно іде навік.

Та дехто каже, що у добру пору 
Все зміниться, що час проб’є-таки:

275 Торби із сріблом тим спливуть нагору,
І скарб отой нетяги, шарпаки 
Носитимуть шапками у комору,— 
Заможності діждуться бідпяки! 
Тримають у секреті це народи,

280 Щоб королі не захопили води!

Гармати, військо... Для тії мети 
Одразу б ті скарби пішли з-під спуду.
А вбогі залишилися б хати
Без порятунку, як завжди й повсюду.

285 На дні господь дав скарбу залягти,
А де — того не зна піхто з-між люду. 
Одне відомо: скарб лежить, чека 
Й діждеться вільного трудівника!

Ет, що казати там! Шляху верстання 
290 На цім не спинить світ: зорі навстріч 

Ітиме. Хай не завжди сподівання 
Здійсненні,— а тобі й тепер до віч 
Далеке пломенить уже світання.
Та треба подолать зловісну ніч.

295 Щасливий— бачить хто, кому вже видне 
Те світанкове світло заповідне!

Жук мовить:— Чув я, що в глибинах тут 
Земля є — Атлантидою зоветься —
Із самоврядуванням і без пут.

300 Немає здирців. Добре всім ведеться.
Ту землю мудрий населяє люд,
А в нас таке побачить не вдається...
Не знають війська, воєн не ведуть. 
Спокійно в мирі-злагоді живуть...
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305 Сто дев’ять літ крутиться чоловіку,
А в сто десятий очі сам змика.
Радий в душі: дожив до свого віку!
Мов музика бринить йому легка!
Не знає ані дохтора, ні ліку.

310 І на ломоту він не наріка...—
Жук сикнув, ліве гладячи коліно:
Йому, як лісником був, деревина

На Мишинці геть розтрощила кість.
Додав він: — Гроші там, брат, ні до чого.

315 Працює кожен і за двох не їсть.
В одежі чистій ходять всі до ’дного.
Несуть у статок спільний вклади з місць, 
Мов бджоли мед до вулика свойого.
Земля та сонцю випливе навстріч,

320 Як страшний суд настане, звісна річ.

Отак гомонимо собі. В нас свято:
Рамена врешті звільнено од шлей! 
Пригадуємо, хаіцу як закляту 
Долали,— зашморг був то для людей.

325 Шляхів-доріг перейдено багато!
В дорозі і помер паш Городзей,
Що мудрість його — наче мед духмяний 
Із лин за тихої погоди браний.

Іїос мовив:— Для прийдешньої доби 
330 На надмогильній брилі, в нам’ять внуку, 

Якби у літер втілити карби 
Поневіряння наше й нашу муку,
А над словами висікти якби 
Сріблясту голову його і руку,

335 Що для благословення він простер,
Повік би тих слідів ніхто не стер.

Бугай:— Нелегко здійснити ту справу!.. 
Чи ж пам’ять конче втілювать в граніт? 
Живе хай в слові — й жить йому по праву: 

340 На призьбі сядеш з дітьми, як між віт 
Тне соловей в черемсі без угаву 
Й сріблиться в місячнім промінні квіт,
І смугна оповідь малих підкорить,
А кожне виросте — синам повторить.
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345 Прадавні так до нас дійшли дива
Часів прапрадідівських з цар-горохом...—
Не докінчив: посунула жива 
Юрба; зачувши те, з переполохом 
Журава скочив. Гоміп не вгава. 

ь5° До каси подались Бандис із Рохом 
Довідатися, скільки грошей там 
І скільки ще не вистачає нам.

Діждались ми не їхньої появи:
Бурняцькі наближалися брички.

355 І їде у бричках тих люд яскравий
Від стрічок, хусток,— дружки і дружки. 
Весілля!.. ІДо ж, щасливої забави!
Примовки, перегуки, пісеньки...
І скрипки, й флейти ріжуть голосисто —

360 Дрібушки тнуть із запалом, вогнисто!

То Гради за одинака Бобра —
Із Бурняків теж — віддають дівчину. 
Зіскакують, а радість — розпира.
З-під козел повну дістають плящину.

365 Вітаємо, бажаємо добра:
— В щасливий час вам! У легку годину!
— Гайда із нами! — кличе з дружби хтось.— 
Добряче вип’ємо й похмелимось!

Ми їм на те;— Нехай вам бог заплатить!
370 Велика честь для нас, для бідаків...

Відомо, хто найметься,— волю втратить.
Ми завтра маєм стати до мішків 
З вугіллям. І нічим нам пе зарадить.
Та й нам пе до весіль: з усіх боків 

375 Обсів нас клопіт — повертать в оселі...
Тож мусите самі співать «Ой хмелю...».

— На діжці, як велить старий звичай, 
Голівку молодій належить крити...
Несіте, дружки, білий коровай,

380 Убрані гарно в блискітки і квіти! — 
Прощаємось. Перемовлянням край.
Свати — у брички. Гам несамовитий.
Звучать примовки, аж в ушах шумить:
— Хоч би на одну пічку, хоч па мить!
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385 Мов кіт із сала, молодь віч не зводить 
Із поїзда, душею завмира.
Уже до Сальки Косів Ясь підходить,
Стах на Марину ніжно позира.
Як штайєра почав скрипаль виводить,

390 — Обёрка,— загукали,— хай загра! —
Старання капелістів ні до чого:
Забули... танцю не утнуть свойого.

Обличчя витяглись. Знайшовсь резон — 
Марш залунав, що його грав Ракоці,

395 Як плив через Дунай, щоб швидше трон 
Угорський захопить па тому боці.
Гук, гомін, спів, не дуже маршу в тон...
І посвист батогів на кожнім кроці.
Рвонули коні, рушили брички.

400 Мчать з почтом молодята і батьки.

Жук мовив:— Бальцере, ви теж — о боже! — 
Про коровай... діжу... ясне вбрання...
А жодне з молодят, мабуть, не може 
По-нашому молиться... Й те грання...

405 Без баса... Ну скажіть, на що це схоже? 
Ніхто про хміль — це подив наганя —
Не знає пісні в товаристві цілім...
Та тьху на нього із таким весіллям!..

Кумпанія — багато блиску в ній...
410 До цього шуму й розмаху куди нам! 

Краватом шию вкрасив молодий.
Над лобом — комин, як навіч прикинем.
А молода у дивний вбрана стрій:
Сидить в фаті, немов під балдахіном.

415 Спідниця ззаду тягнеться така,
Неначе пишний хвіст у індика.

Колись не так вінчались! Чи ж забути, 
Стара?.. В корсеті ти до шлюбу йшла,
Як бабка... У вінку з квіток і рути.

420 В волоссі стрічкам не було числа.
На весь куток було весілля чути!..
Сіяння злива храм наш залила...
Тягсь гучно «Венікратор» в органіста.
Нам коштувало все те злотих триста.—
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425 Зітхнув.— Нову, бач, моду люд узяв. 
Оиортугаляться тут дітки... Звіку 
Що в нас рід родові передавав,
Вважатимуть за старожитність дику.— 
Весільний поїзд куряву здіймав.

430 У даленіючий шум-гам, музику,
У кінський тупіг, перегук пісень 
Вслухалась молодь... А тим часом день

Згасав. У мене ж, — так буває в того,
Хто згубить, хоч і зберегти хотів,

435 Як знак присяги, персня золотого,
Одержаного в пам’ять від братів,—
Шкребло у грудях від жалю тяжкого...
У серці дикий голуб тріпотів...
Дивлюсь: Затрата й Бандис на гостинці,

440 А супроводжують їх два чужинці.

Ступали з вимахом широким рук,—
Так човен плине, як працюють весла.
В ході квапливій слів губився звук,
Хоч тиша все ж уривки їх донесла.

445 Цей — з торбою, а, видпо, пе селюк:
Так ходять, хто віддав себе в ремесла.
А той — без шапки, в гуню довгу вбравсь,
Із києм,— на апостола скидавсь.

Милуюсь образом цим неповторним:
45° ijyQ сиішй і засмаглий темний вид,

Неначе стріха та над зрубом чорним 
Будинку, як вогонь залишить слід...
А наші із боків ідуть... Проворним,
Рішучим кроком чимчикує дід 

455 3 тим другим.— Слава Йсусу!..— Що й казану
Я стрів:— Навіки!.. Раді вас вітати!..

Рох вигукнув:— Овва! О диво з див! —
А Бандис:— Назрівають небезпеки!..—
Не раз бувало: сходив сніг із нив,

460 Як повертали з ірію лелеки.
Й незрозумілу клекотню ронив 
Пташиний ключ, здолавши шлях далекий.
Ось так і земляки кричали, й їх 
Уривків слів второпать я не міг.
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465 Лишень коли ступили до порога,
Примовкли. Ми потисли руки їм.
Прибульці вдруге похвалили бога.
Поважність крилася в дідку старім!
Вус по-саперськи стрижений у нього.

470 Лице у шрамах. Як зайшов у дім,
Сів, зиркнув хмуро:— Саме тут на часі 
Одне дільце...— сказав.— Хто із Підлясся?

До них нам тра.— Всі хором загули:
— Ми з Межиріччя!— Ми з-під Соколова!

475 — Ми із Ломаз!— Ми з Кшна!— довкруг вели.
Він брови звів і дивиться без слова.
— Вас цілий світ, що згоди вже дійшли 
Вернутися... Встає зоря Христова
Над лоном рідних піль, борів і рік...

480 Тримайтеся, щоб не згасала вік!

Широке прокотилося зітхання.
Усі схилились, руки звівши вмить,
Мов на ушестя, дзвонів калатання 
Коли під час молебню прогримить.

485 Хоча у всіх і смутне ще сприймання,
Але вогонь у жилах вже шумить, 
їх помисли — над рідною землею...
Тут тіло тільки, а душа — із нею...

Навкруг прибульців гурт тісний з’юрмивсі ;
490 Цікаві слухали б це без угаву.

Ступаючи навшпиньках, відділивсь 
Од гурту й до дверей підбіг Журава.
Припав до них, в щілину подививсь:
Як там на вулиці? Не йде облава?

495 Й — на засув. Хоч спокійно в цих краях,
Його ж, однак, не покидає страх.

А той і каже:-— Вийшло нове право:
Де люду збита сила немала,
Де уніати злиті в одну лаву ,—

5°° Б уть вірі там, що й перед цим була.
Вбачають власті долю неласкаву 
На тій душі, що муки прийняла...
Дотягне? Добре! Ні? Таке вже щастя —
Жить і вмирать без віри й без причастя!
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505 В тривозі люд аж голови схили«,
Мов бір, як вітруган заколобродить.
— Що, без причастя?— голос заквилив.—
У смертний час без сповіді, виходить?..
— Не буть цьому!..— в різкім звучанні слів 

5,0 Рішучість. Рох сердито оком водить.
Ж урава:— Ой, щоб не стряслась біда!..—
В бараці знову тиша запада.

А той:— 3 півроку вже, мої кохані,
Цю новину розносим по землі.

515 Ми побували в Айресі, Парані 
І скрізь, куди доходять кораблі 
Або доїхать можна на ридвані...
Питаєм підлясян... Еж із петлі,—
Війне як вітром з Бугу, де рожден і,—

520 Запрагнуть до діток скоріш, до нені...—-

Затнувся. Другий вставив:— По світах 
Мандруємо як посланці Підлясся 
Й від імені хреста, що в небесах 
Явивсь, від муки, що взнаки далася 

525 Всевишньому... І від кісток в лісах,—
У заростях би но одна знайшлася,—
Від дзвонів, що із хмар над ними б'ють, 
Марії-діві шану віддають...

І перший знов промовив: — Ксьондз Благога 
530 Одержав із парафії листа.

Сплакнув — в сльозах бриніла втіхи нота: 
Запам’ятається година та!..
Гукнув: «В залізні вийшли ми ворота,
І крила сила нам дала свята!

535 Полетимо усі гуртом до краю!..»
— Дай господи! — кажу й себе вдаряю

У груди кулаком — пішла луна.
Гутірка тихне, схожа на таємну.
Ніч пізня — сяє в зорях вишина:

540 Багнети їхні синь дірявлять темну.
Від подихів жарких — не дивина —
Здригає лампа. Зближені взаємно,
Сідаєм долі в щільному гуртку...
І той, що в гупі, річ повів таку:
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545 — Борами повертаються костьоли
Із хащ і нетрищ до своїх садиб...
Десь об’єднались ангели вже сполу,—
Над Бугом, в Граннім, між зелених лип. 
Там, де тепер он плац лисіє голий,

550 Зведуть церковку нашу. З давніх діб 
Її руїни, як дивиться зблизька,
Чорніють вдень, вночі горять від блиску.

Почнуть як по вечерні, то таїш 
За ніч її й поставлять до світання.

555 А смеркне — то освітять дах зірки...— 
Жінки прицмокують од здивування:
— О боженьку! Оце робітнички!
Та вже ж не без господнього старання... 
Так, так... Чого ж... На те його і власть...— 

56° д  той замислиться й тихіш додасть:

— Коли достатньо душ ввійде до брами, 
Орган озветься сам, і гряне дзвін — 
Покотиться луна гучна із храму.
Святі посходять з образів і стін,

565 На лавах сядуть перед вівтарями.
І Ян — орлами схоплений був він — 
Уперше месу розпочне урочу,
Апостольську й, мабуть-таки, пророчу.

Махнув рукою дід:— Якраз, якраз...
570 Чи буде так, чи ні, ми ще побачим...

Відомо ж бо: коли збереться нас 
Удвічі більше, з запалом гарячим... 
Відстояти вітчизну прийде час.
Ні — головами лиш її відзначим...

575 За тілом марно відлетить душа...—
Слова старого гомін заглуша:

— Неправда! Чуєте? Ми душам власним 
Ніде занапаститись не дамо.
Нас не скрушйть... Із завзяттям незгасним 

580 Гру не про мить, про вічність ведемо! —
Рох набундючивсь — з наміром виразним 
Удать — мовляв, завзяття в нім само. 
Взявсь в боки, зморщив лоба, випнув груди 
І загорлав, що аж здригнулись люди:
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585 — Записуйте: Бугай. А із сім’ї —
Барбара, жінка. Шлюб взяли законний 
У краківськім костьолі. В нім свої —
На мурі видно їх — святі патрони; 
її Кос Марціп, батько дівчини ції,

590 Він троє діток залишив по скону 
В рову: загинули від пухирів...
Усіх їх хрещено серед борів.

Петр Бандис. З намірами зживсь твердими 
Душі спасати честь. Шлях нуждаря 

595 Обрав собі: з сирітками дрібними 
Подався через Бремен за моря.
Померли! їх — в вапно. І інших з ними:
В бараку мор — одне за ’дним згоря...
А то — жона. Агнешка. Ані писне:

600 Шлюб взято у бору. Шлюб вовчий, звісно...

Ліс Марцін з Кодня. Швець. Було, спішить 
Дать за дітей, щоб в книгу не вписали. 
Родилось третє — більш не міг платить,
А стражники п’яні напосідали!

605 Ледь світ — з бамагою вже хтось летить...
І мати ним — об мур! Труп підібрали...
І довелось ховатись в болотах.
Пізніш — поневірятись по світах...

Вдівець Дрозд Єнджей. Магда Мніх, заміжня. 
610 Удвох живуть, а їй і світ не люб:

Муж в засланні, і то — роки, не тижні...
Тут раду дать не зможе і біскуп.—
Затрата:— Городзей!— Кос:— О всевшнній! 
Згадаєте за трупом кожен труп?.. — 

бі5 Рох:— Так! Могила теж у мить останню 
За свідка стане по землі воланню!

Не бійтесь!.. Причвалає навпростець...
Бо що ж? Як жив, то ніби й був не проти, 
Тримався, а помер — всьому кінець?

620 На що б тоді здалась гака робота?
Я не змінюсь... Підійде бог-отець —
Куплять кота в мішку кому охота? —
Не втерпить, запитати буде рад:
«Ти хто такий?» — спита. «Я — уніат.
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625 Мене хрестив,— скажу,— великий боже,
В церковці парох... Вуг хутчій би всох,
Та й течію скоріш змінить він може,
Ніж я б змінивсь по муках багатьох! —
Стоїть навколо люд, немов сторожа,

630 А посередині мовляє Рох:
— Прошу не зачіпать в мені ці струни, 
Зачепить хто — впаде, мов від перуну!

Завирувало. Всяк горлянку дер.
— Не репетуйте!— стишував Журава.

635 Люд навстіж душу розчахнув тепер —
Просити, щоб замовк, даремна справа!
Таємний біль занадто довго жер 
Серця: зіяє рана в них кривава!
Не прикрива її старий сіряк...

640 І нею світить кожен неборак.

Гість-ремісник тоді сипнув словами:
— Ні! Не про це ідеться! Звідсіля
Слід, ставши в гурт тісний, вертать нам з вами: 
Шир моря від братів нас відділя!..

645 Лік душам не ведем: ми тут гінцями.
З-над Бугу хто й як рідна там земля,
Хай квапиться на поміч їй, в дорогу,
Нещасну матір рятувать, небогу!

Наш гурт вже багатьох людей ввібрав...
660 Йдуть підлясяни з Айреса, Парани...

Один ми звербували пароплав —
Так, ветхий! Я захвалювать не стану.
Із місяць на ремонті він стояв.
Та не боїться хвиль крутих... Кохана 

655 Громадо! Витримає: ще міцний.
До того ж і квиток за півціни.

Вигукую:— Що ж, сказано вичерпно!..
Щось додавать до цього — зайва річ...
Бідуєм ми. Живеться нам нестерпно.

660 І марим поворотом день і ніч.
Зарібок наш малий. Душа аж терпне:
Чи стачить грошей?.. Сумніви всі пріч!
За півціни ж!...— я повторяю ще раз.
Тим часом Бандис вивертає черес.
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665 Ми гроші лічим. Жук, в лічбі мастак, 
Взявсь рахувати голови: тямущий!
Йому гай буковий зніж стовбуряк 
Пройти й їх полічить — дрібниці сущі! 
Загубиться, бувало, між гілляк 

е7Э На Мишинці або в Зеленій пущі 
Бучок, лише бровами поведе 
Й пропажу, дерево те, вмить знайде!

Завмерли ми на місці — ані кроку,
З рахунку щоб не збити земляка.

675 Цікавість виявляючи глибоку,
За грубим пальцем стежимо Жука.
А його рисяче уважне око 
Аж наче голови нам пропіка.
Вусиська сиві догори п’ялися.

680 Бурмоче, мов дуби рахус в лісі.

Нарешті вголос каже: — Сорок три!
Не сотня, правда, та, для інтересу,
Свою ми зможем, що не говори, 
Підтримати і врятувати месу!..—

685 Виходить Єнджей Груда: — Я старий... 
День-два, і смерті підімнуть колеса... 
Помру...— кидає голосом глухим,
І кашлем він заходиться сухим.

Зітхнувши, додає:— Десь вирушати?..
690 У хліоскотпю? Через вали морські?

Не треба у реєстр мене писати...
Барак порожній... Кидать ие з руки... 
Кисет із тютюном лишіть чубатий,
Смалив щоб... По небіжчиці хустки 

695 Зостались... Застелю... Вмощусь на ложі — 
Впокоюся... Піду у руки боя і̂.

Що припаде на мене, розділіть 
Поміж молодшими!.. — мовляє хворий 
І піт втира з чола; вогонь горить 

т  В його згасаючім, скорботнім зорі...
— Що ви, Єнджею-кумє? Тут каніть 
Безлжі, без вогню і без опори?..—
Між себе тягнуть.— Свій знайду спочин 
Я при небіжчиці...— шепоче він.
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705 А Бандис гроші розкладав дбайливо 
Стовпцями. Порівну. Серед стола.
І в очі срібло било блискотливо.
І кожна купка все росла й росла.
Кажу:— Снопи ці — наші! Наше жниво!..— 

710 Бугай:— Вам, Бальцере, пора прийшла 
Щотретій взять.— Всі стали гомоніти:
— Третина вам належить!.. Тож беріте!

Я — в регіт. А Бугай:— Ні, це не жарт! 
Якби не ви, кого питать поради?

715 Коваль, ви нам дали добрячий гарт... 
Розпорошились би, й — нема громади.
Ваш розум — сторож паш — чогось та варт! 
Він — річка, що долає всі завади...
У місті можна жить із ремесла,

720 Та вас із нами в порт душа несла.

Ви — батько наш! — він розпростер рамена, 
Вхопив в обійми. Як тут не відчуть 
Зворушення? В товаришів і в мене 
Гарячі сльози по щоках течуть...

725 Світає... Вже роялеві веретена 
Сукають пряжу золоту. Спадуть 
Завіси із блищанням зір імлистим,
І день зійде з сіянням променистим.

Художника б сюди, хто б міг як слід 
730 В яскравих барвах пензлем зобразити 

Проміння перше, ледь помітпий світ,
Що почина над обрієм ясніти,
А потім в заграву вбирає схід.
Ще трохи, й сяєвом усе залите:

735 То злотокрил — по досвітку п’ятах —
Злітає сонця вогнедишний птах.

Гуртом виходим. Любо всім нам стало. 
Скупались наче в свіжім джерелі,
Що молодість людині повертало.

740 І мук як не було. Вляглись жалі...
Нам сонце гёйнал радісний заграло,
Над грізним виром вибухле вдалі.
І море слалось лагідно під ноги,
Відчувши силу в нас і дух паш строгий.
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745 Судно побачить чи ж не схочеш ти?..
Йдемо. Забовваніло в високості.
Затиснуте у клиння і гвинти,
На дерев’яному стоїть помості.
Крізь бурі й зливи мусило пливти!..

750 Ніхто не гашіть, не бурчить зі злості.
Цей корабель для блукачів-сердег —
Мов за потопу рятівний ковчег.

Ще й не пройшло трьох днів — завирувало 
В порту, безлюднім, тихім попервах.

755 Юрмисько за юрмиськом прибувало —
Все підлясяни,— пішо й на возах.
Не так, коли вже сонце пригрівало,
Вертали зграї чайок в небесах,
Як люд оцей, що через сушу й воду 

760 Додому тягся, віривши в свободу.

Цей люд понурий був, неговіркий: 
Біда-недоля добре йому знана!
Мовчав здебільш. А озивавсь-таки — 
Здавалося, у нім — пекуча рана.

765 Один за ’дним уламок скель тяжкий 
Валивсь на голову безперестанно...
Похилі плечі, зір — не вгору,— вділ...
Мов до землі прибитий сірий пил.

Холодпі очі, наче льоду брили.
770 Обличчя — з криці куті й кам’яні.

Серця в крові, дуднять набряклі жили. 
Звелися кулаками п’ятірні.
В собі напружив люд останні сили,
Вклав у найвищі звуки голосні 

775 Могуть грудей. Дар божий безумовний 
Тут виявивсь виразно,— дух жертовний!

Тихенько посідали в стороні,
На березі, громадою тісною...
Жінки, як зсохлі шишки на сосні,

780 Смагляві, щуплі, з бляклою красою.
Ніхто не лаявсь, не палив огні;
Єдиний харч був —- хліб сухий з водою.
В нас — запал, в нлх же — витримки талан: 
Складалася громада з забужан.
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785 Чи повісти про те, що не в будівлі —
На пустирі, прибулі іздаля,
Над морем ми проводили ночівлі 
У довгому чеканні корабля?
Над головою не було покрівлі.

790 Світання, присмерк... Важко опісля 
Згадать всі хвилі, з пам’яті зітерті,
Життя — ції страшної круговерті...

Бо чи ж не судними були роки,
Що в світ закинуто аж стільки люду?

795 Дуб вирвано, що вистояв віки,
Замшілий з мук, й залишив рідну груду... 
В вікні дощенту вибито шибки —
Широким видивом засяло чудо.
Аж хату нашу в зрубах затрясло...

800 Але життя нас у свій рух втягло.

Віддавна в мандри хтось рушав з країни, 
Ті, хто путь страдника обрать бажав, 
їх інший дух, із іншої причини 
У чорний човен з дому виряджав...

805 І раптом нам пробемкали години —
Дзигар господній ходом нас вражав: 
Чекати було ніяк, тисло горе.
І от з пів-Польщі подалось за море.

Та люд наш наразнвсь на чужину,
810 Немов на камінь, голови скривавив.

І от запало зерно в борозну 
Інакшого життя, ніж він зоставив.
Тож і нове я плем’я спом’яну:
Зросло тут — крила вільний дух розправив, 

815 3 них райдугою пір’я блискотить.
Зміцніло плем’я, ними б’є, летить!

Прозорий ранок злинув перед нами. 
В повітрі свіжім вгадуєм весну. 
Нарешті вирушаємо до брами,

820 Що провіща надію нам ясну,
І променисто сяє над світами,
І втіху в душі й силу ллє міцну...
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Ми — в лавах, мов священної ждем січі. 
Залізний спокій в кожному обличчі.

825 Хрестовий це нагадує похід.
Брат з Кракова з якоїсь там нагоди 
Розказував: орли знялись на Схід 
Удосвіта, за ясної иогоди.
Непевні — слід робить це чи не слід,

830 Відвоювати рушили народи
Труну господню в турків... їм до віч 
Хрест попереду сяяв день і ніч.

Уважно роздививсь я по громаді:
Додержать клятву е у ній снага,

835 Накласти вогняні свої печаті,
Де перше глина сипалась суха.
Чи ж може стати нам щось на заваді,
Як полум’я живе з грудей шуга?
Покіль поневірявся без спочину,

840 Люд виріс із старої сірячини!

І посоліднішав: нелегкий шлях
Час перед ним крізь тьму простер і вислав.
Відчув я: син він, спадкоємець благ.
Все має здійснитись, як він намислив..*

846 Неквапність і задума у в очах:
Бо ж кожен серед тих себе вже числив,
Несе хто голову і серця жар 
На батьківщини милої вівтар!

Ось так і йшли ми, мрійно занімілі,
850 Підносячись душею вище стель.

А океан здіймає злегка хвилі.
Потягне вітер з водяних пустель,
Шепне, а потопити нас не в силі!
Старий наш не потоне корабель!

865 Блакить — на шир весь, просторінь велику — 
Бере нас ніби під свою опіку.

.Що ж, прощавайте, пущі, скелі гір, 
Що ж, прощавайте, суходоли й води! 
Смертельний ви злупили з нас побір
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860 За вторгнення до вашої природи.
Ми — люди поля із прадавніх пір... 
Прощайте й ви, полеглі в дні знегоди,
О браття! Хай хоч втішаться кістки 
Під сонцем волі, що зійде-таки!

865 Й ти прощавай, мій найбіліпній квіте, 
Що в чорній поховав тебе жальбі!
Хай я блукатиму по цілім світу,
А серце буде завжди при тобі...
Та досить вже! Докіль сльозі бриніти? 

870 Тра но-ковальськи сум гасить в собі. 
Грім пострілу луна на всі узбіччя. 
Знак: океан нас у дорогу кличе.

...Йдемо, вітчизно-матір, що всіх нас 
Із первородно!* родила глини!

875 Йдемо до тебе — повертати час
Пташкам до гнізд з далекої країни... 
Розвіємся й кострицею, та враз 
На голос твій зберемося в дружини.
Гукни, дай клич, і завирує тут,

880 І стане обіч тебе вірний люд.

Йдемо до тебе, земле паша мила, 
Набравшись лиха по чужих краях... 
Немало нас, і в наших лавах — сила.
І ми не тільки плуг в твоїх полях,

885 Але й перун, що древо струхлявіле 
По волі божій звалить у борах...
Ми — порох, з вітром можемо летіти,
Але ми й плечі, що несуть півсвіту!

...В твоїй нам кузні молотом гатить,
89° 2  твоїх полях розорювать загони.

Прихований вогонь запломенить,
Ярмо ослабне,— марпі перепони!
Даремно б забаглось комусь блюзнить: 
«Немає там синів для оборони!..»

895 На смерть і на життя — подай лиш знак — 
Підляські встануть і душа, й сіряк!
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Тобі, о Польщо, спраглі по осслі 
Кладем серця до ніг... Час промайне, 
Ти срібна вийдеш з наших сліз купелі 

900 І щедро вбрана в збіжжя осяйне... 
Розраду принесуть тобі веселі 
Народів весни. Сонце вогняне 
Свободи зійде — жевріє край неба... 
...Йдемо до тебе ми! Йдемо до тебе!

1 1 М. ІіО Н О П Н Щ ЬШ
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ВОЙЦЕХ ЗАПАЛА

Коли я познайомився з Войцехом Запалою, віп уже був 
добре підтоптаний, сухий, як тріска, жовтий, як лист осін
ній, а на лобі мав шрам, що хоч розвертайся на ньому чет
вериком. Одначе старий ще тримався прямо, а наїжені, як 
щітка, вуса надавали його обличчю войовничого виразу.

Такого ж віку, як і він сам, здавалось, була і його зелена 
куртка, що нагадувала єгерський мундир, геть вицвіла, але 
така ж витривала, як і її господар.

Жив Запала край лісу, в убогій хатинці, в піски заки
нутій, із почорнілою дірявою стріхою, з запалим гребенем, 
тріпаною з усіх боків вітрами, що осінньою завірюхою 
або зимовою віхолою гуляли по ній; одна стіна на розі роз
валилася, друга осіла, двері лихо зна як трималися коло 
одвірка,— пустка пусткою, та й годі.

Крім горобців під стріхою, прихистив Запала біля себе, 
в тій хижці, хлопчика-сироту, що його якось весною лелеки 
згубили в селі, летючи на луки иа зелені. Блукало, сер
дешне, то тут, то там, гнане, штурхане, не знало, куди по
дітися; а на тілі в нього, крім синців, була сама сорочина, 
чорна, як свята земля.

Старий здибав малого на узліссі, саме тоді, як той пла
кав з голоду й холоду; глянув на нього, сплюнув, вуса на
їжив, потім взяв його на руки, в кожух закутав, до хати 
приніс, окрайцем хліба вгамував і на лаві, де сам лягав, 
уклав спати. Відтоді вони вже не розлучалися.

Як при дубовім пні пагін весняний, пнувся вгору Аптек 
при Войцеху.

І добре їм було разом; тільки що більше підростав хло
пець і не міг уже наїстися ложкою картоплі, то старий 
тугіше затягав паска, щоб їм обом вистачало їжі.

Весняного раннього ранку чути було голос старого За
пали:

— Вперед, хлопче, кроком руш! Що ти — баба, не 
знаєш, як новинен марширувати солдат? Правою ногою 
вперед!.. Та не цією... от кара господня... а другою! Вище 
вуха! Втягнути живіт! Е, та в тебе, хлопче, ніякої виправ
ки нема!
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А «солдат» тим часом, в самій сорочечці, дріботів біля 
старого, виставляючи босі, брудні, тоненькі, як бадилинки, 
ноженята, високо задирав голівку з конопляним чубчиком, 
думаючи, що разом з нею і вуха піднімуться вище; а от із 
животом чогось ніяк не міг упоратися. Здутий, великий, 
він уперто випинався з-під худих ребер і відстовбурчу
вав нижче грудей сорочину.

Якийсь час марширували мовчки. Сполохані жаби зля
кано стрибали з-під ніг Войцеха і ховались у борозни й 
вологі купини, а в ранковій тиші, що дзвеніла щебетом 
жайворонка, далеко у всі боки чути було важку ходу ста
рого вояка.

Аж раптом, все ще маршируючи, Войцех промовив:
— Уяви собі, хлопче: перед нами йде барабанщик і так 

барабанить, аж до неба чути! А далі трубачі на золоти
стих трубах грають; а збоку наш капітан. Ой і бравий же 
в нього вигляд! А за нами валить піхота, як море. А тут 
ад’ютанти літають, як птахи,— вітер свиїцо у вухах, а ге
нерали аж палають від золота; а там далі, на білому коні, 
сам імператор... Вів лімперер! Ура!

І підкидав угору шапку старий Запала, і, весь сяючи, 
салютував сучкуватим своїм костуром, а заслуханий хлоп
чина, аби ж таки побачити барабанщика, трубачів, ад’ю
тантів, що виблискують золотом, генералів, особливо т  
цього імператора,— витріщав очі, роззявляв рота і, зви
чайно, збивався з такту.

