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І. 

Все аа тихло в Москві. Рідко, рідко де по .. 
чувtп скрuпjт колУс по снУговііі вулпцУ. У вj
кнах неDІа вже сьвітла і сьвіqко погасли. Від 

• • 
церков несуть csJ аІ·укп дзвонІв 1 колuшучи ся 
над роаіспаниJ1І місто~tІ, нагадують про ранок. На 
вулuцях оусто. Рідко де ор()&Ііспть нічнuй віанвк 
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вузеНЬКІJМИ ПОЛОЗ8МИ IJICUK J,a СНІГОВІ l пере .. 
Ухавшп до другого JJory, знов засне, чекаючи ва 
пасажира. ІІройде бабуся до ц.ерквп, де в.же, 
одбиваючи cs в золотих окладах, червоно та ріДІ(О 
rорвть неспметрпчп·о розетавлені сьвічкu. Робіт· 
ники вже підіймають св tІіслп дuвrоУ, anDtoвo1 ночі 
і йдуть до працІ. 

А у панів іще вечір. 
В одному а вікон ШеваJJв artiд аачввево1 

віконницІ протизаконно сьвітвть ся. Біля під,Уаду 
стоіть каJ>ета, сани та візнuки, потїснввmи ся 
аадкамо. Тут ж.е стt)іть пuчтова тріuка. Сторож, 

• 
аакутавшu ся т.а аІгнувwвсь, немов ховавть ся аа 

pir бу.дпнка • 
• І чогоб переливатп а пустого в порожнє, -

думав льокай з ааспанвDt лицем, • спд·юqп в при-
хожій. - І все на мою чергу." _ 

3 сусідІІьої ясвоУ кіntнаткв чутно голосо 
трьох молодих людей, що вечеряють. Воно сидять 
біля стола, на якому видко недоїдки а веІJері, 

А. Толсrойа Козлки. · 1 



--2-

недопоткп з вина. Одни маленькой, чостенькпй, 
~удuй і векрасивий сидить та давить ся добрими 
стоаtленпаІо uчов1а на того, що від'Уадить. Другий, 
високий, лежить біля ааставленого порожвУми 
uл.яшкамn сто .. 1а і бавuть ся К .. І].ючико~І від гuдuн
ничка. 1'ретrй, в новенькому кожусї, ходпть по 
хатї та, uuoдY ауnвняючн ся, лускав І)Іівдалп 
в своУх досить тuвстпх та дужuх, але а ввчище-

• • • 
впn-Іа н1гтяаІо паль.цях, 1 все чо~ttусь усьrtІІхаsть 

св ; очu та облпччв його горять. Він І,оворить 
і а aatiaлoDI, жестuкулюІочu, але видно, що йon-ty не 

to ~ • , 

став ·сл1в, а тпх, якt ВІН пригадує, аа Dtaл(,, аои 

висловв·тп все, що підступнло uortty до серця. Він 
беаоерестаннu усьntіхабть ся. 

- Te[Jep ntо·жна все СІ\ааатu, - говорить 
він. -- Я не оправдую ся, а.'Іе n1інУ хотУло cs б, 
що б тв бодай apoayrt1iв nte11e, як я cant себе розу
мію, а не так, як беасоровtність дивить ся н-а сю 
справу. Ти кажеш, що я винен 11еред нею, -
звертавть ся він д.о того, що доброDІU очима ди
вить ся на iioro. 

- Так, вuнев, - відповідав той і, здавть 
ся, ще біпьmе доброств та втов1и виднУвть са 
в йоrо uоt--лядї. 

- Я знаю чооtу ти ее говорош, - каже 
далі від•Уадючuй. - Бути пюбленв~tІ, по твойому, 
так·е-ж саме щаств, вк і любити і ва все житs 
досить, коли раз вже осяг його. 

- Так, цїлкоnt досить, душо мов. Ві .. 'Іьше 
нїz треба, - відповідав n-Іа.'Іенькиіі та некраси.-. 
вий, то одІtриваюqu то закрuваючи очв. · -

- Але чоDtу-ж не любити П самому? - го
ворить вjд'їадюqий, аад.уr.1увть ся і неначе в жа
лем дивить сл ва приятеля. -- Чому не любити-? 
Не любить ся, .• НУ, бути пюблени1t1, вещаств. Не,.. 
щаств почуватп ·себе впвнив1 за те, тцо не давm 

і ве можеш дато тогож самого. Ах, Боже МіИ~ 
- вjн &Іахнув рукою: --- як бо ж усе робило с~~ 
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• 
розумно, а то наввворtть якось ; не по нашому, 

а по свойому все те ро6uть. cs. Or а неначе украв 
ее поч:утв. І ти так дуn1авw, не од&1ов . .rJяо cs, тв 
повинен так дуl'Іатu. А ти повіриш, в ~Ух дур
ниць та гидот, яких я багато встиг ваt>обитв 
в житю, ее вдина, аа в·ку я не каю ся. 1"а й не 

DI<JЖY каптп ся. НУ ранїйше, анУ потіоІ л не l'ово
рвв неправди нї перед собuю, нІ иеред нею. Мінї 
адавало СЯ, Щ·О ОТ ВJ)ЄШТУ В II(J·KOXaB, а ІІОТЇМ UО
б.ач:uв, що ее була несьвідоttJа брехня, Щ() так лю
бІІТИ не &Іожна і не 1\Ііr іти дал}; а вона пішла ... 
Хіба ж я винен TOI'ty! Щu-ж rttiнї було рuбпти? 

- Ну, та теІtер уже кінець, -· сказав ІІр·о
ятель, аакуl)ПВШU свtаро, щuбu роаіt'нати сон. -
Одно тільки скажу: ти ще ое люби в і не аuавш, 
що ее таке JJІ()·бвти. 

1~ort, що був у к.ожусї, знову хотУв сказати 
щось і ваяв св за ГС\лову. Але якось 11е вимu
вляпо са тев, що він хотів сказато. 

-- Не любов ... ,.Гак, 11равда, не ."Іюбuв. Але-ж 
я по'!уваю баясава любити і почуваю як най
дужче. Але анону чn й в сть в.uно, таІ-tе кохана? 
Все воно... якесь недокінчене... Ну, та що гово· 
рити. Наколотив, накоJJотuв а собі в жuтю.. Але 
тепер уже ~~оді, твоя 11равда. І л чую, що LІочи
навть ся нове житв. 

- В .акім ти анов наколотuш, - обізвав ся 
той, що nежав ва канапі та грав ся ключвкоtІ 
від годинника, але від'їадючuй і не чув iloro. 

- МіІІЇ і сувtнu і радий я, що їду, - казав 
вів далі. -- А від чоt'о суоtно, а й не анаю. 

І він став r,оворвтu лише про carttoro себе, 
не []О~Іічаючи того, що для другвх воно не було 
так цУкаве .. Але чоловік нУко.'Jн не бував більшим 
еtuУстом, вк у хвилину душевного· аапалу. Йo~:tty 
адавrь ся в ту хвплоuу, що на цілому сьвітУ . -... 
нема кpacmoro та Інтереснtишоl'о над нього 

самого. 



- Димитрію Андріввичу! Візник чекато 
не хоче, - сказа·в вtолодпй дворовий в шубі і 

.... . "' . . 
перевязанnІt mарФою, ув.І.uшовши до, RІі'tнатв. -
Від двавацsтоУ годвнп ко11Ї, а теuер четверта .. 

Димитрій Андрівнвч подивив св на свого 
Вавюшу. В його повязані й- шарФі, в його иале · 

~ ~ -вих чооuтях, в ИОІ'О заспаному оолпччу причув ся 
.... ,, 
вому голос другого жотя, що Іtnикало до праЦІ, 

до діяльности. 
- Та й соравдУ, прощай, - ска.аав вift, mу

каІочп на собі неаастУбнутоrо гаплика. 
Не вважаючи н.а пораду дати ще візиокови 

ва г,орі.:rJку, він одяР пtаuк.у і став на середині 
кiDtнaro. Вони оо,цілува.чп ся раз, двічі, ауnвнили 
са і nuтirt1 ІІоЦїJІувалu ся в TJ>erв. Тuй, що був у 
кожусУ, ІІідійшов до стопа, випив кплїrпок, уа.вв . ,. 
а~ руку &rаленькоrо, некрасввоРо 1 nочервон1в. 

- Нї, я все ж такu скажу ... Т'реба і можна 
бути отвертпnt з тобою, бо .я тебе ЛІОбv'ІЮ .•• 1.,п .ж 
ко.х.авm ]·у, я аавждu ее дувtав, та.к ? 

- 1,ак, - від11овів приятель, іще .1JагіднУйmе 
.. 

усьl\ІІ.хаючвсь. 

- І ntoжe ••• 
--- Будьт,е ласкаві. Сьвітло приказаво rасити 7 

- скааа.в aacuauuй льокай, що слухав отсе остатню 

роамову і дуІ}tав : "Через що воно сї ІІа нп завжде 
говорять одно й те ж". - А рахунок коn1у аа
писати п·рпкажете, вattt? - звернув ся він до ви
со,кого, наnеред знаючи до коІ .. о обернутІІСЬ. 

---- Мен'і. - сказав висоІtnй. - Скілько? 
- Двацять шість рублУв. 
·Високий аадувtав ся на хвильку, але нїчоrо 

не сказав і положив рахунок у кишеню. 
А ті два роаа1овляло 11ро свов. 
- ІІрощай. Гарний то хлопець, .,!__ сказав 

маленький та векрасовий а лагідвоntи очиnІа. 
Сльо,ав вистуаuли на очах у обох. Вови вий

шли на tанок. 
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- Але етрівай, - сказав від'їадючий. 
Рахунок із Шевапв тв оолагодиш, а тодУ напи
шеш mівї. 

-- Добре, добре, -· відоовідав високий, на
дУваю'!и рук.авичкп. - Як в тобі завидую, -
сказав він нараа цУлкоrtІ несподів-ано, коJІи вони 
вийшли на tанок. 

. 8jд'їздючuй с'ів у сани, закутав сл в шубу 
1 сказав: 

- Ву, що ж, їдьаrо! - і навіть ІJосунув cs 
в санах, щоб дати DІісце; голос його ТІ)еDtтУв. 

'І, ой, що upoJtol{oв, сказав: "Прощай, Мотю, 
дай тобі Боже ... " Иоmу власне хотї.ло ся, або при-

.. , .. . .... "" . 
вте.ль в1д tхав скорJпwе, а тоttІу навІть не мІг 

договорити свого бажаня ... 
Воно ІJOrtioвчa.,~"Ju... Ще р.аа хтось сказав: 

n 11 ро1цай" ... 
Хтось сказав: "пошеJІ" ---- і віа.нвк торкнув. 

- 6 .. '1uaap, подавай! - крокнув од.uн іа тих, 
що аосталu ся. 

ВінІ-Іuк.н і .кучер ааворушиZІІІ ся, вацмов:али та 
засмвка."'Ів віжка~ttв. Замерзла Rарета заскриnіла 

~ 

110 с Hl.l'Y. 

- Славний хJJооець отсей ОлвиУн, - сказав 
один js товаришів. - Але що йов1у аа охота 
їхати на К.авкаа та ще юнкероtt? Я б і коповика 
ве ваяв. То oбjдaтnr.t-ew завтра у клюбі ? 

- Буду. 
І вони роз'і~ха~'lи ся. 

А тоаtу, що 11оїхав, вдавало cs тепло, ду шво 
від шуби. Він сїв на дно сан-ей, розкрив са - і 
почтарська розкудлана трійка потягла ся а одної 
вулиці в другу, nовз якісь неводані будвнко. Олв
вУву здавало ся, що тілько ті, хто від'Уздurь, му
сить їхати такими вулпцями. Навколо буJІО темно, 
тихо та смутно, а в душі було так повно згадок, 
11юбови, жалю і ІJр-uвмнпх, давпючвх слУз ..• 

• 
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ІІ. 

"Люблю.... Дуже люблю... Хороші ntoY .•• ЯЕС 
славно~" - говорив він собі і йому хотУJІо ся 
плакати. Але чому? І хто то було "хороші" ? 
І кого він дуже любив? Він не знав тorlJ всього 
добре. Ииоцї вдив.:ТJsв ся в .якийсь бу ди нок, 
дивуючи сп, чому ее його так кумедно вttбуду
вано ; ин оді .1'.\пвував ся, чоD1У ее почтарь та Ва
нюrnа, такі чужі йому, еuдять так зблизька від. . . 
НЬОГО І В купІ а НИі\1 труСЯТЬ СЯ 'l'a КО.1JПШУТЬ СЯ 
від пориву орчикових, що натягало обІ\1ера..1.1і пос
торонки~ А поті~tt зuов говорив: "Хороrпі... лю
блtо", а раз сказав навіть: "як дасть ! ··~ Добре!" . ~ . . 
1 саnІ здивував ся, навІщо вІн тее сказав, 1 запо-
тав сам себе : "Чu не uяний я ?" 

ІІ ра в да, він вntІив на свою долю rІляшок зо 
дві вина, ~але не ті .. чько вино так вп .. "lnвало на 
Оленїна+ l'lol'IY згадували ся всі щирі, як здана .. '! о 
ся, слова nрияте.льства, соро!'tливо, мов невR1всно 

скаsаІІі йому перед від'Уадоа1. ЗгадJ?"валп ся стос
кання рук, пог~чади, агук голосу того, що ска

вав: D ро ща й, Ми тю! коли він спд'ів уже в са
вsх. Згадувала ся і його вJІасна рішуча отвертість 
і все те д .. '1я нього 1\tano свов осібне авачінв. ІІе
ред. від'їздоnt r1e ті4/"lько товариші, рідні, не тілько 

8 • • е І 

рtвнодушн1, а uавtть неспntпатпчнt , не хорошІ 

люде - всі немов змовп.1и ся дужче любити його, 
простити, D10B перед сповідю або перед смертю. 

"Може J! й не верну са вже а Кавкаау", -
думав він і йому адава"?Jо ся, що він любить своїх 
прпятелУв, любить і ще когось. І йoDty було ш:кода 
себе. Але . не любов до []риятелУв так аl\'Іягчи.ла 
і підняла його душу, що він не стримував безмисле
них слів, які говорило ся самі собою, і не ~~юбов 
до жевщннп (він ніколи ще не любив) привела 
його в такий настрій. Се любов до са~Іого себе, 
rоряча, повна вадїй мопода любов до всього, що 
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було rapнot·o в його душі (а oo~ty здавало ся 
тепер, що ті .. 7Jько гарне бу ЛfJ в нYztt}; от що opиf)ty
wyвaлu його ІІлакати та лепетУrп беззввзні слова. 

ОлевІн був ~tолодик, що нУде не скінчов 
курсу, нУде не слуясІtВ (тільки числ:uв ся в яко
мvсь "ІІрісутстввнном 1\'Івств"), uромотав nоло
вину свuвУ спадщивu і до двацяти чотирьох пїт ае 
встиг іще вибрати собі н·іякого званя, нїколи вУ
чого не роблючи. Він був ІІросто тим, що нааu
вавть ея 1 Dtолодой человек" у московськіttІ то· 
варистві. 

