
Ї Д Е М  О . . .

їдемо.
Н а дворі спека, що аж листе вяне, а в купе видаєть ся тобі 

<ще горячійше. Раз-ураз виймаєш платок та втираєш спітнїле лице, 
шию — холодиш ся. Здаєть ся тобі, що випив би ц їлу криницю, 
коби де натрапив, — і ще не вгасив би страшної спраги. І  тужно 
тобі стане і жалко за тими роскішяими цьвітистими левадами, в іт  
яких так любо тягнуло вогким, запашним холодком, а якими ти 
ось недавно тому й ішов до зелїзничої т ц и ї .

Якісь лїнощі проймають твоє тїло, якась певимовна втома; 
і ти насуваєш на очи бриль та сидиш апатично мов бездушна ко
лода. Мало що не здрімаєш ся.

— То панство бували в Р о с ії?  — чую нараз якийсь жіно
чий голос, приємний мов скрипіт сусідових воріт.

— Т ак , добродійко, ми часто їздимо до Королівства.
Підношу бриль до гори та рад-нерад починаю обсервувати

моїх товаришів „недолї“, на яких при входї і глянути не хотїлось.
П оруч мене сидить якась красуня, уся в ніжних, пушистих 

зефірах, у непорочно білих рукавичках на тонких руках та з по
важною верствою косметиків на 40-лїтпїм поморщенім лицї. Вон* 
незвичайно мила, привітна та усьміхнена, а при тім іще й переса; 
ворухлива, що робить на мене тим неприємнїйшо вражінє.

П еред нами сидить безсумнівно якась подружа пара. Вона — 
невеличка, приємна ж іночка, з дрібним, гарнепьким, уже зівялим 
лицем та невимовно сумовито-тужними очима, як у тої зляканої
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овечки. Вона вся засоромлена та заклопотана. Б іля неї сидить |  
її чоловік... Уявіть собі оттак середньої величини кругленький 
казанець на довгих, тонких ніжках, у якому стоїть сторцом госпо
дарська вареха. Оттаке вражіне робив на мене отсей чоловік. Д и
влячись на нього я, здаєть ся, і не запримічав ні його тонких 
як патички ніжок у тісних табачкових нагаввґцях, нї його малень
кого перґаміново-жовтого лоба, що просто чудував своєю невимо
вною бездушністю ідіота та мов на глум сьвітив широченною ли
синою. Одно, що впадало від разу  в очи —  се було його І^рево , 
що робило вражіне круглого казанчика, а ко^и хочете, то гарно 
викоханого гарбуза. Н а ніжках тримав він обома руками подорож
а й  кошик із харчами.

Очевидна річ, що я перервав добрим людям розмову.
—  Значить — Варш аву знають панство добре? — питала 

дальше перецвила рожа. — Я в Варш аві теж бувала.
—  Так, добродійко, ми що року відвідуємо сей польський 

Париж, — говорила засоромившись жінка. — Се чудове місто, 
краще від В ідня, а може й Б уда-ІІеш ту! У нас там і р ідн я, — 
правда, мій любий? — увернула ся вона до чоловіка.

А він немов прокинувшись із просоня глядів на нас малень
кими, зеленковатими очима та всьміхав ся ирпдуркувато, ири чім 
отвирав погано беззубий, чорний рот.

—  Гу, гу, гу !
—  Мені теж нодобаєть ся В арш ава дуже, — щебетала дальше 

красуня в зефірах, вигинаючи безустанно вишнуруваним до остан
ніх границь станом, при чім* робила вражіне подразненої оси. —  
Чудове м істо!... А які там хороші та чемні ліаничі... П равдиві 
^ а к п ^ Ь о т т е э ,  не так і як  наші. А які чудові забави, які про- 
гульки вони иридумують... Просто роскіш ! Бувало — виберем ося 
на прощу до Ченстохови. Мати б о ж а! Тож то п от іха! Ідеш у юрбі, 
що хвилює мов те море, ідеш — не чуючи землі під ногами, сти
снена з усїх боків, — паничі жартують, гомін, сьміх — страх як 
весел о !

—  Ми теж їздимо рік-річно на прощу до Ченстохови, — пе- 
їй сусідка спалахнувши при тім уся та глянувши на при

бутних коротким затрівоженим поглядом.
—  Панство бували в Ченстохові ? — спитав несподівано хтось 

із другого к інця купе здоровим голосом, зраджуючи від разу  своє 
•семітське походжепє.
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Ліворуч від нас, біля противного вікна, сидїло теж якесь пан* 
ство, — чоловік і жінка. Вони були без усякого сумнїву Жиди, хоч 
виглядали зовсім по европейськи та поводили ся свобідно та ди- 
стинґовано. Лише акцент їх зраджував. Зрештою вони сиділи 
цілий час мовчки, не звертаючи на себе нічим уваги прпсутних. 
Він —  убраний по найповійшій моді, здаєть ся, по професиї 
банкир, прислухував ся мабуть свобідпій розмові моїх сусідок, 
а вона, розкішна та пишна брюнета, читала книжку.