Старий промарширував ще кільканадцять кроків. Він 
весь сяяв, зовсім змінився на обличчі і став таким же гар
ним, як майже тридцять років тому; очі задивлені в про
зору рожевість ранку, волосся розмаяне, груди випнуті 
вперед, і на них його вицвіла куртка нагадувала нову і ви
гравала свіжою барвою. Вуста його щось тихо шептали — 
здавався якимсь натхненним. ГІо хвилі вій опам’ятався, 
ніби згас ураз, протер кулаком очі, а побачивши, що Антек 
відстав, почав бурчати на нього:

— Чого рота роззявив? Нема на що! Чи бачили такого 
лінтюха? Швидше ворушися! Служив би ти під командою 
нашого вахмістра, вігі би тобі дав перцю! Та ну ж бо! 
Лівою вперед! Раз, два... Чого це ти, як не своїми дибаєш? 
Чи тебе підганяти треба?..

Але хлопець, збившись із такту, сунув, як очманілий, 
безладно перебираючи ногами. То йому здавалося, що в 
нього нема ані лівої, ані правої ноги, то раптом,— що 
в нього їх чомусь аж надто багато і він не може з ними
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виоратись. Він ще ширше роззявляв рота і втуплювався 
в Запалу, а видутий живіт випинав з прорізу сорочки, геть 
забувши про військову виправку.

Старий хмурився, бурчав якусь хвилину, тоді, поста
вивши малого по команді «струнко», починав сам марши
рувати перед ним, щоб показати, як слід тримати крок. 
Проте це вже не був той геройський Запала, що хвилииу 
тому. Великі ступні його ніг тепер незграбно підносились 
над зехмлею і мертво опадали, ніби взуті в сучкуваті дере
в’янки; відкопилена верхня губа комічно стовбурчилася 
високо підстриженими вусами, а злиняла куртка прови
сала на його запалих грудях, які час від часу здригалися 
від сухого, глибокого кашлю. Тоді старий зупинявся, опус
кав голову, з хвилину перепочивав і, взявши хлопця за 
руку, чвалав із ним мовчки, ледве тягнучи натомлені ноги.

Малий не міг забути отих сяючих золотом генералів, 
барабанщика і трубачів.

Тюпаючи поруч із Запалою, він усе думав та гадав, де б 
то дідусь міг бачити їх? А попереду, скільки оком сягнеш, 
простягайся поля, засіяні озиминою, мазовецькі поля, 
вкриті зеленим руном, по якому ранковий туман іскрився 
на сонці золотим пилом, ніби курила мітлиця. Тільки від 
лісу сіялась якась прозора голубінь по землі, наче хто 
струмінь блакиті перепускав у повітрі крізь срібне сито.

Хлопець щораз ширше витріщав очі, наздоганяючи ста
рого. Бо ж ніде більше, а лише в цьому золотистому ту
мані мусять бути ті генерали разом з імператором. Він 
дивився, дивився, широко розкривши рота, а що нічого по
бачити не зміг, смикнув старого за руку і тихо озвався до 
нього:

— Дідусю!
Але замислений Войцех не чув хлопчика.
— Дідусю! — голосніше звернувся малий.— А я там не 

бачив ні того імператора, ні трубачів...
Старий усміхнувся.
— Ти гадаєш, пуцьвірінку, що кожному труЛи грати

муть? Ой, наслухався я їх, наслухався! Так, що мені потім 
більш як десять літ у вухах дзвеніло, і я ні людської ба
лачки, ані вітру в полі не чув, тільки одне те грання. Гей, 
не почув навіть, як старість прийшла й біда! Дурні люди 
кажуть: Запала глухий. Ой, не глухий я, не глухий, я чую 
таке, що вам, мазури, й не снилося! Де тільки чоловік не 
побував, чого тільки не зазнав на віку! Ішов пан па війну, 
і я з ним ішов. «Войцеху,— питає,— не жалгь тобі
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хати?» — «А таки жаль, пане»,— відповідаю. «То вертайся 
живий-здоровий,— каже.— Я служу при Наполеоні».— 
«Овва! Таж і я служу». А пан на те: «Дай руку, брате; не 
вернусь додому,— каже,— інакше, як з французами». І не 
повернувся. Ото був пан!

Старий схилив голову і пішов замислений та все зітхав, 
потім випростався і повів далі:

— А то ще! Раз, пам’ятаю, наші пішли на штурм. Ох 
і гарячий то був день! Мабуть, з волі господа бога запи
саний червоним у календарі! Труби грають, ніби на скон
чания світу, барабан гримить так, що людина власного 
страху не чує. Куди не глянеш — ліс багпетів аж очі слі
пить. А ми й вусом не ведем. Перед фронтом проскакав ад’ю
тант, блиснув шпагою, ніби ясною свічкою. А ми як гарк
нем: «Вів лімперері» Тоді іспанці як почнуть танцювати 
по всьому фронту! Боже милосердний! Якби тричі у нас 
під ногами земля запалася, то й тоді такого гуку не було б. 
Офіцери кричать: «Марш! Марш! І ти йдеш, ніби тобі хто 
на п’яти смолу гарячу лив. Не знаєш, чи ще є в тебе голова 
на в’язах, чи ти вже без голови. Самі ноги несуть тебе впе
ред: правою, лівою, правою, лівою — марш! А тут знову 
як не просвистать! Христе-боже! Зірвало б шапку з го
лови, якби нижче пройшло. А ми хоч би що!

Треба було бачити старого Запалу, з яким він пафосом, 
з яким вогнем вимовив ці слова: «А ми хоч би що!»

Була то ціла епопея для цієї мазурської душі.
— Дідусю! — перебив його раптом Аптек, неспокійно 

оглядаючись довкола.— А тину там не було, щоб сховатись 
за нього, а потім втекти в село?

— Тину? — повторив Запала, зневажливо посміхнув
шись.— Ну й селюк же ти! А честь, а гонор? А що скаже 
імператор або капітан? Я б тобі показав на війні тин і як 
тікати! Наш капітан розповідав, що як почалася та війна, 
то всі королі і всі пани посідали, поскладали руки й тільки 
дивились, як поляк за француза воює. От гарно було б, 
якби потім казали, що ми боягузи. Не приведи господи 
діждати!

— А чого француз сам не воював? — допитувався 
Антек.

— А чого йому самому воювати? В дружбі все порівну: 
ми — їм, вони — нам. Та й для чоловіка честь, що його 
люди бачать у світі, знають і розповідають про нього і те 
і се. А ти вже сам пильнуй, щоб куля тобі не полічила 
зубів навиліт: то вже твій клопіт!
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— А імператор? — запитував хлопчина приглушеним 
від неспокою голосом,— хто охороняв імператора?

— Імператора? Ой дитино ти моя. Охороняв його сам 
бог-творець, і те сяйво, що йшло від нього на цілий світ, 
та ті орли, що на наших знаменах над ним літали, і той 
дух гарячий, що рвався до нього з грудей людських, гото
вих стіною стати на перший же знак! Не захищали його 
ні замки, ні палаци: в обозі їв, в обозі спав. Хто б сказав: 
такий же чоловік, як інші. А куля кулі, летючи, свистіла, 
що то Наполеон Бонапарт, і жодна не сміла зачепити 
його.

Замовк старий вояк, зворушений власним голосом, а зі
ниці його тихо палали, задивлені в голубу далину.

Антек дріботів поруч нього, усе швидше перебираючи 
босими ногами. Постать героя, так полум’яно змальована 
старим Запалою, майже на очах переходила з його душі 
в душу дитини. Хлопець був схвильований, зворушений; 
якась сила хапала його за коноплясту чуприну, він підно
сив голову вгору, мов птах до сонця, і чимраз дужче стис
кав рукав старого Войцеха. Сподівався потай, що там 
далеко, де дідусь спостеріг постать свого імператора, 
може ж, і він, добре розкривши рота, щось побачить. 
Нічого, проте, не міг побачити, і це його страшенно за
смутило*

Глянув старому раз у вічі, глянув другий раз, потім 
сіпнув його за рукав.

— Дідусю! — шепнув.
Але Запала поринув думкою в таке далеке минуле, що 

не зміг туди долинути голос дитини. Лише палало вогнем 
зоране зморшками обличчя. Звісив голову і мовчки повер
нув на узлісся, до хати.

Тієї ночі Антек не міг заснути.
Він марив, метався по лаві, розкидав руки; а коли його 

Войцех удосвіта розбудив, перша ж думка малого була 
про імператора. Звідки міг узятись той імператор на 
білому коні, що його вчора у полі бачив дідусь? Адже 
білого коня ні в кого на селі не було; не було його і в двір
ській стайні. Який він на вигляд, той кінь? А імператор? 
Кулі, співаючи, літали над ним, боронила його золота 
зоря, йдучи поперед нього на війні, а знамена лопотіли 
на вітрі, мов пташині крила, прип’яті тому білому коневі.

Таку собі картину створивши в уяві, схилився хлопець 
над мискою на табуреті, біля якої сидів Войцех, але їсти
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не міг; тільки ложку перекладав з руки в руку, замисле
ний, втупившись в одну точку...

Аж коли Запала поснідав і заходився сокиру на бруску 
гострити, збираючись у ліс по дрова, малий став крути
тись круг нього, старому дорогу заступаючи то з цього, то 
з того боку, аж поки, нарешті, не обхопив його коліна 
худими рученятами.

— Що, хлопче? — запитав старий.
— Дідусю мій! Золотий мій! Якби мені того імператора 

хоч раз побачити! Хоч через тип!
Запала усміхнувся у вуса.
— Он чого тобі, дурненькому, захотілося. Імператора! 

Імператора!.. А хіба імператор — панський економ чи опу
дало городнє, щоб його кожен бачив? Гай-гай! Попоходив 
я немало по світу і немало лиха скуштував, і шкіру влас
ну, як вуж, не раз змінив, перше ніж очі мої його поба
чили!

— А як його очі ваші побачили, золотий мій дідусю? — 
далі запитував Аптек з запалом, знову хапаючи старого за 
коліна.

Запала зіпер на брусок погострену сокиру і глибоко 
зітхнув:

— Ой, не через тин, не через тин, моя сиротино! Поба
чили його мої очі в диму гарматнім, в палючім огні, в стрі
лянині смертельній, коли чоловік, конаючи, не має часу 
волати до бога... Побачили його мої очі у кривавім тумані; 
його, мов сокола того, ніс західний вітер над полями стиг
лого колосся. То не колосся було — людські голови; а що 
куля свисне по них, то ніби коса пройшла, так і ліг по
кіс,— трупом уся стерня вкрита.

— А хто косив, дідусю?
— Смерть косила, хлопче!
— А імператор?
— Імператор був з нами. Хто б протримався без нього? 

Стояв на горі в своєму сірому сюртуку, руку тримав над 
очима, накази давав і дивився, як мазури йдуть у наступ 
на батарею. Бог свідок, не ми її брали, а він своїм зором. 
Зразу я не міг розрізнити, хто імператор, бо навколо 
штабні крутилися, всі у золоті, плюмажах та аксельбан
тах. Аж тут пан мій: «Войцеху,— каже,— дивись, он На
полеон». Глянув я,— ну хоч малюй його. Сяючи золотом, 
порозліталися ад’ютанти з наказами, а він сам зостався; 
хоч був і малий на зріст, а здався мені таким великим, як 
світ.
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Замислився старий і замовк, а побачивши, що хлоп’я 
стоїть біля його колін і в очі заглядав, погладив шорсткою 
долонею розсипане волосся й лагідно мовив:

— Ну гаразд. Навчись тільки як слід марширувати й 
виконувати різні команди, то вже я тобі Наполеона по
кажу; ось хай лиш ярмарок...

І, піднявши сокиру та поклавши її на плече, пішов у ліс 
на поруб.

Я потім якось згубив з очей Войцеха Запалу. Старий 
ніби хворів, важко дихав; до роботи на вирубці не ста
вав, не виходив з хати; навіть на щорічний ярмарок не 
міг вибратись: відзивалися в кістках та суглобах давні, 
замолоду не ліковані рани.

Зате я стрівся якось на дорозі з малим АнтекОхМ. Було 
це восени. Хлопчик був такий же худий і нещасиий, як 
і раніше; тільки в одязі дещо змінилося. Та сама сорочина 
з грубого полотна прикривала його тіло, але поверх неї 
була на ньому стара безрукавка Запали. Велика і довга, 
аж за коліна; спереду розстебнута, бо ж випинався зду
тий живіт, що ніяк не хотів «втягуватись» і зводив нінащо 
Антекову бойову «виправку».

Хлопець марширував колючою стернею, тримаючи на 
плечі Войцехів сучкуватий костур, карбуючи крок тонень
кими своїми ніжками, з яких одна була взута в старий 
жіночий черевик, витягнутий десь із купи сміття, а друга 
красувалася в величезному дерев’яному шкарбану, що 
важко гупав при кожнім кроці малого. Цей черевик, влас
не, й вибивав такт і сповнював серце Антека зрозумілими 
гордощами. Бо й справді «марширування» проходило чу
дово. То жіночий черевик, то дерев’яний шкарбан підні
мався аж на рівень носа хлоп’яти і з гупанням опускався 
додолу під тоненький голос команди: «Раз, два!» — і зно
ву: «Раз, два!»

Крокуючи отак, вдивлявся хлопчина поперед себе 
далеко, далеко... ніби там була жадана мета, до якої йому 
неодмінно треба було дійти, маршируючи стернищем отак, 
як є: у сорочині й безрукавці.

Перед його поглядом, глибоким пломінким поглядом 
сільського сироти, ясніла десь удалині світла, велична по
стать, що зринала «як сокіл на західному вітрі»,— постать 
імператора.

Це була не остання моя зустріч. Я бачив його ще раз 
пізньої осені, у Войцеховому кожугпку, зовсім босого; це,
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однак, не охолоджувало його запалу: команда подавалася 
жваво й чітко.

Настала зима. Вечір був тихий, морозний, місячний.
Свіжий сніг пухом услав поля; високо в небі горіли сині 

зорі; між ними й землею лежали блакитні тіні й срібні 
хмари. Із села долинав шум терлиць і собачий гавкіт, 
а там, аж ген під лісом, біля Войцехової хати, лунало 
цюкання сокири.

Пішовши прямо на той звук, я побачив старого Запалу: 
він обтесував дубову колоду, що здавна лежала біля його 
порога. Запала зблід, постарів і в місячному сяйві ски
дався більш на привида, ніж на людину.

Біля нього стояв Антек, перебираючи на снігу босими 
ногами. Його тоненький дитячий голосок змішувався з 
цюканням сокири; хлопчик щебетав щось, як горобець, по
глинаючи очима дідову роботу.

Видно було, що старий працював з останніх сил. Раз за 
разом зупинявся, опускав сокиру, витирав піт із лоба 
і важко дихав. Останнім часом занеміг, ослаб і, хоч щодня 
ще злазив з тапчана, відчував уже, як казав сам, що вісто
вий біля порога.

Примирився він тоді з богом і людьми, почистив свою 
зелену куртку, вимастив грубі чоботи й чекав.

Однак найбільшою його турботою був обіцяний хлоп
цеві імператор. Звідки він його візьме? Як його покаже? 
До міста вже не донесуть його старі ноги; та й, зрештою, 
не певен, що й на ярмарку він щось зміг би знайти. А тут 
хлопець щодня нагадує про обіцянку. Зрештою, він за
служив. Марширує добре, що там казати!

Команди, щоправда, часом плутає, але він же ще ма
лий, довчиться, хай лише підросте. І яка б то радість 
була, якби Запала мав під рукою якийсь малюнок абощо 
і зміг сказати сироті: «Дивись, хлопче, це Наполеон!» 
Старому від тої думки серце закалатало в грудях, ніби 
він його окропом облив. Думав-гадав, і от цього місяч
ного вечора взяв у руки сокиру, нагострив її і ну тесати 
дубовий оцупок, що лежав під хатою.

Що з того, що ніколи цього не робив? Він імператора, 
як живого, носить у душі: на пагорбі той стоїть, руки 
схрестив на грудях і дивиться, дивиться...

Антек, якому імператор також не виходив з голови, за
говорював то про те, то про те, тупцяючи босоніж по 
снігу, нарешті запитав: а які в Наполеона були чоботи?
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Випростався Запала, сперся на одвірок та й каже:
— Чекай, хлопче... Чоботи він мав величезні, з зір

ками на острогах, як коня ними стискав, ціла армія від
чувала у грудях ті остроги. І йшла, і йшла, хоч і на край 
світу.

— Певно, семимильні,— зауважив сам собі Антен. По
тім додав: — А сюртук?

— Сюртук? — повторив старий.— Щоб не збрехати, 
сюртук на ньому був не імператорський. Мабуть, будь- 
який ординарець носив кращий. Тільки ж, як Наполеон 
його на себе зодягав і ставав перед фронтом, тобі здава
лося, що ти сонце побачив. Ой, гинули люди, гинули за 
той сюртук, і не жаль було! Імператор був низенький, 
міцно збитий, гарний, а очима усього тебе пронизував, хоч 
погляд мав завжди лагідний. Пам’ятаю й досі.

Тут старий замовк, схопився раптом за груди, закаш
лявся; а коли кашель вгамувався, сказав:

— Та ти, хлопче, йди вже в хату й лягай спать... По
ночіє,— додав, поглядаючи на сині зорі.

— А коли ж я, дідусю, імператора побачу? — повторю
вав Антек звичну свою пісеньку.

— Побачиш, побачиш... Іди спати...
А як тільки хлопець, рипнувши дверима, ввійшов до 

хати, старий звів руки догори й голосно промовив:
— Господи боже всемогутній! Не забирай мене із світу 

білого, покіль не покажу сироті імператора Наполеона. 
Амінь!

Коли він це промовляв, стояла така тиша, що чути 
було, як іній потріскував у повітрі.

Тоді дід поплював на долоню, взяв сокиру, і її цюкання 
аж до самого досвітку відлунювало в сосновому лісі.

Через кілька днів раннім ранком посеред убогої курної 
хатини під лісом було поставлено дубовий оцупок, отой, 
що лежав біля порога, вже перетворений на людську по
стать.

Груба то була робота, неоковирна: голова вийшла ве
лика, ноги короткуваті, тулуб надто масивний; та якби ти 
став у порозі хатини,— ось так, при блиманні головешки,— 
ти, глянувши на ту дерев’яну постать, вигукнув би, як 
і Запала:

— Наполеон!
Характерним для цієї статуї було не те, що вона від

творювала риси обличчя, це ясно; можна було б, зви
чайно, їх сприйняти за риси будь-якої людини, хоч, прав-
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да, і в них вловлювалося щось своєрідне з могутньої, всім 
відомої голови героя. Але щодо сюртука, капелюха і схре
щених иа грудях рук помилитися не можна було.

Став Войцех Запала перед своїм витвором, прояснілий, 
натхненний, величний,— справжній Фідій у хлопськім 
сіряку.

Біля ніг його лежали долота і терпуги, ще гарячі від 
зусиль мазурської долоні.

Очі його горіли вогнем любові й гордощів, вуста па
шіли, як за молодих літ, груди здіймалися від вільного 
дихання; він стояв, зовсім змінившись, простий і гарний, 
тримаючи в одпій руці підняту здолу сокиру, а другою 
по-військовому салютуючи імператорові.

За хвилю він усміхнувся й повернув голову в куток 
хати. Там, па убогому тапчані, спав Антек-сирота. Роз
христана на грудях сорочка відкривала худі його ребра, 
а з-під безрукавки, якою був прикритий, виглядали тонкі, 
як бадилинки, ноги. Рівний, глибокий віддих здіймав його 
кузенькі груди, а обидві руки лежали над головою, як над 
солом’яною стріхою. Запала дивився на хлопця, і очі його 
зволожувались, ніби від вранішньої роси.

На сході тим часом дніло.
Встало над Желязовою Волею січневе сонце — велике, 

гаряче, червоне. Спалахнули в рожевому блиску і в зо
лоті сніги.

І вдарили сонячні промені в віконце чорної хатини, 
упали на постать героя яскріючим сяйвом. Світло розбу
дило горобців і Аптека. Він перевернувся з боку на бік, 
пробурмотів невиразно: «Два, три!» — потім зітхнув і роз
плющив очі. Розплющив — сів на тапчані і подивився по 
хаті. Заплющив зпов і знов розплющив, протер кулачком, 
глянув і з подиву широко роззявив рота. З хвилину сидів 
у такому німому остовпінні; тоді схопився з тапчана.

— Імператор, дідусю, імператор!..
Ухопив його старий, підніс, иритулив до грудей,— на 

вуса впали дві важкі солоні сльозини. Потім поставив 
хлопця додолу — грудьми подався вперед, ніби на баг
нети йшов, і гукнув, аж у лісі віддалося луною:

— Вів Наполеон! Вів лімперер!
О віку!.. Ти кидаєш блиск свій у морок і холод днів 

наших, запалюєш вогні у нещасних хлопських грудях, 
приносиш хвильку щастя чорній селянській халупі і на
вчаєш босих хлоп’ят через колючі стерні життя іти до 
ідеалу... О віку!..



НАТЮРМОРТ

Жалкую, дуже жалкую, що не можу вам розповісти, 
який він був, коли стояв чи ходив, які рухи він робив 
руками чи головою, був він згорблений чи стрункий 
і, головне, який мав голос та вираз очей. І не тому, бо- 
ронь боже, що мені забаглося тримати це в якійсь таєм
ниці, а тому, що я побачила його в хвилину незвичай
ного спокою, коли голова його лежала нерухомо, очі були 
склеплені, руки схрещепі, а в грудях не тільки голосу, 
а й духу вже не стало. Я побачила його в труні.

Труна була проста, соснова, пофарбована в чорний ко
лір, з залізним хрестом, прибитим до віка, а з обох боків 
стояли чотири свічки в важких олов’яних свічниках, з рек
візиту лікарняної каплички. Запалено їх в останню хви
лину, власне тоді, коли під’їхали, трясучись по нерів
ному бруку, однокінні похоронні дроги й стали перед 
капличкою, а візник зліз із козел, щоб відстебнути і опус
тити підняті з ощадливості краї савана, що обгортали 
дерев’яний настил.

Водночас скрипнули коло лікарні ворота, і в них пока
зався сторож; візник одразу ж підійшов до нього, взяв 
понюх табаки, акуратно заклав у ніздрі, чхнув і, втерши 
ніс і вуса рукавом жалобного плаща, загуторив з ним, 
а конячина, скориставшись із цього, опустила голову, 
мотнула нею кілька разів і, примруживши криваві сліпи, 
заснула.

Тим часом озвався лікарняний дзвоник глухим, без
звучним дзенькотом; служитель відчинив двері, і жменька 
перехожих, яка затрималася на протилежному тротуарі, 
побачивши похоронні дроги, квапливо ввійшла до кап
лички. Було їх дев’ятеро чи десятеро. Дід-жебрак у ста
рій солдатській шинелі, двірничка з третьої відсіль кам’я
ниці, прачка з будинку навпроти, хлопець із шевською 
колодкою в руці, купка дітей, якийсь добродій із підня
тим коміром і посміхом мізантропа, який щойно вийшов 
з шинку, нарешті — селянин у полотнянці, босий, за
смаглий, що обома, вимазаними глиною, руками притис
кав поруділу шапчину до розхристаних грудей.
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Жінки, входячи, хрестилися і, наблизившись до труни, 
ставали на коліна і зітхали голосно, але байдуже; чоло
віки спинялися біля порога. «На віки!» — відповідали 
старцеві і брали в нього по пучці табаки. А щодо дітей, 
то вони ту ж мить, зчинивши галас, розбрелися по кут
ках, мацаючи пальцями підсвічники, чорну дерев’яну при- 
мостку, на якій стояла труна, і мертвотної білизни стіни, 
по яких ковзав жовтий відблиск чотирьох вогників, що 
злегка погойдувались над тонкими свічками. Дзвоник усе 
ще теленькав фальшивим, надтріснутим голосом...

Раптом у бічних дверях, які з ’єднували капличку з 
лікарняним коридором, з ’явилася черниця, товста, при
садкувата, уклякла перед хрестом, іцо па передній стіні, 
і, одразу вставши, енергійно, майже по-солдатському, по
вернула до дверей. Тут же за нею увійшло двоє служи
телів, які також опустились иа коліна, перехрестилися 
і підвелись, готові взяти й понести труну.

Видно було, часу нема на жодне баламутство. Маєш 
народитися — народжуйся, маєш померти — помирай, а 
хочеш, щоб тебе поховали, то це зараз має статися, бо 
вже десятеро інших народжується і вмирає.

Все це можна було вичитати з меткого погляду сірих 
очей черниці, що з явним нетерпінням дивилася на вхідні 
двері.

Тим часом присутні рушили, щоб поцілувати «благо
дійницю» в руку — спершу діти, потім дорослі. Тільки 
селянин зостався біля порога, широко виряченими очима 
тупо й бездумно дивився перед собою.

— Хто це помер, благодійнице? — запитала двірничка.
— А, там один! — недбало відповіла черниця, махнув

ши рукою в широкому рукаві, не подивившись навіть, 
хто питає. Правда ж бо. Де вмирають сотні, що може 
важити один?..

— А діти зостались? — запитувала далі двірничка.
— Аякже! Троє, здається, чи четверо...
Черниця здвигнула плечима, ніби жалкуючи, що є такі 

засліплені люди, які помирають, зоставляючи дітей; 
а все ж очі в неї сповнились турботливістю за долю тих 
трьох чи чотирьох сиріток.

Двірничка і прачка стали зітхати й хитати головами.
Саме в цю хвилину, спіткнувшись об високий поріг, 

вскочило до каплички трійко дітей. Ішли, видно, здалеку, 
кваплячись, бо обличчя були спітнілі й розпашілі.

Найстарша дитина, дівчинка років десяти, у сірому,
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зношеному платтячку, у плоскому, пов’язаному чорпою 
стрічкою капелюшку й добре вже стоптаних черевичках, 
тримала за руку двох хлопчиків, з яких менший, літ, 
може, п’яти, ледве встигав за нею, ковиляючи на своїх 
кривих ноженятах. Обидва малюки тримали в руках ли
кові капелюхи, чубчик в одного і в другого щіткою стир
чав на голові, а на шиях брижились великі чорні жабо, 
в жалобному контрасті з полатаними кольоровими під
жачками та штанцями. Ступали, дзвінко вистукуючи міл
кими черевиками, взутими на босу засмаглу ногу.

— Та швидше йдіть! — кивнула їм черниця, стоячи біля 
труни.— Чого це ви так пізно? А бабуся де?

І, не чекаючи на відповідь, потягла дівчинку за рукав.
— Станьте ось тут на коліна й помоліться. Тричі про

кажіть «Отче наш», тричі «Богородицю» і тричі «Вічний 
покій». Тільки ж швидше!

Хлопчики дивилися на черницю зляканими очима; смаг
ляве личко дівчинки раптом зашарілося, губи затремтіли, 
на очі набігли сльози.

— Це дочка? — знову стиха запитала двірничка.
— Еге ж. Дочка, найстарша.
— А мати є в них?
— Звідки ж їй бути? Ще восени тут у нас померла.
— А від чого він упокоївся, благодійнице? — запитала 

прачка.
— А бог його там знає, моя голубко! Від сухот, чи що. 

Кашляв, кашляв та й помер.
— Яке ремесло мав? — заговорив добродій з піднятим 

коміром, поскубуючи жовту борідку.
— Яке там ремесло! — здвигуючи плечима, відповіла 

черниця.— Посильним був. Не мав ніякого ремесла. Ну, 
діти, ви вже? — запитала, звертаючись до укляклих сирі
ток.

Дівчинка все ще тримала братиків за руки, а оченята, 
з яких текли рясні прозорі сльози на її сіре зношене 
платтячко, втупила в труну.

Сироти схопилися, як по команді.
— То вже нема чого чекати,— вела далі черниця.— 

Коли стара не прийшла, то вже не прийде. Беріться, 
треба виносити!

Наказ стосувався служителів. Ті, ставши по обидва боки 
труни, простяглії руки, щоб піднятії її.

Раптом від дверей почулося постукування костура, що 
шукав дороги для старечих ніг напівсліпій жінці, яка
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дибала, широко відкривши збілілі зіниці, тримаючи перед 
собою худу, висохлу руку.

— Бабка, бабка!..— пішов від порога шепіт, і гро
мадка розступилася в обидва боки.

— Далі, бабусю! Далі! Дайте руку! — жваво загово
рила черниця. Вона хотіла підвести сліпу до труни.

Але стара замахала в повітрі кістлявими руками.
— Ні, ні, пе треба! Я все бачу. Я сама... все бачу! 

Казю! Ти тут, Казю? — додала одразу ж сухим, твердим 
голосом.

Дівчинка відпустила братиків і, підійшовши до бабусі, 
поцілувала їй руку.

— Що? — спитала стара.— Батька закрили вже?
— Закрили, бабусю...— І дитина зайшлася невтримним 

плачем.
— Ну, то нехай відкриють! Хай ще відкриють! Я ось 

Еіід голову йому принесла... Коли вже ховати, то ховати...
І вона тремтячими руками розгорнула перед собою 

клапоть перкалю, до чотирьох ріжків якого були причеп
лені банти з простенької білої стрічки.

— Я під голову принесла... Хай відкриють...
І йшла прямо на труну, ще ширше розплющуючи 

осліплі очі, а коли руками торкнулась її, відсахнулась па 
крок з якимсь глухим бурмотінням.

— Казю! — гукнула знову, але голос її раптом надло
мився, і вона мовчки заворушила запалими губами.

Черниця кивнула служителям. Один із них ізсунув із 
труни ще не прибите віко.

Ось тоді й відкрилось переді мною восково-жовте об
личчя небіжчика з якимсь твердим і похмурим виразом. 
На запалих грудях складені були руки, в яких стирчав 
паперовий, яскраво намальований образок; простягнуті 
ноги відпочивали після усіх курсувань «з листом» і «з по
силкою».

Люди почали підступати ближче й спинатись на
вшпиньки.

Тоді другий із служителів підклав руки й трохи підняв 
труп.

— Давайте швидше, бо важко! — звернувся до старої. 
Але та не випускала з рук хустки.

— Чи ж би я комусь?.. Я... мати,— бурмотіла вона, по
стукуючи грубим своїм костуром по сходах гіримостки.— 
Чи ж би я комусь?.. Сама народила, сама й на упокій 
укладу...
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Одначе зійти не могла. Чи сили їй раптом забракло, чи 
надто хисткі сходи були, невідомо,— не могла, та й годі.

— Казю!.. Казю... підведи мене до труни! — мовила 
зміненим голосом.

Дівчинка підбігла і обхопила стару.
— Сюди, бабусю, сюди...— сказала, направляючи руки 

старої.— Ось тут... тут голова...
— Та ну ж бо! Кладіть, як маєте класти! — нетерпе

ливився служитель.
Стара жінка, здавалося, не чула його. Костур опустила 

додолу і, простягти худі руки в труну, навпомацки стала 
слати синові останню постелю.

— Ти боявся, що тебе лікарня поховає,— стиха бур
мотіла вона,— і от маєш, синку, власний похорон... Не 
лікарняний... Не покладуть тебе до спільної ями, не бій
ся... Власну і труну маєш, не взяту в борг,— за неї за
плачено; за місце на кладовищі теж заплачено. За два
дцять літ наперед заплачено комірпе, за те, що лежати
меш у святій землі... Маєш похоронні дроги, чотири свіч
ки,— все як слід. П ’ятнадцять карбованців, синку, я дала 
на похорон... На твій похорон, а не на свій. Для себе 
я нічого не залишила, синку! Коли вже перший ти, то 
мепі воно нащо?

Вона говорила це з якоюсь болісною гордістю, трясучи 
сивою головою.

Люди зітхали. Черниця читала вголос «Pater noster» 
втягнувши руки глибоко в рукави.

— Ну, то ви вже підклали чи ні? — гримнув служитель 
і, не чекаючи відповіді, опустив труп па руки сліпої.

— Ох! Ох!..— раптом застогнала вона і всім тілом схи
лилася над труною.— Ох! Ох!.. Візьми мене, Юзефе, до 
свого дому! До вічного дому...