У вісЇL\'ІНацлтіаt році 0w1JЄHЇR був вільни~І, як 
ті.ТJЬКО бували вільІІІJМИ російські богаті, аzолоді 
люде сорокових років, nto аосталtІ ся без родичів. 
Д~"ІЯ нього не істнувало вУяких анІ ФіЗІІЧнnх, ані 
моральвих перепон, він усе вtir зробити і в тон 
же сампіі час йому нїчОІ"'О не було треба j вїщо 
його не вяаало. У нього не бу.7Іо ні сУ~1' і, нї віт
чини, нї віро, нУ потреб. НУ в віщо вів ue вірив 
і нїчоr'о не Іtрпзнаван. Але, не прианаючп нічого, 
він не тільки не був нахмуреним, скучниnt реао
нером, а навпаки, захоu.'Jював ся то том, то инь· 

mим раа у раз. Він рішив, що любови нема 
і кожен раа ІІрисутність вtо . .-'І{)ДоУ, гарноУ жен-. 
щuнп прпмушувала його аавDІUрати. Він давно 
н1бп анав, що почести та стан - дурниця, але . ""' . 
мимохІть почував задоволене, к.о~1п на оалю ІІІД· 

ходив до нього КІІязь ·Серtій і говорив прuвмні 
речі. Але віддавав ся вів ус'ім своїаt примхам 
пише о стіль&о, щоби воно не вввали його. І як 

• • 
ТІЛЬКО, ВІДДRВШІІ СЯ одоому ЧОМУСІ}, ІІОЧВВ8В 

прочувати набJtижевв працї та боротьби, дріб .. 
ненької боротьби з жuтвм, він інстnнктовно ква· 
пив ся відірватuсь від rІочутз чu дУла і вернуто 
собі свою свободу. Так він ІІОчинав сьвітове житв, 
спужбу, господарство, музику, 11кій власне одвп 
час думав І~Улком ІІрисьвятотu себе, і навіть лю
бов до женщин, в яку не вjров • 

• 
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Він роздуDІував над тим, куди положити всю . 
оту СИЛУ ІtІОЛОДОСТВ, ЯК& ТІЛЬКО раа у ЖНТЮ 

• 
бував у чолов11'а; на штуку, в науку, чи на лю-

бов до женщuнп, або може на ІІрактпчну дї.яль· 
І • ~ 

НІСТЬ, на СИЛУ po3yrtty, серЦЯ, ОСЬВІТИ - ТОП Не· 

OOBTOJJHUЙ Ооров, ту Н& ОДИН раз дану 1JОJІОВЇКОВП 
владу ЗІJобнтп з себе все, що він хоче і, як йому 
адавть св, і а усього сьвіта також усе, що йому 
захuчеть ся. Правда, есть лю.де і без сього uo-

• •• 
рову, JЦО Одраау УВІ ХОДЮЧИ В ЖПТ6, ІІ3ДІВRЮТЬ 

ва себе ІІеf)ШПй-лїпшuй хов-Іу·т і чесно тягнуть 
іі·ого до кінця жnтя. Але Олвн'ін занадто виразно 
почував у собі присутвість тоrо нсеl)Jогутного бога 
DtолодостІІ, ту здібність стато oднol'tJ бажаввм, 
одною мисJІею; здібність заб~\жато й аробптп, кп
нути ся Г<)JJовою в нва у безодню, не знаючи аа
віщо, не знаючи й нащо. Він носов у собі ту 
сьвідumіеть, бу н ropдuit ІІею і, сам тоІ'fJ не ІJомі
чаючu, був тиl't щаслІІвпіі. ДосУ він любив тілько 
себе одного, і не D1ir не любnтu, бо ждав від 
себе лume ,са~1ОГ·О доброго і не встuг іще роача
руваtІІ сп в caмortty собі. 

Виізджаючо з Москво, він був у тoDty ща
словоttІУ молодов1у вастроУ, коло побачившо по ... 
передні сноУ uомuлкu, мо.ТJодпк нараз скаже 
собі, що то все було не те, було випадковим та 
вр·ештї й не.значнпn1, щu він ранїuше не хuтУв 
жито як слїд, але от теnер, після ваУаду з .Мос
кво, почнеть ся нове жотв, в якому не буде 
вже більше тох поїJtплок, не бу де ка я ня і напевне 
буде сав1е щаств. 

Як бував аавжде прп ДОВ(''ііі подорожи, на 
п,ерmпх двох- трьох сrаціях уява зуnппявть -сл;
біля то1,о ntісця, відкіль їдеш, а r1отім нараз, 
після першого· ж ранку в дороаї, переносить св 
до nJети ІJОД,орожі, і вже таоt будує ааІtкн буду~
чого. Так стало сп і а 0.1JвнУноr.t~ 



-· 9-

ВоУхавшо аа nticтo та подивившо ся на сої-
.. ,. .. ·-

l'OBl ПO]JSJ, ВІН ПОрадував СЯ СВОІИ ОДИНОКОСТВ 
~ ~ " 

серед cux ланІв, загорнув ся в wyoy, CJB на дно 
саней, заспокоїв ся і аадрів1ав. lІрощанв а прuя .. 
телями стурбув,ало його і йоr.1у ІІочала rtрпгаду
вати ся вся остатня uвnta проведена в Москві -
і образu Т(JГО I\1Dнy.1oro в суміш із неясноztІИ 
гадками та докорами, неuрохано сталu воникати 

11 йut'o у я ві. 
Йому згадав св: сей приятель, що оровожав 

його, та нідносинu його до д]·вчвuи, про яку вони 
t~оворпли. Дївчпuа ся 6у.1а бuІ~ата. 

- Як він n1іг любити Уі не дивJІЮ'JUСЬ на 
те, що вона ."Іюбвла мене ? - дуntав він, і негарні 
nідоарі ня поча~"ІD upuxoдnтu йому в голову. ·- Ба
гато ще всть ооІ'аного в людях, як подуD1аеш.,. 

А чому ж ее n ще не любuн сnравд~? ·- заnв
тав він сам себе. - І всУ кажуть DІенУ, що я ще 
не любов. Невже а не більше, як DІоральн·пй 
вuрід ?" 

І ві11 став прогадувати свої закохання. 3га-. ' . 
дав першІ часи свого сь,вtтового життя 1 се-

стру одного а своїх прв1ІтелУв, з якою він прово-
• • 

ДОВ ВеІJОJ>П за CT0~1JODI, ІІрП .'1ЛЬ1Пl, ЩО ОСЬВІЧувала 

УУ тонкі пальці аа роботою і низ гар~ноl'·о тонкого 
облuчча. І зІ,адувалu ся йо~tу ті pual'toвп, Щ() тя
гли ся нев-І о в "жив-жов курjлка", і aaPa.JJьua вУ
якові сть, і стїсненв, і те uочутв обуреня такою 
натягнутістю. Якuйсь ГО}ІОС усе говорив: не те, 
н е т е 1 ~ і справдї вuйш.nо не те. 

Потіn1 згадав сн йому ба.чь та ntaaypкa 
з красно1о Д. "Як я закохав ся в ту ніч, який 
я був щасливий І І як ~teuї було бо..'tsче та до-

• • 
садно на друrий день, колu в прокинув ся 1 по-
ІJув, що знов вільний. Що ж воно, кохане, не 
прпходить і не авяже &ІенУ руко іі ноги? -- ду
мав він. - Нї! Нема, нема коха.нвt,. Сусїдка
павї, що однаковісУв~ко говорила і мевї, і Ду-
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броввну, і предводnте~7JЮ, як вона любить зірки, 
була так cal\'ro не т е•. 

І от згадуять ся йо&Іу го-сподарка вого на 
селУ - і звuн нема па ЧО~'1У а радістю зупинити 
,С8 В ТИХ СІJОМИН8Х. 

- Чи довго вони бу дуть І'оворити upo DІій 
від"їад? - прпходить йому в голову. Але хто ее 
воно, він не 3ІІав - і aaJ>a3 ж,е Іtрпrадуеrь ся 
ЙUI)JY щось, що ІІрпмушу·R його скрпвuтu ся та 
щось промурмuтїтu про себе: ее згадка r1po мо
сів Іtапеля і про ті 678 рублїв, які він зостав ся 
винен кравцевп. І ЙО1\1У uрuгадують ся ті CJlOBa,. 
ЯKH!)JU він ІІрИІІрохував Kf)3Hl~Я підождати ще 
рік, j вираз беані.драдности та ІІОкоро своїй долі, 
що з'явив ся на vбличчі кравц,я. 

- L\x, Бuже мій, Боже аІій, --· повтаряв 
І І 

ВІН, прощу.'1JІОЮЧЯСЬ Та СИЛКУЮЧИ СЯ ВІДОГНаТD 

неrІрпвв-Іну ~ttвсль. - Але вона все ж таки 1\Іене 
люби .. 11а, - дуn1ав він npo дївчвну, що йшла про 
неї річ upu орощаню. --- O·r кo.:'Jn-6 н оженив ся 
а нею - не бу.'Іu-б у n1ене довгів, а тu, ба'!, 
і ао став ся вивен Васїлеву. 

І пригадувть ся йonty остатній вечер Гf)И 
а Васїлsвом у клюбі, кудІІ він поУхав upocro ВІД 
неУ; і ItpuraдJ'IOTЬ ся ПJ>пнuжені прохання грати 
ще і його холодні одrttовп. "Рік економіУ, все буде 
заалачеuо - та ti чорт з нuмn". A.'le, не дпвлю-

1 ' 

чись на с.ю nевнІсть., вtн знову почвнав рахувати 

свої довго, Ух речвнцї і надуманий час уп.1атп. 
"А я ж іще, окрім Шевалв, і Борелю аостав ся 
винен! - прягадало ся нагло йому. І бачить 
ся вся та ніч, в яку він так багато зостав ся 
винен. Се було пянвч.енв а Циганами, яке завели 
првУаж.і а Петербурга Сашка Б***, Флїtель-ад'Іо
тант і княаь Д***, і отой пuважний старик. 

- Чо~1у воно так задоволені а. себе, сУ до· 
бродїї ? - подумав він. - Череа ві що ее вови 
овJJадають окремий кружок, в як.ому, вони думають, 
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дpyt"'Brt1 дуже nочесно брати уqасть '( Невже за те 
тілько, що вони Фліrель .. ад'ю-rанти ? Се ж дико, 
що всїх пнmих вони лУчать дурникамп та підли
ми., А от я ІІОКааав їм, що анУ як не хочу аблиL 
ж;q.то ся з нnмu. Одначе, я дуJ}tаю, Андрій, УІІра
вотt.JІЬ певно дуже був би адtІвований том, що 
я u а т п а такпn1 1Іан~оаt, як Сашка Б***, nол ко в· 
нпк та Фл1tель-ад'ютаuт ... І нУхто більше в-tене пе
вnпов в той нечjр; н нав·чив Циган співати нової 
ІІЇСЕІ'і - і всУ слухало. Хоч і багато дурниць я 
рt~бuв, а вrе ж такu дуже гарний я ttJoлoдuй qo-. . 
JIOBIK, - дyrtia6 8111. 

Ранок застав ОлвІІЇна на третїй стаціУ. Він 
наппв ся чаю, nерек .. 1Jав caat іа Ваu10шею nакунІ(П . .. . . 
та скрипки 1 с1в МІЖ виniJJ І'арненько, J)Івно та 

І 

аккуратно, знаючи u,o 1 де у ньоJ~о лехtпть : де 

гроші і скілько Ух, де пасІІорт, "подоJJОЖJІая" та 
... . ... 

шосеu на розписка -- 1 Т() noaty здалu ся так 

uрактичuо ароблено, що навіть ста.'Jо весело, і даль
н1й шлв х. ада в ся чимсь у родї бі.,'lьmої nрогу .. ?Jькu. 

Весь ранок і навіт11 (JОЛОнuну дня ві11 усе 
чис.лпв: скільки він ntJoYxaв верстов, скільки зо· 
стало ся до r1ершої стаці1, скільки дз першого
міста, до· обіду, до чаю, до Ставрополя і яку 
часть дороги складав .те, 1ц J він уже прuїхав. llo· 
тirtt ві11 рахував, скілько у нього в гроmий, скілько 
валпшпть ся, . скілько треба для того, щоб niJлa-

•• 8 ІІІ 

тuти всІ довго, 1 яку частину доходу вІн прожп-

ватпntе у nticnць. І до вечера :uін вирахував : що 
до Ставроnоля ще аостапо са 7/ 11 усївї дороги,_ 
довt,ів у ньо1,0 на cYrtt nticsцYв еконо~tІії або на 
1/8 частину всього його майна і, ьасuокоїнши ся, 
він закутав ся, сів глибше у cauo і авову аа-

, 
дрtмап. 

Уява його вже була в будучому, на КавкааУ,. 
Беї мрії єднало св а постатями Аntалат-беків!! 
Черкесuк, а горами, яра1)1D, страшнвмu потоками 
та небез[Jечноствми. І все те уsвJJявть ся тума--

.. 
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• 
ново, неясно, але слава, l'taнtoчu, 1 сntерть, поІ,ро· 

жуючи, додають великоУ цУкавоств то~ІУ будучоВ'Іу. 
То а надавичайнuІо в1ужністю та свлоІо, що всУх 
диву в, він убивав та пок(•рюв велику cuny І1ірuяків; 
а то вже він ca&J l'ірняк і з нuDtn в купі бороІІВТЬ 
оротп Росіян свою не3аJJежність. Але лк ті.чьки 
уявляють ся ІJодробпцУ того, то в нuх беруть 
участь усе ті-ж ста1>і DJосковські облп'Ічя. Сашка 
Б*** тут у купі а Росіянаn-Іп або з гірняІ\амп 
воtов проти нього. Навіть, невідоntо якur.t уже 
чuнont, кравець мосів Капе.nь прuйr.tав )7Часть 
у триюмФі поб-іднuка. І~олu- ж і ІІрurадують 

• • 
CJJ тут СТарІ НеПрПВL\ІНОСТИ, ПOi\IUJJICD 1 Т. П., . . , 
то навІть згадки про них лuше DJ>П6BtH1, оо ясно, 

що та~І, nосеред гір, nотоків, Черкесок та не
беsоечвостей сuм поми.11кам уже не буде більше 
~tіеця. Вже раз ВІІСІІовідав ся а них перед cal'toм 
собuю - і реІІІта. 

Була іще одна uайдоро)кmа DІрія, що ІІрв
вднувала ся до всякоУ D1Ислї· молодоrn чо .. човіка 
про будуччпну - ее мрія npu женщину. І там, 
між ropanto,. уявлявть с.а во·на tfеркескою
рабовею, а 'l'онкuм cтauol)t, довгою косою та no
кjpвnD1B І1.11uбокоми очима. І в5ачаеть ся йому 
в горах сав-Іітня хатка, а біля 11орога в u н а, що 
чекав на ньоt'О, ЯІt він, стоn1лений, укритий курв-. . 
вою; кров1о, славоІо, нертавть сл до дому - 1 nt}>І-
ють с11 йonty УЇ поцїлу НІ{U, Уї uлечі, іУ солодкий 
голос, rї· покора. Вона хороша, але неосьвічена, 

.. .. ... .. . 
ДОКа - І В ДОВГІ ЗОВ2081 вечорІ ВІН IIUЧUUa6 ВИХО· 

вуватu 1ї. Вона роау1'1на, ІІОнятлова, таланоgпта 
і швuдко uочпва6 іти ВІJе()ед. Чonty ж - вона дуже 
.!el'KO ВИУЧПТЬ СЯ чуЖUХ МОВ, ЧІ·ІТ&ТО-1'16 ТВОрИ 

Французької .JlJУтературп, розуміти-ме Ух... Noti~e 
Da111e de Paris, ІtаrІрuкпад, певно Уй дуже сподо
бавть ся. BoEta і говорити в1е на Француаькій 
~1ові. В саnьонУ вона мати-ме більше орирод
ного досто1нства, вїж uавУ вайвuшqих верств 
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суспільноств. Вона і співатИ-J)tе, просто, сильно 
• 
1 пристрасно. 