Як мені видало ся — Ченстохова інтересувала його дуже.
— Т ак , так, ласкаві панство, —  говорив він дальш е ти» 

чудно-прикметним семітським акцентом, — ми теж гостили в Чен- 
стохові. Т ак  нам радили... А в Петербурзі* бували панство ? — пе
рервав він нечайно, перескакуючи полапавшись на що иньшого. 
Отеє раз Грандіозне місто! Щ о за кольосальпі будівлі, які бо- 
г а ц т в а ! Справдішня царська столиця. Ми бувало з жінкою ц і
лими днями волочимо ся по тих велетенських улицях, оглядаючи 
усякі орієнтальні, люксусові вироби. Мій Б о ж е ! що там за богац- 
тва, що за розкіш та пишнота! Аж за очи хапає... А „скарбєц“ 
у Ченстохові панство оглядали?

От тобі й н а ! Щ о йому з тою Ченстоховою ?
— А вже-ж, добродію. Як же-ж без то го ?  Усе оглядали... 

Боже місце...
І вона зітхнула важко та вдивила ся своїми затрівоже^имн 

очима в долівку.
Банкир замовк теж. Він пильно глядів на дрібну стать жінки 

та здавало ся, хотів прошибнути її своїм зором наскрізь, відгадати 
її гадки. Слова так і тиснули ся до його губ.

— Так, так, ваша правда... боже місце... — говорив він зго
дом, потонувши весь у своїх думках. — Отже панство бездітні?
— спитав він в кінці несподівано.

— Так, добродію, — відповіла тихо жінка окинувши нас знов 
тим чудним своїм трівожним та соромливим поглядом. —  Божа воля.
—  шептала вона вдививши ся знов у долівку, —  божа воля...

—  Т ак, так, я се зараз запримітив, —  була відповідь. — 
Е ге-ж , запримітив... Чому пе мав би запримітити?... Адже-ж ми теж 
бували в Ченстохові... Щ о й казати...

І  він зітхнув глубоко, глянув ніжно на свою розкішну жінку 
тай задумав ся.
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Н астала хвилька прикрої мовчанки. Н авіть моя сусідка сиділа 
мовчки похнюпивши в низ голову. А я глядів ра* на одну пару, 
раз на другу, та дивував ся загадкам людської природи. І  скілько 
разів мій погляд спочив на тім гидкім, пузоватім виродї, що спов
няв функції мужа сеї бідної жінки, яка  возила ся з ним до Чен- 
стохови, мене збирала якась дивна лють і мені хотіло ся так сер
дечно плюнути йому в лице. А він іще до того мов завзяв ся —  
глядів мені в очи ідіотичним поглядом кретина та усьміхав ся 
глупо-преглупо, отвираючи свій беззубий, чорний рот.

А тим часом на дворі вечеріло. Крізь вікна лив ся в купе 
сьвіжий, вечірний вітерець, нїжний, ароматичнлй запах цьвітучих 
піль та скошеної трави. Десь далеко гомонів веселий гавкіт собак. 
Саме тепер затримав ся потяг на якійсь стациї серед цілого 
моря піль та левад.

— І ніщо не помогло ? —  спитав іще подорожний збудивши ся 
з задуми.

Вона-ж  уже й нічого не відповіла. Т ільки глянула на нього^ 
заклопотаним поглядом та махнула дрібного рукою.

П оїзд тим часом рушав злегка в дальшу дорогу. В купе роз
ливав ся тихий вечірний сумерк, а нам усїм було чогось так нїя-« 
ково... Всім відпала охота до балачки. Т ільки подорожний боров 
ся, видно, з своїми гадками та не стерпівш и промовив:

— Так, так, часом і П речиста не поможе...
Говорив неначе до себе. Т ільки й усього. А  я  насунув бриль 

на очи, щоб не глядіти на те нужденне сотворінє, що сиділо н а 
против мене, та тримаючи в руках мов малпа кошик із харчами 
}сьміхало ся до мене придурковато беззубим чорним ротом.

їдемо...

ЛЇТЕРАТ -НАУК. ВІОТНИК XXVII.
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