Сива голова її затряслася, і сльози, важкі, перлисті 
сльози закапали синові на груди. З хвилину тривала 
тиша, в якій чути було жіноче схлипування. Діти зля
кано дивилися, а черниця почала читати Ave 2.

Сліпа раптом випросталася.
— Казю! — знову промовила вона твердим голосом.— 

Дай-но сюди дітей! Хай попрощаються з батьком.
Дівчина ледве підняла молодшого братика над труною.

1 «Отче наш » (л ат .).
2 Тут: радій (лат.).
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— Поцілуй, Манюсю, батька в руку,— сказала, важко 
дихаючи. Але малий з острахом відвернувся від труни.

— Ну! Поцілуй, коли кажуть,— наполягала, т р и м а ю ч и  
його, сестра.

Та от бабка простягла долоню і, натрапивши на голову 
внука, притисла її до складених рук небіжчика.

— Юлеку,— сказала дівчинка, пустивши молодшого 
брага,— тепер ти йди попрощайся з батьком.

Старший хлопчик сам видряпався вгору і, зіп’явшись 
навшпиньки, поцілував батьків рукав.

Бабка і цю голівку притисла до грудей небіжчика.
— Дивись і запам’ятай,— сказала вона,— хоч твій 

батько і в лікарні помер, але похорон у нього свій, влас
ний... І труну мав, і все було, як слід... Запам’ятай це 
собі!

— Господи! — не терпілося служителям,— якби з усі
ма стільки інтермедій було, не вистачило б часу і на поло
вину того, що звалюється на наші руки!

Дівчинка потягла бабусю за собою. Одразу застукали 
молотки — прибивали віко труни.

— А бляха? Де бляха? — запитала раптом бабка.
В кутку було взято бляшану табличку.
Стара провела рукою по труні й показала місце.
— Ось тут... тут прибити! А покрив наверх!
Покривом вона називала клапоть перкалю, що вигля

дав з труни.
— Казю! — додала.— Дивись, чи рівно прибивають? 

Бо ж за все гроші заплачено... І стьожку щоб видно було!
Двома ударами молотка була прибита табличка з напи

сом:
Небіжч. Ю ЗЕФ Щ ЕПТЕК 

міський посильний 
прожив 43 роки

Докладніших відомостей як на перше знайомство важ
ко було б і вимагати.

— Давай далі!,. Праворуч! Не так! З того боку! Вгору! 
Годі! — вигукували по черзі служителі, після чого труну 
понесли.

Старець охнув і голосно став читати заупокійну молит
ву. Розраховував на увагу присутніх.

Почувши його, стара захвилювалась і почала длуба
тися в кишенях.

Але нічого не знаходила.
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— ІЦе ж десь...— бурмотіла во н а ,-  був гріш... чи два... 
Я підійшла і запропонувала дівчинці кілька дрібних

монет.
Мала зрозуміла і, не дякуючи, вибрала дві з них бабці.
— Ось є, бабусю...— сказала,— є гроші...
Сліпа піднесла високо голову і простягла руку.
— Візьміть! — мовила.— За душу Юзефа! І не кажіть, 

що даремно молитву читали. Як уже ховати, то ховати!
І вона з піднятою головою поволі вийшла з каплички, 

постукуючи перед собою костуром.



ЮЗІК СРОКАЧ

Моїм синам

Сиділи ми саме за столом.
День був чудовий, вересневий; ранкова мла близько 

полудня розвіялася, і стало сонячно; в блідій блакиті, що 
провіщала вже осінь, літали легкі павутинки бабиного 
літа. У відчинені навстіж вікна видно було над дорогою 
хмару золотої куряви, збитої гнаною до водопою чере
дою, а в повітрі, насиченому густими пахощами свіжо
зораної землі, розлягалося могутнє ревіння бугая. Було 
так тепло, ідо бджоли летіли цілим роєм на пізні гречки, 
а дрібна мошва стовпом вирувала в кожному сонячному 
промені. З городу, де кілька жінок поралися коло овочів, 
несло різким запахом кропу й прив’ялого листя; вітерець 
погойдував завіски на вікнах, приносячи із стернища 
верескливе гелготання жируючих гусей та відлуння 
пастушачих окриків.

Всі ці звуки, протяглі й уривчасті, гучні й повторювані 
луною, потопали в монотонному гукові, що розмірено на
ростав і опадав, і в тарахкотінні пущеної молотарки, на 
відкритому приводі якої сидів Юзік Срокач, насвистуючи 
веселим, мало не пташиним голосом.

Дарма, що день теплий, а він у кожусі, бо як уранці, 
коли холодно ще було, одяг, то йому потім і скидати не 
хотілося. Тільки розстебнув його, знявши пасок, та каш
кета з козирком із спітнілого лоба на потилицю зсунув, 
на кучму темного волосся. З пугою тільки, розрахованою 
на четверик коней, запряжених цугом, чогось ради не 
міг дати, раз у раз заплутував, коли пририхтовував ремі
нець до запряжених попарно коло довгих дишлів шкап, 
яким солом’яні шори поробив, бо не звикли вони ходити 
в кінному приводі. Припасував нарешті пугу і, злегка 
поцьвохкуючи нею, уривав час від часу насвистування, 
щоб проспівати куплет якоїсь пісеньки, що раптом спа
дала на думку, або прнкрикпути на коней, що надто по
вільно ступали: «Но! Маленькі мої!.. Но!»

Із відчиненої навстіж стодоли котився гул змішаних 
голосів. Дівчата, підохочувані Срокачевим насвистуван
ням,— хлопець був одинаком у матері-вдови і шість мор

342



гів землі, тепер в оренду пущених, успадкував,— нама
гались переплюнути одна одну в роботі, співах і жартах. 
Подвір’я було так близько, що все це можпа було бачити 
й чути з відчинених вікон їдальні.

За столом було не менш гамірно й весело. Чоловіки 
саме повернулися з полювання, отже, кожен з них мав на 
язиці якусь надзвичайну історію — про найприкрішу не
вдачу або найщасливіший із випадків. Двоє гарних гон
чаків крутилося коло стола, кладучи раз по раз свої лис
нючі морди на коліна мисливців і заглядаючи їм в облич
чя своїми розумними очима.

Саме розгорілася суперечка про переваги застосованої 
в сьогоднішніх змаганнях мисливської зброї. Дивна річ... 
Це мене зовсім не цікавило, а проте все, що говорилось, 
відбилося в моїй пам’яті до найменших дрібниць.

— Клянусь матір’ю божою, розіп’ятою на хресті! — 
горлав опасистий шляхтич, що завжди вживав різних ори
гінальних висловів, коли клявся,— розіп’ятою божою ма
тір’ю клянуся, що рушничка у пана Міхала зовсім него
дяща! На око — цяцька, нічого не скажеш, просто роз
кіш, а як візьмеш у руки...

Він увібрав голову в плечі, випнув нижню губу, а оби
дві долоні заклав під пахви; це мало озпачати: він дуже 
сумнівається щодо якостей рушниці пана Міхала.

— О-хо-хо!..— розкотисто зареготав пап Міхал.— Лиш 
тільки, добродію сусіде, нічого не кажіть про мою руш
ницю! Про все, добродію сусіде, можете говорити, навіть 
про китайську політику й затемнення місяця, тільки не 
про мою «лефошівку»; на цьому, шановний добродію, 
розумітися треба!

— Розумітися, розумітися... Хіба це так дуже складно? 
«Лефошівка»! Велике діло! Я із своєю «козячою ніж
кою»...

— Вибачайте на слові,— втрутився хтось третій.— 
Ваша «козяча ніжка» годиться на...

— На що годиться, то годиться! Коли вона в моїх ру
ках, то на все годиться. Руку треба мати й око — ось що!

— Та що там казати! — басив зачеплений за живе пан 
Міхал,— Ви, добродію сусіде, видно, в руках ще не мали 
доладної рушниці. Моя ж «лефошівка»...

— Пхі! — перебив опасистий шляхтич.— Знайшли чим 
хвалитися! І в мого економа є «лефошівка», а от «берна- 
ціц» ніяк не купить! Клянусь розіп’ятого матір’ю божою, 
свята правда!
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Навколо столу вибухнув сміх. Та от принесли страну, 
всі почали їсти, і це перервало суперечку...

Цієї хвилини у вікно влетів жовтавий метелик і, по
кружлявши над столом, забив м’якими крилами в грано
ваний графин, що відбивав сонячне проміння.

— Трав’яниця! — сказала котрась дчтина, простягаючи 
руку, щоб сполохати метелика.

— Мертва голова! — озвалась друга дитина.
За столом стало так тихо, що виразно чути було дуже 

швидке тріпотіння крил метелика, дарма, що долинало 
зітхання й туркотіння молотарки та Юзікове насвистуван
ня. Раптом свист його увірвався на півтакті, а Юзік не
терпляче закричав.

— Тиру!.. Гірр!..— знову прозвучав гнівний голос 
Юзіка.— А щоб вас хвороба взяла... Тпрр!..— ще раз про
тяжно закричав він. Виразно відчувався ніби якийсь 
переляк у цьому крику.

Я підвела голову і гляпула у вікно, коли раптом про
низав повітря гострий, уривчастий крик смертельної 
боротьби і тривоги.

— Ой! Ой! Ой! — загукали майже водночас змішані 
людські голоси. Машина перестала туркотіти, зупинилася. 
Посхоплювались ми з-за столу, одні кинулись у сіни, 
другі до вікон — думали спочатку, що пожежа... Від сто
доли бігла Уліна з простягнутими вперед руками, неса
мовито лементуючи:

— О боже, боже, боже!.. О боже, боже!..
— Що там таке? Що трапилось?
— Юзік... О боже, боже!.. Юзік.,. Юзікові руку віді

рвало...
Ми кинулись па подвір’я.
А подвір’ям — я ніколи не забуду тієї картини,— по

двір’ям, як той вихор, біг Юзік, просто до криниці, ли
шаючи за собою кривавий слід і кричачи нелюдським 
голосом. Перше ніж його вдалося спинити, він добіг до 
криниці, крутнувся, ухопивсь за груди і хлюпнув у ка
люжу коло жолоба. Зомлів.

Збігло кілька хвилин, поки з купи голів, схилених над 
калюжею, виринуло троє парубків, що несли Юзіка. 
Тепер краще можна було його розгледіти. Голова звішена, 
очі заплющені, губи сині, щелепи щільно стиснуті, об
личчя смертельно бліде. Він був без кожуха і лейбик ра
зом з сорочкою наполовину зірвав з грудей; біля пра
вого, нашвидку перев’язаного хустками коло поти лити
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плеча висіли довгі, обтріпані клапті кривавого м’яса. 
Другу, безвладно звислу руку підтримував один із чоло
віків, що йшов поруч. Чимала громада людей оточувала 
тих, хто ніс Юзіка, і тихо було, як на похороні.

— Праворуч! До флігелів! — пролунала коротка коман
да господаря, і знов настала тиша.

Одна з дівчат захлипала голосніше.
— Жінки нехай відійдуть! — почувся наказ, вимовле

ний здавленим голосом, і знову все стихло.
Нахиляючи голови, обережно переступаючи високий 

поріг, ввійшли в низькі сіни.
Коло криниці стояла калюжа крові, в якій сотнями про

менів вигравало сонце; другу таку калюжу жадібно вби
рала земля біля самого привода, з якого малий хлопчак 
квапливо випрягав копей.

їх мали запрягти в бричку: треба було комусь поїхати 
по фельдшера й лікаря.

— От лихо! — мовив засмучений господар, повернув
шись із флігеля й кинувши шапку на стіл,— мені завжди 
так щастить! Тільки-но підберу хлопця до цього четве
рика, як щось скоїться. Мав Єндрека, так той узяв оже
нився, мав Шимека,— до війська пішов. Ну й везе мені, 
як утопленику.

— А я скажу вам, сусіде,— мовив опасистий шлях
тич,— що недарма бачив соп. Снилася мені сьогодні сіль. 
А як тільки мені сіль сниться, це вже перевірено, буде 
звістка про чиюсь смерть. До того ж приснилась не біла 
кухонна сіль, а чорна, у брилах, із землею. «Ого,— поду
мав я собі, коли прокинувся,— певно, хлоп якийсь помре». 
Я ще й прикинув: може, старий Бугай, знаєте, сусіде, 
той, що скраю., коло самого Пйотриха живе, бо приходив 
недавно до мене по порошки... Скажу вам, сусіде, перед 
тим, як моя кобила,— ви знаєте Йохимку, ту корінну, що 
нею я торік їздив,— здохнуть мала, то мені також сіль 
снилася, клянусь розіп’ятою матір’ю божою, свята правда!

— І як же це сталося? — спитав один з чоловіків, по
пахкуючи сигарою, яку закурив ще у флігелі, бо йому 
недобре стало, як побачив кров.

— А так, що той негідник Ясек загнав її, аж мило ви
ступило, а потім...

— Я не про кобилу, а про хлопця питаю!
— Таж бачите...— заговорив господар, що заклопотано
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дивився в вікно.— Спершу в триби попав батіг, а коли 
намагався висмикнути, затягло кожух і руку.

— І він не міг стримати коней?
— А таки не міг. Кричав, кая^уть, але там досить, як 

триб один раз обернеться...
Він махнув рукою й зітхнув.
— Особливий випадок! — вставив гість, що попахку

вав сигарою.
— А я скажу, сусіде добродію,— мовив опасистий 

шляхтич,— що всі оці машини й гроша ламаного не варті. 
Колись хлоп ціпом молотив, і добре було. А тепер...

— Ба! Тоді панщина була! За панщини кожен був 
мудрий. І найдурніший шляхтич...

— О-хо-хо!..— перебив товстун.— Були й хлопи мудрі! 
За панщини при кожному з них економа треба було ста
вити. А нема панщини — вимагають, щоб кожному пла
тили, як урядовцеві в конторі. О-хо-хо!.. Мудрий це на
род!

— Але скажу я, сусіде,— заговорив знову господар,— 
треба, щоб ще так і щастило, як мені... Минулого тижня 
випав якраз один день, коли не молотили. Я собі й поду
мав: «Скажу оббити привод дошками». Обережність ніко
ли не завадить. Я вже й троячку взяв і хотів був покли
кати конюха, коли чорти принесли Брися з Унєйова. Ви 
знаєте його, такий чорний. І забалакався з цим євреєм,— 
він саме вертався з Ловіча, і, як ви знаєте, з чоловіком 
таке буває,— за балачкою зовсім усе вивітрилося з го
лови. Тепер мене совість гризе.

Він знову відвернувся до вікна й задивився на низькі 
темні двері флігеля, пере,ц якими на жовтому свіжому 
піску — сьогодні тільки вранці посипали ним — видні- 
лися великі руді плями.

— Пхі!.. Що там може гризти! — втішав його опасистий 
шляхтич.— Якби людина брала все близько до серця, то 
збожеволіла б. Клянусь розіп’ятою матір’ю божою, свята 
правда! А куди, сусіде добродію, ви хотіли по дошки по
силати? — запитав він по хвилі, ніби сяйнула йому якась 
нова думка.

— У Спепдоське...
— Ну, знаєте, сусіде, чи послали б ви туди, чи не по

слали б, однаково. У Спепдоському дюймівки саме кінчи
лись, а за ті шельма єврей лупить по три гроші за лікоть. 
Хто б йому платив стільки? Обшальовування того при-
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иода влетіло б вам у копійку! Не тільки трьох, а й п’яти 
карбованців мало було 6!

— Ну звичайно! — підтвердив той, що попахкував си
гарою.

— Зрештою, були там дошки чи не були, а вже коли 
мені сіль приснилась, щось-таки мусило скоїтись. 4 н тут, 
чи в мене вдома. Отже, сусіде добродію, викинь лихі 
думки з голови!

І опасистий шляхтич грюкнув кулаком по столі, аж 
шибки у вікнах забряжчали.

Але це не вивело господаря з гіркої задуми.
— Як завжди...— сказав він по хвилі,— щось стане тобі 

поперек дороги! Це ж я мав завтра їхати до Каліша,— 
у мене закінчується двадцятого числа термін одної спра
ви, і от маєш халепу! Дідько його зна... Може, ще дове
деться до Ленчици й по другого лікаря послати...

— О-хо-хо!..— зітхнув пан Міхалу що перед цим мо
вчав,— по другого! Отак одразу й по другого! Може, су
сіде, ви ще й по Косінського пошлете? А хіба той, з 
Унєйова, поганий? То ви, сусіде, надумали аж двох ліка
рів до одного хлопа припровадити?

Пана Міхала це так обурило й розсердило, ніби лікарів 
має він оплатити.

— Ну,— виправдувався господар,— це все ж таки лю
дина. Хай буде, як буде, але хлопця треба рятувати. Адже 
ось уже третій рік він у мене служить, працює...

— Працює, бо ви, сусіде, платите йому! Велике діло, 
що хлоп працює! Не працюватиме тут, найметься в іншо
му місці. Що він, сусіде, задурно хіба працює, чи що?

— Задурно чи не задурно, а обов’язок є обов’язок...
— Ну, то ж ви, сусіде, виконуєте його. Послали по 

лікаря, по фельдшера, а той на постелі лежить, на матра
цах... Сусіде, ви, може, гадаете, як він видужає, то за двох 
вам робитиме? Особливу вдячність виявить? Смійтеся, 
сусіде, з цього! Як він вичухається, то навіть і за одного 
не зможе витягти. Навіть якби й зміг, завжди буде від
мовка: мовляв, каліка; а по-друге, як трапиться нагода, 
крастиме одною рукою так, йк досі крав двома.

— Це правда. Клянуся розіп’ятою матір’ю божою, свя
та правда! — зареготав опасистий шляхтич, щиро вдово
лений міркуванням сусіда.

— Хай так, але, бачите,— промовив по хвилі госпо
дар,— той, з Унєйова, молодий, недосвідчений, а з Лен
чици добре оперує. Шкода ж хлопця...
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— Але зважте, сусіде,— перебив уїдливо пан Міхал,— 
таке лікування — не жарти! Днів зо два четверо коней 
буде у роз’їзді. А ліки, а дієта, а ще ж і фельдшер! Це все 
влетить у грубий куш!

— От лихо, так лихо! — сказав господар і, прицмок
нувши нетерпляче язиком, стріпнув пальцями.

В цю хвилину коло Мурованця заторохтіла бричка. За
гавкали корчмареві собаки. З Унєйова приїхав лікар. 
Чоловіки вийшли на подвір’я. У флігелі заметушились.

Молодий лікар наказав насамперед випровадити жінок, 
які з’юрмились у сінях і, тиснучись одна перед одною, 
голосно лементували; потім обвів поглядом кімнату.

— Ліжко переставити до вікна,— сказав коротко.— 
Полотно є, тепла вода є. Це добре.

Звернувся до господаря:
— Пришліть, будь ласка, сюди якогось дужого й роз

торопного чоловіка.
Покликали економа. Він зігнувся, коли входив у двері, 

а як випростався, то майже торкався головою низенької 
стелі. Це був найздоровіший чоловік із усієї двірської 
служби. Він обріс рудим волоссям і нагадував грубо обте
саний стовбур. З вигляду здавався надзвичайно сильним, 
а проте, коли глянув на залиті кров’ю подушки й серед 
них майже мертву голову Юзіка, швидко закліпав очима 
й зашморгав носом.

— Підійдіть ближче,— сказав лікар, даючи йому мід
ний таз з водою. Той узяв його в руки й почав пересту
пати з ноги на ногу. Фельдшер готував губку й полотно, 
кашляючи й неприємно спльовуючи на підлогу. Лікар 
обернувся ще раз.— Прошу, панове, вийти,— кинув корот
ко до панів, що розмовляли коло вікна. Вони перезирну- 
лись, один і другий знизав плечима; той, що посмоктував 
сигару, скептично посміхнувся.

— Як вийти, то й вийти...— мовив опасистий шляхтич 
і перший посунув до дверей; за ним — інші.

— І треба ж із хлопом так панькатися! — зауважив 
пан із сигарою, коли вони вийшли вже за двері.

В цю хвилю лікар якось нерішуче глянув на мене.
— Пані...— заговорив, вагаючись.— Ви можете залиши

тись,— докінчив несподівано.
Не знав, що в кутку ще зоставався десятилітній хлоп

чик, найстарший син родини.
Почалася перев’язка. Коли розв’язали хустку, Юзік 

лише один раз застогнав і знепритомнів. Тиша стояла
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така, що чути було, як муха дзижчала на шибці віїша. 
Лікар давав короткі розпорядження.

— Ножиці... полотно... губку... нижче... вище...
Економ стояв, намагаючись триматись чимдалі від ліж

ка, держачи у витягнутих руках таз, повен крові.
Заплющував час від часу очі й відвертав голову. Через 

якусь хвилину він сильно зблід, і руки затремтіли в нього.
— Вельможний пане,— мовив зміненим голосом.— Хай 

хтось інший візьме, бо впаду...
Господар озирнувся — не було нікого. Він сам підкла

дав подушки й намагався привести до пам’яті скаліче
ного.

— Я, татку! — звернувся тоді з благанням у голосі 
хлопчик. Вийшовши з кутка, наблизився до ліжка і смі
ливо вхопив у свої тоненькі рученята повен крові таз. 
Як на його сили, тягар був нелегкий, але він тримав його 
міцно, втупившись в Юзіка широко розплющеними очима. 
Економ, заточуючись, мов п’яний, пішов до дверей.

В цю мить хворий знов застогнав і розплющив очі. Роз
плющив, ворухнув губами і, ледве приходячи до пам’яті, 
затримав погляд на дитині.

Хлопчик дивився також широко розплющеними очима, 
уперто, ніби був зачарований. Хтозна, що один одному 
сказали тоді ці два схрещені погляди, з яких один мав 
вираз великого подиву, а другий — смертельної муки.

«Юзіку,— здавалося, мовили очі дитини,— Юзіку, че
рез що ти помираєш? Навіщо?»

«Ой папичу,— ніби скаржився згасаючий зір Срокача,— 
ой, поскупились ви кількома ліктями дощок... ой, так 
мало пішло б їх, а поскупилися... Через це і вмираю я...»

«Юзіку! — знову мовили, все ширше розкриваючись, 
очі хлопчика.— Юзіку! А де твоя рука?»

«Ой, зосталась там рука моя, папичу,— відповідав по
гляд Срокача,— де я робив на вас... де працював на вас... 
добро, хліб для вас добуваючи... Ой, зосталася па піску, 
кров’ю стекла...»

Повіки в дитини злегка затремтіли, глибока зморшка 
залягла на лобі, і дві великі, прозорі сльозини скапнули 
у повен крові таз.

Поранений заплющив очі з глухим стогоном.

Через два тижні Юзік догоряв.
Година була рання, кімната повна жінок, які, довідав

шись, що до Юзіка їде ксьондз із Ісусом Христом, попрн-
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бігали, хто як був, з дітьми на руках, покидавши горшки 
та миски, і зараз, збившись у купки, стиха молилися, 
зітхаючи та втираючи носи.

Двері весь час то відчинялись, то зачинялись, людей 
прибувало щораз більше; кожен, хто входив, казав у по
розі:* «Слава Ісусу!», а хор змішаних голосів відповідав: 
«На віки віків!» Це створювало якусь дивно хвилюючу 
літаиію, що її через певні перерви промовляло кілька 
десятків голосів. Перерви заповнювалися розмовою. Щой
но прибулі розпитували про хворого, ті, що прийшли 
раніше, говорили про буденні справи, зітхаючи час від часу 
або киваючи головами. Ніхто тепер не забороняв їм при 
Юзіку ні зітхати, ні гомоніти... І так його мав незабаром 
огорнути вічний покій, Ті, що не встигли прийти, коли 
ксьондз причащав Юзіка, і не бачили, як мати його, впав
ши додолу, головою билася об підлогу, кричачи й голосячи, 
втішали себе тим, що побачать принаймні, як хлопець 
конати почне. Раз у раз котрась із жінок ставала навшпи
ньки й через голови кумась дивилася на ліжко. Юзік 
лежав з заплющеними очима, потемнілі й запалі повіки 
вирізнялися на восково-жовтому обличчі двома синюва
тими плямами. Пасма темного, відкинутого від запалих 
скронь волосся відкривали зжовкле, перетяте кількома 
поперечними зморшками чоло; біля губів, спалених гаряч
кою, виднілися глибокі, болісні борозни. По гострих рисах 
обличчя ковзав і погойдувався жовтий відблиск запаленої 
в головах ліжка грімниці, а єдина, майже безкровна, ви- 
схла рука лежала на грудях, які здіймалися й опускалися 
від нечастого, глибокого віддиху, перед припиненням ро
боти легень. Цієї ночі Юзік був дуже неспокійний. Він 
схоплювався, кричав на коней, хотів іти до матері по чисту 
сорочку й нарікав, що мусить різати січку, а йому рука 
болить, ой, як болить... оця, права.

Він покалічився вчора... ні, минулого літа, коли пани
чеві пужално стругав... З осики стругав, з жалісливого 
дерева,— хоч воно й дерево, а затремтіло, як Ісус Хри
стос конав... Ой вмирання, вмирання, тяжке воювання!.. 
Коли обстругував гілку, полилася з неї кров... на кожух 
полилася, на лейбик, на сорочку... ціла калюжа крові... 
Ой як ця рука болить! Ой яка важка вона! Ой!..

І він зі стогоном падав на подушки, а за хвилю знову 
схоплювався й марив. Була це дуже тяжка, справді муче
ницька ніч. Лише надранок охолола в нього голова, вія
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попросив пити й заснув. Проспав, може, години зо три, 
а як прокинувся, був уже при повній пам’яті і, здава
лось, роздумував над чимсь. Потім кілька разів глибоко 
зітхнув і, помітивши малого хлопчика, що крутився в кім
наті, сказав:

— Збігай, Єндрику, до пана, хай пошле по когось до 
канцелярії: заповіт писатиму...— А побачивши, що малий 
рота роззявив і шкребе потилицю, додав: — Збігай швиде
нько! Сьогодні буду помирати.

— О боже! — скрикнув хлопець і, як ошпарений, ки
нувся до дверей.

Юзік дивився йому вслід, а коли двері зачинилися, ска
зав:

— Я це давно надумав собі, ще тоді, як мені руку дох- 
тори відтинали.

— Нащо тобі той заповіт, Юзіку? — сказала я.— 
В тебе ж мати є...

— Мати не вічно житиме, а я вмирав би з неспокійною 
душею...

Я не хотіла тривожити його й замовкла. Він при пам’яті 
був, але дуже неспокійний; все частіше поглядав у вікно.

— Хоч би швидше! Хоч би швидше! — повторював із 
щораз більшим нетерпінням у голосі.

Увійшов нарешті господар дому, і водночас заторохтіла 
бричка з волості.

Смертельно-бліде обличчя Юзіка ніби ожило. На вітан
ня війта виразно відповів: «На віки!», а потім спокійними 
очима водив за писарем, поки той готував собі столик та 
папір. Коли все було готове, попросив підсунути його на 
подушки і голосно, ясно промовив:

— Я казатиму, що і як, а ви, пане писарю, акуратно 
записуйте!

Запала глибока тиша.
— В ім’я отця...— почав, але урвав і застогнав; пе було 

вже правої руки, щоб перехреститись. Голова його впала 
назад, очі заплющились, ми вже подумали, що помирає; 
та він зібрався з силами і далі мовив:

— Пане писарю, пишіть геть усе, нічого не випус
кайте! В ім’я отця, і сина, і святого духа! Амінь. Я, Юзеф 
Срокач, на прізвисько Кобиляк,— бо є й інші Срокачі — 
в Петрові а ще інші — в Бронувку... але ті не з цього роду...

Він завагався, видно, не дуже знав, що далі казати.
— При здоровому розумі.— стиха підказував писар.
— Авжеж! — сказав Юзік.— При здоровому розумі,

351



але без руки — її господь бог забрав... честь і хвала все- 
вишньому!..— Він глибоко зітхнув і так далі мовив: — 
Коли господь бог милосердний, триєдиний, кличе мене 
до себе задля хвали пресвятої і на вічне життя — 
амінь — не через мою старість і хвороби, а з лихого ви
падку, який стався з волі його, я, Юзеф Срокач, успадку
вавши по батькові, Якубові Срокачу, шість моргів землі 
в Кобильниках, записую і віддаю ці шість моргів вель
можному панові й вельможній пані, в кого я три роки 
прослужив, кривди не зазнавши. Вмираю з вдячним сер
цем і всілякою прихильністю до них, бо ж мене в тяжку 
годину доглядали, тримали при мені лікарів, пильнували 
ночами, вдень годували й поїли, нічого не жаліючи і ні 
в чім не виявляючи й найменшої огиди. Прошу уклінно, 
щоб мати моя дожила спокійно віку свого на цій землі, 
а якби убогий наділ мій вельможному панству малим 
здався, то щоб хоч перейшов віп у спадщину паничеві. 
Покірно жертвуючи це, всіх богові вручаю і з богом за
лишаю. Дякую за все добре і прошу поховати мене. Аміиь.

— Юзіку! Юзіку! Ти що!..— заридав господар і ки
нувся йому на груди.— Ти ж через мене вмираєш, марно 
йдеш зі світу! Через ті дурні дошки, що ними не обша- 
лював я привод! Юзіку, бійся бога, в мене серце розірве
ться! Я нічого ие хочу, не прийму! Я б подавився хлібом 
із твого поля! Нічого не хочу! Поховаю тебе, як рідного 
сина, а на тому місці, де це сталося,— на подвір’ї,— хрест 
скажу поставити!.. Юзіку, бійся бога!..

З хвилину чути було тільки той голосний плач.
— Ой не треба, пане,— мовив нарешті зміненим голо

сом Юзік,— не треба! Досить там вже муки і крові... Там 
господь бог милосердний своєю святою рукою поклав хре
стик для мене... А я б спокійного сумління не мав... 
Я б... Пане писарю, дайте швидше підписати папір...

Він говорив щораз тихіше, з явною натугою; піт висту
пив на його лобі, голос урвався, в грудях почало хрипіти.

Проте він простяг руку до паперу, а коли поклали його 
перед ним, поставив три хрестики під своїм заповітом; 
не відводив від заповіту палаючих очей, аж поки не під
писали його свідки і не поставив печатки війт.

Тоді він глибоко зітхнув і, смертельно змучений, зсу
нувся безвладно на подушки.

Через три дні його поховали.



НА ВЕРАНДІ
(  Образок)

Ми саме сіли за чорну каву на чудово затіненій веранді, 
коли в розлогій тиші, яка звичайно облягає поля в свят
кові дні, почувся сильний і гучний чоловічий голос, що 
виводив мелодію пісні, яку співають старці у храмове 
свято. Мелодія й голос так дисгармоніювали, що мимо
волі я почала прислухатися.

І не лише я. При перших же звуках того голосу госпо
дар, що в веселому настрої сидів у плетеному кріслі, за
тримав, не донісши до губів, сигару, остовпілим поглядом 
задивившись поперед себе. Одначе до самого обрію не 
видно було нікого.

З ближнього лугу долинав п’янкий запах свіжого сіна, 
яке недавно згребли в копиці; повітря було ніби налите 
золотом і лазур’ю, і панувала така тиша, що виразно чути 
було лопотіння голубиних крил вдалині. Одна тільки 
береза край лугу в ясному сонці тріпотіла дрібним листям 
і мінилася в сяйві, ніби розсипала іскри.

Тим часом голос, проспівавши куплет, замовк. Господар 
з хвилину ще наслухав, нервово стиснувши бильце крісла 
рукою, потім, заспокоєний тишею, відкинувся на спинку 
і знову почав гойдатися. Але полозки чогось не могли від
новити втрачений ритм; стукнули неслухняно раз, удруге 
і спинилися.

Бо ж ізнову, тепер уже значно ближче, залунала жеб
рацька пісня: видно, співав її хтось, ідучи досить квап
ливо.