Ах, яка нісенітнпця, - говорить він сам 
собі - а Т}'Т уже проїхали на якусь стацію 
і треба перепУаато а однuх санеіі в дР.УІ"Ї та да
вати "на горілку". А noтiztt він зноQу шукав n.Івслею 
тівї нїсевУтнuцї - і ЙОl\'ІУ анону уявляють ся Чер
кески, слава, иоворіт до РосіУ, ФJJЇtель-ад'ютант-

• 
с.rво, краона ж1нка. 

- Але любuви-ж uемав, - говорить вів cant 
собі. - Слава - до~І ! .. А шістьсот сївtдесять ~icYJ}t 
рублjв ? .• А завойований край, що дав мені більше 
богатстна, нїж ntенї треба його на все жuтв? Але 
не добре бу.:'Іо-б uднuму скоростати ся з усього 
того богатстна. Треба JJОздати йоr,о. І\:ому тіJJь
ки !.. Шістьсот с1n1десять вісїrtІ рубJlїв Капелю, 
а ... T&rtl уже ВИДНО бу де ... 

І вже auвcYttІ ~ttутні І'tрії вастеляють 1\JИСЛЬ ••• 
тільки ro.'loc ВанюІnі та почутв зупиненого руху 
розб.урхують ЙОL'О а 310Л()дого, здорового сну - і, 
вїчоr·о rttauжe не тяlJtJJючи, перелїаав вів у другі 
сани на новііі стації і Уде даnї. 

На другой ранок - теж саме: ті ж стації, 
тіж "чаї", тіж зади коней, тіж короткі роаDtови 
а Ваuюшею, тіж Detyt·нi мрії та дрімота вечером 
і сrrомле.ниіі, здоровив молодой сон у ноІJі. 

ш. 

ЧовІ даJJї від'їздом ОлепУп від центра Росії, 
тим усе більше віддаляло ся від ньо1,0 всї аІ,адкв; 
і чиttt ближче під'іадвв до Кавказу, том nрп
&&ІнУйІІІе ставало у нього на душі. lloixaтu аовсївІ 
і нУко~1п ІJе вертатu св назад - прпходило навіть 
внод'і йоаtу в голову. ' 

-А оті люде, що бачу я їх тут- в е люде. 
Ніхто а них мене не знав .і вУхто, нУколо ве буде 

.. 
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в Москві в твх верствах, в яких s пробував і ніхто 
не довідавть св про мо·в Іttuнуле. А а тих нерств 
авон так caitJu ніхто не дізнавть сяt що я робив, 

• 
ЖИВУЧІІ МІЖ СОМИ JJЮДЬІtІП. 

І ЦЇw'IK()l'ft ІІОве 11очутs свободо від усьоІ'О r.Іu
нулого обхоплювало йо1,0 серед сих rpjrбux людей, 
що зустрічав він їх по дt>роаУ, не ІІроанаючо на .. 
ВіТЬ ЛЮДЬІ\-ІИ наріRНЇ З С~ОУ!\'ІИ JUUCKUBCЬKUI\IU 3Н&
ЙОD1И1'10. І чnttІ більше грубиnt був наро·д, чим 
&Іенче вuдно бу ло ()а нак цівілїзаціУ, тоnІ вільнїйше 
почував себе Олвнїн. 

Ставрополь, через якой він ІІОвонен був uро
Уадоти, образив його. Ііuвіскп, навіть Француаь-

• + 1!1 

к1, пан1 в колясках, ФЯКJJИ на площІ 1 ІІан 
~ •• ... + • ~ 

якивсь у шuueлt та цилІндрІ, Щf) Ішов оуль-

варОІ:\І та о-глядав проУзжuх - усе те болячо на 
нього вnливало. 

- А ntоже-'к сі люде анають кого з І'Іоїх 
aнatio~:ttux? - і ному анов ІІригадали ся R)JIOб, 
кравець, карти, балУ... За те вже від СтавроtІолн 
все (Іішло добре : доко, красно і войовничо. І 0-
лвнін ставав усе веселїйшвм та веселїіІшим. ВсУ 
ковакu, почтарі, сn1отротелї адавали ся йonty nр()-
стиR-ІИ jстотамв:, з пкиl'ІП просто rtІожна було жар
тувати, баJІакати, не рuзднвляючи ся хто до ЯК{)Ї 
кляси належить. Усї належали. до роду JІЮД
ського;, що був таквztt молим зараз ОлєнУну, і всt 
так добре, по товарuськп відвосвлu са до ньогu. 

Ще в aeмJJY. Війська Донського зntiнuлu саІІП 
на віз, а аа СтаврuоолеJ1І стало вже так тепло, 
що Оленів Ухав без шуби. Бу.па вже весна, неж
дана весела весна для Олвнїна. llepeд ніччю не . ... ' 
оускалв вже а1 станиць та 1 над-вечІр кааали, що 

небезпечно. Ванюmа став уже побuюватвсь, і ва· 
бита J)уmнвця JJежала на nеред ку. На одній ста
ці У сmt)трптель росказав про страшне убіііство, 
щu недавно трапило св на дороаУ. Іlочалв поІІа
датв ся уабровні JІюде. 
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- От воно де поЧинавть ся, ~- говорив собі 
Олевін і все чекав, КОJІІІ rJoRaacyть ся снїruві t'орв, 
про акі так баt·ато іі·ому наt·онорили. 

Один раз, перед вечером, Нt•гавць-почтарь 
кнутом покааав ~-аа хмар на rupп·. Олвнїн жа* 
дібно nо'Іав приІ"·лядатв св,. але було похвtурвu 
j ХІtІарІІ закроваЛІІ l'(JpD ДО 0()JJ0HOHИ, 0JJЄdYH ба
'ІИВ щось сУре, бі-'1е, кучеряве, і як він не старав 
cs- нічого не n1іг анайти красtІоt~о в тих горах, 
про які стілько· читав і чув ... Він ооду31ав, що гори .. ... ... 

та ха·1арв мають цtлко~t однаковпІ-І НПІ\?JЯД 1 що 
ваданичайна краса. снУrовuх. гір в такою ж вигад
кою, як музика Баха і любов до жеІІщпн, в які 

• + 

ВІН не ВІрІІВ. 

A.?Je на другой день рано ві11 ІІрокинув ся 
від вохкостп u св·о1'й бричцї і рівнодушно поrnя
нув nаправоруч. Ранок був яс.н.ий. І нараа вів 
побачив, кроків на двацять від себе, як Т() ЙО!'ІУ 
здало ся в першuй момент, блискучо-білі гроа1ади 
з Ух нУжвоа1п ()брuсамu і вибагливу ясну лег-н·у 
пін1ю· Ух вер:mин та дапекuго неба. І кuJJu він 
ap~oayDtiв усю далечjІІЬ rttiz собою й t~орамо, і небоат, . . . 
усю велuчнІсть тuх гІр; 1 коли почула с.в вся 

беакінечвість сУвї красоти - він пере~']якав са, що 
ее ntaнa або сон. Biu стреrtенув ся, щоб прокп
вутпсь •.. a.1Je гори бу ли все ті ж самі •.. 

- Що ее? Що ее таке? - спитав ся він 
у 11очтаря. 

-- А горо, - рівнодушно відІІовів Воrавць. 
- І .я: вже давно на- них днв.лю ся, - ска-

зав Ванюша, - от ловко ! Дома й н·е П·овірять. 
На wввдкоІ'ІУ бігу трійкu рівном шл.нх•)ІJ 

t,.орв, здававо ся, бігли обрівnt, б]Jищучв ва СХ()·
дя-чоаJу сонцї своУми рожевв~1и вершинами. 3 по
чатку І'орп тілько адинували Олввіна, потім обра
дувало; але агt)дом, усе бі .. ТJьwе і більш'е првдов
JJаюqо са на сей, не а других чuрних І'ір, а просто 
а степу вирослий та біжучий ланцюг снігових гір 
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він трохи- потрохи почав вгпублJJти са 11 сю 
красоту і п о чу в го рв. І а тоУ хввлпвп все, що 
тільки бачив, все що думав, все що почував, на
бпрало для нього нового, строго величного ха
рактеру гір. І всї московські згадки, сором і ка
sтв, всї погані ~ttpii про Кавказ - все анпвло і не 
верт~1ло ся бiJJьme. 

- Or те11ер тільки почалось!- неначе ска
зав йому чийсь урочистиіі голос. І шлвх, і далека 
смуга 1,ерека, і станпцУ, і 11арjд -- не адавали 
сл вже бі.ТJь.wе й·ol'ty жартоn1. ІІодовпть ся на небо 
- аrадають ся гори : uодuвuть ся ва себе, на Ва
нюшу - ЗН()В гupu. Ось Удуть два коааІ~n вер
хав-Іи, і рушниці в чехлах рівно rtІотають c.s у нnх 
За CIJИHaltiD, і КОНУ УХ пере~Іі'ІПУЮТЬ СЯ ГНЇДПD1П rra 
сірІІМО нor,artiп, а гори... За ТерекоnІ видко двм 
в аулУ, а І''Ори... Сонце сходить і блuстпть ва 
кootumi, щ,о внднївть ся за Терекооr, а горо ... 
3 станвцУ іде гарба, женЩІІНU ходять красиві, 
жевщuно ~1олоді, а горп... Абрека басують сте
ПОІtІ, і s їду, Ух не боtось - у Dteнe -рушвоцл, 
• І 41 • 

1. сuла, 1 Dtолодtсть, а гори~ .. 

lV. 

Вся та ч.астина Терської лУнїУ, по лкій poa
JISГ'JJП cs rребенські станиці -- щось до 80 верстов 
довжино - маs однаковий характер і що до мі
сцевости і що до людей. Терек, що відділяв ко-. . . . . 
ва.к1в ВІД r1рнпк.tв, тече мутно 1 швидко, а..1.1е вже 

іІ • .... •• ~ • 

шороко 1 сnокІино7 наносtочи СJрuватоІ'О ПІску ва 
воаькuй, зap(JCJJ.oй очеретом nравий берег та під
ІІПваючп СТJ1ЇD-ІКПЙ, J.ОЧ і не ВUСОКПЙ JJЇBUD З ЙОrО 
KOp,HBMU CTOJJYTHHX дубів, ГНПЛИХ .ЯВОрів Та МОЛО_• 
дого nідросту. ІlравиІtІ берегом пішли мирні, але 
ще не зовсім спокійні аули, а л1впоt, так аа пів.
верстви від води, одна від одної на сУм, ва віеіщ= 
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верстов роагляглп ся сrаницї. Колись більша ча
стина свх станиць була ва caмonty березУ, але 
Терек, із кожним роком вjдхІJJІяючвсь на північ 

ft І І' 8 1 •· 

ВlД ГІр, ПlДI)JDB ІХ - І ТЄDер ВИДНО ТlЛЬКО ст.арІ 

t'усто-зарослі городища, сади, груші, лпчі та рай
ни. переuлетен1 ожuнвuкоnt та дикввІ виногра

довt. Ніхто вже не живе таJ1І - і тілько вuднїють 
ся ва піску слїдu оленів~ бвр1оків*), вайцїв та 
Фазанів, що дуже ІІолюбuлп сУ rr1ісця. 

Від станиць дu ст·анuць іде шлях, nр,орубле
нпй в JJicї ІІа rapntaтниu вuстрі.УJ. З~т~овж mnвxy . 
роастанле.но кордонп, в якuх СТ(}ЯТЬ коаакп, .а МІ3с 

кордоиавJВ ІІа вошках - вартові. Тілько вуаень-
·~ І• •• • 

КОЮ, СЯЖНІВ у триста, IJOJJOCKOIO ЛlCBCtni родючої 

зеn1дї В().lІодїють коаакп - а на rJiвuiч від н.uх. 
IJOtJІJH8l{)TЬ С.Н uіскові буруни НОr'аЙСЬКИХ ЧU 1\103 · 

• •8 І ' • ... 

ДfіК.СЬІ~ІІХ CTel1tH, ЩО JДУТЬ далеко 118 ПІRНІЧ І ЗІ-

ХОДЯТЬ ся Бог зна де з трухв.1енськuаrо, астра
хаІІськuntu та кі1)rіа- кайсацькваrо степами. На 
полу,день аа TepeK,t)M - Be.?Juкa Чечня, Кочколо
совсЬІ!uіJ Х}Jебет, Ч()рВі гори, ЩЄ ЯКПЙСЬ хребет 
j врештУ - снУz'оні І'Ори, які тіJІЬКО в.uдно, 8}Je 
бувато ще tJa них ніхто не був.. І от tІа сїй ро
дючіІj, лїспстій та богатій усяквмп роеливао1u 
по.1осУ а ,давнїх-давен жпве воіІовнnчuй, l'арниІі 
та бor-aтnit, сrаровірчпіі російський люд - rре
бенські коааІ(П .. 

Д}'Же, дуже давно 11редкu їх, старовjрв, тУ
кало а Росії і оселоди ся ~а Тереком~ Dtiж Че
чеtІЦямп на ГребнУ, nершому хребті лУсвстпх rip 
Benuкu1 Чечв1. Жuвучп вееь час n1іж Чеченцямиt . ~ . 
коаак11 П()рІ.днплп ся а ними, оеревнвлu де .. якІ 
їх звuчаУ, нор~овп гірські, але в усїй попередній 

•• • • Lo ...... • 

ЧИСТОТІ аадержалп 1 рОСІИСЬКВО ЯЗОК 1 стару 

віру. Стаt)е ()повіданв, яке .ще й дос1 живе DІіж 
козаками, ГОВ()рnть, що царь Ів-ан Грізний првУадпв 

*) ВовІ\іn .. 

А. Тозстоfі. RозАІСИ. • 2 
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на TeJ)ЄR, вяк,?Jикао ів ГІJебн1 старих "до свого 
лица", дарував і~м землю ІІс) сей бік річкu і uро
спв жпrи в дружбі, обіцяючu Utj сплуватu іх нї 

~ .. . . 
ДО ПІДДаНСТВа, НІ ДО BD1IHU ВІрИ. 

Ще й досі коааКІ-І рахують ся сrІоріднені в t}е
ченця~tu, а любов до свободи, неробстна, грабіж&и 
та війн о есть Г()JІовноІо рисою їх характеру. Впливи 
РосіУ воно відчувають ті.,'lько з ноРаноІ'u бuку : 
коаакі в uритУсняли в воборах, здіііJ:tJалп у вих їхні 
~'1авони і ста воло до них військо. А коа ак, після 

І •• І + 

вдачІ свов1, DІенче венаводить джurата- r1 рняка, що 
убпв його браrа, нУж мосRаля, котрий "стоїть" 
у нього, щоб захвщатu його станицю, і закурив 
тЮ1'ЮІІОl'1 його хату. Він Dоважав ворога-гірняка, 
але з ІІрnзuрствоl'І відІІосuть ся до чужого Йt)Му, 
навіть l .. ttїrитела москаля. В}Jасне t>uciitcьRuй му-. 
жик для козака - ее лurп чужа, дика 1 нена-

висна ісrота, якuУ ваоtJець він бачив у бродя чuх 
торговцях та uереселенцях-УІ.сраїнцях, нкuх ко
заки а погордою uбзuва1оrь шааовала[)tD. Добрий 

І· 8 І 

Clt1QR В fJДСЖІ ПрОЯВ.'.ІЯ6ТЬ СЯ В КОІІІОВ&НЮ ГІрНЯКа. 