Обличчя господаря несподівано пойнялося синьою блі
дістю; зіниці раптом розширилися, очі застигли. Що
правда, господар зараз же опанував собою, кілька разів 
сильно зажмурив повіки і, повернувшись до гостей, почав 
почісувати гарною білою рукою вже сивуваті, але ста
ранно пещені бакенбарди. Проте обличчя його зберегло 
гострий, неприємний вираз, ліве вухо він наставив у той 
бік, звідки долинав голос, і з-під напівзаплющених повік 
зиркав па присутніх неспокійним, підозріливим поглядом. 
Але товариство було захоплене надто жвавою розмовою. 
Тож навряд чи хтось звернув увагу на весь цей епізод.
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Чоловіки прислуговували дамам; паиії обмахувалися вія
лами, злегка шурхочучи ними. Яскраві тканини суконь 
приємно виділялися на темному тлі винограду, плетиво 
якого то тут, то там пронизували золоті стріли сонячного 
проміння, кидаючи теплі, живі блиски на елегантно укла
дене волосся й відкриті шиї жінок.

Дзвіп срібла й кришталю, вибухи ясного, молодого 
сміху заглушали мову співбесідників.

Голос знову замовк, але господар неспокійно вслухався 
в розлогу тишу полів, ніби вухом ловив кроки невидного 
досі подорожнього. Я з великою цікавістю стежила за змі
нами в його рухливому, енергійпому лиці. Знала я госпо
даря мало, віднедавна.

В наші краї він прибув здалеку, купив занепалпй, але 
солідний маєток і, оселившись у ньому, зажив на широку 
ногу, по-нанськи.

Поспіх, з яким зав’язував він стосунки з сусідами, ніби 
для того, щоб швидше знайти грунт під ногами, пікого 
не дивував. Всі-бо знали, що він нежонатий, багатий і по
любляє товариське життя. Сьогоднішній обід зібрав від 
дахом його дому всіх, хто таким життям хотів і вмів 
жити.

А що в його домі господарювала літня родичка, це пе 
виключало можливості запрошувати в гості й жінок, 
і вони сповнювали стіни дому веселим щебетом і шеле
стом ошатного вбраиня. Прийом був розкішний, гості по
чували себе вільно, господар вгадував їхні думки й заба
ганки.

Але в ту хвилину, коли притьмарений погляд його пере
бігав по групі дам і чоловіків, мені здалося, що я влов
люю в ньому зблиски ненависті й заразом тривоги.

Тим часом з-під лісу, з синього туману, вигулькнула 
постать рослого, могутньої будови чоловіка. Постать ця 
посувалася сміливим, впевненим кроком; з хвилину маня- 
чіла вздовж лісної сгіни, яскраво окреслена спрямованим 
на неї блиском призахідного сонця, а, одірвавшись од 
лісу, виділялась дивовижно-виразним і оригінальним 
силуетом па тлі тпхої блакиті. Те тло ще збільшувало цю 
постать і робило її майже велетенською.

Подорожній знову заспівав. Він уже був так близько, 
що можна було розібрати слова:

Святий Миколаю,
Держи вовна в раю,

354



Притримай за йогу,—
Вийду иа дорогу!

Враз господар схопився з крісла, підійшов до балю
стради ганку і, всім тілом спершись па неї, задивився 
з великим напруженням туди, де бовванів силует.

За дві-три стаї від двору розходилися дороги праворуч 
і ліворуч. Там, між кущами глоду й ялівця, стояв хрест.

Біля цього хреста подорожній зупинився. Може, мо
лився, а може, вагався, чи йти йому далі.

Одна дорога вела до корчми, що її видно було звідти, 
а друга — просто до ганку. Пальці господаря гарячково 
вп’ялися в балюстраду, шпя витяглася, лоб перетяла 
велика подовжня борозна, з напіввідкритих губів вири
вався нерівний, напівсвистяіций віддих.

А за овальним столом розмова ще більше пожвавилася. 
Очі від лікеру заіскрилися, щоки розпашіли, погляди й 
слова схрещувались, немов огні фейерверку.

Збігла якась хвилина. Чоловік, що стояв під хрестом, 
рушив до двору. Тоді господар спокійним, повільпим кро
ком пройшов уздовж веранди, затримався біля невелич
кого столика, на якому стояв графин, і палив собі води. 
Але коли підніс склянку до губів, скло дзвінко застуко
тіло об білі зуби, а рука затряслася, як у старого діда. 
Ковтнув кілька разів, глибоко відітхнув, після чого, по
хитуючись, попростував до дверей, як людина, якій пема 
куди поспішати. По дорозі затримався навіть, щоб під
няти квітку, яку випустила з рук чарівна брюнетка, і від
дати їй з поклоном. Лише в бічному салоні кроки його 
залунали квапливо й нерівно.

А за хвилю я побачила, як вибігав з дому без шапки, 
з серветкою на руці, служник; обминувши клумби пов
них рож, він через лукп подався навперейми мандрівцеві 
і, заступивши дорогу, із запалом йому щось пояснював. 
Господар тям часом вернувся з коробкою свіжих сигар.

— Панове! — загукав з порога.— Може, в в і і і т  партійку 
зіграємо? Або підемо покурить до мого кабінету? А дамам 
не холодно? Вже випала роса... Може б, дами воліли пере
йти до салопу?..

Він говорив квапливо і з великим пожвавленням, але 
мене здивував голос його. Нагадував голос людини, що її 
душать за горло. На запрошення господаря ніхто не при- 
став. Дами нізащо не хотіли відпустити від себе чолові
ків на війт; заявили також, що їм тепло, що дим із сигар,
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особливо на свіжому повітрі, їм приємний і що найкраща 
сієста в цей час — отут, па веранді.

Тут одна з панночок показала на блідий ріжок молодика. 
Було то приводом для загального захоплення. Вирішено 
чекати на веранді місячного світла, при якому гарні очі, 
як вважали чоловіки, набувають чародійпого блиску.

На обличчі господаря відбилась таємна мука. Пальці 
його із сухим тріском у суглобах скарлючилися, мов кігті, 
шкіра раптом зжовкла, кутики рота опали, очі приплющи
лися із виразом душевного болю. Він відкинув голову 
назад, на його вузькому лобі виступили дрібні, перлисті 
краплини поту; я думала, що він упаде.

Але він не впав, а тільки важко осів на найближчий 
стілець, немов людина, в якої підкосились коліна. Сидячи 
отак, він здавався дивовижно постарілим і змученим.

Подорожній тим часом простував до двору. Тепер мепі 
видно було всю його постать. Дарма, що літо в розпалі,— 
на голові в нього хутряна якутська шапка з довжелез
ними вухами; одягнений він у стару подерту гуніо, крізь 
яку просвічували неприкриті сорочкою груди; на ногах 
личаки, за плечима полотняна торба, в руці грубий ко
стур. Виразно вимальовувався в прозорому повітрі його 
орлиний профіль; гарно посаджену голову він тримав 
високо, гордо, обличчя — смагляве, рухливе, зморшку
вате, борода — темна, кучерява; щось визивне й незлам
не було в його ході і в усій його поставі. За кілька кроків 
слідом за ним плентався служник з похнюпленою голо
вою, мнучи в руці серветку. Видно було, що його місія 
кінчилася ні з чим, але й те впадало в око, що цей обірва
нець імпонує йому. Справді-бо. Він був уособленням сили 
і свободи. Високий, стрункий і, незважаючи на міцну бу
дову, гнучкий тілом, він ступав рівним, упевненим кро
ком, викреслюючи в повітрі грубим костуром майстерні 
кола, ніби вимахував легенькою паличкою під час про
гулянки. Коли вже минув газон і клумби з квітами, гос
подар на превелику силу підвівся з крісла, повільно по
чвалав у протилежний куток і там сів,— його всього аж 
трясло. Здавалося, хотів відійти на якнайбільшу відстань 
від цього жебрака, хоч би на ширину веранди. Відстань 
ту, однак, за хвилю було подолано: подорожній став на 
краю сходів, що ведуть на ганок. Я гадала, що він там 
і зупиниться. Ні, не зупинився. Лакейчика, який загоро
див йому дорогу, відіпхнув і зійшов широким кроком на 
веранду, вклонився товариству і кинув гучно, басовито:
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— Хай живе світло!
Це вітання справило сильне враження. Гості повитя

гали шиї, окремі групки збилися в одну, обличчя застигли 
від гострої цікавості.

Господаря трясло чимраз сильніше. Він засміявся 
дзвінко, нервово.

— Ах, та це ж Аптошек! — мовив голосом, що ніби 
уривався від гикавки.— Сьогодні ж відпуст... Певно, п’я
ний і здалеку...

І раптом замовк, втер піт із лоба. Прибулець втупив 
у пього пронизливий, довгий, упертий погляд.

— Так, це Антошек,— сказав поволі своїм гучним, 
скрадливим, ніби навмисне приглушеним голосом.— Анто
шек, ясний пане! Жебрак, бездомний волоцюга, пропаща 
людина. Так, так, ясний пане! Все це щира правда. Мож
ливо, і п’яний... Правда, ясний пане. Одне тільки не
правда, що сьогодні відпуст, або що колись він буде. Ні, 
ясний пане! Відпусту, відпущення гріхів нема й не буде! 
Якби відпущення могло бути, мене б давно поглинула 
свята земля, тінь мою давно б розвіяли вітри, і сліду б 
не залишилось від мене. Але відпусту, ясний пане, нема. 
Ось у чім річ! Тому й ні земля ие поглинула мене, ні 
вітри не звіяли зі світу. Тому й прийшов я здалеку... Ох, 
як здалеку я прийшов!..

Він обома руками сперся на костур, зігнувся і кивав 
головою.

— А це ж...— мовив господар,— а це ж того...
І він махнув рукою, не докінчивши. Голосно зацокотів 

зубами.
Прибулець, здавалося, не звернув уваги на цю запинку. 

Поринувши в думки чи спогади, він усе ще стояв, зігнув
шись, спираючись на костур, очі були втуплені в якусь 
точку, цієї миті лише йому одному видну.

— А звідкіля ви йдете? — запитала одна пані.
Але і цього запитання, здавалось, він не розчув.
— Двадцять літ... двадцять літ! — мовив звільна, хи

таючи своєю орлиною головою.— Півсвіту можна пройти, 
у власних сльозах викупатись і завити, мов той пес, від 
болю... Що тільки я не згадував, чого тільки я не пере
думав... Немає на землі комашки, яку б я не згадав, не
має в повітрі мушки, до котрої б я не звертався... Немае 
тут порошини, пилинки, піщиночки, до якої б я не кри
чав... А чого? Бо як людина раз серцем затужить, їй не
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спочити ні вдень, ні вночі. Я там, а думки тут... А душа 
тут... Я там...

Він ковтнув слину, трохи випростався й зітхнув гли
боко, важко, ніби йому стисло груди.

Товариство обступило його. Цей жебрак зацікавлював 
і мовою, і поставою своєю; на господаря не звертав тепер 
ніхто уваги. Той сидів у глибокім кріслі з закинутою 
назад головою, закривши долонею очі. Губи його побіліли, 
волосся прилипло до скронь, мокрих від поту. Сильно 
зігнуті в колінах ноги надавали неприємних, ламаних об
рисів усій його постаті.

Жебрак вів далі:
— Часом, сам не знаєш звідкіль, прилине такий аро

мат, так запахне в повітрі, що не можеш ради собі дати... 
«Це луг мій, викошений луг...» І я вже не їм, не п’ю, і сон 
мене не бере, а тільки внюхуюсь, мов звір нічний, тільки 
дихаю, дихаю...

А часом тільки шум чую, шум вітру, що степом віє, не 
знаючи, куди шугонуть йому, або де спочити серед голої 
широчині, на величезних сніжних покривалах, розісла
них під сииім небом, і знаю ж я, що це не що інше, як 
вихор злий, але так він мене раптом запаморочить, душу 
потрясе, залоскоче, що аж голова піде обертом, як у п’я
ного... «Ось,— кажу я сам собі,— шумлять полем широ
ким золоті хліба, шумлять, скільки оком сягнеш, колос 
до колоса горнеться,— який оркестр! Яка музика!»

Або кажу: «Ось ліси мої шумлять! Ось гнуть верхівки 
дуби, щоглами тріщать, ось берези землю чорну віттям 
змітають...»

Щось задзвонить? Дур ніби находить на мене. Я ж знаю, 
хто й чого саме їде... «А ось,— кажу я сам собі,— жайво
рон видзвонює, весні радіє... Ось пахне свіжозоране поле... 
Ось роса! Ось молоді вруна!»

Щось брязкне? А чи мало там брязкоту? «Це,— думаю 
собі я,— коси по лугах бряжчать, от де спів, от де весе
лість!..»

А затріщить у печі, беруся руками за голову, хитаюся 
й хитаюся, думаю, думаю, думаю...

І він захитався на своєму костурі і замовк. Ніхто не 
порушував тиші: всі напружено слухали.

— Ог якби ви знали,— промовив за хвилю прибу
лець,— які очі на вас дивляться звідтіль? Очі криваві, очі 
згаслі й широко розплющені, задивлепі в сутінь і в да
лину без кінця-граю.,. без кінця-краго... Сльози бринять
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на віях, а очі ті дивляться, дивляться, весь час дивля
ться...

Вія випростався і гарячковим поглядом обвів присут
ніх.

— Ви тут як святі повинпі ходити по землі, міцніти, 
зростати духом, як зростас туга в серцях страждальців... 
Ви повніші тут у божому сяйві ходити, як Іоан-хрести- 
тель ходив, волосяницею підперізуючись, і з черепка воду 
пити, мед лісовий збирати і зло викорінювати.,.

Він урвав, вдихнув па повні груди і звернувся до дам:
— А вам би пророчицями бути, й матерями Маковеїв, 

і опорою господньою, і ліліями земними, і живлющими 
джерелами...

Голос у нього міцнів і гучав, як мідь; постать його роз
простувалась і витягувалась угору, а сухий довгий палець 
вказував на голови чоловіків і гарно вбраних жінок. Вра
ження від його слів зростало, на обличчях присутніх ви
ступала легка блідість, одні погляди туманились, інші 
пломеніли. Але иришелець знову нахилився і тихим голо
сом мовив, ніби сам до себе:

— Земля... земля... клаптик землі... а над нею клап
тик неба... Ніби й нічого, а це — все, все!

Він зітхнув і змовк. По хвилі іншим тоном сказав:
— Раз ирийшов лист від брата... Лист, братів лист... 

Кличуть — іду. Я не міг розгорнути його, так тряслися 
в мене руки, втримати його не міг, так калатало серце, 
читати його не міг,— бризнули сльози на нього, рясні, 
гарячі...

Він урвав і подивився ь небо. З темного кутка веранди 
почувся короткий стогін чи придушений крик. Проте 
ніхто не звернув на це уваги.

— Писав мені брат,— мовив по хвилі мандрівець,— 
що потрібен йому задля мого ж добра мій підпис... «Мені 
потрібен твій підпис, брате,— писав він,— щоб я міг ста
ти на сторожі твого майна, твого добра, твоєї землі, що 
тобі перейшла у спадщину від батьків, підпис, що дозво
лив би зберегти її. Я її оратиму й засіватиму, ніби для 
себе, і збиратиму врожай, ніби для себе, але ж це все 
твоє, а я — брат твій, одної матері син...»

Він захитав головою.
— І навіщо, навіщо він усе це писав? Адже йому до

сить було б захотіти чогось, і я одразу б це для нього зро
бив! Я підписав папір і поцілував його, перш ніж віді
слати. Я віддав йому волю свою, віддав любов і душу...
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«Брате! — писав.— Я так люблю тебе, що гину від лю
бові, так тужно мені без тебе, що я гину з туги, і так 
прагну до тебе, що гину від того прагнення...»

Я гинув... Але не згинув. Любов тримала мене на світі, 
туга мене живила, прагнення поїло мене...

А час ішов. Гай-гай! Я видивив очі свої, стежачи за 
тим, як він іде. То він од болю до болю, як вовк, скакав, 
то, мов рак, повз од безпам’ятства до безпам’ятства, то, 
мов яструб, падав на живі мої груди. По мозку павуком, 
по серцю мурахою перебігав. Іноді здавалось мені, що 
він зупинявся, згорблений, висхлий, і сивою головою 
тряс, і рахував людські кістки, що лежали на дорогах. 
Може, вже досить? Ні, не досить. Тож ішов далі й лишав 
їх без погребіння.

Ступав по могилах і втоптував у землю пам’ять загиб
лих, їхні імення...

По колисках ступав, втоптуючи в землю кожну живу 
крихітку... Я гадав, що не буде цьому кінця. Так день до 
дня прикладав, мов сухі поліняки в нищівний огонь, так 
ніч до ночі прикладав, немов перебирав чорні чотки.

Думками я принагляв його, підганяв власним дихан
ням...

І от час мій прийшов. Я вибрався в дорогу. Дорога була, 
як змія: то зів’ється, то розтягнеться. А душа в мені зов
сім зомліла. «Швидше смерті дочекаюся,— гадав я,— ніж 
кінця дороги цієї. Не повернуся вже...» Так думав я й ля
гав під придорожнім стовпом, мов пес,— хотів померти. 
Але цього не сталося! Я повернувся.

Він блиснув очима й зареготав хрипким, здушеним 
голосом:

— Ха-ха-ха! Я поверпувся не на дідизну свою, а на 
чужий смітник, на смітник ганьби брата мого...

Цей клапоть землі не був моїм, цей ліс не був моїм, ці 
поля, ці луки не були моїми. Ніщо не було моїм... Так 
сказав мені брат. Сказав і довів це на ділі. А потім випро
вадив мене, собаками нацькував, вигнав геть. Мене з моєї 
спадщини! Мене з мого наділу, мене з моєї...

Він затнувся й проковтнув слину. Гіркою мусила бути, 
бо корчі пройшли його лицем.

— Тьху! Тьху! — вів далі він, сплюнувши.— Який со
ром! Яка ганьба для мене, що нас одна мати породила! 
Мій брат — ясний пан, вельможний пан, а я — жебрак- 
волоцюга...

О ясний пане! О пане вельможний! Кат і той, навіть
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в рукавичці, руки б тобі не подав! Тьху, тьху, ясний пане І 
Вельможний дідичу! Навіть кат слини пожалів би, щоб 
плюнути тобі в пику.

Він стояв і потрясав піднятим кулаком, спрямувавши 
погляд у темний куток ганку. Йому сперло дух у грудях, 
губи тремтіли, очі горіли по-вовчому.

Скупчені навколо нього пани й панії дивилися з ціка
вістю й тривогою. Господар, втупившись у пришельця, 
як зачарований, щораз далі й далі відсувався в глиб 
веранди.

За хвилю жебрак опанував себе, втер рукою обличчя, 
вклонився і мовив зміненим голосом:

— Вельможне панство, пробачте мені, Антошкові... Як 
умію, так і забавляю людей... По світу з костуром ходжу, 
історії різні вигадую собі... Звичайно ж, жебрак, воло
цюга...

Ці слова проказав він легким, невимушеним тоном світ
ської людини. А коли дехто сягнув до кишені, він запе
речливо замахав рукою й рушив до виходу. Товариство 
мовчки розступилось перед ним, слуги сахнулися від схо
дів. Стрункий, високий, у зимовій шапці, він неквапливо 
зійшов униз і, не оглядаючись, попростував до хреста на 
роздоріжжі.

Там упав долілиць на землю й руки розкинув, немов 
у тяжких муках розіп’ятий па хресті.

А тим часом високо в небі сплив молодик і запідпадьом
кали перепілки.

З сусіднього села торохтіли, наближаючись, підводи; 
дорога зароїлась громадками жінок та дітей, що поверта
лися додому після відпусту.

Тоді Антошек підвівся з землі, сперся на костур і за
співав:

Святий Миколаю,
Держи вовка в раю,
Притримай за ногу,—
Вийду на дорогу!



ІІА ДОРОЗІ
(Грецький образок)

Тимон Афінський, вирушивши до Сіракуз, здибав висо
кого, божественної статури мужа, котрий, несучи неве
личку, до того ж майже порожню торбину, згинався під 
її  вагою аж до землі. Дивно і смішпо було це бачити.

— Що ти несеш, Геркулесе? — уїдливо запитав Тимон.
Муж зупинився, зовнішнім боком могутньої долоні втер

піт із чола і, ледве переводячи дух? сказав:
— Найтяжчий з усіх вантажів.
— Невже? — засміявся Тимон.— У такому разі це, 

певно, буде дикція Клітія.
А Клітій відомий був па всі Афіни своєю недорікува

тістю, він погано вимовляв слова.
— Ти помиляєшся,— сказав муж.— Його дикція — 

пір’їнка, яка нічого не заважила б у дзьобі горобця, що 
летів би мостити кубельце під твоєю стріхою.

— Хо-хо! — засміявся Тимон.— Видно, що ти не ту
тешній, не буваєш на Агорі! Але коли твоя торба така 
важка, то ти, мабуть, несеш у ній пиху Тразікула?

— І тут ти не вгадав,— відповів сіракузянин, насилу 
випрямляючи спину.— Тразікул разом з пихою своєю — 
пухир, що його б я тричі навкруг Гелікону на кінчику 
мізинця обніс, якби не тхнув той пухир мускусом і пе 
треба було після цього руки в семи водах мити.

— Ха-ха-ха! — засміявся Тимон.— Ти, я бачу, оратор. 
Але якщо це не пиха Тразікула, тоді, може, доброчесність 
ваших сіракузянок. Я чув, у кожної такі величезні зуби, 
що чоловік перед першим поцілунком мусить їх кулаком 
вибивати.

— Це необачно з його боку,— сказав подорожанин.- 
Бо зуби в сіракузянки не більші, ніж вимагає такт три
мати язик на належному місці. А щодо їхньої доброчес
ності, то я бачив у Сіракузах, як нею бавляться на вулиці 
підлітки, і мушу визнати: це один з найкращих дисків, 
що їх будь-коли метала вправна рука грека.

Тимон засміявся.
— Ох і ущипливий же ти велет! — мовив весело.
А потім, раптом споважнівши, сказав:
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— А може, це владарювання вашого тирана, великого 
Діонісія?

— І цього разу, друже,— відповів сіракузяшш,— ги 
помилився. Якби владарювання було таке тяжке, як моя 
ноша, повір мені, вже б завтра не владарював би він, 
і великий Діонісій перестав би бути Діопісіем. Демос має 
на потилиці такий хрящ, до якого вій не дозволить до
торкнутися. На ньому й не такі, як я і ти, поламали зуби.

— Ти зацікавлюєш мене! — сказав Тимон, підступаю
чи ближче.— Я знаю, но базарах ходять тепер філософи, 
сіючи мудрість свою, щоб зростала на камені. Один боро
дань сказав нещодавно в Афінах: немає нічого тяжчого 
в Греції за сльози ілотів. Може, брате, й несеш ти ці 
сльози у торбі? Це б відповідало моїм задумам...

— Те, що я несу,— відповів муж,— важче за сльози 
ілотів.

— Що ж це таке, скажи ради Зевса? — вигукнув Тимон, 
і очі в нього заблищали.

— Сміх ілотів, зібраний на базарі в Сіракузах,— від
повів муж. І почвалав далі, важко ступаючи, зігнутий під 
своїм вантажем.



дим

Скільки разів поглядала з вікна своєї кімнатки, стільки 
разів бачила його, як з величезного фабричного димаря 
валив сизим стовпом. Іноді навіть навмисне відводила від 
роботи старечі очі, щоб кипути погляд на нього. У тому 
погляді було розчулення і ніби ласка. Люди йшли вули
цею й проходили мимо, поспішаючи в різні боки; рідко 
хто дивився вгору на димар, а ще рідше помічав синю 
смугу диму. Але для неї дим той мав особливе значення, 
він ніби промовляв до неї, і вона розуміла його,— був 
у її очах мало не живою істотою.

Коли перед світом на ясніючому тлі неба, що мінилося 
барвами ранкової зорі, заклубочіє круглими чорними 
рунами дим із димаря, розносячи гострий, ядучий запах 
сажі, вона знала, що там, у котельні, біля топки, стоїть 
її Марцись, огонь розпалює, розворушує, а сам високий, 
стрункий, проворний, у синій із широко розстебнутим 
коміром полотпяній блузі, підперезаній шкіряним паском, 
та легкій шапчині, з-під якої вибивається світле волосся.

— Ого! — шептала вона, усміхаючись,— Марцись «фу
гує»...

Він і справді «фугував». Із старанністю новачка заси
пав у топку вугілля, кіш за кошем, працюючи за себе й за 
другого робітника, гордий своїм новим званням кочегара. 
А разом із цим великим, ясним пломенем спалахували 
в його душі й пісні — лунали біля топки від ранку до 
ночі.

Незабаром, однак, чорні клуби диму біліли, рідшали, 
ставали дедалі легшими і крізь погідну блакить струміли 
угору невагомим, рівним стовпом.

Це видиво сповнювало вдовине серце радістю і погід
ним настроєм.

— Все гаразд...— шептала вона,— слава богу, все га
разд!

І поралась в убогій кімнатці, застилаючи своє ліжко 
і синів тапчан, замітаючи підлогу старою березовою міт
лою і розпалюючи в печі,— треба було зварити щось на 
обід.

Тоді навпроти великого фабричного димаря, з чудовим

364



султаном диму, здіймалася в блакить тонесенька сиза 
струминка з-над даху мансарди, де мешкала вдова; ця 
струминка була така слабосила й мізерна, як віддих ста
рих грудей, що її  видобули з вогню.

Але молодий кочегар завжди бачив її. І не тільки бачив, 
а й усміхався до неї. Він добре знав, що там, біля печі, 
порається його стара мати в білому чепці па голові і в 
кофті, підперезаній рожевим фартухом,— щупла, зів’яла, 
згорблена,— готує йому борщ пречудовий або с м а ч ш о щ и й  
крупник. Часом йому навіть здавалося, що він виразно 
чує апетитний запах страви.

З подвійним тоді запалом Марцись підкидав лопатою 
в топку вугілля і, в той час, як його напарник чухав поти
лицю, він, стоячи одною ногою на підмурку, проворний
і гнучкий, вправлявся за двох у роботі.

Ось так один навпроти одного і струміли в небо ці по
дихи — фабрики і мансарди — і зникали в прозорій бла
киті, або, може, навіть зливалися в ній.

Під полудень дим фабричний рідів; величезні легені 
машин уповільнювали свою роботу, випущена пара про
шивала повітря раз і вдруге гострим, пронизливим сви
стом, а Марцись як вихор влітав у кімнатку.

— Мамо, їсти! — кричав ще з порога і, кинувши шап
чину на стіл, підбігав до клітки з дроздом, що висіла біля 
вікна.

Дрізд, як тільки бачив хлопця, протяжно свистів, ніби 
фабричний гудок, а потім переходив до своїх звичайних 
рулад, яких навчив його Марцись. Хлопець, заклавши 
руки в кишені, ставав коло клітки і сам так свистів, що 
аж стіни тряслися від того свисту.

А мати розстилала тим часом на столі чудову жовту 
скатерку з витканими на ній голубими оленями і ставила 
глибоку фаянсову миску крупнику, або борщу, зготовле
ного на кістковому наварі, або горохового супу з копче
ною грудинкою, або супу з кльоцками — як там уже ви
падало. Коло миски клала на стіл велику хлібину — це 
була основа того підкріпунку.

Півхлібини зникало відразу, ледве хлопець підсідав до 
неї: відкраював скибку за скибкою, вмочав у блюдце із 
сіллю і все примовляв:

— Смачний хліб, мамо!
— Смачний, сипку! — відповідала за кожним разом 

вдова.— їж  на здоров’я! У славу Йсусу та пресвятій бого- 
родиці...
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Хлоиець не чекав, щоб його припрошували, і разом із 
хлібом зникало те, що було в мисці.

— Смачпий боріц, мамо,— примовляв він тоді.
Мати їла щораз повільніше. Помішувала ложкою в 

мисці, подмухувала. І борщ не убував у неї. Коли хлопець 
уминав геть усе, що було перед ним, і протилежним бо
ком долоні втирав пушок над верхньою губою, вона квап
ливо запитувала:

— Може б, ти, сипку, ще з’їв?.. Мені сьогодні чогось 
не дуже...

Хотіла дати зрозуміти Марцисеві, що страва їй не сма
кує, але боялася відвертою брехнею бога прогнівити: борщ 
таки був пречудовий.

— Давай,— казав хлопець,— якщо не їстимеш...
Вона квапливо підставляла свою миску, мовлячи:
— їж, дитино, їж! Хай славиться ім’я господнє...
Хлопець знову брався за ложку.
— І що ти, мамо, хочеш від цього борщу? — запиту

вав.— Королівський борщ!
— Був би, був би, синку, королівський,— відповідала, 

кліпаючи очима,— тільки мені до нього лаврового листу 
забракло...

Траплялося, що він не доїдав.
Тоді вона зливала недоїдки в глиняний горщик і ста

вила в піч — так, щоб сив не бачив.
Ці недоїдки вважала вона цілковитою своєю власністю 

і, коли хлопець виходив, підживлялась ними й залиш
ками хліба.

Все це відбувалося надзвичайно швидко. Молодого коче
гара заступали на короткий час опівдні, і він мусив ква
питися. Ковтнувши останній шматок, розмашисто хре
стився, цілував спрацьовану, схудлу материну руку, 
хапав шапчину і, свиснувши на прощання дроздові, збі
гав трьома стрибками з мапсарди униз. Вдова ставала 
тоді посеред кімнатки із забраною зі столу скатеркою 
в руці й прислухалася до гучного тупоту синових ніг з 
тривожним і заразом блаженним усміхом.

— Святий Антонію! — казала, похитуючи головою.— 
Ну й летить! Ще ноги поламає... сходи розіб’є...

І вона стояла, прислухаючись, аж поки грюкнуть 
сінешні двері і стихне луна від того шаленого тупотіння 
молодих, дужих ніг. Лише тоді вона складала скатерку, 
мила посуд, загортала попелом огонь і, сівши біля вікна, 
латала синову одіж та білизну.
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Коли це було в літню пору, ще довго, дуже довго ба
чити могла дим, що валив із фабричного димаря. Іноді 
так задивлялась на нього, що в неї випадала робота з 
рук...

Дивовижних форм та барв прибирав той дим.
То залізпою гадюкою — кільце за кільцем — він зви

вався чимраз далі, чимраз вище: то, мов легесенька за
слона, висів у повітрі, розсіваючи перед собою рожеві 
хмарини; то, мов з кадила, просто угору здіймався, м’яко 
хвилюючись ио краях; то, наче велетенський плюмаж, 
палав проти сонця, погойдуючись над димарем, мов над 
шоломом, у подувах вітру; то в якісь дивні постаті видо
вжувався, в якісь неземні примари, в якісь видіння...

Часом вітер надимав його, мов парус над великим 
кораблем; часом розривав, немов клапті клоччя; часом 
ніс у далечінь, наче темну пелену туману. А як дощило, 
важкою хмарою над димарем стояв, плахтами звисав із 
дахів, метлявся над землею, не знаючи, куди подітись.

Узимку вдова засвічувала сліпачок, ставила на при
пічку і плела при ньому на продаж грубі панчохи.

І хоч від віконця віяло холодом і крізь протрухлі рами 
сипався іній в кімнатку, стара раз у раз підходила до 
шибки, щоб поглянути на фабрику.

Стояла вона навпроти мансарди довгим рядом освітле
них вікон, гучала, невтомно працюючи своїми велетен
ськими легенями, брязкотіла залізом, гахкала ударами 
молотів, скреготіла зубами пил, сичала жалами розтоп
лених металів. Дим, що валив тепер угору на тлі глибо
кої, темної синяви небес, пломенів огнями, розсипав, мов 
ракети, снопи іскор.

Широкий відсвіт від нього розходився по небу і далеко 
блискотів великим тихим сяйвом...

Вдова замислено дивилася на нього.
Вивело її з задуми щебетання дрозда; розбуджений світ

лом, що било з фабричних вікон у віконце мансарди, він 
знову вдався до своїх рулад. У кімнатці стало веселіше, 
в печі потріскував вогонь, а дрізд висвистував так, що аж 
оглухнути можна було від того співу. А коли в небі зійшов 
місяць, все оце вогнисте видиво розпливалося в його сяйві.

Син повертався з роботи лише пізно ввечері і від по
рога знову гукав:

— Мамо, їсти!..
А разом із цією молодою, сильною постаттю до кім

натки влітали веселість, сміх і свобода. Тепер хлопець
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підживлявся не так квапливо, перекидався словом про те 
про се, відповідав на материні запитання, як минув день; 
потім починав голосно позіхати, потягуватись, навіть 
дрізд у такі хвилини не втішав його.