Іtраща зброя дuбувавть са від 1,ірнвка, кращі коні 
купують ~я та крадуть ся у них же. Д(Jбрий ко 4 

t• • 

зак хвалuть св анатвв-1 татарсько1 atoвu 1, розгу .. 
лявmи сн, навіть зі своУrtІ братоnІ rч)ворuть по 
татарськи. 

Але не дuвлючпсь на все те, отся невеличка 
.. 

купка :х ростІяв, зак.ин)·та в куточок аемлУ7 ото· 

чений нанколо півдиквмо nrагоl\1етанськвn-Іп варо· 
дами та москаллtttо, лічuть себе поставленою ua 
нuсоку ступінь розвитку і визнав аа людону тільки 
()ДНО( .. О коаака - на все останне дпвить са а при

зuрством. 

Бі.r:tьшу частипу свого часу козак проводить 
ІІа кордонах, у походах, ва охоті або робаJJьстві. 
Дома він не робить о1айже нУколи. lІрuбуваня 
itoгu в етамвцУ - ее вuключенв а ІІрави.,1Jа, і тодї 
нін- гу л s в. Вино у всУх козаків свое, і пянвченв 
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у них •~е стільt\В нахил, Сtі:Ї.-~1ьь:и обряд, не ви пов. 
нятп JII(UU булu б відстуnнвцтвuм. На женщину 
козак дuвить ся, вк на засіб для сиоІ'о дuбробуту ; 
тj;Jькп дівчопУ доавалнв гуляти, а жінку - від 
саNоЇ DtoJioдocrп і до глобокuї староств примушуа 
роботи ua себе, дuв."tюч.и ся на неі 110 східному, 
жада1очu покоро та rJрацї. А тому женщина, 
рuавuваІочu ся і Фізuчно і М<•ІJал ьнu, хоч і корить 
СІ! на око, але мав, як і ваага.'lї па сходУ, да
леRu більшuіі ВІІЛuв і аначінв в доlttівцУ. Відда
JJеив її від сусtІільногu жиrя і навuк до муже
ської нажкuї puб()fU да1оrь їй велоку вагу і силу 
в r1итанsх ДOI\'Іamttьo~·t) добf)Обуту. Кuаак лЇЧ)'ЧU 

.. . 
!ІрИ чу~ІСUХ аа СТUД, ГОВОрИ ru ДО СВО6І ЖІНКИ 

ласкав<) або так. собі, без дї~l)а - не Dtoжe не ...... 
почувати 11 висшоств, aocraвrou св одuн на oдuu. 

Весь дім, усе I)taiiнu і все гuсuодарство набуті . . .. - . 
UCIO 1 TJJUM8IOTЬ CJJ TJJJЬKO 11 uрацею та [JІКлува-

Н6М. Хuчай козак і твердu вірить, Щ(J робити ко
аакови cupoat і що npaЦJI лuчІІТЬ тільки робітнu ... 
кarti- Но1·айцям та ж і uкan-1 - все ж та. ки він не . 
Ittoжe 11е nочувати, що все те, Чllnt ВІН І..:uристуьть 

ся і уважав свuїn-1 - есть результатом нрац1, і що 
женщnна -- будь то Diaтu чи жінка -- Dias ораво 
відuбрати у HЬ<>l'U все. Kpirtt ТОІ'о, постійна DJY· 

жеська, тяжка праця та турбото, ІІередані до рук 
гребенській женщuні, дало Ій самостінвин ttryж .. 
ний характер і надзвичайно ро~~винулu в нУо Фі-

11..· • 1 • .. 

зuчІІУ силу, адоровuu роаум, рlш}~ часrь 1 тнердtсть 
характеру. Здебі.льuІОІ'О жінки і сuльнїйшj, і ро
вумuїйші, і роавuтУйmі, j rарн,·вші від коаав:ів. 
Краса гребеоськоУ жінки особливо вражав з'вдна~ 

.... HtjM дуже чuсrого ТІІuу черкесько•,u оолпчча а Іnи-
• І •• 

роком та ntосутнuм складоа1 UІВНІЧНОІ женщина. 

Козачки носять черкеське убрана: татарську со-
" рочку, оешмет та чувякu, В}Іе хустки внжуть по 

росиіІськu. Чистота та добірність в одежі, а та
кож в уборі хат складають авичай та необ-
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хідність в Ух житю. В відносонах до мужчин 
жінки~ а особлив•) дівчата мають повну воnю. 

Станиця Новоntлuнська вважала сл корінеn1 
t'ребенського коаацтва. В нїй більше, нУж в uнь
mих, абереглп ся поровп старих гребенцїв, і жеп
щпнu сУв'і станвцУ здавна славоJІІІ ся свовю кра

сою по всьоD1У Кавказу. Стt-.Уть вона в трьох 
верствах вjд Терека, віддУJІ.яючu ся від ньоt,о rу
стиа1 .11Усом. 3 t)Дuuro боку ш.'Іsху, що йде через . .. 
станицІо, рІЧК11, а а другого - аелен1ють вJJ но-

rраднuкп та овочеві садки, а також видн1·ють св 
пісчані буруно (ваносні піскп) ногайських степів. 
Станицю обведено aeAt)1sІHИrt1 вaлottt та обсаджено 
коJІЕочиnt тepнul\t. Ви1адлть із станnцї та в'їздять 
В НСЇ BПCUKUI\10 BOJJOTai\'JИ Ва CTUBІJaX іа невеЛОЧ
ЕИ!tt дахо[)t [I<,кpuтunt очереrом, бjля яких стоіть 

lt Lo ·~ 

на дe(JeH}IJJH111 ЛЯФСТІ Рармата, ЩО КО)ІUСЬ·ТО 

відбили Їі K()3aKU ТаЙ ІІ~е СТJ1ЇЛЯ.7JU ПОТЇІ\1 Ї 3 НЄУ 
(~ТО лїr. І\озак у мунду(Jj, в шаr1цї та прп ру ІІІНИІ\Ї .. .. .. .. .... ; . 
ВНОД1 СТОІТЬ, а U НОД! не СТОІТЬ на вартІ OlЛSl TDX 

воріт; внодї робить, а пнuдУ не робить ,,Фf1Онт" 
оФіцерові. ІІід дахоn1 на білій доtцечцї І.J()рною 
красною написано: доn1ів 26ti, мужеськоL,О 11oJJy 

душ 897, женеького полу 10~2. 
БудпнІ\о козаків усї ІІіднят ва стовпи від 

аемлї так на ЗJ>ШИН, а то іі бі.льІпе, д~бре вкриті 
очеретоrtІ, із впсокиnІп nКІІяаька))1И ". Всі - KO)JU не 

.. • ·~ • + І t 

новJ, то в уся Rll\1 разJ рІвнІ, чистІ, з рJжнородІІUL't1П 

впсокимп схjдц.ямІ·І, і не ІІJ)ИЛУплені один д•) одного, 
а просторо та І)Jальовничо роаложені широІtuмu 
вулицяnІп та ІІеренулнаl\то. ІІерсд сьвітлuD1И, ве
пики~1В вікнами баl'атьох будинків, аа Оl'ОР(•дкамІІ, 
підій rнають ся вище хат темн•,-зеленj рай ви, нїжні 
С'ВЇТЛОJІІІСТЇ акаціЇ В бj.'JliD'IU ааІІаШНПl'ІU ЦЬВітами, 
і тут jJCe вахабно б.'1n щуть жовті соня rnнuкu, в ють 
ся лози ТJ)аванок та впнограду4 На широкій оло-. -
ЩІ видко тро кра~tнuчкu а усякиаІ товароІ'І, uасt-

нвм, стрюкамо, прянuкаmв. А га висоІtою oropo-



-21-

жею, з·за рядка старих райн впднівть ся довший 
та виmчuй від ус Ух. пньшnх бу диuо1-t ІІОJJІ\Ового 
ков·tавдира з ооловвнчатиDtП нікнами. Народу, а осо· 
блuво л)том, завжде О"Іало вuднїеть ся в буднУ на 

вулоцях станоцУ. Кuаакп на службу: на кордонах 
аб() в r1охuдї; старі ж на охотУ, на риболовл1, або 
з бабаrнu на роботУ в садах та ГОJ)()Дах. Тілько 
вже цУпком ІІерестарілі, rtJaлi та xupi лошають 
ся дома. 

V. 

Був той особлпвІІЙ вечір, які буваtоть тілько 
на Кавказ]. СоІІІtе зайшло за гори, але було ще 
ясно. Зоря обхопила третину неба - і на тому 
тJJї I)iЗKtJ вuдУ .. 7Jsли ся бjло-І}Іатові гро~tадо rip. 
ІІовітрв було тонке, недвuжке і авучне.· д•>вга, 
в де-кілька верстов, тУнь лягала від гір на стеІІИ. 
І в степу, і за річкою, і 110 шляхах- усюди було 
r1усто, Копи зрідка-ЗІ>ідка де uокажуть ся вер
хові, то вже козаки а кордона, а Чеченці а аула 
з ве.1JПRОІО цїкавістю дпвлять ся на іадцУв, ста
раючu ся догадатись - що то такі за недобрі 
люде. І пк тілько вечі}), так люде, жахаючи ся 

~ ' . . 
ОДИН ОДНОго, туЛЯТЬ СЯ ДО оудDНКІВ - 1 ТІЛЬКО 
аві р та птuця, не боючп св чоловіка, вільно гу-.. ... ... 
... 1JЯЮТЬ ПО СІН ПУСТИНІ. 

3 садків свішать іа вeceJJDnt І,ОL'ІОНОl\-1 до на
ходу сонця коаачк.и, що прпнязува.1ІП nлУтї - і в 
садах став порожно, як і у всїй око.11uцї, ane за 
те станиця в cto 11ору вечора оживав. 3 усіх боків 

' 
посувавть ся - п1шкп, верхи, на скрnІІлючuх І'ар-

бах - нарід до станпцУ. Дївчата в підnинаних. со
рочках, із хворостиuаІ\'Іu, весело гоDtонюqо, біжать 

• І •• а 

ДО ВОрІТ назустрІЧ СRОТПН1, ЩО ТОВПИТЬ СЛ В Х~ІарІ-

курSІВВ та коDІарів, приведених нею аа собою 
зі стеuу. Ситі корони та буйволвцУ рuаходять ся 
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по вулицях, а ко-ааqкu в барвних бешметах сву· 
ють про31іж них. І чутно іх ріакnй го,вір, веселий 
регіт та виск у cyAtim jз ревоАt скотини. Там 
козак, у зброї, верхи, відпросuвшu cs з кордова, 
під'Уздuть до хати і, нагинаючи ся до ві кн а, 
l~тукаs а,'Іегка в нього - показувть ся красна, 

• 
r.Іо~ТJода гoJJORa коаачf\П 1 чувть ся ласкача роз~Іова. 
Там скуластой обірванnй робітник-Нuгавць, rtрІІ-
1хавшп з U 1JepeтoDI зі стеІІУ, повертав скритtлючу 
гарбу на чисто~1у rnupoKOI\-ty днорі осау.11а, скидаА 
яр~tо з бuкі в, що n1отають І'олова~Ів, і tІереклu
кавть ся r1o татарськп а I'OCfi()Дapent. l1uбі.~я 
калюжі, що розлилась І'Jайже на нею ву~1п · 
цю і біля якоУ сті.ТJьно вже років nроходять 

' 
.:'Іюде . ..7Іедве·ледне rJpOKJ)aдaючu сн no ntд тоІJнІо, 

jде боса козачка з oбepen-ti(uм~ дров за споною; 
вона ВІ·ІСоко підняла с.орочку над бі.'Іuмн ногаrt1п, 
а козак, IIto вертавть сл а <>хоти, жартуючи RІ1П~ 

чuть: "Впще ІljдІІЇL\ІП, соромнице" - і нацїляать 
ся в неі· ... Козачка nоrІускав сор<)ЧКУ і кидає дрова. 
Старий ко~ак іа закоченими штанаІttо та poзKJ)U· 
ТИІ\'1П с1·дuми rpyдьtttп, вертаючІ-І ся а риба.'1ьства, 

несе через ІІJІече сан ет ку, ІІонну ще жrJВІІІ. 

сріблястих шамайок і, щоб ближче пройти, .11Узе 
через про.-1JаМаІІИD паркан сусУда та вj ддирав ІІолу 
своГ<) жупана аачіпивши ся до сучка. Tao·t баба .. . 
тягне сухе ПО·дІнn 1 чую~ь ся удари со·в:прu аа 

вyrлortr. ВисRотять козачата, Щ() котять ся клубкоІ\'І 
ва вулпцях ус1одп, де вuйшло рівне міс1~е. Через 
паркани, щоб не обходптп далеко, перелУзають 
бабо. 3 усУх домарів підіймавть ся запашний дим 
киз.яttа. І в кождому дворі чутно бj гот ню та ItJio-

., . . .. .. 
ПІТ - ПОІІередНПКІВ Hl'IBOI ТВШl. 

Баnуня Улитка, жінка хорунжоt,о і разом 
шкільного учптела, так само як і другі, войшла Д() 
сво~х воріт і чекав ва скотину, яку жене ву~'Іицею 
j1 дУвка Марпнна. Вона не встигла ще відхолати 
лУсв:u, як здоровенна буйво .. чпц_q, в супроводї х~1ари 
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ков-tа.рів, мукаючи, про.1а.:\tувть ся крізь ворота; 
• • • 

за 11ею nоваРОRІ 1д_уть сuт1 корони, ПІанаючu го-
• 

сподиfІЮ вeлuкnn.1n очІtма, а хвостом роз~11рво 

б1очи себе по боках. Ставна красуня Марянка 
проходить у ворота, кпдаючи хворо~тпІІу, замокав 

4.. • ,. ... 

. 'ІІску J за сим кпдавть ся рuад1ляти та заt~анвтв . 
на дворІ екотопу. 

-· Роазуіі сл, чорт<)Ва дївqпно 1 - кричить 
мати. -- Он бач, чувяко всї сrоuтала ! 

~Іарянка ан}· трохи не ображавть сп тим 
назвиськом "чортової дівчино", приймав ее навіть 
аа ласку, і весе.1о робить далі своs діло. Лице 
Марвнn аакрuте іlовязавою хус'!'Rою; на нїй ро
жева сорочка і t1e.1Jeнuu бешмсr.. В JHa ховавrь ся 
під повіткою у сл,·д аа вurІасенuю великою скоти
ноІо і тілько чувть csJ відоті.:'ІЬ їУ t~o.:rJo~, що ніжно 
умов~11яе буйволицю: .Не .постu1Іь! Он ба! Та ну 
бо, ну ! .. " Скоро при ходить дУв ка а бабою а аа· 
кутУ в і з б у ш R у*) і обидві несуть два ве,пакі 
ГJJЄKif lti0."'10Ka - ее ІІОДЇіі СЬОГОДНЯШНЬUГО ДНЯ .. 

3 r~линяного бовдура ізбушкп скоро nідійJ}tаєть ся 
, ·~ 

дом коаяка - мuлоsо nерераолявть ся в каимак; 

дівчина poe~ua.7Jroe вurонь, а баба виходить до В()
ріт. Прис31ерк f)бнлв )'Же всю станицю. Все оо-

~ ~ 

ВІтре наповнене aaпaxottt овочІв, скотинІt та за-

паmн«)ГО диму кпзяка. Воротами і ІІо ву.ТJоцях 
перебігають козачко, несучи в руках запалені 
віхтУ. По дворах чутно вітхана та спокійне руми
tанв сnорожненоУ скотиЕІИ - і ті."1ькп жіночі та 
дїточі roлocu переклпІtають св no дворах та 11u 
вулицях. В буднї рідко коли вчувш !)tужеськвй 

... 
пявиu голос. 

Одна з коdачок, стара во-сока дебела жінка 
а протвлежноrо .двору, ujдходить до бабуні У литки .. - .. 
просито вогнrо ; в руцІ у не1 вІхоть. 

~~ J Ізuj"ІІІ1,ою на:-иtва.є1·ь ея у козакін ма.т~енька. холодиа 
коморо,Іна, 1е нпняrнтJ, та зGepiraюrr) мо .. 1очпі прод~ткти. 
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- Що, бабко, упорало cs? - говорить вона. 
- Дївка палить. Багаття треба? --· каже 

бабка Улвтка, 1,орда тим, що Dtoжe орислу
жвтв ся. 

Ободві козачки jдуть до хати ; шаршаві руки, 
незввк .. 11і до дрібних річей, з тремтУнвм здирають 
накривку з дороІ.'ОЦ'інноУ uаче'lки а cYpuuкal\ID, 

які ще булп рідкостю тодУ на КавказУ. Дебела 
козачка сУдав на пристуоочцї, очевидаt) маючи 

намір nобалакати. 
- Що твій, ntати, в ШІ(ОЛі? - uuтав вона. 
- Все дїтей учnть, мато. Писав, що к сьвя-

там буде, -- відrJовідав хорунжuха. 
Роау[\Інuй чоловік; на користь усе. 

--- А від о ua J)ЇЧ на користь. 
- А ntiй ЛуІtаша на кордоu1, а до дonty не 

"" пускають, - І,оворвть ирuпшла, хоч ІІевно хо-

рунжоха давно вже тев анав. lй треба nоІ'оворптu 
про свого Лукашу, якого вона недавно ті .. 11ЬКІ-І 
зібрала в козаки і хоче ·оженити з Марявою, хо
рунжишuноІо дочкоІо. 

- На корд(>ІІі' й стоІть? 
- Стоїть, 1\Iaru. Від сьвят не бував. Отсе не-

давнечІ\О Тому mrtвнol\t сорочок послала. Каже 
- нУчого, начальство хвалить. У них, каже, знов 
Абрекін*) шукають. А Лукашка, І,оворн·rь, весе
л О Й... ІІУ'JОГО •.• 

- Ну, і слава Богу, - каже хорувжнха. 
Урван, одно слово •.• 
ЛуІсашку ПІJозвалп урван(Jl\1 за бравуру, 

аа те, що кuзаченя витяt' з води - у І> в а в. І хо
рунжпха зеадал_а 11ро те yntиcuo, щоб і на свою 
чергу скааатu яку ІІроf\rtJність ЛуRашковій матері. 

- Та дякую Богу, мати - сон хороший. 
Молодець, усУ хвалють говорить Лукашкова ntaтu. 

*) Абре&~мп пазиnали eJI немирні Чеченцї, що задля ~ло
дїйства та Г})аGіжнї нсрепраВЛЯJІи сл на російський беріr ТереІ<а. 
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-- Тільки б отсе оженоти йоrо, то і вмерла б 
спокійно. 

- Що ж, хіба дівчат l'Іa .. 1Jo 110 станвц~? --. . 
вІдповІдав хотра хорунжиха, craJ1auнo затягаючи 

корявими (Jукамu накривку на пачечку а сїр

нuками. 

- Багато, n1атп, багато, - додав Лукаш
кова мати і tJохитув головою. - А от твоя-то 
дївка, Марянка, твоя от дівка, так по всьому 
полку uоІnукать. 

Хорунжиха добре lJUS6 намір Лукашкової 
матеJ)і, але х.uч і вважав Лукашку за доброго ко-... 
аака, все ж УІІnкав т11 роЗJ)іови, насамперед тому, 

що вона - х()рунжиха і боrата, а Лукашка -
сон upocтoro козака, сврота, а пu друге й тому, -... , -

що не хочеть ся ІИ скоро розставатu ся а доч-

кою4 Головна ж річ, авичай тoL,u ВІІJ1Іаt,ав. 
-~ Що ж, і Марянка підросте, те ж дівка 

бу де, - говорuть вона с.кроttІНО та серіозно. 
- llришлю сватів, opumJІIO. Даіі садu yбe

pett1o, твоїй· мвлостІІ клаu.втu ся DJJПйдertto, - го
ворила Лукашкова ~1атп. - До ІлУ Васплевича 

,. 
кланято с11 ІІриuдемо. 

- Що lля ! - гордо говорить хорунжuха, 
- зо J}ІHuro говорити треба. На все своя пора. 

Лукашкова J}Jатв IJO cтporonty облпччу хо
рунжпхв бачоть, щu далі І'Оворuти було б не-

•• • • .. • L-

аручно, запалює сtрнnком вtхоть 1, ІІІДІимаючись, 

говорить: 

- Не аабудь, J)1aтu •.. паr.1ятай 31оУ слова. lliдy, 
ТО[Іотп треба, - додав вона. 

ІІерех.од14)ЧD ву.11uцю та розJ)1ахуючи в ви· 
тнr,нутій руцї запаленпr.t віхтеDІ, вона зустрічав 
Маряну і та к.'Jанявть св їй. 

- "Краля дУока, робітниця дУвка, -- ду&tав 
nона, довлючu ся на красуню. - Куди ій ще 
poc1·u? 3arttiж ІІора, та н хорошу хату. Заl\ІЇЖ за 
Лукашку. . 



-- 26 --

А у бабунї Улити своя оечапь, і вона, як 
... •• І 

спдtла на порозІ, так 1 зостала ся та все прІJ 

Щ()СЬ тяжко думав аж доти, докu дУвчина не
приклuкну }Ja її. 

VI. 

[(оаак живе в пох.одах та кордонах чи пос

тах, як їх там називають. І от- той сам Лу
кашка у рв а н, про якого бу.?Jа річ а1jж бабамп 
в станиц1, 11еред вечероІ\І стояв на вишцї Нижuьо
ІІротоцьк()ГО IIocry. НвжІІьu-ІІротоцькІІЙ пост на 
самоrtІу березі Терека. О біrtершп ся на 110ру че 
ВИWІСП, КОЗаК, ІІрПLЦJЛІОЮЧПСЬ, ПОГЛЯДаВ ТО В да· 

лечінь за Тереком, то в нпз ІІа товариство коза~ 
• • 

КІВ та ар1дка говорuв до них. 

Сонце В)Хе наблuясалu ся до снігових ХІ>ебті в, 
що білі.УJn ген над кучерявпrtІu XI'Itapaotu. А х~1аро, 
хвн.УJtоючuсь у нпз, все бі .. 11ьше та біль1uе набіра.1u 
ся темних тУней. В повітІ>і рuа}Іивала ся вечірня 
прозорість. 3 дпкоІ'О ліса тягло вохкістю, але 
біля посту було ще душно. Голоси козаків роз
носоли ся агучнійше і стt1ЯЛU в повітрі. TelttІІuй, 
швидкий Терек виразнїйtuе вuдїляв ея 2 нeuopym · 
них береt,ів усУвю своею рухливою масою~ Він 
п,очав падати, і де- не де мокрий ІІісок бурів бе
регами та n-tі.пивами. ІІросто проти кордоuа, на тint 
боці, все бу.'Іо uусто ~ тілько низенькі, беакінечві 
комиші тягли св ген аж до cal\'tиx гір. 'Гроmки 
в бік розкодали ся ва нваеuько31у березУ глиняні 
1атп, пласкі дахu та норовко-видні бовдури че
ченськоt,о аула. ІІронвк~"ІJnві очи козака, що стояв 
на виmц'У, стежилп в вечірньому дпв-1і мирвого 
аула аа Фityp~DIU адалека видних Чеченок у евнУх 
та червоuпх убраннях. 

Не доВ.'JЮчuсь ва те, що козаки Rожну хвп."'Ію 
чекало оереІJрави та наnаду Абреків із татарського 



-27-

боІtу, а надто в аtаю, KO)JU ліс над Тереком такий 
rустпu, що []ішому тяжко й прnлІзти там, а річку 
як де, то r\tожва і в брід перейти; не дивлячпсь 
на те., що два ДІІЇ тul't1Y Іtааад п р u б і r а в 1) від 
II0.1JKoвor'O коr.tандuра козак іа ц n ду )J ко ю 2), . ... . . . . 
R ЯКІІJ СТ()ЯЛО, ЩО ІІІСЛЯ ДОНОСІВ ВИВІДJВ8Ч1В, пар-. .. ... . . 
тtя в BlCint ЧOJJf)BtKa uan-ttpявrь ся пepetJ равптп ся 

через Терен~ і тому накаауеть ся бутn обереж · 
uu&Іu - на кордонУ 11е були занадто обережними. 
К{)ЗаКП, ЯК дuаІа, без ОСУдл·аuих КОНеЙ, бе3 руШ· 
нuць брали ся хто до })Ибальства, хто до uіяцтва, 
хто до полюваІrня. Тілько кінь ва})Тового, о сідла .. 
uий та стреноженніі ходпв терааАІІІ біля лУса, 
і тj,;rJьK<J варт(JВПЙ козак бун у черкесцУ, ІІрП руm
ницї та 11pu шаблУ. Урядник, в П(~ОКІ-ІЙ, худорля-

~ . ~ 

ВИІІ К038К, ІЗ над~ВUЧаІІНО ДОВГОІО CIJUHOIO Та n1a-

JJCHЬKИ!t1П Н·оr·амп й рукаrtІн, н cat\10it1Y розетУону
тому бешметі, СІІдїв на I"ІpncfJi , та з ввра3оn1 . ~ ~ 

начальнІJЦ6КИХ }JІн~ou~tR та снуки, закривши очи, 

ІІСJ>евалював rо~1ову з рук11 на IJYKY. Другий ко
аак у .711.тах, із широІ{nю, с~·-1унатою, чорною бuрu-
дою, в самій соt>очцї~ ·оідперезаній ЧОJ}ІІИD-1 ре
D1інцев-І, ле:асав біля caatuY води і лїниво дввuв сл 
на одІІоманУтІІпй, бурхлввІІЙ 1"ерек. Иньші, також . . . 
вомученІ духотоІо, напІв~роздягневІ, хто полоекав 

білизну в ТерецУ, хто вяаав уздечку, хто лежав 
на зео1лї, ІtІуr,пкаючп пісню на ГО}JЯчому піску 
берега. Один із козакjв, з худоІ\І та чорно-за.го
ріJJuм лицем, вuдnnto 1\tертво пяний, лежав на 
Вднак біля ст]uки однієї з хат, що годов з дві ва
зад була в холодку, а тепер проето на неї па-. ~ . ... 
'lаЛО ПЗJJR1 ROC1 ripOD11H1 СОНЦЯ. 

Лукашка, що стояв на вишцІ, був високий, 
КJ)асппn парубок, років двацятu, дуже схожий 

t) ПрІtбіt,ав - ее на козачому наріччу означас приїз
див верхи. 

2) І~идулкою назнваєть ся цирІ'Lулнр, що розсилавть ся 

по постах . 
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ва матУр.. Обличчв і весь ск.11ад йоrо, не дuвлю-
... . . 

ЧІJСЬ на незру чн1сть молuдостu, uокааувалu 1 ФІ-
зичну і моральну силу. lie дuнлючпсь на те, що 
він тjльІ\И недавно б у в а і б р а н в й в козаки, 
по· шврокu31у вuра8у йо1,о обличча та спокійній 

~ ~ 

ПеВНОСТО ПО3И tJИДКО оу Ло, ЩО ВІВ. ВСТИ[' уже npuд-

бати ту нойовничу та тр·оІа 3['Їрдну rtоставу, яку 
• І О 

n1ають ко(Іаки 1 взагалІ люде, що завжде носять 

зброю; вuдко бу.?Jо, що він козак і анав собі цїну 
не ножqу сnравжньої. Шиt>ока черкеска бу ла ІІор
вана .в де-яких місцях, ша[JКа -була aa}'JU·D'І.'Ieнa 

4~ • 

назад, uo чеченськов·Іу, ногав.пц1 ІJОІІу·щенІ нuжче 

ЕО.'Jін. Оде.жа ЙО['О була не бurата, але л·ежа· 
n.a. на u.ьoaty тuАІ осібном козацькивІ 1'1.auїport1, 
який скидавть cs на наслУду ван в чеченських 

джвtітів. СLІравжІІУіі джиtіт мав все на собі ва
шuр,оІ:е, обірване, нехай не ; тілько абро11 одна 
роскішu.а. Але uдвruута, uідпеJ>езена та npnnaco
uaнa сн обіt>вана одежа і зброя том відоМІІD1 обt>а-. ... 
aon.J, що даеrь ся не кожноа1у 1 якоu одразу ки ... 
давть ся в очu коааК()НU або гірняконu, 

ЛукаІІJКа ntaв LТОЙ вигляд джпtіта. 3ало-
~ . 

жпвшu рук11 аа шаолю та прищул(ою·чu очи} вІн 

усе дивuв ся на далекu.й .аул. 3'о.крема росо його 
облпчча не були красні, але поглянувши одразу 
на ЙОІ'о статну будову, чорнобриве, розумне _,ице, 

всякий rt1Di:tiOBuлi скааав бп : "мо.'lодець, ІІарубок! а 

- А баб, баб вuспrІ&~"Іо в аулУ! - сказав 
в~н. різ~uм L'Одосщн, лУнuво Р.~зкриваюч:n б1искучі, 
бІЛІ зуои та не зверта(очп н1 до к.оІ'О а'осtбна. 

Нааарка, що лежав у иuзу, зараз же ІІОХОІ1-. . 
ЛОВО ПІДНЯВ ГОЛОВУ 1 CltaaaB : 

- Ilo воду, rttабуть, ідуть. 

- З рушниці б ударити, - додав Jlукашка, 
усьr.1іха1очи ся. - Ото перел.яиал.u са б ! 

- Не дuнесе. 
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- Ot,o! Моя й перенесе f От нехай сьвято 
Іх буде, nіду до Гирей - хана ·у гостУ буау 1) 
пити, -- сказав Лукашка, сердито відмахуючи ся . " 
ВІД JJIO~BX КОМарІВ. 