— Іди вже спати, синку, йди спати! — мовила вдова, 
гладячи Марцися по голові.— Завтра удосвіта знову тре
ба вставати...

— Іду, мамо...— відповідав сонним голосом.— Ну й на
мордувався я!

— Помолися, синку, неред сном,— нагадувала йому.
— Гаразд, мамо.
Він цілував їй руку, потім ставав на коліна перед своїм 

тапчаном і, схиливши голову на молитовно складені до
лоні, проказував швидко, стиха «Отче наш» та «Богоро
дицю», раз у раз перериваючи молитву голосним позіхап- 
ням, тоді бив себе з виляском у груди, розгонисто хрестя
чись, і, миттю роздягтись, падав на тверду постіль.

Одразу ж засинав; у кімнатці довгенько вже чути було 
його рівний, глибокий віддих, в той час як мати все ще 
молилась перед почорнілим ликом пречистої діви Марії, 
що вирізнявся на позолоченому тлі ікони.

Нарешті сліпачок гас, дрізд переставав тріпотіти 
у клітці, все стихало, щоб завтра вдосвіта пробудитися 
знову.

З тим пробудженням була завжди біда. Вдова спала 
сном старості, коротким, чуйним, що ніби заощаджує 
останні години життя перед вічним покоєм могили.

Прокидалась вона з того сну із другими півнями, за
довго до першого фабричного гудка, і, вставши з постелі, 
човгала по кімнатці, готуючи юшку синові й шепчучи 
молитву. В віконці мерехтіла велика й тиха ранкова зоря, 
світячи хлопцеві просто в обличчя. Мати раз за разом по
глядала на нього, ладна вже й розбудити свого одинака, 
але глибокий сон хлопця стримував її.

— Нічого!..— стиха шепотіла вона.— Хай іще трішеч
ки поспить...

Лише коли почувся пронизливий свист пари, вона за
гукала до хлопця:

— Марцисю! Га, Марцис-ю! Вставай, сипку! Вже гудок 
гуде...

Хлопець відвернувся до стіни.
— То дрізд, мамо...— мовив спросоння.
— Який там дрізд? Фабричний гудок, синку, а не 

дрізд!
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Він потягся, вкрився з головою, щось буркнувши, а де 
мати не поступалася. Нічна зміна закінчилась, кочегар 
перший мусив стати на своє робоче місце, ще до приходу 
інших робітників. Це повторювалося цілий тиждень, на
віть у неділі.

Але одного разу, до ранку ще було далеко, хлопець із 
криком схопився зі сну і сів на постелі.

Мати була вже біля нього.
— Чого ти, синку? Що з тобою? — турботливо спитала.
Він не відповідав. Дивився на неї широко розкритими

очима, губи в нього тремтіли, на лобі виступив холодний 
піт. Розхристана на грудях сорочка підносилася від збу
джених, майже чутних ударів серця.

Мати обняла його.
— Чого ти, синку, схопився? Що з тобою? — запиту

вала вона, пригортаючи хлопця, як малу дитипу.
Він довго не міг заспокоїтися.
— Нічого, мамо,— мовив парешті через силу,— нічого... 

Тільки приснилося мені, що... що грім ударив у мене.
В неї все похололо, та вона не показала того синові. 

Хотіла щось сказати — голос застряв у горлі.
Хлопець сидів на тапчані нерухомий, випростаний, ди

вився перед собою зляканими очима.
— Грім, мамо,— проказав тихо, уривчасто,— такий чер

воний, страшний, як дракон. У груди вдарив мені, мамо... 
такий страшний... червоний...

Вій замовк, лише важко дихав.
Вдова якось-таки опанувала себе.
— Та що там, синку! — мовила, гладячи його по роз

пашілій щоці.— Що зважати па це!.. Мало що може при
снитися!.. Сон — мара... Чи варто це до серця брати, 
синку!

А коли хлопець голосно зацокотів зубами, вона сіла 
коло нього, пригорнула голову його до своїх висохлих 
грудей і заколисала, як тоді, коли був він ще немовлям.

Хлопець заспокоївся нарешті, присмирнів і схилився 
на подушку.

— Іди, мамо,— сказав він,— іди ляж... Я засну...
Але ие заснув. Лежав горілиць, з широко розплюще

ними очима, дивився на зірки, що вже гасли на сході.
Вона глянула на нього раз, другий.
— Чого ти не спиш, синку? — спитала.
— Не можу, мамо...— відповів тихо, жалібним голо

сом.
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Вона підійшла, сіла біля нього.
— Не журися, синку! — мовила.— Не журися. Не

вже ж господь милосердний грім ховає в небі для того, 
щоб ним нещасній вдові єдиного синочка вбити? Не до
пустить цього Христос і свята матір божа... А я тобі ось 
що скажу: грім весілля означає, коли парубкові чи дівчині 
присниться... Тільки це, більш ніщо... У мене сонник є, 
тож я знаю.

Вона мовила з усмішкою, майже весело, водячи висох
лою рукою по його лобі й погладжуючи йому волосся, так 
що хлопцеві легше стало на серці, і він теж усміхнувся.

— То кажеш, мамо,— весілля? — спитав він.
— А що ж іще? Весілля, гучне весілля...
Хлопець замислився і по хвилі сказав:
— То я вже буду вставати, мамо...
— Вставай, синку, вставай... Я підготую сніданок, коли 

попоїси, все минеться.
І справді, жура розвіялася. Веселіше навіть, ніж зав

жди, було цього ранку в кімнатці; хлопець, маючи ще 
досить часу, навперебій з дроздом насвистував одну за 
одною пісеньки, аж пташина захрипла, і коли дійшло до 
Зосі, що їй захотілося ягідок, щебетала так жалібно, гуг
няво. Усміхнувся Марцись, усміхнулася мати. Так у ра
дості і розсталися. Коли він вийшов, вдова стала біля две
рей і прислухалася до його кроків. Вони були легкі, 
пружні, вільні,— звичайно ж, молоді ноги... Навіть по
короблені й спорохнявілі сходи не скрипіли сьогодні так, 
як завжди. Лише коли хлопець з грюком зачинив за со
бою двері, в неї раптом стиснулося серце від якогось не
відомого страху, бо той грюк був глухий, підземний і та
кою різкою луною відбився в порожніх сінях. Вона під
бігла до віконця, щоб виглянути за сином.

Він ішов легко, швидким кроком, з піднесеною голо
вою, а коли вже мав ступити до хвіртки в фабричному 
мурі, обернувся і глянув угору. Може, в віконце, а може, 
так собі...

Через якийсь час густий чорний дим повалив з фабрич
ного димаря.

Збігали години. У чисто прибраній хатині стало тихо; 
старий годинник з яскравою рожею на пожовклому 
циферблаті ліниво поцокував на стіні, дрізд, переборюючи 
хрипоту, пробував найвеселіших рулад, а вдова, мож
ливо, подумавши про Марцисів сон, що знаменував весіл
ля, переглядала своє святкове вбрання.
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Раптом розлігся страшний гуркіт. Задвигтіли стіни, по
сипалася штукатурка. Випало з брязкотом віконце. Вели
чезний, іскристий стовп диму шугонув у небо разом із 
фонтаном цегли і здоровенними уламками розваленого 
димаря, заливаючи жахливим блиском кімпатку. Вдова 
як стояла, так і закам’яніла. З омертвілих уст жодного 
крику. Тільки стали сторч сиві коси над чолом, тільки 
розширені зіниці збіліли, мов у труна, раптовим виразом 
жаху...

Може, навіть і не чула вона диких вигуків, що доли
нали з вулиці:

— Кочегара!.. Кочегара вбило! 
і • • » • • і • • і і • • і і > • * і • •

Потім ще багато довгих літ просиділа вона біля цього 
віконця, дивлячись осоловілим, каламутним зором на 
фабричний димар, з якого синій стовп диму здіймався 
угору.

Дим цей, одначе, не прибирав тепер різноманітних 
форм, як це було раніше: тільки завжди переходив у мли
сту постать дорогого їй сина. Тоді схоплювалась вона із 
стільця і простягала тремтячі, висохлі руки. Але млисту 
постать вітер відносив кудись, розвіював серед блакиті...



ЮЗЕФОВА
(Ескіз із натури)

Всю воду, потрібну в домашньому господарстві для цілої 
вулиці, носила з річки Юзефова. П’ять злотих платили 
їй з кожної квартири на місяць, а працювала вона за доб
рого коня. Сильна була і ніби спеціально родилася для 
такої роботи.

Ще сіріло, як вибігала вона з маленького дерев’яного 
будиночка, яких багато було тоді на передмісті, і з лівого 
та правого її боку погойдувались порошні відра на липо
вому коромислі, яке від довгого тертя об шию водоноски 
блищало, як поліроване. Біжучи, дожовувала кусепь 
хліба, що був їй сніданком, або хрестилась та била себе 
в груди, стиха шепочучи ранкову молитву. Ішла спершу 
під гору вузенькою сонною вуличкою, потім униз, потім 
знов під гору, аж до домівки Зисля, бляхаря; потім іще 
долала великий шмат дороги, що вела вділ, все нижче, 
нижче, і так опинялася на розлогому у цьому місці березі 
річки. Знімала тоді відра з гачків, клала коромисло і, за
ткнувши край верхньої спідниці за пасок синього фар
туха, заходила в воду, що з тихим плюскотінням дзюр- 
чала, лоскочучи її стопи; підступалася до краю природної 
заглибини, котру здавна знають водовози і яка на синій 
поверхні річки відзначалася темнішою плямою. На
бравши води, вона клала королшсло на плечі, ставала між 
відрами, підхоплювала їх за дужки залізними гачками 
і, злегка вихляючи стегнами, висока і струнка, ішла під 
гору в липовому своєму ярмі, схиливши плечі, притри
муючії повні відра, щоб не вихлюпувалася з них вода. Ось 
так ідучи, нагадувала собою один із мотивів біблійної 
«Пісні пісень».

Високу постать її влітку огортала коротенька ситцева 
спідниця й вільна кофта, з якої проступав її дебелий 
торс і видна була оголена, з золотим полиском міцна шия. 
На шиї тій була посаджена невеличка, але дуже мило
видна голова з чорними косами, низьким білим чолом і мо
лодим, свіжим обличчям, не зовсім правильні риси якого 
раз у раз осявала усмішка, відкриваючи здорові й рівні 
зуби; сірі очі були сильно затінені віями під вузенькими,
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чорними бровами. Очі ці, на відміну від частої усмішки, 
мали якийсь суворий, замислений вираз, який буває в лю
дини, що, надто довго чекаючи когось, дивиться на дорогу.

Чудова, злегка схилена потилиця, щуплі, рівні плечі, 
і острі, хоч і невеликі, пружні груди, гарно окреслені 
руки; до того ж ритмічний, властивий її ході порух гнуч
ких, лірою вигнутих стегон надавали цій запрацьованій 
жінці, що носила воду, таких рис, які рідко трапляються 
навіть у найвишуканіших красунь.

Коли йшла, з-під невисоко підтиканої спідниці вигля
дала завжди чистенька, хоч і сіра, з грубого полотна, со
рочка і відкривала аж вище кісточок босі, рожеві, злегка 
засмаглі ноги з малими, темнішими ступнями.

Ці ступні здавалися непропорційно малими в порівнянні 
із дужими, схожими на два міцні стовпи ногами, на які 
спиралося туге, свіже, повнокровне, молоде, здорове тіло.

На ці невеличкі, завжди босі влітку ступні назувалися 
взимку важкі, з солом’яними устілками, дерев’яні чере
вики, а часом старі чоловікові чоботи з поруділими халя
вами. Під легку ситцеву спідницю вона піддівала тоді 
другу, ватяну, червону, тепла кожушанка заступала пер
калеві кофти, а голову й груди обв’язувала тепла вовняна 
хустка.

Юзефова ніколи не ходила з відкритою головою. На
віть улітку носила великий перкалевий, обшитий легень
кою шляркою, добре прокрохмалений чепець, поворозки 
якого щільно зав’язувала на підборідді. Це старило її на 
який десяток років і зовсім не пасувало до її юної фігури 
й ходи.

Не раз, коли, виливши принесену воду в діжку, вона 
спиралася рукою на клуб, я просила її, щоб зняла на 
хвильку чепець. Але Юзефова завжди відмовлялася це 
зробити.

— Ні...— казала, струшуючи крохмальними шлярками.— 
Не можна... Гріх... Ісус гніватиметься... Негоже...

— Який гріх? — наполегливо допитувалася я.— Чому 
не гарно?

— Ну, коли вже заміжня, то заміжня.
— Але ж вам так би до лиця було!
— Е-е-е... так уже й до лиця! Чи ж я дівка яка?
Проте якось-таки мені вдалося приставити стілець, ви

лізти па нього і несподівано стягти з неї очіпок.
— Ах, панночко! — вигукнула Юзефова, вхопившись 

руками за голову.
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Але руки її не могли обхопити і втримати розкішної 
темної коси, що опадала під власного вагою, і пухнастих 
кучериків, що вимикалися на всі боки.

Вопа зашарілася на обличчі, хоч на кухні, крім мене 
й куховарки, не було нікого; почала закручувати й заплі
тати волосся, з великим поспіхом ховаючи його під 
чепець, який ще нижче насунула па лоб, і, вхопивши 
відра, вийшла, густо почервопівши.

А іншим разом мені спало на думку запитати, як її 
звуть.

— Та що там! — відповіла.— Хіба не знаєте, панночко, 
що я — Юзефова?

— Так,— наступала я,— але ж це по чоловікові. А вас 
самих як звати? Марцися, Кася чи якось інакше?

— Е-е-е...— відповідала, опускаючи очі,— що вам, пан
ночко, до того? Чи дівчина я, щоб іменами дивувати лю
дей? Заміжній жінці не личпть цього робити, гріх... Ісус 
гніватиметься.

Чоловіком Юзефової був Юзеф Гляпа. Років було йому 
за тридцять, був він набагато старший за жінку; вигля
дав так, ніби постарів, пе встигши вирости. Низенький, 
хирлявий, обличчя й руки — наче паперові, голова лиса, 
поросла якимсь жовтавим пушком, ніби покрита плісня
вою; маленький, задертий, наче прищемлений, носик і вир- 
лаві, безбарвні, завжди заспані очі без брів і без вій. 
Його тоненькі, бліді, широчезні губи розтулялися в неод
мінній усмішці від вуха до вуха, з виппутих щелепів стир
чали жовті, гнилі зуби. Голова важка, велика, завжди 
звішена; хода непевна, несмілива, грубі коліна на тоне
сеньких, як сухі бадилинки, дугою зігнутих ногах; такі ж 
і руки, задовгі як для його зросту, шия, що й стьобком 
батога перетяв би її; груди запалі, астматичні, голос 
писклявий, жіночий, заросту на обличчі ані сліду.

Найбільшою турботою для Юзефової було якось прихо
вувати цю виняткову фізичну неміч свого чоловіка, все 
зробити, щоб тільки в мешканців цілого будинку, ба на
віть всієї вулиці, склалося про його могутність, енергію, 
силу та інші чоловічі достоїнства якнайкраще уявлення.

Тому на його лисій, з ріденьким пушком, мов у недо
розвиненого курчати, голові з’являлися парубоцькі, мо
лодечі шапки, з якими вся його постать ніяк не могла 
зжитися; тому його тонку зів’ялу шию пов’язували пишні 
краватки, а на його миршавому, тремтячому тілі висіли,
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як на кілку, зальотні куртки, що ніби умисно були ство
рені для бравих молодиків.

Коли так убраний Юзеф входив до кухні й заставав там 
жіпку, Юзефова кидала з-під довгих ізій неспокійний, до
питливий погляд на присутніх. Завдавало їй, мабуть, при
крощів, що люди чують його бабський, писклявий, топ
кий голос. Тільки-но він заговорював, вона одразу ж пере
бивала:

— Годі-бо, мовчи!.. Чого стільки говорити. Буде зроб
лено, от і все...

Коші хтось із нас співчував їй, втомленій, Юзефова від
повідала:

— Чи ж би я сама наносила стільки води? Таж мені 
чоловік поміг. Всю дорогу обидва відра ніс, лишень на
горі я забрала у нього й понесла далі сама. Чоловік є 
чоловік. Зовсім інша сила у пього.

Говорячи це, вона крадькома позирала на куховарку, 
яка чудово зпала, що Гляпа із дзбанком води захеку- 
вався на рівній дорозі й десять разів мусив зупинятися.

Іноді йшли вони обоє разом. Вона несла повні відра 
води, а він тягся упорожні слідом за пею. Так сходили 
на другий поверх будинку. Тоді Юзефова ставила відра 
біля порога.

— Юзефе,— казала, відвертаючи голову, щоб йому не 
видно було на її обличчі вогнистих рум’янців,— впесп-но 
відра на кухню: мені чогось кольнуло в боку.

Юзеф напружувався, відчиняв двері, розставляв тонкі 
ноги, тричі брався за відро, стогнав, нарешті обома ру
ками переставляв його через поріг. Тоді Юзефова, відчу
ваючи. що чоловік не зможе зрушити з місця друге відро, 
брала сама його легенько, як іграшку, і несла до кухні, 
мовлячи:

— Чекай, я тобі допоможу! Ще, не дай бог, підірвешся. 
Ох, і беручкий же до роботи! Дужий ти чоловік, але це 
таки вантаж. Я сама повиливаю, а ти збігай на третій 
поверх і подивися, чи досить там води.

Коли він, поволі чалапаючи, виходив, вона додавала:
— О. як летить! Ніби й двадцяти років йому нема! Ще 

десь на сходах скрутить собі в’язи...
І виливала в діжку воду, голосно дивуючись:
— Оце так набрав! Нехай йому всячина! Я ледве під

німаю відро. Повнісіньке, як око. Де б то жінці самій 
стільки води притягти від річки! У всьому він такий 
гарячий. В нього робота аж горить у руках...
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■— Таж певно,— розчулено відповідала куховарка,— за 
іншим хлопом, як за плотом...

А Юзефова:
— Ба! Чоловік чоловікові не рівня. Далеко треба шу

кати другого такого, щоб працював, як мій.
А іншим разом вона уривала розмову і, вхопивши від

ра, казала:
— Мушу вже бігти: боюся свого,
А куховарка на це:
— Овва!.. А що вам зробить той миршавець?..
— Та де! — відповідала, заливаючись краскою, Юзе

фова.— Добрий мені миршавець! Далеко шукати другого 
чоловіка, щоб мав у собі таку силу, як мій!

Одначе сили тієї вона ні разу не відчувала на собі, і то 
було причиною її зітхань і тихого смутку.

Ідеалом Юзефової було мати дітей, яких не мала, і та
кого чоловіка, за якого певна була б, що час від часу 
зможе побити її; адже це сам господь бог заповів тим, хто 
вступає в подружнє життя. Тож усе, що було пов’язане 
з подружнім життям, за її поняттями, було предметом 
мало не релігійного культу. Могло б здатися, що в неї 
втілена душа однієї з тих молодих біблійних невільниць, 
які поперемінно то поневірялись, то зазнавали ласки в на
метах під кедрами Лівану. Щоб кохала вона свого Гляпу, 
річ сумнівна; але вже одне те, що він був її чоловіком, 
перетворювало його в її очах на повелителя й пана.

Виняткова неміч цього повелителя й пана стала тра
гедією її життя. Ця сильна, дебела, буйно розвинена на
тура відчувала нездоланну потребу перебувати в підлег
лості, слухняності, покорі перед чоловічою перевагою, 
а всього цього саме й бракувало їй.

Гіркоту такого становища посилював сором, що його 
Юзефова відчувала перед людьми за свого Гляпу; вона 
приписувала йому найвищі чоловічі якості, але відчу
вала, що ніхто цьому, побачивши його, не вірить.

Навіть щойно найнята на службу дівчинка-малолітка, 
яка ще зовсім не розумілася на таких справах, і та слу
хала її доти, поки не побачила його, а потім на саму згад
ку про Гляпу пирскала в кулак.

Але й при такій загальній думці про нього Юзефова 
стереглася, як вогню, щоб не підтвердити цього бодай 
якимсь необачним словом або жестом. Тайкома тільки 
спинялася з відрами коло діток, що бавились у піску, тай
кома підсідала до них, гладила їм волоссячко, втирала
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фартухом замурзані личка, а найменшого брала на руки, 
міцно цілувала його й гойдала щосили, втішно усміхаю
чись, від чого спалахували в її  сірих очах золоті іскри.

Трапилося раз, що в Павлової, жінки сторожа, мало 
з ’явитись на світ дитя. Тільки жінка перший раз засто* 
гнала, Юзефова, залишивши на другому поверсі коро
мисло з відрами, кинулася в підвал, мов на храмове свято. 
Стала під дверима, постукала: тихо. Тоді подалася вона 
до крамнички, щоб купити для хворої два лота меленої 
кави, «тієї чудової, що по шість грошів лот», і півфунта 
цикорію, також «отого чудового, в голубому папері».

Павлова для неї була зовсім чужа, але така щаслива, 
така щаслива! Віддавши свій подарунок, Юзефова стала 
на порозі, вслухаючись у стогони й нарікання хворої, 
а в самої серце билося в грудях, сповнене таємних любо
щів; коли ж розлігся в підвалі пронизливий крик ново
народженого, губи Юзефової, що покірно стояла в две
рях, затремтіли, й по розпашілому обличчю скотились 
великі ясні краплини сліз.

За хвилю, коли вскочила вона до кухні по відра, кухо
варка насмішкувато кинула їй:

— А ви ж, Юзефова, коли справите хрестини? Така 
молода, здорова жінка, а дитини піяк не освятить. їй-пра
во, це проти бога. Гріх...

Юзефова сполум’яніла на лиці.
— А було ж, було...— шепнула вона.—Бог свідок, що 

було. Тільки ж...
І вона щось прошепотіла зовсім тихо.
Куховарка не дала себе ввести в оману побожною брех

нею і, взявшись у боки, мовила, ніби нічого й не чула:
— Та я б такого чоловіка прогнала б за десятий поріг! 

Молода, здорова, кров з молоком і — нічогісінько!
Юзефова відчула, що куховарка не вірить їй. І відтоді 

майже щомісяця вона щось сповіщала їй пошепки; ці 
відомості давали свої плоди: дозволяли Юзефовій кілька 
тижнів нагадувати про недугу, пов’язувати голову білою 
хусткою, нарікати на важкі відра, яких — можна запри- 
сягтися в цьому — не відчувала вона зовсім, скаржитись 
на цілий світ: «Що чоловікові?.. Чоловікові байдуже! 
А жінці те святе таїнство боком вилазить...»

Були це, без сумніву, найіцасливіші тижні в її житті, 
поки не настав час від усього цього відмовитись.

Але Павлова не тільки як мати немовлятка викликала 
заздрощі в Юзефової. Мешканці підвалу вже звикли до
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того, що Павел, могутній здоровило, з вусом не набагато 
коротшим від двірницької мітли, лупцював свою лапку 
з найменшого приводу. Це чинилося іноді тихо, а іноді 
так, що всі чули. Коли вона прала або мила підлогу і до 
того ж поспішала, то й часу не було на лементування, 
хоч її чоловік і відлупив; а коли пильної роботи не було, 
верещала, як павіжена, й вискакувала з криком аж до 
воріт. Чого б вона мала ховатися з цим?

Юзефова забувала тоді, що має воду нагору нести, 
і, перехилившись через поручні сходів, вбирала в себе 
цю сімейну колотнечу, як найрозкішніше видовисько. 
Вуста в неї злегка розтулялися, ніздрі тремтіли, очі за
давлені були з благоговінням у Павлів кулак, який то 
підносився, то опускався. Можна навіть сказати, що в цій 
екзекуції вона брала активну участь, бо ж за кожним 
ударом жилавого кулака, коли Павел давав запотиличники 
жінці, що песамовито верещала при цьому, очі в Юзефо- 
вої мружилися вдоволено й тривожно заразом, а стрункі, 
чарівно окреслені плечі м’яко й покірно вгиналися. 
Коли ж нарешті жінка з криком виривалася й тікала, 
або втомлений Павел сам відпускав її, штурхнувши но
гою, Юзефова, зітхаючи, брала відра і йшла нагору, за
мислена, з відчуттям кривди, завданої їй долею.

Щоправда, і Гляпа на неї іноді підносив свій слабоси
лий кулачок. Але то була пародія. До спини він ледве 
дотягувався, і вона того удару й не відчувала навіть, 
а про те, щоб ухопив він її за карк, потермосив за голову, 
здер чепець із кіс, про це н мови не могло бути. При пер
шому ж зусиллі сам втрачав рівновагу, ноги в нього 
переплітались, і вона мусила підтримувати його, щоб не 
впав.

Вона вже по-різному пробувала, павіть намагалась на- 
разитись під його п’яну руку, але все це пі до чого. Вихи
ливши півкварти, він зовсім не міг устояти на ногах і за
лазив швидше під перину. Така вже в неї доля.

Настала зима. Якось зарані вдарили морози, і ожеледь 
була, якої старі люди не пам’ятали, скільки живуть на 
світі.

На вузеньких, що звивалися вужем, гвинтових камін
них сходах, котрі вели до кухні, блищала порозливана 
вода, що стужавіла й перейшла в лід. Слизькі залізні 
поручні біліли від інею, навіть двірна ручка від вологи 
блищала, мов сніг, і аж обпікала при дотику.

Одного ранку після нічної відлиги вдарив сильний мо-
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роз, і стало ще слизькіше в місті. Гляпа зайшов до кухні, 
стягнув рукавиці і став у руки хукати. Він не раз отак 
заходив з доброго дива: не знав, чим його зайнятися. При
перся, став біля порога й придуркувато усміхався, пере
ступаючи з ноги на йогу.

Часом його, що отак стояв без діла, котрась із служ
ниць посилала по забуту покупку, часом казала винести 
сміття, часом — скіпок наколоти на розпал. За це одер
жував якийсь охлап м’яса, шкурку з сала, черству булку.

І цього разу він стояв, як завжди, зіщулений, безпо
радний, увібравши свою велику голову в плечі, з широ
кою, невиразною усмішкою кретина, і трясся на тонких, 
дугою зігнутих ногах, хукаючи від холоду в пальці.

Раптом позад нього відчинилися двері і на вузенькій 
площадці, що відділяла кухонний поріг від сходів, стала, 
несучи воду, Юзефова.

Ніколи ще мене так не вражала протилежність цих двох 
постатей.

Зарум’яніла від морозу й швидкого піднімання по кру
тих сходах, з очима, що аж іскрилися здоров’ям і моло
дою силою, із усмішкою, повною життя, на смаглявому 
обличчі, вона зупинилася там, за ним, щупла і струнка, не 
гнучись під ношею, злегка погойдуючи стегнами, ставши 
одною ногою на порозі, другою — на останній сходипці. 
Жива каріатида, дивовижно-чарівний витвір — втілення 
своєрідного творчого задуму.

— Відійди, Юзефе, від дверей,— ставши ось так, мо
вила свіжим, дзвінким голосом.

Але Юзеф не відступав від порога. Тільки як його зі 
сходів обдало морозним повітрям, він ще більше зіщу
лився і втяг голову між лопатки.

— Юзефе! — голосніше гукнула вона.— Чи не чуєш, 
що тобі кажу? Відійди! Ти оглух, чи що?..

Він затявся, ніби приріс до порога.
— Зачиніть! Зачиніть швидше двері! — волала кухо

варка, на яку війнуло клубами морозної пари.
В Юзефової увірвався терпець.
— Ти відійдеш чи ні? — голосно крикнула вона.
А коли він і на цей окрик не зрушив з місця, сказала:
— Ну от! Буду я тут стояти під дверима, а ти й знати 

нічого не хочеш...
І, опустивши одною рукою коромисло, раптом нахи

лилася, зачерпнула долонею студеиої води і хлюпнула 
йому па потилицю й лису голову.
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Він пронизливо скрикнув, як сова, і, обернувшись, із 
усієї сили пхнув жінку в груди.

Вона не чекала цього. Нога в неї посковзнулась на 
східці, і жінка, схопившись за обмерзлий поручень ру
ками і скрикнувши: «Ісусе!» — полетіла униз сторч голо
вою.

Коли через кілька годин я прийшла навідати її, в кім
натці було повно жінок, чувся шепіт і голосне зітхання. 
По кутках згущався морок; гасова лампка блимала під 
комином, воскова свічка — в руках у куховарки. Хвора 
лежала в постелі смертельно бліда, зовсім притихла. 
Голова пов’язана закривавленою хусткою. Мені здалося 
спочатку, що вона вже й не дише. Але життя ще тріпо
тіло в її тілі.

Час від часу підносились під грубою білою сорочкою її 
високі груди і опадали знову з якимсь глухим хрипінням.

Навпроти ліжка, край віконця, яке кидало трохи світ
ла, стояв, зіщулившись і трясучись усім тілом, Гляпа; те 
світло ледь вирізняло його безталанну голову.

Хвора розплющила очі і глянула на куховарку, що 
стояла в ногах її ліжка, і якесь легке проясніння про
йшло її лицем.

— Завжди воно так... Чоловік є чоловік! — сказала, 
через силу вимовляючи слова.— Жінці не мірятися з 
ним... Так уже... господь бог велів... А ще коли такий 
трапиться, що силу в собі... має...

Вона замовкла. І в той час, як її палаючі в гарячці очі 
вдивлялися з якимсь похмурим тріумфом у темний куток 
під вікном, обличчя її ставало чимраз блідіше... блідіше...



ГАНИСЕК
(Е ск із)

Одним із типів шахтаря Домброви, що иайраніше фор
мується тут, є тип так званого «синка», або, як його тут 
називають, «гаяисека».

Гаїшсек має від семи до чотирнадцяти років; а втім, 
ніхто точно не веде контролю за його віком.

Та й звідки візьмеш ті відомості? На п’ять, ба навіть 
більше — на десять таких хлопців заледве один має 
справжнього батька і справжню матір, а отже, і досто
вірну метрику. Решта виводяться в шахті, як пташенята 
в гнізді, от і все.

У ганисехт, певна річ, є свій родовід, але він мало ним 
цікавиться. Зате сильно відчуває свою приналежність до 
шахти. Він або з «Редену», або з «Парижа», або з «Коше
лева»; траплявся дехто і з «Цешковської», поки її не за
лило водою.

І шахта визнає його своїм, у межах її поперемінно на
зивають його то ганисеком, то синком. Що в такого хлоп
чиська є ще якесь ім’я, а часом і прізвище — чи ж когось 
це обходить? Може бути Ясеком, Стасеком, Віцеком, Ан- 
теком лише приватно, а в громадському своєму житті, 
тобто на території шахти, з якої походить, вій завжди 
гаиисек.

Ганисек — це не тільки назва. Це також громадянські 
права і обов’язки хлопця. Це його політично-правове ста
новище. Це й визнання його за свого, справді колективне, 
але не дуже широке, хоч у межах шахти й досить його: 
служить не згірше нотаріального. Визнання це не багато 
дає зиску й користі. Стосується тільки честі й не забез
печує його їжею та одягом. Тому, звичайно, ганисек жах
ливо худий і неймовірно брудний. І дуже сумнівно, чи 
взагалі буває коли ситий. Рахітичні кістки під немитою 
шкірою, глибоко заиалий живіт, конопляний чуб, усміх
нені очі, завжди голодні зуби, довгі, тоненькі худющі 
ноги, чорні, мов свята земля, руки й достобіса фантазії — 
такий ганисек.

Ганисеків повно в кожній шахті. Біля контори, в кар’є
рах, край дороги, на поверхні землі; всюди вони скачуть, 
як горобці, готові до послуг.
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Бо ганисек по-своєму працьовитий і звичайно не лю
бить байдикувати. Руки, щоправда, в нього рідко коли 
бувають зайняті, зате нош — в постійному русі. Гани
сек — це посланець, телеграф і телефон шахти. Послу- 
гується ним кожен, кому заманеться, і кожен вважає себе 
законним його начальником. Нікому б і на думку не 
спало, що хлопець може не послухатись. Ганисеку, сюди, 
ганисеку, туди, ганисеку, збігай принеси оливи, пива, 
хліба, ковбаси!