Шорах у лУсУ звернув на себе увагу коза
ків. Рябuй лягавий DІішанець, шукаючи С.,УІіду та 
сильно вuo-taxyioчu обліалим хвостом, підбіІ'ав до 
кордону. Лукашка [Jізнав собаку сусїда-мис .. "'Іовоt'о, 
дядька 6рuшкв, а за собакою розrлядУв у хащі 
Фіtуру іі його самого. 

Дядя 6рошка, ее був адоровеоний на зріст 
козак, іа спвою як г.олуб ширОІ\ОЮ бор,одІJю і а та· 
RDrtiП ІІІВрОКОМИ [JЛe'ID1\1a та груд10, ЩО В ЛЇс'і, де 
вї а чим бу Лf) J.iot~o порівняти, нін здавав св на
віть невuсоким - raкиrttn nр,оnорціональнпL'JП були 
вс) дужі його Ч}Іенu. На нь•)му був обірваний 
ІІідкасанuй жупан, на ногах обвваані 110 онучах 
6uчiвRartin оленячі пор ш н ї 2), а на голові по· 
дерта біла tnariкa. За сtІnною вів ніс через одно 
плече к (}б u л к у 1) і 1\JЇШ,>К i::s курочкою та коб
чuкоl'І дл я проl\'JанюваuІІ}І ястJ>уба; через друге 
плече ніс на реDІенї убиту дику кітку; на 
сппнї і аа ІІОЯСО1\І поаатu:кані бу лu торбиночка 
а ку.11яmи, IIOp<JX(.)M та хлї6оа1, кінськиіі хвіст вjд
mахуватп сп від комарів, адоровuй кинжал іа rJро
дранuмп піхвами ~ побриаканпmи старою кровю 
і двооко убитих Фазанів. Іlоглянувmи ва кордон, . 
ВІН зуПППІІВ СЯ. 

-- Гей, ЛвDt ! - крикнув вів на собаку тa
RD]}I валивчастим бacoltr, що далеко в лїсУ ві.дклпк-

• 
нула ся луна, - 1 перекuнувшu череа ІІ.11ече з.до-

ровенну пісrонну рушницю, що назпвавть ся у .ко· 
вакін Ф л ї н то ю, підняв шапку. 

1) В~rза -- ее rатарсь:ке ПІІВО з шпона. 
2 ) Обув із пеnпроб.11епої Іnrtypи; її одягають тілько })03-

мочпншІt. 
8 ) Прилад, акоrо ужиnаІоть, пtоби підкрадати r..я під 

фаза пів. 
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- Xo(>ume днювали, ... добрі люде ! Гей! . . 
звернув ся вІн до к•)зак1в товІ же дужим та ве · 
селом l'onucont, не силуючи ся, але так голосно, 

11еначе б Rричав rtому-небудь на дру1,ий бік ріqко. 
Здрастуй, дядя, здрастуй ! ---- весело обіа-

~ ~ І І • 

BaJJD СЯ 3 рІЖННХ OUKlB МОЛОДІ І'UЛОСП K03&ltl8. 

Що бачuлu, говори? - прuкрuч~в дадькu 
6роШІ(а, обтираtочu рукавоІtІ черкески піт із чер .. 
ноноr'о, ruupoкoro u6лuчча, 

-- А чуsш, дядя, який нетруб оrтут 11а яворі 
жuве ! Як вечір, т,ак j ввть ся, - ска;іаВ Назар ка, 

І • 

пІдморt'уючв та ІІuдригуючu плечем 1 ног<»ю. 
- Ей щu? - недuиірлпно сказав дїд. 
- От 11раво, дядьку. 1,и п u с и д ь 1 ) 

ствердив Назар ка, усь~Іі xaюtJD ся. 
Козакu зареготало ся. 
HaaaJ>Ka анУякісjнькоrо яструба ue бачив, 

.. ·~ ane у nto~'loдux кuзак1в на корд(>НІ давнu уже 
",. 

ста~ТJО звичаєм д}Jатуватв та ооманювати дядька 

6(JОШКУ ItOЖUOl'O разу, JlK ТЇЛЬКU нін навідунав 
СЯ ДО UUI. 

- Е, дурень. Тіпько бр:ехати, . - обізвав ся 
Лукашка а вишки. 

Вазарка зараз же замовк. 
-- 1"реба u о св дУ тв. Посвжу, 

дУд на оревелику радість усіх козаків. 
ней не бачuли? 

сказав 

А свu-

- До свиней ,додuвляти ся, ·--- обізвав ся 
урвднutt, дуже радий нагодї трохи розірватись; 
вів переІ'нув св і чухав обома рука"tи свою довгу 
спину. --- Тут Абреків, а не cвuнetJ Л(авптп ТJ1еба. 
А ти нїчоrо не чув, дядя, га? - Д()Дав він, без 
.првчuuп ІJрuщулюючись та одкрвваючu білі аубu. 

- Абреків? - upoJ)JOвиa дїд. - НУ, не чув. 
А чп:х.ирь 2) есть? Дай ва поти cs, добрий 'іоловіче. 

1
) Поспдїти - ее озпачас чекати яа зьвіра. 

2) Молоде ВІІно. 
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Утомив ся я, бirate. А я тобі, 11ідuждu тілько, 
сьвіжuнn принесу. От б.jгме rJp·uuecy. ІІідІrссв, -. 
додав в1н. 

- А ТІІ що ж, 11 о с и ду т D Х()ЧСШ, чu як? 
- сказав )~ряднuк, наче ue ІJyюqn, що гов о-

... 
рuв тоІf. 

-- 'І' а хотУ по сн нічку 11 о с в д ї т u, - від· 
ІJоuів дядько брошка ·- n1оже к. ІІраанпку, Бог 
дасть, і а а ]}1 О р Д у 10 ІЦО. Т()Дt Й Tu6i дar.t, бirl'te. 

- Д.ндя! Ау дядя! - різко крикн,ун з верха 
Лука, зве1)rаючп на себе уваr·у, і всї коаакu u~rля
uy.'lu ся ua ньоІ'О. - Ти до · веt>хньої uрuтічкп 
сходи, таа1 д<·)-обри u табу u ходить. Я не бре1пу, 
правда! Ото колись наrп козак одно1,0 стрілив~ 
Іlравду кажу, - дuдав він, ІІUІІравляючи ~а CtJU

нuю рушницю, і такиrtІ голосоl\J, щu видко було, 
.. 

що вІн не жар1,уе, 

-- Е Лукашка ~Ір·ван тут! сказав дід, 
uopлauyвmo в гору. --- А в в кому міс цУ? 

-- А ти й ue бачив? 1\Іаненькuй, - сказав 
Лукашка, - Білл самоУ канавu, дядя, - додав 
він cepioauu, n1ахнувши головою. -- ІнJЛП r.tu ото 
якось по Rанаві, а він JJK затріщить І А у ме11е 
рушниця в хатї була. Іляска як л о D в е 1)... Та 
я тобі ІJокажу, дядя~ в якому n1ісцУ ...• тут неда
лечко. Ось підо жди... Я, брат, у сУ його стежечки 
анаю ... Дядя Мосвв! - додав він рjшуче і ])1аіІже 
повелїваю'ІО до урвднurrа. - Ilopa амінвтось! -. ' 1, не чекаючи tІриказу, П4!)Чао з1ходити а вошко, 

підобравши руШІІИЦЮ. 
- Зіходь! - уже aruдoltІ скааав ураднпк, 

DОІ'JІЯнувmв кругов-І себе. - Твоя черІ~а чи 1цо, 
Гурка? Іди ... Спритний став Лукашка, то твій, -
додав урядник, зверта1очо ся до дУда. - Все, як 
тв, бродuть1 і ДОІ\Іа не посuдвть. Ото колись убив 
одного. 

вистрілити на :козацькому жарrопї. 
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VII. 

Сонце вже вовсУ~J зайшло, і нічні тУнУ швидко 
наднесли ся від лїса. ((озакв покінчu~"Іп свої 
справи біля кордона і абирало ся до вечері в ха
ту. Тільки дУд, усе чекаючи на яструба та nоемв
куючи ІІривяаанt.)ГО за воt"'У кібчика, заставав ся 
під явuІ>ОnІ. Яструб спдїи па дереві, але не 
спускав сл на курочку. 

Лукашка в cartiiii t~ущавuнї терня, на Фаза-
.. ,, ... .... . 

новtи стежцt пoвarol\'t ~11ад11ав петлІ 1 тлІ, одну 

nicнto ва· другою. Не дивлючись на високІfіі 
аріст та великі руки, видно було, що всяка 
робота і знач11а і дрібна, КПІІіла в Лукашконях 
руках. 

- Гей, Лука! -- почув сн недl\}Іечко з гу
щавино тонкий голос Назарки. - Козаки вече-

• 
рЯТІ-1 ІJІШЛU. 

Назарка з живпв·І Фа3аном nід nахою,. про-. ... 
дпра1очи сл кр1аь терни, во.,"'! І а на стеяску. 

-- О! - сказав Лукашка, вамовкаючп. -
Де ти nівня взяв? ~Іабуть мій r1ружок 1). 

Нааарка був однuх років із Лукашкою і теж . ~ 

тІлько весною попав у строп. 

Се був негарнJJЙ парубок, худенькой, DJDp

maвпй, а ппскливиа·І гoлocortt, що так і дзвенів 
в ухах. Вони було сусіди і товариші з Лукою. 

Лукашка спдУв по та,rарськп 11а Т}J&ві і лад· 
-

нав петлІ. 

- Не знаю чий; мабуть твій. 
- За ЯD1ою, біля явора? Мій і есть; учора 

поставив. 

Лукашка встав і nодивив ся на зловлену 
птицю. llогладпвшп руко1о те~·rносвзу голову, яку 

' . 
nІвень залякано витягував, закочуючи очи, ВІН 

уаяв його в руки. 

1) СІІ.JТhЦЯ, що сrав.lІЯть їх на фазаІlів. 
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--· Сьогодня ІJілав зробимо. Підп ааріж та 
обскубай. 

А що, caD1i з'їмо чи віддати урядивково? 
Буде а ньоІ'(>. 
Бою СІ] Ух різати, - сказав Нааарка. 
Давай сюдu. 

Лукашка витяе ntа.денькпй ніж зnід кпнжапа 
і шводко якось CD'tuкuyв ним. Півень стрепенув 
ся, але не встІtr розnравити крил, як у.же аа-. . .. 
крtвавлена голова затр1вала ся 1 загнула ся. 

- От як роби! - сказав Лукашка, кида .. 
ючп rJівнв. --~ Сrttачний nілав буде. 

Вазарка адріr·нув с.а, ДІ-Івлючuсь на пінна. 
- А чувш Лука ! Знt)В нас у ее к р ет П(-

• • .. ,_,. 81 • 

шле чорт, - додав ВІІІ, ІJІД1ИD1аючи Фазана 1 ПІд 
чортом J)uауміrочп урядника~ - ТоDtуmкпна за 
чuхuрем 110слав; iioro tJepra була. Котру вже віч 
ходввІ о! 1'i.1J ьки на нас і вuУзджає. 

ЛукашRа, посвпстуючu, nішов по кордону. 
- Ві(JЬІ.\1И бичінку ! ~~ крпкнув він. 
Назарка пос,;r1ух.ан ся. 
- Л uun1y сьоrодв9 скажу, бігме скажу, 

говорив I-IaaaJJKa далУ ... _ Ска)кемо : не підем, вu
myчuлu ся тай год1. Скажu, СІІравдї, він тебе по
слухав. А то на що-ж воІІо схt)же. 

-· На11шов про що балакати 1 - сказав Лу
кашка, впдпn1о дув.1а~оч1І ІІJJО щось uньше. - То як 
бо зі станиці ва ніч вt-tгапяв ну, то uньша piq: 
тaDt хоч ІІо.rу."Іявш .. А тут Щ(1? Що на кордоні, то 
в секретУ; однаковісУнь ко. Ех тu ! ... 

А до станоці підеш? 
- На сьвято піду. 
- l{a;-Jaв Гурка, що твоя Дунайка з ТовІуm-

кпиоnІ Іlуляв, - нараз чоntусь сказав Нааарка. 
-- А 'J(Jpт з нею, -- відповів Лукашка, 

оскапюючІІ CBfJЇ зуби, але не сьміючись~ - Хіба 
л другої не знайду? 

· ~ Г)' JJI'a розказував ; прийшов, каже, а Д(J 

А. To=xcrofi. І\озл ки. • н 
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неУ, а чоловіка ІІеаІа. ТоDtушкип сидить, пиріг 
Усть. Ві11 посидїв, иuсnдУв тай ІІішов. А під ві
кном чув, вона говоJ>uть : "ІІішов чорт... Що ж 
тн, ріднесенький, пиріжка не їсв ? А СDатп, каже, 
до дому не одо ... • А він З[Jід вікна: 0Славно ", каже. 

- Брешеш! 
- ІіІ Богу н равда. 
Лукашка uовtовчав трохи. 
-· А дpyt'oro знайшла, то іі чорт іУ бери. 

ДУвчат DІало хіба? Вона й так 31інї обридла. 
-· Он бач, чорт ти який ! -- скааав Назар

ка. -- А ти б до Марянки хорунжишиної ІІід.'Іа
буанuв ся. Що-ж вона нУ а кпttt пе гуляв? 

Лукашка нах~ttурпв ся ... 
- А що хіба як ~Іарявка? Все одно ... . 

скааав вtн. 

- Есе, все одно. А сунь ся лишень! 
- '_['а що ти думаєш? Хіба tt1a.1Ju іх по 

станиці? 
І Лукашка знову засвистав і nішов по кор· 

дону, оббиваючи листки з гплля. Ідучи корчав1и, 
І І 

вІн нагло аупвнпв ся, uом1тuвuJи Рладеньке де· 
... оІ .. І 

ревце, ввпмив аu1д кпижала ножuк 1 вирІзав. 
- Ото шоrtІІІОЛ буде, - сказав він до себе, . . 

rІОСВПС·ТУЮСJИ прутоtІ. у llUBl.Tpl. 

Коаакп сu.дїли аа вечерею в вtазаних сїввх 
кордону, на аеtt1ляній долівцУ, навколо нnаенького 

\• . 
татарського столика, кuлп зaum.'la pJCJ про черrу 
до секрету. 

- Кому-ж воно іти сьогодня? - крикнув . . .. 
uдвн 1а коаак1в, авертаючп cs до у-рядника кр1аь . . . 
utд'ІиненІ дверІ хати. 

- Та кому-ж ? - обізвав ся урядник. ~ 
Дяда Бурлак ходив. ТоаІушкин ходив, - ска~ 
аав він, правда, не аовсїм певним голосом. -· . 
Хіба вп йдїть чn що? Ти та Нааар, - авервув 
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ся він до Луко, - та ще 6рtушов піде ; мабуть 
ІІроспав ся. 

- Кuлв тu не проспвш ся нУяк, то вже про 
нього, - скааан Вазарка пiвroлocOltJ. 

Коааки аасьn1івлu ся. 
6рrушов був той сам козак, що пяuвй СІІав біля 

хатu. Він Щt)· оно пр<1тираючu очп ввалцв ся в сїнu. 
Лукашка встав і ІІоuрав.'1яв рушницю. 
- Та Іnвuдче йдїть. Іlовечеряuте та йдУть, 

сканав урядник. І не чекаючи 3І'одu, зачинвR 
~ .. 