Від такої постійної біганини гаиисек завжди сухорля
вий, як хорт, і цим, власне, відрізняється від інших сіль
ських та міських хлопчаків.

З його внутрішніх якостей виробляється перш за все 
розторопність, дисциплінованість у межах шахти й неза
лежна поведінка поза нею. Дуже рано в ньому виховує
ться шахтарська гордість. Бо ж ганисек, тільки-но навчив
шись носа втирати рукавом, уже вважає, що працює на 
шахті і каже про неї: «ми», «у нас». Штейгера й голов
ного інженера, наслідуючи відкатників, називає не інак
ше, як «старий».

Що ідеальною знахідкою для ганисека є недокурок си
гари або цигарки, про це й казати нема чого; значну час
тину своїх заробітків він витрачає на тютюн мало не 
з десятирічного віку. А до того, як почне курити, процинд
рює останній гріш на солодкі стручки з ріжкового дерева 
і залазить у борги по самі вуха.

Та це не заважає йому розлягтися догори животом на 
першій-ліпшій купі вугілля й горлати щосили:

Ой, нема щедріш 
Від ш ахтарчука:
Плинуть гроші в нас,
Мов води ріка!..

Ганисеки не живуть неорганізовано: вони гуртуються 
в свою корпорацію, яка, однак, ділиться на приязні і не
приязні групи. Ганисек з «Мортінера» вважає себе не
змірно значимішим від ганисеків з «Редену», яких прози
ває «шведськими сірниками», оскільки та шахта належить 
шведській компанії. А коли «Цешковську» залило водою, 
тамтешніх ганисеків повсюдно зневажали, як недотеп, 
бо ж як вони могли таке допустити! І ті змушені були 
стати попихачами в інших ганисеків, своїх колег, яких 
тоді поменшало: багатьох забрала віспа, і зовсім честь 
їхня підупала.
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Старші ганисеки не тільки виконують роль посланців. 
Вони змащують нагорі машини, чистять їх дрібні деталі, 
паси, ремінні приводи, начищають крани, внаслідок чого 
вугільний пил. змішаний з мастилом, назавжди прилипає 
до нпх і стає ще однією шкірою на їхньому тілі.

Смертність серед ганисеків, як правило, висока. Особ
ливо з настанням осені.

Під кожним навісом, під кожною горою вугілля, під 
кожним териконом породи можна бачити тоді ганисека, 
якого трясе лихоманка: опухлий, він ще сяк-так перебуде 
літо, а поверне на осінь,— мре, як муха.

Смертельно хворий ганисек мріє лише про одне: щоб 
йому на похороні грав шахтарський оркестр. Але це недо
сяжна мрія. Бо шахтарський оркестр грає під час погре- 
біння тільки тому, хто загинув у шахті від нещасною ви
падку, а не помер власною смертю.

Хоч, правда, трапилось і таке з одним ганисеком на 
«Лабенській»: його послали по арак, він проліз між від
катників, і, коли потай з ’їжджав униз, обірвалась кліть.

Над ним грав оркестр, бо його, дев’ятого, в маленькій 
труні, додали до восьми великих трун.

Та це було давно.
І донині на «Лабенській» пишаються тією грою оркест

ру, згадують її при кожній сварці, особливо — при сварці 
з «парижанами». Але ганисек із шахти «Париж» тільки 
рукою махне. Бо що із того, як трапилось це всього якийсь 
там раз!

Одначе, коли ганисек заповзявся вистояти в житті, а ще 
й віспу переборе, тоді він із світу кепкує й перебуває 
в ганисеках аж до чотирнадцяти років. Потім зникає з по
верхні землі, поступово перетворюючись на відкатника.



З М А Н Д Р І В Н И Х  Д О Р І Г  

АКВІЛЕЯ

Хто хоче відвідати Аквілею, хай передусім захопить 
чогось із собою — хоч стільки, скільки найвитривалішому 
арабові треба, щоб заморити голод: жменьку фініків і яч
мінного коржа. Бо тут легше роздобути стару сандалю 
патріарха, ніж кусок хліба, легше дістати вухналь з Атті- 
лової підкови, ніж шматок м’яса.

Про готель, кімнату, ліжко тут також нема чого й мрія
ти. Хто хоче відпочити, сідає на першім-ліпшім саркофазі 
і, дивлячись на чорні зграї галок, що вінками кружляють 
навколо старої сатр ап їіі1, думає про речі величні й ми
нущі; хто хоче полежати, робить це, як перша-ліпша 
колона: падає в траву й дає обвитись круг себе стебель
цям повійки.

Хоче пити — прихиляє до губів зіперту десь на пліт 
струнку римську амфору і п’є, мов птах, воду, що налила
ся з неба; а хоче за гостину подякувати, звертається сло
вом до урн, що тихо стоять серед садків, зіяючи з-під 
округлих покришок чорними, заснованими пувутинням 
порожнинами; у них залишки праху тих, що колись тут 
владарювали. Дивне місто! Під ним — дві цивілізації, 
одна на одпій, і в обидві запустили коріння кипариси 
і плющ. Воно не загинуло наглою смертю Помпеї і Гер
куланума; не зберегло в чистоті загробної краси своїх 
давніх рис — ні тих, що були вирізьблені в коштовному 
камінні за цезарів, ні тих, напівчерничих і напіввойовни- 
чих, що в них відбився патріархат.

Перемішані, згруджені в одну купу, пошматовані ле
жать тут століття на століттях; сина поховано у землю не 
після батька, не в тій послідовності, в якій народжував 
їх час, а в тій, як топтав їх білий кінь Аттіли, що копи
тами в спалахах блискавиць навалювався на все живе 
і мертве, трощачи його під новий, великий посів життя.

Але життя сахнулося від цього насильства й не дало 
нового посіву.

Пустка — ось ім’я того, що прийшло сюди просіювати 
примарною рукою попіл після пожежі, яку великий вар

1 Дзвіниця (італ.).
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вар слав на своєму шляху; він звелів насипати гору там, 
де тепер здіймається старовинний castel1 над У діне, щоб 
біля ніг своїх бачити вогнисте море, коли на білий мар
мур Аквілеї шугає пломінь, і впиватися димом смерті, 
що курить із цього величезного кадила — саду, охопле
ного пломенем; над ним високо-превисоко орел, зігнаний 
зі свого гнізда несподіваним сяйвом, бив крильми від схо
ду сонця й до заходу, гадаючи, що все ще ранкова зоря. 
Та от склав він знесилені крила над червоною загравою, 
упав грудьми в полум’я — так скінчив життя.

Дивне місто! Очисть п’ядь землі від барвінку, що синім 
квітом вкрашає її, та весняного дерну, копни в глиб, і ти 
дістанешся до якогось акведуку часів Августа чи Траяна, 
до потрісканих мозаїк якогось атріуму, до масок якогось 
імплювію, до цоколя розбитої статуї, до засипаного фун
даменту колони, до звалених із фасаду святилища фризів.

А над усім цим — поклади уламків мармуру, останків 
людей і тварин, обгорілих кісток, весь отой живий humus 2 
історичного минулого, в якому корінилося й буяло най
ближче до тебе життя, життя, що також є вже тільки 
самим руйновищем. Отже, тут, під ногами в себе, ти 
побачиш шматки надгробних плит з висіченою на них 
пальмою, галузкою оливи, рибиною чи знаком вогню; тут 
надбиті руки грубо тесаних статуй двома перстами, по- 
візантійськи, благословляють покоління давно віджилих 
привидів; тут затягнені мулом черепи людей, вуста яких 
волали: «Христе! Христе!», вуста, праху з яких не від
різниш на кладовищі віків від праху хробака, що живе 
в землі, чи саранчі, що літає в повітрі. І над усім цим 
знову ж таки — щебінь, і глина, і камінь, і піт бідняків, 
що обробляють цю могильну землю, щоб на ній сіяти й 
жати, щоб підтримати, бодай на короткий час, своє убоге 
животіння.

Дивне місто! На колишніх його вулицях розорюють 
ниву половії воли; круг його базиліки лежать здичавілі 
пасовиська; на базарах і площах зросли виноградники, 
а в кімнатах зруйнованих будинків попускала пагіння 
верба.

Чисте поле з ’єднало і розширило собою давні його час
тини. Серед цілин, у хащах, зарослих терном глухих за
кутках слід шукати обрисів його території, його колиш-

1 Правильно: castello — замок (італ.).
2 Грунт (лат.).
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віх меж. Монастеро — тепер окреме селище; убогих риба
цьких хижок у ньому, мов тих грибів; це один із давніх 
монастирів, відтятих тепер від міста ділянками куку
рудзи й конюшини. А підеш іще далі на схід, у напрямку 
римської старовинної via Gemmina 1 — натрапиш на філь
варок; по обидва боки воріт, що ведуть у двір, стоять дві 
корінфські колони. Чухаються об золотистий мармур сиві 
телиці, коли пастух жене їх до обори. Підеш на північ — 
опинишся серед тихих, безплідних піль, на яких худі кози 
поскубують чахлу траву; минеш їх — побачиш серед 
пустиря кілька нужденних жител,— саме там, де була 
колись міська брама: ще й досі це місце зберігає назву 
АІГporta Aquileia2.

Підеш на південь — шлях тебе приведе на розкорчовані 
поля, на яких, до того як на них ріс ліс, якого вже не
має, стояв храм шанованого кельтами Аполлона Белена, 
що був зведений у південній околиці міста, неподалік від 
амфітеатру. Із цього святилища вціліли фрагменти різьби 
й жертовні вівтарі; про амфітеатр свідчить одна-єдина 
плита, грецький напис на якій розповідає про чарівну 
Базіллу, втіху очей глядачевих і тут, і в Таорміні, акторку 
незрівнянної краси, яка, молодою вмираючи, зажадала, 
щоб урну з її прахом поховано було в Аквілеї, під сценою 
амфітеатру. Ця плита, можливо, й позначає це місце, де 
покоїться прах красуні.

Дивна річ! Тоді як від цього амфітеатру нічого не за
лишилося, а від храму зосталися лише дрібні уламки, тут
і там серед корчівки можна побачити великі, масивні, на- 
півзруйновані будівлі, які, проте, ще міцно тримаються, 
хоча, якщо судити з їхнього призначення, були, мабуть, 
зведені одночасно з амфітеатром. Це — камінні казарми, 
в які замикали на ніч невільників, що їх використовували 
для осушування боліт та обробітку полів,— отих самих 
соїопі3, яких купували в Панонії, Норику та Славонії. 
Власне кажучи, це не повинно дивувати. З мармуру Акві
леї будувалася довгий час Венеція й оздоблювалася ним; 
забирали його Удіне та інші, ближчі, міста. Коли трава 
поросла після гунів, а нещасна Аквілея лежала, повер
жена, і скрізь валялись брили мармуру, їх брав кожен, хто 
хотів, і, як хотів, використовував. А оці камінні напів-

1 Дороги Гемм (лат.),
2 Біля аквілейської брами (італ .).
3 Поселяни (лат.).



руїни нікого не цікавили, тому й збереглися до цього 
часу.

А в них зберігся стогін; коли ти йдеш мимо і чутливу 
душу маєш, той стогін відлунює скаргою. І ти стаєш тоді 
і слухаєш, бо ж здається тобі, що розумієш слова тієї 
скарги...

Так і є! Біаииз зсіагтв 1 стогнав тут, ці камінні стіни 
зберегли його голос.

Аквілея у часи свого розквіту, за владарювання Траяна, 
вела широку торгівлю вином та оливковою олією, а взамін 
брала невільників та скот. Не знаю, як тут було скотині, 
на цих пісках і багнистих пасовиськах, але з написів на 
надмогильних плитах, зібраних в музеї, бачу, що невіль
ників часто звільняли. Не знаю також, що про те часте 
звільнення говорять історики, але коли звільнені раби не 
вертались до рідної домівки, а помирали тут, то, як мені 
уявляється, було воно лише частковим і, можливо, прова
дилось у такий спосіб:

Біаиив всіаииз, томлений смутком, марніє. Є в нього 
хліб, щоправда з устюками і цвілий, але все-таки хліб. 
Є в нього вода, часом затхла, але все ж таки вода. В ве
лику спеку в неї підливають навіть трохи оцту. А проте 
він чахне. Вже нема в ньому тієї сили, що була ще рік 
тому; обличчя схудло, руки тремтять, очі туманом засти
лає.

— Що з тобою, невільнику? — запитує пан.
Має милостивого пана; за благочестивої династії Анто- 

нінів часто траплялися й такі.
— Може, ти голодний?
— Не голодний я, пане.
— Може, хворий?
— Ні, не хворий, пане.
— То чого ж ти змарнів на лиці і сили не маєш в ру

ках? Ось теля, яке я разом з тобою купив, росте чудово — 
вже й роги в нього прорізуються. А чого з тебе нема тої 
користі?

— Сумую за волею, пане!
Пан замислюється, якусь хвилю мовчить, а тоді й каже:
— За волею сумуєш? Я не можу викинути на вітер тих 

глеків оливкової олії й вина, що дав за тебе. Але коли ти 
вже сохнеш, то і я мушу щось втратити, щоб не втратити

1 Слов’янин-невільник (лат.).
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всього. Послухай, що я вчиню: я подарую тобі свободу, 
і ти не будеш серед невільників; мотуза, що на шиї но
сиш, накажу зняти. Оброблятимеш поле моє чотири дні: 
в день Марса, в день Сатурна, в день Юпітера і в день 
Венери; в решту днів роби що хочеш, аби прохарчувався.

Slavas рабом падав у ноги панові своєму, а підводився 
першим хлопом-крінаком. Чотири дні обробляв панську 
землю, а в п’ятий, шостий та сьомий день тижня вільно 
походжав, награвав на сопілці, зробленій із очеретини, 
що на сусідніх paludi1 росте, і, кріплячі душу свою цією 
крихтою свободи, забував про хліб, все грав та грав, зі 
сльозами поглядаючи на північ.

Щоправда, і тепер далеко йому було до співтовариша 
долі, що підростав і в якого роги прорізувались,— пан
ського теляти, і хоч три дні на тиждень був голодний — 
в очах у нього все ж пробуджувалося життя, і він так 
звеселяв собі душу, що, коли наставали дні Марса, Са
турна, Юпітера та Венери, співав на роботі. Чуючи той 
спів, пан носа дер угору, закопилював губу і казав: «Мій 
вільновідпущеник співає». Так, як тепер, приміром, каже 
видавець: «Мій поет пише». А коли вкрай виснажений, 
світячи голим тілом, slavus sclavus помирав, що звичайно 
траплялося нерідко в цьому незвичному для нього кліма
ті, пан на шматку граніту або мармуру велів писати, 
що помер вільновідпущеник такого й такого добросердого 
квірита. Бачачи, що цим можна пишатися,— за благоче
стивої дінастії Антонінів, як і тепер, вистачало тщеслав- 
них людей,— те ж саме й інші чинили. А що з подивом 
переконувались — вільновідпущеник за чотири дні в тиж
день виконував стільки ж роботи, скільки її викопував 
sclavus за сім днів,— на цей крок зголошувались аж ніяк 
не з благородних мотивів. Отож і написів таких згодом 
зібралося багато.

До теперішньої Аквілеї дістаються з боку базиліки. 
Вже здаля видно її потужну дзвіницю серед пласких, роз
логих піль, що спускаються до лагун Адріатики. Два 
чотиригранні стовпи один на другому стоять, на вели
чезну висоту зведені із сірого граніту, покриті гостровер
хим дахом — під ним просвічують аркади і, мов фортечні 
башти, густо чорніють прорізами бійниць. Із цієї дзвіниці 
відкривається краєвид у східному напрямі — в бік Юлій-

1 Багпо, болото (італ.).
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ських Альп, та на південь — до моря. А земель, що ле
жать на захід і на північ, не розгледиш — така в очах 
голуба імла від тієї далини. Кажуть, що коли з цієї ви
соти гучав великодній дзвін, чути його було в Венеції 
і в Трієсті. Тепер нема того могутнього звуку: немає 
колишніх дзвонарів.

Сама базиліка, важка маса посивілих мурів, осіла в зем
лю так, що, входячи в храм, переступаєш низький поріг, 
який лежить десь під цілою верстою сьогоднішнього 
життя. Але ця заглибленість не є її колишнім рівнем. 
Темниця св. Гермагораса, після його мучеництва пере
творена в склеп, яка є серцевиною цієї святині, лежить 
ще нижче, так низько, як і велике пласке каміння ста
рого римського бруку, десь на глибині двох метрів, під 
випоградпиками й пасовиськами, які займають тепер п’ять 
шостих колишньої Аквілеї.

Якийсь великий смуток, якусь невимовну меланхолію 
вчуваєш від глибокої перспективи й одноманітної сірості, 
коли дивишся на три порожні, довжелезні нефи бази
ліки.

Ідеш, і ніби посуваються разом з тобою різьблені фігу
ри саркофагів., стрункі, штивні, втиснуті в архітектоніч
ний орнамент, самі ще не звільнені від могутнього за
силля орнаменту. Посуваються разом з тобою, чіпляються 
за тебе, стають твоєю тінню. І все чекає з твоїх уст убо
лівання, зітхань і спогадів. І все в твоїх очах прагне по
бачити співчуття,— в незмірнім смутку залишене камін
ня, яке не знає, навіщо воно народилося і живе і чому 
тут життя так дуже схоже на смерть?

Посередині — дві чудові капітелі, звалені з корінф
ських колон, служать за кропильницю; далі — низький 
старовинний вівтар, за яким апсида, затемнена заслоною, 
яка метляється від вітру, що дме крізь вибиті шибки. 
В тій апсиді, на підвищенні, молиться священик, схилив
шись на пюпітр і закривши обличчя. Тут же, над його 
головою, блимає червоний вогник лампадки. Щось є зво
рушливе в цій схиленій постаті, в цьому освітленні, в ло
потінні завіси,— у всьому цьому видовищі.

Уздовж старих стін, з яких де-не-де видніються збляклі 
фрески на облупленій штукатурці, і досі стоять мармурові 
саркофаги великих патріархів. Ці саркофаги — єдина роз
кіш базиліки. Одні з них стоять у бічних каплицях, 
другі — на хорах, підносячись на невеличких мармуро
вих колонках, немов ті гробниці з X III століття на Дсмі-
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ніканській площі в Болоньї. З деяких залишились тільки 
передні мармурові плити, оздоблені різьбою. Праворуч 
такий саркофаг на чотирьох надзвичайно легких колон
ках, закритий знизу, з обох боків, мармуровими дошками, 
зсередини — гладенькими, а ззовні — з пребагатою різь
бою листя, квітів, грифів, левів, оленів, серед яких по
вторюється як лейтмотив постать орла; все це обрамлює 
і ділить надзвичайно делікатне й витончене по простоті 
своїй плетиво геометричних ліній.

Здалеку все це виглядає, як розгороджений пліт, 
а зблизька очей відірвати не можна, таке все буйне, живе, 
наївне, таке зовсім не класичне, але миле.

Головний корпус базиліки з ’єднаний своєрідним пери
стилем, зіпертим на різного вигляду колони, із старим 
ЬарШіегіит Це невеличка довгаста каплиця, з якої за
лишились самі руїни; за нею, відгороджена стіною, 
міститься прадавня купель, в якій хрестили поган: вели
кий восьмикутний басейн із внутрішніми сходами, що 
вели до джерела хрестильної води, яке колись струмувало 
з неї. Тепер сюди через руїни просто важко підступити; 
прогалина, де стояв колись первісний вівтар, і зірвана з 
вівтаря верхня дошка справляють прикре враження. По
середині цієї каплиці кружок з вибитим на камені пра
давнім символом вогню та зображенням ягняти; по кут
ках, у вікопних нішах окрушини мармуру, уламки фре
сок, написи, кістки. Цілому легіонові англійок було б тут 
що взяти з собою на пам’ять.

Ще кільканадцять років тому містився тут тимчасовий 
склад археологічних знахідок, викопаних як у самій Акві- 
леї, так і в Монастеро та Коломбарії, в колишньому рим
ському СоІитЬагіипг; ті знахідки зберігаються тепер в ін
шому приміщенні — у відкритому неподалік музеї. Поки 
той музей збудували, по-різному поводилися з тими скар
бами. Одні розміщували викопану різьбу та урни під 
стінами будинків, у садах, крамницях, житлах. Інші 
спродували колекціонерам, таким як Ріттер-Цагоні або 
Еуген-Ріттер; а ще інші розбивали урни камінням, щоб 
подивитися, чи немає в них яких скарбів. Але й був тут 
інженер Ієронімо Москеттіні, який із тих уламків чималий 
шмат муру вибудував, узявши на цемент колони, капі
телі, голови Медузи, сатирів, торси, коней, урни, над

1 Каплиця, в якій відбувається обряд хрещення (лат.).
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гробні плити, жбани, світильники, статуї — усе, що йому 
вдалося зібрати.

Можете собі уявити, яка це була нісенітниця!
Той мур стояв досить-таки довго, може, й не один із 

тих, хто читає ці сторінки, на власні очі бачив його. Був 
то, напевне, найсвоєрідніший музей з усіх, що виникали 
будь-коли в Європі. І хоча люди, що мають добрий смак, 
обурюються таким «кам’яним мармеладом», як Майоніка, 
реставратор сучасного музею, назвав той мур, я, проте, 
жалкую, що не бачила його. Бо й справді: що то за фан
тазія! Яке буйне барокко! Теперішній музей розмістився 
у семи переповнених залах, з яких два належать Рітте- 
рам. Але не все там зібрано. Попільниці, урни, колони, 
саркофаги, амфори стоять під голим небом, займаючи 
клумби й газони в межах музею. Серед цих знахідок і па
м’яток нема нічого особливо цінного; тут можна знайти 
все те, що зустрічається серед таких же колекцій і в ін
ших італійських містах. Заслуговує згадки, одначе, вели
чезне багатство надмогильних плит і написів, яке може 
бути прирівняне до багатства Латераненського музею 
в Римі.

Крім того, тут, як і скрізь на землях стародавньої кла- 
сичності, дуже часто можна натрапити на цікаві фраг
менти різьби, переважно декоративної; та майже на 
всьому знати, що здобували їх невміло і зовсім випад
ково. Увагу туристів привертають головним чином дві 
величезні статуї цезарів: Тіберія, який виступає як 
Pontifex maximus 1, з тогою на голові, в час виконання 
обряду жертовного узливання богам, та Клавдія в цезар
ськім Pallium 2; зацікавлює й чарівна Венера, без рук
і голови, в позі Венери Капітолійської, а також чолові
чий торс із сильним напруженням м’язів та сміливим по
воротом шиї, тим знаменніший, що статуя в незаверше
ному вигляді й дає можливість бачити стародавню тех
ніку скульптурної обробки.

Я б додала до цього чудову, хоч і дуже пошкоджену 
групу з двох молодих сатирів, що їдуть на одному ослі, 
та вакханку з закинутою назад головою,— такий делікат
ний барельєф, що здається, ніби впала тінь на білий мар
мур.

1 Верховний жрець (лаг.).
2 Плащ (лат.).

391



Найцінніші предмети знайдено в гробницях: їх при
наймні ще не використала Венеція. Відзначаються особ
ливо мистецькі intaglios — різьблене каміння, як дрібні 
фігурки з бронзи, кістки та бурштину. Здавалося, стара 
Аквілея спеціалізувалася у виготовленні виробів із бурш
тину; особливо цікаві персні з бюстами висотою до трьох 
вершків; такий перстень не для носіння: він був швидше 
пам’ятковим клейнодом, що його клали померлому в урну. 
Аквілейська колекція слізниць, скляних попільниць, те
ракотових амфор і світильників, як з епохи язичництва, 
так і з часів християнства, належить просто до першоряд
них. Декоративні малюнки на поганських світильниках 
надають їм ваги значних творів мистецтва. Ріттер-Цагоні 
має багату колекцію мушлів та намиста з Коломбері, 
цікаву колекцію ключів з Монастеро й делікатпих скля
них посудин, так званих vasa arreiini К Але хоча аквілей- 
ський музей існує вже дванадцять років, як і раніше, тут 
нема такого саду, в якому б не обростали плющем старо
давні потемнілі амфори, немає подвір’ячка, в якому б ти 
не спостеріг якогось невеличкого «votivary» («жертов
ного вівтаря»), зверненого то до Фатуму, то до ІІемезіди, 
то до Парок, то до Покровительки, яку один називає Spes 
Augusta 2, а другий Bond d eaz. Немає будинку, біля якого 
не спиралася б лава на капітель або на уламки колон. 
Забавно іноді буває, коли бачиш, як використовують тут 
капітелі. Ось на одній стоїть миска з бобами для продажу 
перед маленькою крамничкою; з другої зроблено ступу, 
щоб товкти в ній мак; третя служить замість кілка: до 
неї мотузкою за ногу прив’язано козу.

Взагалі тут старожитностей не шанують. Дітлахи все 
ще досить часто знаходять монети, шматки різьбленого 
агату або карнеолу, бурштин, пряжки, скарабей, гральні 
кості. Бавляться цим, підкидаючи й ловлячи, жбурляючи 
в ціль або торгуючи між собою, а як побачать чужоземця, 
юрмою летять слідом за ним, раді продати per ип soldo 4 
навіть власну душу. В Аквілеї нема офіційних чичероне 
та екскурсоводів-фахівців, зате супроводжує тебе зграя 
малечі. Хочеш, наприклад, відвідати замкнений склеп? 
Ключника нема, пішов докопувати рештки торішньої 
капусти. Та хай це тебе не засмучує. Одразу ж десятків

1 Арретинські вази (лат.).
2 Свята Надія (лат.).
3 Добра богипя (лат.).
4 За один сольдо (італ .).

392



зо два малюків летять до церкви, вскакують до ризниці, 
один другого підсаджує, щоб дотягтися до цвяха, на якому 
висить в’язка ключів, хапають ту в’язку і мчать оруду
вати нею коло склепу. Галас, крик, гармидер, ніби знову 
напали гуни на місто. Штурхають, відпихають один од
ного, сваряться між собою, поки не підберуть потрібного 
ключа. Тоді ціла зграя вривається до підземелля, пере
вертається, клубком котиться вперед, гублячи в тьмяному 
світлі шапки й сандалі, після чого, з отим предивним пані
братством, з яким ставляться італійці до своїх святинь, 
вся оця ватага видирається на загорожу, зазирає зверху 
до залізної скрині, б’є, грюкає по ній кулаками, пробує, 
чи міцна; між загорожею й скрипею наб’ється повно 
дітей,— господарюють, як у себе вдома.

Коли ти вийдеш, летять поперед тебе з тією в’язкою 
ключів і відмикають тобі Baptisterium. Тепер починається 
справжня забава. Всі роззуваються і влазять до басейну; 
кричать, співають, вимахують шапками, обсідають сходи, 
як горобці; кожен хоче похвалитися своєю ерудицією, 
і з двох десятків уст довідуєшся раптом, що тут gli 
pagan i1 хрестилися. Ну то й добре! Гамір таки набридає, 
і тобі вже хочеться звільнитися від цієї ватаги. Де там! 
Вони цілком заволоділи тобою і вважають, що ти — 
provincia сар іа2. Тепер тобі вже навіть нічого й не про
понують, тільки кажуть, що йдеш оглянути una strada 
то та п а 3. Що будеш робити? Ідеш. Виявляється, що та 
strada готапа  — це клапоть розкопаного пасовиська за 
кілометр, може, від базиліки; тут виявлено стару, бруко- 
вану пласким камінням вулицю римських часів, яку мож
на й деінде побачити. Одначе не пожалкуєш, якщо підеш: 
тут на тебе чекає порятунок. Хтось із дітлахів вигріб 
уламком скла між камінням стерту стару монетку. І од
разу ж усі кинулись на пошуки. Тебе забуто, відпущено.

Ця настирливість малечі була б просто нестерпною, 
якби не надзвичайна чарівність їхнього типу. Ніде, ма
буть, нема таких на диво гарних дітей, як в Аквілеї. Об
личчя переважно смагляві, щуплі, трохи вузькуваті по
рівняно з добре розвинутим, питним чолом; милого 
вигину брови; великі, довгасті, темно-сапфірові очі і, як 
і волосся, казково-чорні вії. Якась зірчастість висвічує із

1 Язичники (італ.).
2 Підкорена провінція (л ат .).
3 Римська вулиця (італ .).
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цих очей, якась променистість зіниць, щось таке, що на
дає очам цих малих аквілейських p u tti1 особливої своє
рідності. Жінки теж гарні, але, видно, надто рано в’януть 
з нужди. І в них така ж сама щуплість облич, такі самі 
сапфірові очі, такі ж довгасті, густо затінені повіки.

Якесь особливе враження охоплює мандрівця, коли він 
залшнаєє Аквілею: йому здається, що торохтіння коліс 
було б тут не до місця, звучало б недоречно. І він воліє 
йти пішки, хоч би до Монастеро. Здається йому, що з 
цього цвинтаря віків треба саме виходити, а не виїздити.

Ідучи, обертаєш голову раз, удруге і по-справжньому 
починаєш розуміти Ієремію. В тихому повітрі ніби й 
справді чуєш розпачливим голосом промовлювані гіркі 
слова: «...Quo modo sedet sola civitas plena populo? Facta 
est quasi vidua domina gentium: princeps provinciarum 
facta est sub tributo...» 2

Ідеш, і в чистому полі заступає тобі шлях напівзруйно- 
вана колона з чорного мармуру. Самотня, безіменна, роз- 
коронована — без капітелі — мовчазно стоїть вона серед 
широкого пустиря, порослих бур’яном, здичавілих піль. 
Найжахливіша картина спустошення із усіх, що будь- 
коли мені довелося бачити. Це — не життя й не смерть, 
лише якесь безнадійне, безутішне животіння...

1 Діточки (італ.).
2 «...Яке самотнє місто, колись повне люду! Воно тепер, ніби вдо

ва: князь, повелитель провінцій, став підданцем...» (Лат.)



НА НОРМАНДСЬКОМУ БЕРЕЗІ

В с е л и щ і

До суботнього припливу моря ввечері чи ипочі від по
неділкового припливу вночі або вранці жінки у селищі 
зостаються самі.

ОДначе це не приводить до безладдя. Хатні, родинпі 
та передусім грошові справи завжди й так в жіночих ру
ках. Нормандська рибачка енергійна, дбайлива, метка 
й ласа на гроші.

Дітей любить більше, ніж чоловіка, тож багато хто 
перевагу віддає заробіткові, а не великому кохапню. До
сить поглянути на тонкі, міцно стулені губи нормандки, 
щоб зрозуміти, що вона не так-то легко згодиться випу
стити з рук навіть мідяка. Вдома перебивається з дітьми 
будь-чим: картоплею, квасолею з городця, а що чоловік 
заробить, те цілу неділю очі тішить, а в попеділок несе 
до каси, кладе під проценти.

Рента, збирання ренти — велика пристрасть норманд
ки. Присвячує вона їй більшу половину свого життя, яке 
проходить у неї переважно в нестатках та в праці — часто 
надто тяжкій.

Вартість чоловіка, а то й вартість подружнього щастя 
визначається, певна річ, прибутком від лову риби. Тут 
не кажуть: «Мій чоловік добрий» або: «Чоловік кохає 
мене», а кажуть: «Чоловік мій заробляє, чоловік мій 
стільки і стільки приносить». А якщо приносить багато, всі 
сусідки заздрять такому чоловікові, немов капіталу, що 
приносить добрий прибуток.

Заробляє — це не тільки найвища похвала, але й осно
ва любові й міра поваги.

Знає про це кожен чоловік.
Якщо мало несе, ледве, сердега, ноги тягне, повергаю

чись із пристані додому, бо відчуває наперед, що його 
ніщо приємне там не чекає; а  несе багато — аж земля 
йому під ногами горить і виразно чує запах пуавради.

Але і в першому, і в другому випадку одне й те саме 
чекає його: він стріне жінку, вбрану майже кокетливо, 
часам прикрашену довгими сережками і брошкою, якою 
пришпилила хустину до чорної корсетки, часом з вогпи-
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стим, увіткнутим у корсаж букетиком герані. Та чим 
менше заробітку несе чоловік, тим жадібніше вдивляється 
в її  приваби, добре знаючи, що недовго він усім цим 
милуватиметься.

Бо ж коли жінка не виявить у капшуку сподіваної 
суми, сережки і брошка ще до снідання будуть покладені 
назад у шкатулку, герань буде поставлена в воду, а після 
снідання,— про правду годі й думати,— жінка скаже, що 
в неї болить голова, або що вона йде до сусідки, або при
биратиме, при цьому кокетливий фартушок одразу ж за
міниться великою, грубою ганчіркою.

Про пообідній недільний шоколад навіть і мови немає, 
а як невдачливий чоловік згадає про сидр,— хоч у таких 
випадках рідко хто навая^ується на це,— вона націдить 
його «з тієї другої», тобто з тієї бочки, що в ній вичавки 
було залито водою після того, як кінчився яблучний сік.

Що залишається бідоласі робити? Мабуть, те, що він 
і робить: подивиться, подивиться — трохи смутно, а тро
хи бездумно, потім запалює люльку з коротким цибуш
ком, натягує на вуха бавовняну шапчину й несміливо ви
ходить «на східці», де не раз і до самого вечора сидить, 
як ировинний, згорбившись, похнюпивши голову, не знаю
чи, чи не готує йому доля ще більших невдач в його 
рибальському занятті.

Зовсім інакше буває чоловікові, який заробив. Жінка 
йому вдома цілий день видзвонює сережками і не тільки 
не знімає кращого вбрання, а ще й раз за разом підбігає 
до дзеркала й поправляє волосся. Пуаварда така, що аж 
язик ошпарює, а сидр «з тієї першої» золотиться, яскріє 
й піниться в склянках.

Щасливець уже не на східцях курить люльку, а в кім
наті, розвалившись за столом, ноги витягши на лаву, при
чому говорить багато, голосно, упевнено, плюючи просто 
на підлогу: він пан. Що там пан! Він — втілення при
бутку, він сам — капітал!

Так настає й приємна година недільного шоколаду, 
який, розведений у воді з розмоченим у ній хлібом, має 
вигляд якоїсь сірої, густої, для ока людей невтаємниче- 
пих непривабливої маси, після якої, однак, діти смачно 
облизуються аж до самого вечора. Після того чоловік на
тягає на себе синю, виплетену з вовни куртку, таку ж 
і шапку і, причепурений, веселий та щасливий, прогу
люється вулицями селища з гарно вбраною жінкою, 
взявши її під руку, на велике присоромлення чоловіків,
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які змушені курити «на східцях». Що в обох тільки й роз
мов, що про ренту, про це й казати не доводиться. Так 
настає вечір, дім раніше, ніж звичайно, стихає, дітей 
випроваджують спати на горище.

Але на біржі сімейного щастя ще більше ціниться, по
рівняно з чоловіком, який заробляє, застрахований чоло
вік.

Нормандська рибачка не довірить морю «свого чоло
віка» без певної гарантії. Застраховує його мало не в день 
шлюбу, майже в ту хвилину, коли він разом зі своїм бар
касові та сітями стає її  власністю: при всій своїй при
в’язаності вона дивиться на нього як на річ, яка не тільки 
за життя, а й після смерті принесе їй користь.

— Une fois mon mari mort — je touche mes cing cents 
fran csl,— каже наша господиня з ясною, спокійною 
усмішкою, як начеб говорила вона про якісь радісні хви
лини свого життя.

Це зовсім не означає, що mère 2 Тутен не любить père 3 
Тутена. Зовсім ні! Вона дуже любить його. Та, одначе, 
приємно усвідомлювати, що навіть сама смерть принесе 
якийсь зиск.

Крім жінок і вдів рибальських, є у селищі й матері 
молодих моряків, яких далеко занесло море.

Вони теж мають ренту.
Існує такий звичай, що син-моряк виділяє матері певну 

частину отримуваної ним платні. Щомісяця до контори 
морського відомства тягнеться ціла процесія вбраних 
у чорне жінок по ті гроші від сина. Чорне — це не жа
лоба, а парадне вбрання.

Все найкраще з того, що є в ланки, вона витягає зі 
скрині й одягає на себе. Бо, власпе, в цьому й полягає 
материнська гордість — показати, що не жебрачка при
ходить по необхідну для неї грошову допомогу, а мати 
по данину серця сина, що не забув про рідну матір.

Погойдуються тоді сережки, блищать великі округлі 
брошки, шурхотять шовкові фартухи, а обличчя ясніють 
гордим щастям. Це тріумфальна процесія матерів. Вони 
виходили, виховали, вигодували синів, а тепер мають 
радість! Якщо двоє синів у сім’ї, то один із них моряк.

1 Коли мій чоловік помре, я одержу своїх п’ятсот франків 
( франц.).

2 Мати (франц.).
3 Батько (франц.).
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Первісток, певна річ. Другий стає рибалкою. Лише тре
тій вчиться якогось ремесла або на священика. Отже, 
море забирає лев’ячу частку потомства, а земля — заледве 
третину. Але є матері, які одержують данину з далекого 
моря від обох синів. Бо ж Нормандії, мабуть, не загро
жує виродження, що його пророкують французькій віт
чизні загалом. У цьому здоровому кліматі в подруж, що 
скучають від довгих розлук, достатньо народжується дітей, 
особливо хлопців.

Наша господиня Тутен — єдина сестра сімох братів, 
що спочивають уже на дні далеких морів, і водночас мати 
семи синів, з яких найстарший також моряк.

І вона бере участь у процесії, щоб touche cing francs 1 
від свого Жака.

Іде пряма, щупла, горда. У ній є щось римське. її про
філь можна вибивати на медалях, з цією чистою, антич
ною лінією вузького чола, носа з легкою горбинкою, топ
ких губів і різко окресленого підборіддя. Чорне святкове 
вбраная ще більше підсилює виразність її смаглявого 
лиця. Вийшовши з контори морського відомства, вопа од
разу ж поверне до каси.

Рента росте.

П р и  в і д ч и н е н и х  д в е р я х

Ліворуч від нашого житла стоїть невеличкий старий 
будиночок із цегляними східцями і шпаком у виставле
ній надвір клітці.

Цілий день будиночок замкнений і в ньому тихо. Живе 
там вдова з донькою. Обидві працюють по людях. Тіль
ки надвечір вузенька смужка диму сповіщає, що госпо
дині повернулися додому і щось варять. Із хвилю бряж
чить посуд у глухо зачиненій кімнатці, потім відчиняю
ться на всю широчінь двері у темні, цеглою викладені 
сіни, і біля входу, за вузеньким столом, що перегороджуй 
його, сідає вдова з донькою, високою, анемічною* з плос
кими грудьми і пишним золотаво-рудим волоссям; а сів
ши, обидві беруться плести грубі вовняні панчохи. Тихо. 
Жінки мовчать. А щодо шпака, то він, видно, недавно 
впійманий, все ще переляканий і також мовчить.

1 Одержати п’ять франків (франц.),
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Але коли дзвони з вежі wolre-Dame du Bon Secoizr1 
почнуть скликати на вечірню, віконниці крамнички, що 
міститься нижче, в якій продають дерев’яні черевики, 
з грюком зачиняються, і молодий швець-черевичник не
квапливо підіймається на нашу вуличку, стрункий, гар
пий з лиця, у своїй темній трикотажній блузі з широко 
розтєбнутим на грубо витесаній шиї коміром.

Молодий черевичпик залицяється до високої дівчини 
з плоскими грудьми. Він le prétendu 2, як каже наша гос
подиня.

Для доньки рибака одруження із сухопутним ремісни
ком не дуже пасує: це щось на зразок мезальянса. Всі, 
хто пов’язаний з морем і в морі працює, належать у се
лищі до аристократії: сіть і весло — це ніби родовий герб. 
Тільки ж батько дівчини під час зимового лову разом 
з баркасом загинув, тож і не було чого за дочкою риба
кові у посаг дати, і вдова погодилася, щоб донька ви
йшла заміж за черевичника.

Черевичник, як близький сусід і жених, приходить з 
непокритою головою, вітається з жінками і, затримавшись 
на першій сходинці, заговорює з матір’ю. Тим часом гасне 
зоря. По хвилі дівчина заходить у кімнату, засвічує 
маленьку лампку і ставить її на вузенькому столі. Чере
вичник підступає на кілька сходинок вище, спирається 
ліктем на одвірок і стоїть, мов чудова напівосвітлена 
каріатида. Час збігає, вуличка тихне, виразніше чути 
шум моря. Руда дівчина підносить раз за разом важку 
від розкішного волосся голову й дивиться на свого 
жениха.

Однак лише мати підтримує з ним розмову. Спершу 
відповідає жваво, сиплячи словами, як горохом, та потро
ху позіхати почне, тоді, дивись, заклює носом і, нарешті, 
підперши голову рукою, закуняє.

Тим часом сходить місяць, величезний, розпечений, важ
кий, гарячий. Дівчина перебирає дротиками все повіль
ніше, важче, лінивіше, все частіше підносить очі на моло
дого черевичника, поки груба панчоха, блискучі дротики 
â  обидві темні невеликі руки її не опадуть на фартух.

Западає тиша тяжка й гнітюча.
Рідко який перехожий зацокає дерев’янками, часом

1 Воша матір, добра заступниця ( франц.).
2 Претендент (франц.).
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затримається, заговорить, часом лигає здалеку кине в бік 
будиночка, що світить у мороці, невимушене: «Ohé, la 
compagniel» *, і знову стає тихо. Молодим майже нема 
про що говорити.

А довкола них розігрується чарівна фантасмагорія 
місячної нормандської ночі.

Місяць уже високо підбився над землею, злетів у синь 
неба, посріблішав, став ніби легким, прозорим. Глибінь 
сусіднього парку Les tremettes прояснішала у зливі блі
дого проміння, що залило алеї його й газони. Величезні 
платани і туї розквітли у верхівках місячним сяйвом, не
мов цілими букетами сріблястих квіток.

І море перестало шуміти, здавалось, заслухалося і тіль
ки злегка торкається ясних струн, що дрижать над ним...

Раптом широка смуга місячного світла упала на буди
ночок і освітила молодого черевичника, який, витягнув
шись у препишній позі вздовж цегляних сходів, сперся 
ліктем на найвищий східець і повернув обличчя до дів
чини. А вона сидить за вузеньким столом, випростана, 
непорушна, ніби загіпнотизована, і золотаво-руде волосся 
її аж жахтить на тлі сінешньої темноти якимсь зеленку
ватим світлом, очі здаються двома чорними цятками, об
личчя бліде, а малі анемічні губи густо червоніють.

Так збігає ще одна година, дві години, поки десь опів
ночі мати не прокинеться і не покличе дочку спати. 
Черевичник потягується ліниво, підводиться,— по спині 
в нього пробігає дрібний дрож, наче від нічної прохо
лоди,— і, попрощавшіїся з жінками} сходить униз, стиха 
насвистуючи.

Так сватаються на нормандському березі.
Поки шлюб не надасть йому особливих прав, le prétendu 

не переступає порога домівки своєї дівчини: він зали
цяється при широко відчинених і освітлених сінешніх 
дверях, на очах у всіх. Вузький стіл, що перегороджуе 
вхід, це не безглузда барикада, а освячений віками, пра
давній звичай.

Тому сватання відбувається переважно влітку, весною 
та ранньої осені, так, щоб зимові холоди не стали на 
заваді в дотриманні вимог етики та тих норм, які обстоює 
громадська думка.

Дівчина, яка у неділю виходить з дому сама, не в су
проводі батька або матері, дівчина, яка вбрана по-місько-

3 Привіт, товариство! (Ф ранц.)
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му й яка сміється й розмовляє з хлопцями, не є une fille 
de conduite l. Тут нема їй чого робити. Хай краще від
разу їде в Гавр або наймається на фабрику, бо натер
питься тут принижень і на старість стане плетільницею 
рибальських сітей.

Зате fille de conduite, хай навіть буде вона в одному 
платтячку, чоловіка собі знайде.

Рибак повинен бути впевненим у своїй жінці; повинен 
бути спокійним за домівку, коли він рибалить у морі; 
у нього, як кажуть, повинна бути «легка голова», коли 
важко його рукам. Тому тут особливо суворі вимоги до 
етики подружнього життя. Жінка рибака, як залишене 
без нагляду добро, перебуває під охороною селища. 
Вона — res sacra 2.

Треба бути останнім пройдою, щоб наважитися тут на 
легкий роман з заміжньою жінкою. Треба бути просто 
злочинцем. Такий не донесе до могили цілих кісток, а на 
його горлицю дорослі пальцями тикатимуть, підлітки ганя
тимуться юрмами слідом за пею, свистітимуть і вереща
тимуть так, що нещасна не осмілиться із дому вийти, хіба 
що смерком, потайки, до криниці.

Рано жінка навчається тут панувати над своїми почут
тями, володіти собою, бути насторожі перед небезпекою. 
Ось звідки походить ця серйозність, цей спокій норманд
ки, її достойна поведінка. Трапляється, звичайно, що 
якийсь шалений, невтримний потяг розпалить двох, роз
дмухає спільний пломінь і з’єднає їх докупи. Але перга 
за все треба сказати, що таке трапляється дуже рідко, 
а потім, щоб погасити такий вогонь, у морі завжди води 
досить, та й світ також широкий, і не стоять на дорозі 
рогатки.

Точніше кажучи, чоловік лише тоді може бути спокій
ний за жінку, коли та ренту збирає.

Це захоплення поглинає всі пориви, тут вихід для всіх 
жадань.

Нормандка Єва не з ’їла б яблука. Вона продала б його, 
а гроші занесла б у касу. Коханець наражає на витрати, 
а чоловік приносить певний прибуток — ось економічне, 
найглибше підгрунтя проблеми.

Та попри все, біля великих баркасів, які цілою флоти

1 Дівчина гарної поведінки (франц.).
2 Річ священна ( лат
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лією виходять у море, завжди погойдуються малі, ву
зенькі човники, що їх  двоє схрещених весел, навіть при 
супротивному вітрі, можуть підігнати до берега. Не раз 
у густій імлі, пізньої години стрибає таке човенце з хвилі 
на хвилю, погойдуючись, легеньке, стрімке, навіть зблизь
ка ледь помітне. Тихо опускаються весла у воду, весляр 
налягає на них,— човен птахом летить.

Часом, кинувши риболовлю, молодий нетерплячий чоло
вік поспішає морем. Тоді човен стає біля пристані. А бу
ває, що не біля пристані, а десь в іншому місці прича
лить до берега. Тоді так і знай: то підкрадається чийсь 
ревнивий, підозріливий чоловік.

Коли б чоловік не з ’явився, він повинен завжди застати 
жінку вдома.

Три речі вдома він повинен завжди застати: жінку, 
сухі шкарпетки й гарячу воду. Це його чоловіче право.

— Молоді й дурні,— каже наша господиня,— летять до 
пристані випроводжать чоловіків, щоб лише там попроща
тись і поцілуватися. А розумна жінка ніколи не робить 
цього.

Розумна жінка прощається з чоловіком у кімнаті і, пер
ше ніж чоловік переступить поріг, іде й сідає під стіною 
біля сітей. Так чинять справяші рибачки. Біля сітей, на 
стільці під стіною повинен побачити рибак жінку перед 
тим, як іти, у такій позі тримати її у пам’яті і на тому ж 
самому місці застати її при поверненні.

— І буває так, що застає?
— А чому б ні? Досвідчена жінка всього навчиться... 

Et puis après, vois savez !, на кожнім горищі є підзорна 
труба.

Б а р к а с и  п о в е р т а ю т ь с я

Ранок веселий, бадьористий, свіжий. Між небом і зем
лею грою райдуги міниться мерехтливе повітря, мов роз
битий кришталь. Мільйони світлих цяток пломеніють, 
тремтять у нім, мигочуть, сповнені барв сапфіру, зелені, 
рум’яні, світанкового золота.

Поки встоїться прозора лазур, поки засяє нею без
межна відхлань небесна., повітря набирає різпих тонів

1 До того ж, ви знаете (франц.).
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і відтінків, неспокійно, напружено вібрує,— докладає 
праці, щоб стати блакиттю.

Селище майже безлюдне.
Щойно прилетіли до молу останні зграйки дітей з при

тихлим від поспіху гомоном голосів, з глухим тупотінням 
дерев’яних черевиків, під шалений гавкіт малих дворня
жок, що кидались раптом услід за ними, па крем’янисту 
Дорогу.

За дітьми, хляпаючи черевиками, взутими на криві, 
тонкі, тремтячі ноги, дибають в міру сил своїх ветерани 
моря.

Очі їхні, мов у рябчиків, уже майже нічого не бачать, 
але коли вдивляються в далеч морську, здається, угледіти 
можуть щонайменше Ульгату. Ба навіть Кабур! Сліпий 
père Плон клянеться трьома святими Маріями, що він 
лише на суші сліпий. А на морі геть усе бачить виразно, 
«як бога на небі».

Тільки ж син не йме йому віри...
Вуха їхні, оглухлі від сплесків і хлюпоту хвиль, мало 

що чують на суходолі. Але шум моря доходить якось до 
них,— крізь душу.

Зараз усі вони спішать похилою вулицею селища, спо
тикаючись, постукуючи костурами, тримаючись одні од
них, щоб набрати в згасаючі очі хоч трохи світла і моря.

Ідуть. Витягнувши тонкі шиї, квапливим, дрібним кро
ком, тяжко, захекано дихаючи. Раз у раз стає хтось, 
хапається за грудп руками, заходиться кашлем.

А груди ядушливі, запалі, аж свистять від кашлю під 
плетеними каптанами, які лізуть по згорблених спинах 
кудись до потилиці, відкриваючи знизу цілу систему 
шнурків, що скріплюють рвані шлейки.

Ідуть. Інстинктивно поспішають до моря, до стихії, 
що таїть у собі могутню силу. З підборідь звисають у них 
жмути сивого волосся; у почорнілих зубах стирчать 
короткі люльки* Мовчать. Звикли до довгого мовчання 
під час самотнього лову й не відчувають потреби гово
рити. Знають, зрештою, що слово їхнє тепер не має ніякої 
ваги. Ні на морі, ні вдома — ніде.

Ідуть, щоб жадібно, з якоюсь заздрісною гіркотою по
дивитися на баркаси, на коші риби, на сіті...

Самі ж нічого вже не заробляють. Якщо й є в них сяка- 
така рента, жінка на свій власний розсуд дає їй лад, ви
діляючи скупий гріш па тютюн, на нюхальну табаку.
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А на порогах спорожнілих домівок сидять пожовклі 
прабаби у білих, бавовняних, низько насунутих на лоб 
чепцях, з-під яких стирчать над вухами в них та над по
тилицею віхті ріденьких, вилинялих кіс. Зігнуті дугою 
спини хиляться до землі, беззубі вуста щось бурмочуть, 
голови в чепцях трясуться, а над чепцями разом з голо
вами трясуться і зав’язані бавовняні торочки, звисаючи 
то назад, то в різні боки, то стовбурчачись угору. Великі, 
гладкі коти з чориою лискучою шерстю, які майже від
викли ходити, важко розляглись у прабаб на колінах 
і спокійно лежать собі, мружачи зелені з вертикальною, 
яскраво-жовтою стрілою очі. Інші труться об пообмоту
вані шматтям, потворно розпухлі ноги старих жінок, об 
груди, об поросле сивим мохом підборіддя.

Але прабаби не зважають па це. Тремтливі голови в чеп
цях, їх бурмотливі уста, напівосліплі очі звернені на бе
рег, туди, звідки дме поривчастий свіжий вітер, доно- 
сячи далекий гомін і шум.

На пристані рух, тиснява, гамір, перегук сотень зміша
них голосів.

Баркаси повертаються!
Повертаються з великого, двотижневого лову біля 

англійських берегів. У найбільший приплив, коли місяць 
уповні, несе їх від учора назад, до нормандських заток.

Всі, хто прибіг сюди, рвуться на мол, до маяка, на мис, 
що найдалі виступає у море. Тут гул жіночих голосів на
гадує безперестанне, напружене гудіння бджолиного рою, 
в який часто-густо вривається плач немовлят, що їх три
мають коло грудей матері. Дякувати ще богові, що старші 
хлопчики й дівчатка, взявши сорочки в зуби, бродять біля 
берега по пояс, по шию в воді, а то б їх тут зовсім поду
шили.

Від молу аж до яток рибного базару геть усе узбережжя 
завалене порояшіми кошами.

На кошах сидять прибулі удосвіта з Парижа риботор- 
говці, перемовляючись і попахкуючи люльками.

Вбни вдають із себе байдужих, ніби їх зовсім не цікав
лять баркаси, що наближаються до берега з товаром. 
Кілька гендлярів з добрим-таки черевцем навіть спиною 
повернулись до моря. Ведуть гру.

Але в нерівних клубах диму, що їх раз у раз випус
кають з люльок, у частому спльовуванні, у неспокійних 
очах, у холодному виразі хитрющих облич відчувається 
глибока нервовість.
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Невідомо, який був лов, а товар ще сьогодні має бути 
відправлений до Парижа, щоб перед світанком він уже 
лежав на прилавках великих рибних крамниць.

Тож устане хтось із них, підтягне нервовим рухом 
пасок і, ніби витрушуючи люльку, дивиться спідлоба 
море.

А море набігає. Набігає квапливо, шумно, вируючи жит
тям у кожній ясній краплині.

Кілька годин тому воно ще стояло далеке й спокійне 
в собі. Та от задихали з дна якісь потужні, таємничі ле
гені, і на всій поверхні його прийшло в рух світло, забив 
струмінь життя.

Віддих, потужний, океанський, розлогий загойдав пим, 
зморщив його, осяяв легким і райдужним блиском перла
мутрову масу води.

І море вже рожеве й лілове; золотаве й срібне водно
час. Але передусім — воно променисте, мерехтливо-сяйне. 
Хвилі, встаючи з глибини, відриваються від цього світля
ного тла, стріпнувшись, пружно рвуться вперед,— вони 
вже в пір’ї барвистому, в них уже є шумні крила і голос.
З веселим плюскотом наздоганяють одна одну, переслі
дують в леті. Одна одну затоплюють; одна через одну 
перескакують, одна одну сповнюють трепетом, підганяють 
власним гуком. Ціле море рветься вперед, натискає, йде 
у наступ. Ціле море, мов пінна чара, шумить. Ціле моро 
співає пісню радості, пісню розквіту, могутню пісню моло
дої сили й надії.

Якась незмірна плідність і повнота життя, якась не
змірна буйність і розлогість життя б’є з цих шумних гли
бин, з яких потужний приплив видобуває й виносить 
свіжу хвилю за хвилею. Хвилі щойно народжені, щойно 
розквітлі, ще в білому пуху пуп’янків, з яких проглянули 
на білий світ.

На молу юрмисько щораз більше, тріщать довжелезні 
балки й підпори. Ціле селище з’юрмилося у найвіддале- 
нішому кінці, біля сторожової вежі. Голосний гомін у за
гальному напруженому чеканні притих, перейшов у не
спокійний, нерозбірливий гомін. Голови схилились докупи, 
очі пильно задивлені далеко-далеко, в голубу й проме
нисту морську широчінь. А тією далекою-далекою, голубою 
й променистою морською широчінню мчать баркаси тихі 
й прудкоплинні. Помірний вітер дме з заходу — напинає 
вітрила веселим, рівним, дуяшм повівом. Вітрила квіт
нуть, золотяться, горять, предивно розцвічені сонцем.
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Чародійними, різноколірними вогнями пломеніють па 
них барвисті латки.

Тут палає смужка гарячої червіні; там, змитий дощами, 
обтріпаний клаптик світить блідо-салатовим кольором; 
а там блакитна, вицвіла плахта тоном своїм надзвичайно 
лагідно й м’яко зливається з голубизною повітря.

Сірі, небілені, випнуті до сонця полотна снігом ясніють 
і срібляться, рожевіють цвітом яблуні, опромінюються 
світлом особливих барв,— світанкової зорі. Деякі з них 
здаються лелітками ясного сяйва, що падає в розблиск 
і голубінь раннього ранку.

Так плинуть баркасп, то витягнувшись, мов ті лебеді, 
в довгий шнур, то групуючись по три й по чотири, мов 
качки чирянки, й розходячись по морю казковим видін
ням вільно й широко.

їх понад триста. Зібралась із селища ціла флотилія.
Вже з одних чути голоси і окрики, а інші стрункими 

своїми обрисами лише тільки зринають на обрії. Най
дальші ніби над лінією горизонту високо плинуть у небі. 
Вони, як мара, як сон.

А що ближче підходять баркаси, що розтинають хвилі 
гострим, кутим дзьобом і відгортають піну широко від
ставленим бортом, то виразніше чути з молу радісні ви
гуки:

— «La Providence»! 1
— «U  Esperance»! 2
— «La Touque»! 3
— «U  Amiral» ! . .4
Бо ж тільки байдужий погляд невігласа не помічає інди

відуальних відмінностей між цими суднами. Для задивле- 
них у них з гордістю й любов’ю людських очей кожен бар
кас має цілком окрему фізіономію. І не тільки фізіономію, 
але й свою особливість руху в морі, власну лінію щогл, 
власне лопотіння напружених вітрил. Все це індивідууми 
із знайомими для когось рисами.

Щодо назв, то вони повторюються залежно від того, на
скільки зичливі й щасливі. Самих лише «Провидінь» у се
лищі аж сім, самих «Надій» щось із десяток чи й більше. 
Всі вони позначені порядковими цифрами, як королівські

1 «Провидіння»! (Фрапц.)
2 «Надійні (Ф рапц.)
3 «Віра!» (Ф ранц.)
4 «Адмірал»!.. (Франц.)
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імена. Є «Провидіння III» і «Провидіння V», «Надія VII» 
і «Надія X».

Назва баркаса — це назва фірми, власником якої є 
рибак, і яка потім переходить з роду в рід, від батька до 
сина. А коли судно зазнає катастрофи, то силует його, 
вирізаний з дерева або картону, вивішується в церкві як 
дар; назва загиблого судна відроджується в новому бар
касі і служить наступним поколінням. Для цього необ
хідно оформити акт про загибель старого судна й випи
сати метрику на нове.

Книги записів стану риболовного флоту ведуться з ви
нятковою акуратністю, і родовід баркасів — єдині гераль
дичні документи селища.

Родове ім’я рибака невідривне від назви судна. Це — 
майорат, який встановлює море. Лише коли рід по чолові
чій лінії згасне, назва баркаса вже нікому не буде нале
жати. Її може привласнити будь-хто. Але й тут існує зви
чай: той, хто вибирає цю назву для себе, має внести певну 
квоту, так зване «іменне», вдові й сиротам.

Баркас після смерті останнього в роду рибака або про
дають, або при шлюбі він переходить в інший рід; в обох 
випадках як безіменний. Давні акти запису його стану 
на цьому завершуються, а новий власник, що придбав 
баркас куплею чи набув через шлюб, може надати судну 
колишню назву або новим актом, або вибрати іншу на 
власний розсуд. Але в жодному разі його не звільняють 
від оплати метрики й від гербового збору. Ясна річ, і від 
«замочування». Що має йти на воду, не може насухо по
чинати свій шлях.

Та от баркаси витягнулися в довжелезну лінію й по
чали підпливати до вузенької пристані поодинці, під 
вітальні окрики підлітків та нелюдський писк дітей:

— «La Gentille»!.}
— «La Sainte Barbe»!..2
— «La France»!.?
— «Le Triton»!.}
Але коли «Le Triton» підпливав до молу, молода рибач

ка перехилилася через перила й простягла здоровеньке 
дитинча, що розмахувало ручками й дригало ніжками.

1 «Красуня!..» (Ф ранц .)
2 «Свята Барбара!..» (Ф ранц.)
8 «Ф ранщ я!..» (Ф ранц .)
4 «Тритон!..» (Ф ранц.)
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Одразу ж один із веслярів вчепився за підпорку молу, 
видряпався по ній, мов по драбині, узяв у матері синка 
й передав його батькові.

Потім інші рибачки стали передавати дітей, і баркаси 
сповнились тонкими голосами малечі.

Найбільшу увагу мою, одначе, привернув «Кардинал 
Лявіжері». До щогли тут був прикріплений старезний 
шмат флорентійської матерії таракотово-червоного ко
льору, і він пломенів на сонці; баркас так був набитий 
рибою й сітями, що вся його команда, яка складалася, як 
звичайно, з власника судна, чотирьох помічників та ма
лого mousse *, перебралася на вузький, довгий, прив’яза
ний до баркаса човен.

Човен гнали веслами помічники — молоді, гнучкі, 
стрункі хлопці; у своїх трикотажних, бавовняних сороч
ках, вони то нагинались, то випростувались у класичному 
ритмі — з таким розрахунком, щоб продемонструвати своє 
уміння перед публікою, яка стояла на молу. І схвальний 
гомін визнання супроводжував їх кожен змах.

Le patron 2, зів’ялий уже, сухорлявий і голий до пояса 
чолов’яга, повернувшись лискучими, мов начищена мідь, 
плечима до пристані, сидить, недбало зсутулившись, на 
борту, курить люльку й попльовує в море,— виявляє ціл
ковиту байдужість до гендлярів, що товпляться на березі.

Він теж веде гру.
Голова в нього непокрита, волосся від поталиці і від 

чола загорнуте, і зібране на маківці в тугий вузлик, і пе
рев’язане червоною стрічкою, стирчить проти сонця зухва
лим чубчиком, несподівано й задерикувато викінчуючи 
цілісний силует власника судна. Це, безперечно, найори- 
гінальніша постать з усіх, бачених мною на узбережжі.

Та от потужний приплив вганяє «Кардинала» в саму 
горловину портової бухти; вогниста червінь паруса, роз
дутого вітром над розгойданим корпусом судна, відбиває
ться в воді; окрики голоснішають; між обома сторонами, 
які вдають із себе байдужих,— власником судна з пере
в’язаним чубом, що стирчить на голові, і гендлярами,— 
йде боротьба. Але уважне око тепер може помітити, що 
рибак візьме гору. Бо ж ані разу не повернув голови в бік 
пристані і не випростав голих, лискучих, недбало згорб
лених пліч; а купці, хоч усе ще сидять на кошах, пови

1 Юнга (франц.).
2 Господар (франц.).
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пускали люльки з зубів, повитягували шиї, очі в них за
округлились, ніздрі роздулись на свіжий риб’ячий дух; 
дехто тримається обіруч за коші, щоб передчасно не схо
питись, не виказати цим своєї жадоби й не зіпсувати собі 
торгу.

Кінець кінцем не витримали.
Ось підвівся один, узявся за гаман, кашлянув, за ним 

другий, третій, десятий, і заледве ніс баркаса торкнувся 
палі і брязнув якірний ланцюг, як вони кинулись, мов 
коршаки, до судна і з гамором чорною зграєю обсіли його. 
Лише тепер le patron встав, випростав атлетичну постать 
і, навіть не дивлячись на це чорне збіговисько, що заки- 
шіло на палубі його судна, дав коротке розпорядження 
комапді.

Одразу ж помічники, витягнувшись шнуром, стали над
звичайно проворно і спритно подавати один по одному 
плоскі, наповнені рибою коші. Даремно купці намагаю
ться спинити розвантажування риби словами й жестами. 
Даремно кидаються до кошів, тягнуть їх до себе. Поміч
ники поводяться так, ніби купців не тільки на палубі, 
а й на цілому світі ніколи не було.

Вигідніш для гендляра закупити рибу на судні, а для 
рибака вигідніше продати па базарі. Миготять коші з ри
бою в повітрі — їх перекидають із рук у руки, купці го
лосно кричать і упрівають, a le patron, незважаючи пі на 
кого, дістає із замшових штанів грудочку крейди й почи
нає підраховувати товар. Та от до нього в човен скочило 
кілька чоловік — найзапальиіших.

Ці провадять переговори з ним так бурхливо, наче 
сварку затіяли; жести в них такі різкі, що, здається, бій
ку зчинили. Нарешті вдарили по руках. Le patron — з хит
рим блиском своїх нормандських очей, купці — чухаючи 
потилиці і наче з кислим виглядом.