дверІ, певно мало надtючи ся на те, що К()заки 

йоr~о ІІОС~1ухають. - I\uлu б не ІІрвказувалu, я б 
і не пuсuлав, а то, дивись, і сотник набіжить. 
І то вже, кажуть, вісіn1 чuловіка~Абреків nереї
.халп на сей бік. 

- Що·ж, іти треба, - говорив 6рtушов. -
ІІuрядок, часи такі. Н кажу, іти треба. 

Л}?Каmка TUI't1 часо~t1, держучи oбor\·Ja рукао'Іп 
,.._ 

перед роТ()М адuровенвии ШltІ&ток Фазана та по-

І,лsдаючи то на урядника, то ва Нааарку, ада
вало ся, був цїлкоl}І ріннuдуwний і сьnІjвв сп вад 

... 
ними ооома. 

Ще не встигли коааки ввбратu ся до секрету~ 
як у темні сУнu увійшов дядя 6рошка, надаремне 
проспдУвшп nід явором аж до ночі. 

-- Ну хлоІІЦУ, - загув у низьких с1нвх його 
бас, uокрпваючп вс~ голоси. -- От і я а вами 
піду. Ви на ЧеченцІв, а я на свиней с идУт ь му. 

VIII. 

Вже було аовсУм темно, коли дядя 6рошка 
та три козаки з кордона, в бурка:х, а руmнв
цлмв за плечвrtІа, пройшли адовж Терека до 
місця, прпаначеного на се,крет. Нааарка не Х<)ТЇВ 
іти, але Лука крикнув ва нього і вони зібрали 
са жваво. 
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Пройшовши І'Іовчки де-кілька кроків, Rоааки 
• ~· • - - І 

31ІІШ.ЛП 8 канаво І ЛЄ;!ВС ІІрИD11Т'НОЮ Серед КОМВШУ 

стежкою підійшл.п до Терека. Біля берега ле
жала товста, чor>ua деревона; Уї впкону ла вода, 
і комиш округ неї був сьвіжо upit!tymeнuй. 

- Тут чи що СІІдЇтп ? - СІІптав Назарка. 
- А чо1,о ... ж? -.. сказав Лукашка, --- сУдаП 

і тут. Я скореlІЬКО верну ся, тіль ко дпд.ь ко ви мі
сце nокажу. 

- Cal\1e (1ттут добJ>е nticцe :. вас не видко, 
а вам вuдк.о, -- екааав 6рtушов. - Оттут і си~ 

- L,. - • 

дІти : саме наопе,-.ше. n1tcцe. 
Нааврка я 6ptyІuootJI\'І, розіславши бурки, роз· 

пяглв ся аа беt)веноm, а Лукашка nішов да.ТJЇ 
8 6polllf\OIO. 

- Оттут неда.ч.ечко, дядю, - І1 ОВUJІПВ Лу
кашк.а, нечутн(J СТ)'Паю~Jп вuе1)едї cтat)oro. - Я 
покажу, де ІJt>oiluiлu, Я, брате, один тее місце анаю. 

- ІІсJкажи ... 1\'Іолодець то, Урван, - також . . ... 
DOШOIITODI ВІДПОВІДаВ старІtП. 

ІlрuііІuовши де кjльІ~а кроків, Луr~ащка ву-. 
пuнпв ся, uахнлпв ся Іtад калюжutо 1 свпснув. -
Он бач д.е nuтn НJJойшли? Бачиш? - ледве чутно 
ска3ав ві11, rІ••казуючІІ на сьпіжпй слід. 

-- Спасо тебе XtJncтoc, - відrJ(>Rів старой, 
_..... карt .. а аа. канано1о в котлубанї 1) бу де, - до
дав віn. - Я uоспжу, а тп йди. 

Лукашка підкuuув ВІІЩе буJ)КУ j саі\І 11ішов 
бер·еІ.,ОМ назад, UJВИДКО ІІОГJІЯД8К)ЧU ТО на .'ІУно, на 
стіну К()І\ІІІШів, то на Терек, 1цо rnyntiв nоблизу 
ІJід 6eperoa1, 

~ 11А n1абуть теж підrлядав або ІІовве де· 
небудь"~ - [Jодуман він про Чеченця. 

Нараз СІІ.'Іьне шерехтУне та ІІ/ІЮСІСіт по водї 
провJусп .. "Іи йurt) адріt~ну·тп ся та ехоnоти ва pymuп-

1) "Rотлубане1о" називаєть сЯ яма, пноцї просто цаJІЮжа, 
в якіfі маіке!ь r.я набап, натнраіочп собі свій "калrан", товсту 
хрящову ШKl})f. 
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цю ... З[]ід берега, відсапуючв ся, вискочов кабан, 
і його чорна Фіtура, вjддї.1Juвшu сп на моть від 
блискучuї поверхнУ водо , зникла серед f\(J-. 
lt1DШ1B. 

Лука вихооо в ІDВІІдко ру sпвицtо, ІІрвмjрпв 
сл, але не встиr вистрілити, як кабан уже щеа 
у хащі. lІлюнувшu · а дuсадв, Лука пішон J(&llY. 

Підходючи до того ntісцн, де був секрет, вів знову 
ауІІивuв св і алеrка свпснув. Свосток відозвав са, 
і Лука підійmuв до товаришів. 

На3арка, зігнувши св, уже спав. 6ptJШOB сn
дів, ІІідuбравmu uід себе ноги, і трuшнп посу
нув ся, щоб о датп вtісце .7l)r кашцї. 

- А як спдітп весело. Or Dticцe хороше, -
скааав він. - А що, 11рuвів? 

- [Іокааан, - відU()Нів Лукашка, розстила
ючи бурку. - А аараа якоt'О здоровенного ка
бана біля самоУ води зіІ .. нав. Мабуть той са&Іпй. 
Ти l)tабуть чув, як затріскnт1ло. 

- Чув, як звір затріскотїв. Я аараа пізнав, 
що то звЇІ>· Оrтак і подумав: Лукашка звіра під
няв, -- скаа,ав 6ptymoв, ваІ·ортаючп ся в бурку. 
- А те11ер засну, - додав він, - а як nівнІ 
проспівають, то тв nteue абудв, бо треба 110 по
рядку. Л васну, nocnuмo, а там ТІt заснеш, n по
сижу; от так воно іі бу де. 

- Та я й cuaтu, снаспб і, не хочу, - від-
ІІовів Лукашка. ~ 

ВіІJ була темна, ТЄ[ІЛа та беавітряна. Тілько 
а uдноУ сторови небоаноду б.?Juntaлв зірки ; дру· 
гу-ж і більшу частицу неба, від 1~ір1 закрила 
одна величезна xn1apa. І сп чuрна Х1'1ара, аjллав· 
шв св а гopamu, без віfру, понагом сунула ся все 

w ~- •• • • .о.6 

да_.~11 U даЛJ, pl3KO ВlДКОНtрастовуючu СЯ СВUІМИ 

поrну1'иmп кралмu від І"добокоL,о, зоряного неба. 
Тілько в nередУ козаковu було видно Терек 

і далечінь, а з ваду і а боків його отоqував мур 
а комошу. І\:омвші поодУ, неІtІОВ 6еа уснкоІ прn .. 

.. 
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чини, починало нараз. колохати ся та mеJlестУти; 

а ниау їх рухливі колоски а.давалп св nустими 
вітями дерев на .ясноr.1у крайку неба. Бі)JЯ са,
мих. ніг а переду бун беJJег, під якиn·І шytttiв ІІО
тік. Далі блискуча rttaca теr.1ної во.дп одноАtа
н1тно рвбіла бiJJJI n1і.1JПІІІ1 та бе})Єrа. А ще далї 
· ·. і нодя, і беріг, і xrtІapa - все s.ЛІtвало ся 
в ІІСU()ОГЛядну мраку. На uоверхнУ ви дІІ тя PJJD ся 
чорні тїu~·, які лиmе rІривuчtІе око ко.зака мuгло 
орнанати за корчі,, щu nлnвJJD з, верха. Тільки 
аріnка вірниця~ відбиваючи ся в водї, ~ttoв у ЧОJ) .. 
НОDІУ зеJ)Кал~, віданачала риси nротnлежноРо по· 
ЛОГОІ'О берега. 

НічІІі агукп, ш_урхіт ко~1uшів, хропінв к.оза · . ~ 

кІв, дзnрчане КОL\tарІв та рух водu перерввало . .. 
СЯ арІДRа ТО дa.lJCKUM СТрІЛОМ, ТО ПJJCCKt)TOnt не-

ЛИ КОУ рuбп, Т() бу .. 'Іьканвм відваленоr<) берега або 
тріщанЄl\'І звіра в дикоn-tу, зарослому .1Jуз1. Раз 
сова прt)Л.етУла в нпз 'І,ереком, ріВІІо через два 
aвtaXIJ зад1наючu крилоr\'І об кролоjf Над само1о . ... . . .. 
РUЛОВОЮ ftOЗaKJB ВОНа звернула ДО ЛІСа І І"ІІДЛІ-

ТаЮЧП Д() дерева, вже не Щ() другвй раз, а з кож· 

нввt змахо3t чіrJала крило об крпл(J; а r1отім іще 
дов1~о вознла сн, с~даючи на старім яворі. І кож
ІІПЙ такuй ІfеСrІодУванuй агук дужче напружував 
слух коаака~ очи його прІ-tщулювалu ся і він не
спішно обІ\1ацу нан рушницю. 

Вже пpoйmJta біJІьша частина ночи. Чорна 
• І 

хмара, (]ростягнувшп св на аах1д, вІдRрІ-tла аза 

своїх розірваних країв чисте, зоряне небt), і пе
ревернений аолотпстий рі.Р ntjе-яця аасьвітпв ся 
червоно над горами. Ста .. 'JО Іtройматв звм.ном. 
Вазарка ІІрокuнувшпсь, ообалакав і анову заснув .. 
Лукашцї cтar'lo скучно ; він устав, виііняв зпід 

• 
квнжала ножик 1 почав стругатп r1атич:ок на 

шомnол. Дy!ttano ся йonty про те, якто во но тarti 
у І,орах живуть ЧеченцУ, як ~х юнаки ходять на 
сей бік, ае боючв ся козаків. Він вu_сував ся, 
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ДІtВJJЮЧП СЯ 8ДОВЖ річкu, 8-"ІЄ ВЇ'ІОГО не б),JІО 
видко. 

А потівt, З(>ідка поІ'Лядаючu на річку та 
далекій берег, uto слабо відріжняв ся від води 
при слабі~t сьвітлї ntісяця, він уже перестан 
JtYittaтп []J}O Чеченцїв і тілько ждав того часу, 
коли треба вже було будитu товаришів та йтп 
в станицю. А в станиц1· йоn"Іу уявля.:rJа ся Дунька, 
ного ду ш е н ь к а (так аналп козакu uолюбов
впць), але він з ако1ось досадою дуDІав про неї 
зараз. 

ОдзІІакu l>auкy : сріблястий туман забілїв 
над водою, а десь недале-чко несао-Іовото васвпс

тали та аабплв I-tpuлaмu n1олuді орл~. Врештї 
nокрпк uершого ІІіаня .:r1едве доніс ся з далекоУ 
стапицУ, за ним другий, 1Іротяl'ливий, і на нього . . 
ВІД03ВаЛП СЯ ИНЬ Шl 1-.ОЛОСП. 

ellopa будити"' ІІОДумав Лу~ашкаJ скінчивши 
ІDODJ[)OJJ. і r1очув, що uовікu його зрu6или ся важ
КИІtІU. Обернувши ся до тов'іришів, він роздивлнв 
ся де чії ного, але нараа йol'ty видало ся, що 
н~бп щось ІІЛеснуло на тів-1 боцї TepeRa; Лука 
ще раз обернув ся на кра У гір, що почивали 
яснІти 11ід uеревеІ)Нtнпм серпо~r, на росу того 

береІ"'а, на Терек і ті корчі, що rJлuвли по ньоrtІУ 
і які тепер дуже добре було видко. ЙoDty вдалu 
ся, що ее вже він сав1 рухавть ся, а Терек і а кор .. 

' .. . 
чами аоставть ся на &ІІСЦJ, але ее травало лип1е 

хвильку. Він анону став nрnглвдати ся. 

Один ве.лпкuй, чорний карч іа суком звернув 
ва себе йо1·о увагу. Якось дивно, не ІІерехuляючв 
cs а боку на бік та.. не повертаючи ся, ІIJIUB сей 
корч само1о серединоІо. 11o&ty навіть вида.?Іо ся, 
що плив вів не аа водо.ю, а переб.овав Терек ва 
відn1іпь... ЛУкашка ввтяr шпю і почав уважно 
СrСЖІіТІJ :-i:L 1111~1 ..• 
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Корч підІІЛов до берега, ауавнив ся і s кось 
дивовижно заворушив ся. Лукаmцї здало ся, що 

І 

11оказала ся рука зпІд корча .•. 
- "Що як я один Абрека убю ... " - поду-
.. 

мав вІн, уаяв ся аа рушницю, не хапаюqи ся, але 

шввдкu розставив росuшкu, ІІО·RJJан на них руш-
.. . 

нпцю, нечутно, орп.дерЖ)'Ючu, падняв курок 1 за-
таївши дух, ІІОtJав нацїлятu ся, все вглядаючп св 

в перед. 

- "Не будитпв-tу", - дYDJ&B иін. Але серце 
• 

так дуже застукало у нього в l'•pyдsx, що ВІН 

навіть nрислухав ся... Корч шубовстІІУВ нараз 
у воду і знову I'JOD.'IUB, аеt>ебuваючи воду, до 
нашоr,о берега. 

- "Не прогавити ·б" - подумав він .•. І ось, 
npu невеному сьвітлї місяця поназала сп татар .. 
ська голова в ПСJ)ЄДЇ кор.ча .... Лука наuів рушницю .. 
ІJросто на голuву ; водало ся1 щu вона аовс1м 

блваьно, на кінцї цївкu. Лука Рлянув 11ереа 
верх ... 

- "Він і всть., Абрек"' подумав ра-. . ... 
д1сно 1 нараз, похопливо ставши на колІна, анаву· 
повів рушн,ицею, наr.JJ.я~їв голову, що ледве ВІІД
нУла ся 11а ківцУ довгої цУвки і, кoзaчnl'tt, з ди· 
товства наб.утпм зввчавl\t сказавши: .Отцю й Сп
ну"~ надавон шишuчк~r від спуску. 

Блuскавпця на 1)1Пть осьвітнла комиші й во
ду. Різкий урuвпстиіі ЗІ"УК стрілу рознїс ся річ
кою і десь далекu uерейІпов у гуркіт... Корч 

.. 
плив уже не впоперек рІ qкu, а в нов, аа те· 

• 
чІвю, крутвчи св та колишучи св,, . 

.-.- Держи, я кажу! - аакрпчав 6ptymoв, 
І 8 ot,.o 

лапаючи рушницю та rІІдІимаючи ся ааа де· 

ре воно. 

- Мовчо, ді.оИО}Jе, -~~ стисвувшu ауби, прu
mепот1в до нього Лукашка. - Абреки. 

КОГ() СТ}) і .71 rf в ? --· IJ пта н па 3 а r к:а. -- Ко("~() 
crpj . .1 и в, ,}'J_;·І{а Шl~" '( 
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Лукашка не відповідав нїчuго. Він ааряжав 
• 

рушницю 1 стежив аа ко,рчевІ, що [JЛu.в далІ й 

далі. Зупинив ся в,ре.штї на мілинУ і аза 
вьоrо показало CJJ що~сь велике, колишучи cs 
на водУ •.• 

Чого стрілив? Чому не кажеш? - пп8t 
тали св козаки. 