Солоненька буде риба цієї ночі в Парижі!

А с а р е 11 а 1

Ніч на морі не буває спокійна. Спиш чи не спиш — 
крізь мозок переливаються широкі хвилі шумів і барв, 
у заплющених очах мерехтить ясне світло, а в вухах гри
мить орган і симфонія стогону.

1 Хор без музичного супроводу (італ .).
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Повітря, яким дихаєш, розколисане, ніби постіль твоя — 
хистка і гойдлива. Не можеш позбутися вражень, що ти 
в русі, що тебе якась сила підхоплює й тягне з собою. Тут 
нема того заспокоєння, яке приносять тйхі ночі на сухо
долі; ні певності немає, ні довіри, щоб віддатись відпо
чинку. Серед суходолу, на розлогих просторах полів від
чуваєш, що ніч не тільки приносить сон і забуття. Від
чуваєш, що все спочиває круг тебе, що світ обійняли 
й приголубили милосердні крила. Життя там так тихо 
працює за своїм верстатом, що складається вразкення, 
ніби той верстат зупинився, його коліщата й триби не 
крутяться і до самого світання нічого не діється, не відбу
вається.

І, власне, це враження, що настала перерва в муках, і в 
праці утвердження життя, і в тобі самому, й довкола тебе, 
є найглибшою суттю відпочинку душі.

Але ніч на морі не дає такого відчуття. Передусім не 
перериває руху, не затримує, навіть уявно, великої праці 
життя. І не тільки не перестає довкола тебе щось діятись, 
але саме діяння набирає тут дивовижної інтенсивності 
й могутності. І перетворюється в невтримну, бурхливу 
силу. І оце життя, що працює й по ночах, без перепо
чинку, схоже на каторжанина, прикутого до тачки, яка 
котиться в темряві під брязкіт ланцюга. Щось перевалює
ться над безоднею, щось клубочіє. Щось чиниться навпо
мацки, наосліп. Відбувається щось жахливе, щось нечу- 
ване. Те, шо не посміло б виникнути вдень, виникає вночі. 
Якась бурхлива сила розпирає груди моря. Жене його, 
крутить ним, періщить по ньому, розгойдує його з дна, 
підкидає вгору, жбурляє ним у береги. Мука без перерви, 
праця без перепочинку...

Така ніч має особливий, тільки їй властивий пафос. 
Якісь глибокі зітхання, якийсь шурхіт і шерех, якийсь 
трагічний шепіт, якесь безтямне завивання невтішних, 
ридаючих голосів.

І все це б’є по тобі, обступає тебе, натискає з усіх боків. 
Спершу хочеш заглушити ці звуки, звільнитися від них. 
Відчуваєш: це щось чуже, таке, що стоїть поза тобою. Про
тиставляєш їм своє єство, спокій, втихомиреність. Та не
забаром могутній пафос моря огортав тебе всього, позбав
ляє сил, пронизує наскрізь. Підводяться, встають із давніх 
і свіжих могил життя всі смутки твої, всі жалі і, відгу
куючись на голоси цієї ночі якимсь протяглим, неекінчен-
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ним відлунням, крізь твоє серце прямують у море довгим 
хороводом...

А коли натикаються на хлюскіт і шум безсонної хвилі, 
затуляють обличчя і перестають бути собою: з’єднуються, 
змішуються водно, зливаються з прадавнім болем світу. 
І тоді серце твоє закалатає в такт сплесків, що могутньо 
обрушуються на тебе, ритму моря, груди твої будуть зді
йматися так, як дихає відхлань,— широко й розлого, 
а душа твоя пристане до великого хору вселюдського сто
гону. Хорові цьому не вторує ні небо, ні пекло. Тиша 
лежить на зірках, тиша плине світами, і серед похмурих 
глибин безодні панує одвічне мовчання.

Це хор а сареііа, безсонний хор духів.
Ось він потряс повітря стогоном і замовк, здавалося, 

й не прислухався до жальби: відповіддю йому була німа 
тиша...

І знову гаркнув скаргою змішаних голосів, і знову за
мовк. Чекав. І знову відповіддю була тиша...

Тоді розгнівався він сам у собі, розспівався, як вихор, 
як буря.

І ось віками лунають голоси мільйонів, стогін народів 
чути. Покоління поколінням його передають, народи — 
народам, мов палаючий смолоскип; від верхів’їв Євфрату, 
від прадавніх безодень страждання передають одні одним 
той стогін, як предковічний і найголовніший тон життя. 
Ніхто не диригує тими голосами, не об’єднує їх докупи. 
Одні спалахують гнівом, інші звучать благанням, а ще 
інші, гаснучи, мліють у тих зітханнях. Вони то зіллються 
в хор, то озвуться нарізно, навіть і не відаючи про це. 
Кожен дух виливає свій біль, а не зпає, що сам є піснею. 
Часом чийсь голос зрине угору,— пророчий голос,— і, як 
великий знетямлений птах, удариться сліпо об мовчазні 
зорі й падає вниз. Слідом за ним журавлиним ключем хор 
стогонів злине, та так, навіть і не долетівши до перших 
стражів ночі, теж падає донизу.

Часом крик, пронизливий, різкий крик, ніби не з гру
дей, а з смертельної рани, зірветься. Часом шепіт, пов
ний упокорення й жалю. Часом шарудіння праху, що роз
сипається по стародавніх гробницях. Часом плач, плач 
духів, народжених для діянь кипучих, для борні, на муки 
страшні...

З безодні в безодню котяться голоси, невтішні, ридаючі.
Встає хвиля, підноситься з вирів правічних надзвичай

ним напруженням сил, у тяжкій муці. Встає хвиля, роп*
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ганяється, злітає, кидається вгору, до неба, і, набравши 
повні груди гіркої піни, знесилено падає, співаючи пісню 
про власну загибель.

Море шумить, сплескує, співає великий хор духів, але 
не вторує йому ні небо, ні пекло.

...Правди хочемо!

...Справедливості жадаємо!

...Життя! Життя!.. Життя!.*
Чується стогін: великий хор а сареііа співає. Дзвенять 

голоси у безмежнім ефірі. Досягши Ліри небесної, доторк
нувшись до семи струн світового співзвуччя, світової 
скарги, і сім раз по сім — безодні страждань правічних 
та правічного розпачу, збудили протяглу, розкотисту 
лупу... І подались удаль Чумацьким Шляхом і залили 
його гіркотою й трутизною. Простромили пера лебедеві 
на холодному небі, обагрили загравою крові білий пух 
його.

Великий хор а сареііа співа.
Кожен потоптаний дух мовить слово своє, і кожен дух, 

що пустився в лет, мовить слово своє, а Лазар, хоч і мо
вчить,— високо він. І найвищий у нього голос.

І співає хор а сареііа...
Зринають розрізнені голоси жінок, дітей і чоловіків, 

сповнені неузгодженості й дисонансів. Страждання — ось 
що настроює їх на один лад...

Вони огорнули кулю земну, оперезали землю громох
ким цепом. Стали хором всієї земної кулі.

Одні тягнуть угору, інші — вниз, перебігають цілу гаму 
людського стогону — від гнівного крику до ледь чутного, 
останнього віддиху.

Це молитва?
Це прокляття?
Це пісня життя чи пісня смерті?
Ніхто не чув її  початку, і ніхто не чув її кінця.
Коли замовкне вона, не буде неба й не буде землі.
Буде лише смерть.



П Р И М І Т К И  

ПАН БАЛЬЦЕР У БРАЗІЛ ІЇ

Поема Марії Конопніцької «Пан Бальцер у Бразілії» писалася 
протягом майже двадцяти років: з осені 1891 по 1910 рік. Уривки 
друкувалися у виданні «Бібліотека Варш авська» (1892—1906). Пов
ністю поема була опублікована в рік смерті письменниці (1910). 
Текст її увійшов до видання зібраних поетичних творів («Poezje») 
том X, 1925 року, опрацьованого Яном Чубеком.

Російський переклад «Пана Бальцера у Бразілії» в прозовому 
виконанні Володимира Висоцького вперше з ’явився в чотири
томному повному виданні творів письменниці в московському 
видавництві «Современные проблемы» (1911—1913).

Перший повний поетичний переклад поеми російською мовою, 
здійснений Музою Павловою, надруковано в другому томі ви
дання: Мария Конопницкая. Сочинения в четырех томах. Москва, 
ГИХЛ, 1959.

Українською мовою повне видання «Пана Бальцера у Бразілії» 
друкується вперше. Перекладено за виданням: Maria Konopnicka. 
«Pan Balcer w Brazylii». W arszawa, «Czytelnik», 1955.

Як свідчить листування M. Конопніцької 1891—1892 років, за
дум поеми — народної епопеї (на відміну від існуючого епоса 
рицарського, шляхетського, пригодницького) виник у неї в Цюріху 
(Ш вейцарія) під впливом зустрічей і розмов з польськими селя- 
нами-емігрантами, які після тяжких розчарувань і випробу
вань верталися через Ш вейцарію додому. (Висадившись у Мар
селі, вони йшли пішки в Женеву, обдерті, голодні. Всі діти по 
дорозі померли). Особливо вразили письменницю розповіді од
ного з емігрантів — коваля Ю зефа Бальцежака, які й лягли в ос
нову поеми.

За первісним задумом М. Конопніцької поема мала складатися
з трьох розділів: «На морі», «У пущі», «Додому». Та в процесі 
роботи над твором рамки його розширилися до шести частин.

Оскільки розповідь у поемі ведеться не від автора, а від особи ко
валя Бальцера, то весь ї ї  лексичний склад, вся метафорика базу
ється на поняттях, близьких до життя природи й селянської праці. 
Лише зрідка Конопніцька порушує цей принцип, вкладаючи 
в уста Бальцера власні думки й уявлення, властиві тільки високо
освіченій людині (роздуми про історичну долю ш ляхти тощо).

Описуючи морські мандри і бразільський краєвид, Конопніцька,
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на відміну від спогадів емігрантів про батьківщину, користується 
книжковими джерелами, через те в деяких випадках допускається 
фактичних помилок, наприклад, острів Святого Вікентія відносить 
до групи Канарських островів, Ля Пампу — до Бразілії, хоч на
справді вопа лежить в Аргонтіиі, описує полювання на тигра, 
який в Б разіл ії не водиться, і т. д.

У мові оповідача Бальцера є чимало розмовних зворотів, при
слів’їв та приказок, просторіч і діалектизмів. Це особливо харак
терно для поеми. Соціально, діалектно і психологічно диферен
ційованого в також мова й інших дійових осіб твору: своєрідні 
висловлювання в Опача, релігійна термінологія в проповідях- 
звертаннях селянського патріарха Городзея, фольклорно-пісенні 
звороти в ламентаціях старої жінки з-над Бугу, яка плаче над 
померлими, доглядає хворих, втіш ає особливо зажурених.

Український перекладач зберігає ці особливості, проте не зло
вживає ними.

і. НА МОРІ

347. М азури, курпи, ломжинці, плоцьчани...— жителі різних 
районів Польщі: Мазовії, Курців — лісного району над річ
кою Нарев, Плоцького та Ломжинського повітів.

367. Під війт — помічник волосного старости. Лавник  — народний 
суддя.

404. Він з Лукова й любив завжди хвалиться , Що шляхтич; в них 
там ш ляхти , як сміття.— Йдеться про так звану застянкову 
ш ляхту, яка за умовами й способом життя майже нічим 
не відрізнялась від селянства, але завжди вихвалялася 
своїм шляхетським походженням.

495. Кмети — вільні польські селяни в XIV —XVI столітті.
508. Нас кардинал прийматиме з хрестом ...— Бразільські вербів- 

ники намагались грати на релігійних почуттях польських 
селян,— їх  на березі моря нібито мав зустріти й благосло
вити ксьондз. В уяві селян він перетворився вже на кар
динала.

522. — Підляський люду/ — Підляшшя — історична область 
Польщі, східна частина Мазовецько-ГІідляської низовини. 

527. Та вже ж  бекеша каеаля й сукмана...— Бекеш а  — старовин
ний одяг міщан, сюртук, оздоблений хутром. Сукмана — 
верхній одяг польських селян, сіряк.

542—543. Гукаючи, немое пророки ті Над Іорданом ...— Натяк жа 
біблійні перекази про те, що в стародавній Іудеї були про
роки — протестанти проти існуючого колись ладу.

641. Один з містечка, мандрівний «личак»...— зневажлива вазйй 
жителя дрібного містечка.
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1075—1077. По шуму розрізняв я Мишинець І  Кампінос, Зеленый, 
Ліс і славну В нас Пущу Беловезъку...— Різні лісові масиви: 
Зелений Ліс (інакше Новогродська пуща) — простягається 
над річкою Нарев; Кампіноська пуща — лісовий заповідник 
на північному заході від Варш ави; Бєловезька пущ а — ліси 
на вододілі рік Бугу, Німану і Прип’яті на території Польщі 
та в західній частині Білорусії.

1101. Т инф — старовинна польська дрібна монета.
1140. Поклик віт — зелені віти, які в давнину розносили по дворах 

для того, щоб оповістити про збір на віче.
1217. Ми — лагішинці...— жителі містечка Лагішин, Пінського 

повіту, поблизу каналу Огінського.
1223. Озьяти — лагішинські пасовиська.
1224. Зберігся в нас папір від короля.— Польські королі Зиг- 

мунт III і Владислав IV спеціальними указами наділили 
землею лагішинських міщан.

1313. — Вікентія,— хтось кинув,— острів це, Один з Канар- 
ських...— Насправді острів Святого Вікентія належить не до 
Канарських островів, а до островів Зеленого мису.

1319. Бо ж це Єлена!..— Це не міг бути острів Святої Єлени, куди 
було заслано Наполеона Бонапарта, бо той острів лежить 
нижче екватора, а емігранти екватора ще не перетинали.

1450. Нам королееа пароплав дала...— Йдеться про англійську 
королеву Вікторію, яка, за брехливими свідченнями бразіль- 
ських агентів, нібито безпосередньо цікавилася долею поль
ських емігрантів. Насправді ж це питання її  обходило мало, 
хоча, як володарку капіталістичної держави, що мала чис
ленні колонії, могло зацікавити постачання робочої сили для 
заморських колоній Англії.

1692. Над торою босоніж забоживсь.— Тора — «П’ятикнижжя» — 
частина біблії, авторство якої приписують міфічному про
рокові Мойсею. Над торою присягають віруючі іудеї.

1700. С ервітут— за кріпосного ладу обмежене право користуван
ня землею. Коли вся земля становила поміщицьку власність, 

селяни мали право користуватися тільки лісом, лукою, водо
поями, що теж належали поміщикові. При звільненні 
у X IX  ст. польських селян від кріпацтва сервітути, проте, 
були залишені, і тим самим зберігалась фактична залежність 
селян від поміщика. Сервітути були постійним джерелом 
конфліктів між селянами й поміщиками.

1768. Добутий кров'ю треба мать крейнот! — Тут — шляхетський 
герб.

1991. Ясир — у  давнину турецька и татарська неволя; бранці, що 
їх  захоплювали в полой кримські татари й турки під час
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нападів на українські, російські й польські землі з XV ст. 
по 60-і роки X V III століття.

2053. І  на Йордань...— православне свято з освяченням води.
2116. Вікарій — тут заступник парафіяльного священика.

II. В ЕМІГРАНТСЬКОМУ ДОМІ

22—24. Як довелось їм з в'юками спішити Колись до Віфлеему на 
поклін. Там Бальцер буе.— Бальцер (Балтазар) — ім’я одно

го з трьох волхвів, які, згідно євангельського переказу, при
йшли у Віфлеем, де народився Христос, вклонитися новона
родженому месії.

82. Санчос — портове місто в Бразілії, в ш таті Сан-Паулу.
356. Мулати, терцерони, квартерони...— Мулат — народжений від 

негра й білої жінки чи навпаки — білого і негритянки. Тер- 
церон — народжений від білого й мулатки або навпаки. К вар- 
терон — нащадок змішаних браків білих з терцеронами.

416. Мінас-Жерас — ш тат на сході Бразілії.
496. Пінхейро — колишній літній палац бразільського імператора 

Педро II, позбавленого трону в 1889 році. Імператорський 
палац, що знаходиться в горах над річкою Параібою, було 
згодом перетворено на емігрантський дім.

617. Гейнал! Не той, що в Ченстохові...— Гейнал — мелодія, що її  
виконують на духовому інструменті перед світанням або 
перед заходом сонця з башти костьола. Ченстохов — місто 

в Польщі, колись великий релігійний центр, куди збиралися 
пaлoYIники з усієї країни.

813. Солтис — сільський староста.
1037. Юдиф малюють так, що, меч вхопивши , Над шиєю царевою 

звела ...— Йдеться про біблійну героїню Юдиф, яка вряту
вала Іудею від асірійців, умертвивши їхнього царя Голо- 
фернеса.

1305—1306. Звичайно, лютерани, кальвіністи , Що по голендрах, 
в низині живуть.— Лютерани, кальвіністи — послідовники 
християнських вірувань (реформаторів Лютера і К альвіна), 
Голендри — емігрантські селища в Польщі; їх  жителями 

були тогочасні емігранти з Німеччини або нащадки вихідців
з Голландії.

1422. Зчорнів, як Йов...— біблійний герой, на якого, за релігій
ними віруваннями, бог насилав найтяжчі випробування.

1584. Regina!..» — «Слава тобі, царице!..» (Л ат.) — початок
католицького церковного гімну.

1801. Ріо — Ріо-де-Жанейро, столиця Бразілії.
1833. Сан-Пауло (Сан-Паулу) — ш тат у південно-східній Бразілії.
1849. Санта-Катаріна — ш тат у південно-східній Бразілії.
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1920. Пампаси перетяти , Аргентіну...— Насправді пампаси знахо
дяться не в Бразілії, а в Аргентіні.

1987. Гуля — верхній одяг з домотканого, переважно нефарбова
ного, сукна.

2004. Блюменау — німецькі поселення у Бразілії (в ш таті Санта- 
К атаріна), вж е досить добре обжиті на той час, бо німці 
раніше почали емігрувати в Бразілію  (з кінця 20-х років 
XIX століття).

2074. Куритиба — місто в ш таті Парана, де було чимало поль
ських емігрантів.

2075. Іглашое  (Ігуасу) — річка, ліва притока південноамерикан
ської ріки Парани, другої за величиною після Амазонки. 
Назва ш тату в південно-східній Бразілії. Матагросо (Матту- 
Гроссу) — ш тат у Бразілії.

2077. До Всіх Святих...— до затоки Всіх Святих у ш таті Байя.
2079. Багія  (Байя) — один з бразільських ш татів коло екватора, 

закритий для емігрантських поселень. Дестеро — місто в Бра
зілії, столиця ш тату Санта-Катаріна.

2095. Фаценда  — португальська назва кофейної плантації.
2187. Літанія  — католицька молитва, до якої звертаю ться, щоб 

попередити якесь лихо.
2287. «Reqm escant іп расе!» — «Хай покояться в мирі!» (Л ат.) — 

Останні слова католицької заупокійної молитви.

III. У ПУЩІ

110. Немов з Ойцовських скель по довгих днях...— Відповідно до 
історичних переказів, в Ойцовських печерах поблизу К ра
кова переховувався король Владислав І Локетек (1260—1333), 
змушений тікати з Кракова під час боротьби за престол, яку 
він вів із сілезькими князями. За тими ж  самими перека
зами, Локетек із своїм рицарством пробудиться, як тільки 
.почнеться боротьба за свободу.

201. У ярмарки й на храми ...— Храм  — тут церковне свято.
209. Вирвидуб чи Вернигора— силачі-велетні, герої українського 

фольклору, улюблені персонажі польських письменників 
X IX  ст.

257. Якось я оповідь чув про бори На Буковині: як підтяли 
буки...— Йдеться про історичний факт: польський король Ян 
Ольбрахт зазнав в 1497 році поразки під час походу на Буко

вину, бо, коли важ ка польська кіннота в’їхала до лісу, па 
неї звалилися заздалегідь підпиляні дерева.

1170. Ногайці — старовинне татарське плем’я, що колись кочу
вало між Азовським морем і Чорним.

1247, Секвестр — примусове реквізування власності.
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IV. НА ЗВОРОТНОМ У Ш ЛЯХУ

124. Керпці — ш кіряне взуття горців Татр.
222. Антифон — урочиста пісня-гімн, що її  по черзі виконують 

два хори або соліст і хор.
597—598. Крииїтофа-велета спас бог: малого Ісуса через річку 

переніс! — Мається на увазі давня християнська легенда про 
святого Христофора, якому явився Христос у вигляді малого 
хлопчика і попросив перенести його через бурхливий потік. 
Він виконав це, і згодом бог дарував йому «вічне раювання».

702—703. То — наче з дароносиці проміння, З облатки дивиться 
па нас І  су с — Йдеться про церковний обряд причастя, коли 
«вкуш аю ть» тіла і крові господньої: просфирка, облатка, 
символізує тіло, а вино — кров.

1849. Ж урава, що в Стердині цеховий Носити прапор звик...— 
Йдеться про належність згаданої особи до певного ремісни
чого об’єднання, цеху, що мав свій цеховий прапор.

V, у  ПОРТУ

Стор. 230. « Іммкулята» (Іш та си їа іа )  (лат . ) — «Непорочпа» (наз
ва корабля).

10. А остробрамська веока постає...— В місті Вільнюсі (Вільно) 
б часовня XVII ст. з відомою чудотворною іконою остробрам- 
ської богоматері.

102. Сает — різновид тонкого коштовного сукна.
174. Лейбик — довгий жилет.
361. Меса — головне богослужіння в католицькій церкві, католи

цька обідня.
373. Спёнсерка — куценька куртка.
402. Єпіскоп із кабоклів сам походить...— К абокли— корінні жи

телі Бразілії, нащадки зміш аних шлюбів білих з індіанцями 
та неграми.

443. Ш паркаси — ощадкаси ( нім.). Камари  — банки ( нім.).
480. Гміна  — сільська община.
509. Ландплюндер (від плюдер,— німець), жартівливий словотвір 

на зразок слова «ландрат» (повітовий начальник у Пруссії).
653. Ш тейгерська школа — тут школа, де вивчають гірничу справу.
€00. Роса — це не ліс, а поле, підготовлене для посіву (порт.).
661. Обер — начальник (нім.).
735. Кйса — х ата, дім (порт.).
788. Та хрест найтяжчий мають уніати...— натяк на те, що 

уніати зазнавали подвійних переслідувань і з боку католи
ків, і з боку православних.

812. — Таж папи р ізн і,— мовив я ,— були!  — Йдеться про рим
ського папу Пія IX , який, керуючись інтересами поточнзї
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політики Ватікану, наказав зголитися за Польщу в часи по
встання 1863 року.

1256. Забуда — польський шляхтич, який брав участь у повстанні 
1863 року, потім, після придушення повстання, був засланий 
і втік із заслання в Бразілію.

1410. Фур’є — чиновпик на пароплаві (франц.).
1487. Вердикт — присуд, рішення присяжних засідателів у колиш

ньому суді.
1642—1643. Завдячує яка початком Ляху Ч иЛ еху ...— Л е х — ле

гендарний предок польського народу.
1686. З амвона про Костюшка повідає...— Тадеуш Коотюшко 

(1746— 1817) — видатний діяч польського національно-визволь
ного руху.

1700. Тулумбас— старовинне музичне знаряддя типу литавр.
2038. Бернардин — монах католицького ордену.
2008. Делія — плащ,, підбитий хутром, без рукавів.

VI. ЙДЕМО..,«

218. К атехізис — короткий виклад християнського віровчення 
у формі запитань і відповідей.

298. Атлантида — легендарний материк в Атлантичному океані, 
що загинув нібито в одну ніч. В поемі Конопніцької наво
дяться різні версії пов’язаних з ним народних вірувань 
у щ асливе і справедливе суспільство.

376. «Ой хмелю...» — обрядова пісня, музика й танець на сіль
ських весіллях у Польщі.

389. Штайєр — повільний німецький танець.
394. Марш залупав , що його грав Ракдці, Як плив через Дунай, 

щоб швидше трон Угорський захопить на тому боці.— Ракоці 
Ференц (1676—1735) — керівник національно-визвольного 
руху в Угорщині на початку XV III ст., спрямованого проти 
влади Габзбургів. У 1703 р. очолив повстання куру- 
ців, 1704 р. був обраний князем Трансільванії, 1707 року на 
Онадському сеймі, який позбавив Габзбургів престолу в 
Угорщині, обраний головою незалежної Угорської держави. 
Нерішучість уряду Ракоці в  розв’язанні питання про роз
кріпачення селянства призвела до відходу селянства від 
повстання, що зумовило його поразку. Ракоці помер в емігра
ції в Туреччині.

423. «Венікратор!»  — зіпсоване латинське «Veni Creator!» — «При
ходь, творець!» — початок католицького церковного гімну.

483. Ушестя — церковне свято, яке найчастіше припадає на 
кінець весни.

515. Айрес — Буенос-Айрес, столиця Аргентіни.
612. Біскуп  — епіскоп.
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НОВЕЛИ

Вміщ ена тут добірка новел перекладена за виданням: Maria 
Konopnicka. Nowele, I—II. W arszawa, «Czytelnik», 1962.

ВОЙЦЕХ ЗАПАЛА

Ця новела вперше з ’явилася в збірнику під назвою «Конкурсні 
новели» (Варш ава, 1884, видання «Кур’єра цодзєпнего»). Була від
значена другою нагородою. Пізніше «Войцех Запала» увійшов до 
збірки «Чотири новели» (Варш ава, 1888).
Стор. 334. Фідій  — великий давньогрецький скульптор (поч. V ст. 
до н. е.— близько 432—431 до н. е.).

НАТЮРМОРТ

Новела під такою назвою з ’явилася спочатку на сторінках «Ку
р’єра цодзєпнего» (1887, № 164), а потім у збірці «Мої знайомі» 
(В арш ава, 1890).
Стор. 335. Мізантроп — людиноненависник, відлюдник.

Ю ЗІК СРОКАЧ

Вперше ця новела була опублікована в збірці «Мої знайомі» 
(Варш ава, 1890).
Стор. 343. «Лефош івка» — мисливська рушниця, названа так за 
ім’ям її  конструктора француза Лефоше.
Стор. 349. Лікоть — старовинна міра довжини (близько 0,5 ж.). 
Стор. 350. Грімниця — свічка з воску, яку запалювали в головах 
помираючого або біля труни.

НА ВЕРА Н ДІ

Цей образок уперше був надрукований в «ІІшегльондзє літерац- 
кім» (додаток до ж. «Край», що виходив польською мовою в Пе
тербурзі в 1869 році, № №  39—40). У книжковому виданні його вмі
щено у збірці «На дорозі» (Краків, 1893).
Стор. 355. Стая — старопольська міра довжини.
Стор. 357. Відпуст — церковне свято, храм.
Стор. 359. Матері М аковєїв .— Натяк на один із апокрифів. У дано
му разі маються на у вазі матері, які оплакують своїх синів-пов- 
станців.

НА ДОРОЗІ

Вперше надруковано в  «Пшегльондзє літерацкім» (додаток до 
ж. «Край») в 1888 році, № 3.
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Стор. 362. Тимон Афінський — грецький філософ, сучасник Сокра- 
та (У ст. до н. е.). Агора — центральна міська площа в стародавній 
Греції, де відбувалися народні зібрання. Тразікул  — вождь демок
ратичної партії в давніх Афінах (V—IV ст. до н. е .) .
Стор. 363. Діонісій І — сиракузький тиран (406—367 до н. е.), ти
повий представник так званої пізньої тиранії, яка призвела до 
краху грецького поліса (міста-держави). Іл о ти — землероби у ста
родавній Спарті, які вваж алися власністю держави й чиє станови
ще нічим, по суті, не відрізнялося від становища рабів.

дим
Вперше ця новела з ’явилася в збірці «На дорозі» (Краків, 1893), 

пізніше окремо у виданні «Кур’єра Польськего» в 1899 році.

Ю ЗЕФОВА

Вперше надруковано у збірці «На дорозі» (Краків, 1893). 
Стор. 372. ...нагадувала собою один із мотивів біблійної «Пісні пі
сень».— Мається на увазі любовпа лірика «Пісні пісень» біблій
ного царя Соломона.
Стор. 379. К аріатида  — в архітектурі скульптурна фігура жінки, що 
підтримує собою перекриття.

ГАНИСЕК

Уперше було опубліковано в журналі «Тигоднік ілюстровапи» 
(1904, № 25). В книжковому виданні цей ескіз з ’явився у збірці 
«На нормандському березі» (Варш ава, 1904).
Стор. 381. Домброва — Домброва Гірнича — велике місто в Шльонз- 
ко-Домбровському воєводстві, відоме численними вугільними ш ах
тами і промисловими підприємствами.
Стор. 382. Штейгер — майстер, який відає видобувними роботами 
в ш ахті (нім .).

А К В ІЛ ЕЯ

Подано вперше у збірці «Люди і речі» (Варш ава, 1898).
Стор. 384. Аквілея — місто в Італії, на березі Адріатичного моря 
(буквально — орлине місто, від лат. Адиііа — орел). В добу Рим
ської імперії воно було міцною фортецею і центром розвиненої 
торгівлі з північними провінціями. В 452 році було зруйноване па- 
шестям гунпів па чолі з Аттілою. З того часу місто занепало. Пом-* 
пея і Геркуланум  — міста в Італії, засипані в 79 році н. е. неспо
діваним виверженням Везувія.
Стор. 385. Авеуст Гай Октавій (63 до п. е.— 14 н. е.) — римський 
імператор, Траян Марк Ульпій (57—117)— римський імператор 
(9 8 -1 1 7 ).
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Атріум  — давньоримський дім. -Імплю&ій — басейн для збирання 
дощової води в давньоримському домі — атріумі. Ф р и з— в архі
тектурі вузька горизонтальна декоративна смуж ка під самою сте
лею.
Стор. 387. Панонія — країна, що простягалася між Дунаєм і Адріа
тикою, в давнину заселена південними слов’янами. Норик — краї
на у Східних Альпах, на південь від річки Мур. У давнину тут 
жили слов’яни. Славонія — країна між Савою і Дравою, заселена 
в давнину слов’янами.
Стор. 387. Антоніни — римська імператорська династія (96—192), 
родоначальником якої вваж ається імператор Нерва (96—98). 
Стор. 388. День Марса — бога війни — вівторок. День Сатурна — 
бога врож аїв — середа. Це помилка авторки, бо середа була днем 
М еркурія— бога торгівлі. День Ю пітера — верховного бога — чет
вер. День В ен ер и — богині коханпя — п’ятниця. Квірит — громадя
нин Стародавнього Риму, наділений всіма привілеями. Базиліка  — 
Собор у формі прямокутника, поділений колонами на три або п’ять 
неф. А ркада  — ряд рівних за розміром арок, що спираються на 
стовпи або колони.
Стор. 389. Апсида — частина будівлі під аркою. Голова Медузи — 
Медузи Горгони, міфологічної істоти, погляд якої перетворював 
людину в камінь.
Стор. 391. Тіберій — римський імператор, який правив після Авгу
ста (14—37). Клавдій — римський імператор (41—54).
Стор. 392. Клейнод — тут дорогоцінність, обручка з печаткою. Ф а
тум — в античній міфології божество сліпої долі. Немезіда — у 
грецькій міфології богиня помсти і справедливої покари. Парка — 
в античній міфології істота, що тягне нитку вічного життя. Кар
неол — різновид гірської породи, дорогоцінне каміння. Скарабей — 
тут прикраси у формі священних жуків-скарабеїв.
Стор. 394. Ієремія  — біблійний пророк, що передчував і провіщав 
занепад Єрусалиму.

НА НОРМАНДСЬКОМУ Б ЕРЕЗІ 
Спершу оповідання друкувались в газетах «Кур’єр варш авські», 

«Газета народова» (1901). Вийшли в світ разом з іншими творами 
в книжковому виданні (Варш ава, 1904).
Стор. 398. Нормандія — північно-західна частина Франції, щ о ле
жить над Ла-Маншем. Населення, яке живе уздовж узбережжя, 
займається переважно рибальством.
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