Абреки, к.аж.уть тобі, повторив Лука,. 

А ну, го,ді брехати. Мо.же так сама руш
ІІПЦЯ ввіішла? 

- Абрека вбив, от ІЦО стрілив, - IIJJOrtioвив 
~ + 

ВІН схнвльова.нuм голосом 1 скочuв на ноги. -
Чоловік плив... -- скааав він, п~оказуючи rtІjлвІІу. 
Я його убив.~. Подови сп сюди .... 

- Годі брехати, - ще раа скааав 6рtушов, 
оротпраючи очu. 

- Чого брехати? О~сь дино ся! Дввu ся 
сюди, - сказ.ав Лукашка, схопивши його за ІІдечі 
т.а прпгвн,аючп до себе R такою силою, що 6рrу
шов аж охнув. 

fiptyШOB lJOДUBBB СЯ ,8 ТО]}ІУ ІІаІІрЯ~ІЦЇ, ку ДИ 
Пt>каауван Лукашка і, J)О'здовпвmп ся тї.,'lо, на-. 
раз ЗМІНИВ ТОВ. 

- Овв,а ... Я тобі кажу іі другі ,будуть, вірно 
тобі кажу, - сказав в. ін тихо і став. оглядати 
рушницю. -- Се передuнnй IJJJoв... Або вже тут 
або вже недале·чкu на тім боцУ, а тобі вірно кажу. 

Лукашка розnереаа.в ся і с.тав скидато чер
кеску. 

- Ку.дп ти, дурню 1 - крикнув Єрrушов. -
Тілько сунь ся, нї за що z1р~оuад~еш, н вірно тобі 
кажу. Коли убив, так не втече. Да.й нu пuр·оху 
пiдcuna1,'D на нерх. Мавш? На.заре, а жu йди ~ско· 
ренько на кордон та бер~е[ .. ОМ не йди, убють, а 
вірно тобі І,·оворю .. 

- Так л один і r1ішов! Сам іtци, - ceJJ
дnтo СRавав Нааарка. ф 
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Лукашка, знявшu черкеску, підііішов до 
_,6 oepera. 

- Не л·їзь, кажу тобі ! - сказав 6ptymoв, 
підсипаючи порох. - Он, бач, і не рухаsть ся, 
нже-ж я бачу. До ранку uедалек·о, нехай _лишень 
з КОJJдону прибіжать. Іди, Назаре, овва бояrу3 .• 
Не бій ся, кажу тобі. 

- Лука, а Лука, - 1--оворив Нааарка, - та 
скажи, як убив. 

Лукашка роздумав зараз лїзто у воду. 
-- І4їть оба на кордоп та жоно, а я посо

ж.у. Та козака~1 авел1ть у роз"їзд поtхатu : K<JJJU 
на сїм боцУ, ловвто треба. 

- Я. кажу, утечуть, - СКазаВ 6ptymoв, ІІЇ-
дійntаЮЧUСЬ. - Ловити треба, ее правда. 

І 6рtуш·ов іа Нанаркою встали та перехрес
тившпсь, ІІЇШ...'tП Д() кордону, але не берегом, а на 
впростець~ лом .. чючпсь через терни та nро .. 1Уааю чu 
на .JJ'icoвy доріжку. 

- Ну дивись~ Лука, не воруши ся, - ска· 
зав Єрtуmов, - а то тут ЗJ)іжуть тебе. Tu ди
нпсь, не зУnай, я тобі кая(у. 

Іди, знаю, - сказав Лука і обдивпвши руІп
нuцю, знову сУв за горбок. 

Лукашка сидїв один, довив ся на n1і~'r1ину та 
• 

nрпслухуван ся, чи не чутл коаакtв; але до кор-

дова було далеко, а іІого мучила Н·етерплячка: 
йоа.1у все адавало сл, 1цо от утечуть ті Абреки, 
що йшJJu а уботаl\'І.. Як ва каба.наt що утїк вече
ром, досадно йому булu і ва Абреків, що утечуть 
тепер. Він то поглядав навколо себе, то на той 
беріг, чекаtочр кожноі хвппї, що от ще побачить 
чоловіка і прuладuвшп роеошв.в, готовий був стрі
ляти. А те, що ного самоt .. о можуть убити, йому . 
1 в го~л·ову не приходило. 
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, 

ІХ. 

Вже nочинало роавu.днювати ся. 1"ї.УІо Че-. 
ченця, що зупивuло сл 1 ледве порушало ся на 

мі.'Іонї, бу ло тепер ясно водне, Нараз недалечко . ' . 
ВJД козака затрІщав ко11tиш~ почули ся кроки 1 
заворушили ся КОD'Іuшові мітолкп. Козак потяг 
Htt друРий з вод і промовив: "Отцю й Сову ... " 
Крокu aaтux.7Ju. 

- Гей коаакu ! Дядtо не убий, - почув cs 
спокійний бас і розсовуючи комиші, дядя 6рошка 
ІІідііішов до Луки. 

- Трохп-трохІJ не вбив т~бе, їй-БоРу І 
сказав Лукашка. 

- Що, СТJ)і.1Jвв? - спитав _старий. 
Гучний йоРu голос, що ])Оаійшов ся rJo лУсУ 

.. ' .. . . . . 
1 н нuа по рІЧЦІ, аutвечив нараа нІчну тишпау 1 
таеn1нпчість, що [)анувала навколо. Ніби ста.11о 
нараз яснУйпrе та впднїйше. 

-- Тв от нїчого й не бачив, дsдя, а я вбив 
звіра, - сказав Лукап1ка, сrJускаючп курок та 

w 'І..· 

встаючu непрпродІІо спокІuно. 

Старий не спускаючu вже очей дввuв ся на 
сІJпну, що sсно білУла тепер в передУ; біля неІ 
рябів Терек. 

- 3 корче~І на спuнї nnoв. Я його й nід
глядУв •.. Ось nодивись сюди... О !4 •• 8 сn в їх шта
ІІах, і pymtJBЦЯ · адавrь ся ... Бачuш, чи нУ? - го
ворон Лука. 

- Чогt)-Ж бп не бачив? - сердито відrtІо
вов старой і щось серіозне та суворе IJoкaaano cs 
на йоt'о облuчqю. - Джвtіта убив, - сказав він.,.. 
uel\1rtB жалУючи, що так стало ся. 

(;J:ІДЇН ОТО Я, ДВВJІЮ СЯ, ЩОСЬ ЧOpUl6 З ТОГО 
боку. Я ще тurtt йо1,0 lІЗГ .. 'ІJІдЇн, і\ІОН чо .. 1Juнjк 11ідій· 
шuн і .нr1an. ІЦо аа дrtкгІtНна? А Rорч, та такий 
зд{•ровеноиіJ І\О}).Ч r1ливе, та не здовж n .. "'UHe, а 

• 
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в ІІо(]ерек перебивав. Що аа чудеса? Повів s, а 
зза ковІвшу менУ й не видко. Іlідняв ся ,трохи, а 
він почув мабуть, бестія, та вuJJїз на tttілпну і 
оглядав. Бр_ешеш, думаю, не в1·ечеш. Ті.-rJьки uто 
він вuлУз, оглядав (ох, горлянку чимсь ва валило), 
а я рушницю uрuготовив, не рухаюсь, ч:екаю. 

Пост,ояв, uостояв, пoп.JJUB ізнов,у т,а як HD[]ЛUB на 
вtісвць, то так аж спину видко. ,.Отцю і Сону 
і Сьвато&1У Духу ..• " Дввлю са заа диму, а він 
корчить ся. Чи застогнав, чи nочу лt.» ся ~1Ї11У. Ну, 
слава-ж тобі Господо, дУІ\1аю, убnв! А як на мі-

• 
JJBІJY ввнеслu, все вже вnдко: хоче nІднато ся, 

а соло неttІа. ІІовоапв ся, ІJовозuн ся тай ліг. 
Чисто все вnдко. Он, бач, і не вuрухнеть ся, DІа
буть адох. К.оаакп на кордон пuбіглu... Нк бп . 
дру1,1 не втеЕ(JІU. 

- Так і пііІ]}Іав, - сказав стариіІ. - Да
леко, брате, теr1ер... - І він сумно uохuтав го
ловою. 

В сю хnuлпну 11uчули ся на березі ni ші й 
кінні козаки П})П l'uлocнint гомонУ та тріщаню . 
cy'!Etl в. 

-- t_lu ведете каюка? - крuквув ЛуЕ<ашка, 
--· Молодець, Лука! Тяt,нв на берег! - крu-. ~ 

чав одuн Іа коаак1в. 

Лукашка, не чекаючи каюка, почав роздя
гатп ся, не спускаючи очей з добичо. 

- ІІідождп, Нааарка веде каюк, - кричав 
урядник. 

- Дурень! Може·ж він іще живий та при
чаїв св~.. Кuu.жал візьntu, - ІІрокрuqан другІІіІ 
козак. 

- Кажи там, - крикнув Лука, скидаючи 
Іuтави. Вів живо роадяr ся, перехрестив ся і, ujд
стрuбнувmи з плюскотом скочив у воду, обм()~ 
чпн ся і, з розмахом кида1очn білиrtІи рукаа1n та 
впсоко підіоІ.\tаючи спину а води, дмухаюqв, uo
'laB перебивати _Терек на ttiiлвny. 
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Юрба козаків дзвінко, в де-.кілька голосів 
І,оворпла на березі. T(>D кінві ІJоУхалв в об'їзд. 
Каюк показав ся ааа закруту. Лукашка підняв 
ся на мілинУ, нагнув ся над т]·лuм, ворухнув його 
рааів au два. 

- ~lк всть DІертвпй 1 -- ПJ)окрпчав звідти 
різкий І'олuс }!уко. 

Чеченець був убитий н І,ОJJову. На нь·ОJ)1У 
буди спвї штани, соJ>очка, черкеска, рушниця й 
кинжал - все ее бу .ло прuвяаане на ·Спо ну. А по
верх усього був rІровяааний великІІЙ сук, що іі 
обntанув П(>переду Лукашку. 

- Ото так KOJ>OrJищe Іtопав ся 1 - сказав 
одон іа коааків тuдУ, ко.r1п витягнене з каюка чечен
ське тїло, ПІ)ПІ\1ПНаючu траву, ля г.:rto на беріг. 

- Тай жонтн fi же яко й ! - сказав другой. 
- А куди наші ІІо,·ха.-rІu шукати? Вuнв nІа-

буть ус1 на тім бо цУ. Я в: би не передовп іІ був, то 
не так плtІВ бп. ОдноІ.'tу нав і що пливти? - ска
зав треr1.ІІ. 

- Ото спритний який, в перед усіх ІІолУа. 
11равдивий~ видно, дЖІJtіт! - насьмішкувато с&а
аав ЛуЕtа, викручуючu D1окре убране біля берега 
та беа[Іерестанно дрuжачв. - А борода []ідкра
шена, CTJ'nжeua ... 

- Та ще іІ черкеску в мішечку на спинУ 
прuладнав. Воно, бач, і ІІливтп йo~try лекше від 
того, - сказав хтось. 

-- Чn чувш, Лука? - сказав урядник, що 
• 

весь ~Jac роаІ'лядав рушницю та кинжал, ан.ят1 

а убвтоrо. - Т11 нинжа .. "rJ собі вjзьrtІП і черкеску 
віаьl'tИ~ а аа рушнІІЦЮ, nриходь, я тобі три монети 
да~t. Он, бач, вонu ще Іі з свищем, - додав 
він, дмухаючи в дуло, - на па~.ttятку мjвУ буде 
ДОбJ)С. 

ЛукаІІІКа не ніJ.ноніu ІІЇЧОРО. Bu;(~u, що іlому 
не LJ(JД(Joa.:rtt) ся таке жебJJ3[(ТВ<), але він знав, l11<1 

СЬ()('Q U:Л(С ue rtJИUeШ. 
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~ Он, баq, чортяка яка, - сказав він на
хм,урuвmuсь та кидаючи на земл1о чеченську чер

кеску. - Хоч би одежина була добра, а то 
6айtуш. 

- Здасть ся пu дрова niтu, - скааав дру-
гuй кuаак. 

Мо св в ! Я І І іду до .дому t - СІ(ааав Лу-
кашка, ВІtдuмо заб.увшu вже свою досаду та б.а· 

І 

жаючи скорІІСтати а1 свого подаруику началь4о 

ппковп. 

Іди, Іцо-ж .. t 

ВідтягнУть його за кuрдон хлоnцї! -
... 

звернув ся уряднnк до коаакJв, усе ще огляда· 

ючо рушницю. - Та шатро від сонt~я SJJ<)бuтп 
над ним треба. Мо·же а гір викуnато будуть. 

- Та ще-ж не пече, - сказав хтось. 

- А такаль порве? Хіба ее гаразд? 
• + 

додав одпн tз козакІв. 

- СтоtJожу поставnl't1О. А то впкуtІа·тп прпй
дуть і недобре буде, як порве. 

- Ну, Лукашка, як :хочеш, а відро хл,оrІ
цям поставІІШ, -- .додав урядник вес·ело. 

- Вже я:к водить ся, - nідхопили коааки. 
- Он, бач, щаств Б~г дав : ще нїчurо не бачучи 
Абрека убив. 

- Куnуй кинжал та черкеску. Давай гро
шей більше. І штани продаl)t, Боr· з т·обою, -
rоворпв Лука. - На мене не налУзуть .: сухой 
чорт був. 

Один козак купив черкеску аа м о н е т, За 
"" . 

квнжа.п дав дРУІ"ИВ два в1.дра. 

- ІІвйте, хлопцУ, віаро ставлю ! ~ сказав 
Лука. - Са~І зі станицї nривеву. 

-- А штани дївчатам на хустки поріж, -
скааав Назаркаt 

KuJaкu наl>Сl·отало сн. 
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- Гuдї ва~ сьміятп ся, - сказав УJ>яднпк1 
відтагнїть ЛІІШеuь тїло~ Що таку падаль, біля 

хати положuлu? 
- Чого стали? 1"ягвУть його сІодu хлоDці! 

--- пuвелУваючо крикнув Лукашка до коааків, що 
~ •• І 

я.кось неохотно ор ал н ся за т1ло 1 коаакu ви ко-
пали йогu upuкaa, неначе він був нач:альнвк. 

Іlротяr .. нунши тїло де-кілька кроків, ко·ааки 
• • 

·оnустили uuPn, якІ '-11ерrво здрІrнунши ся, впали 

На 8СВ'ІЛЮ - І, l)ОЗСТУІІИВШU СЯ, ПОСТОЯЛU МОUЧКИ 

де-кіль1-са xвuлnu. Наа.арка підійшов до тУла і по
правив ІІідвернут)~ голову так, щuбu бачити крі
ваву, круглу рану над В.ІJСКОаІ та uбличв у,бuтоrо. 

- Он, бач, 11рuміrку, яку зробив: у самі
еУнькuй мо аок, - сказав він. - Тепер не л ро .. 

І 

unдe : господар ІІІанав. 

НУхто нїчоr .. о не відІJuвів, і знову тихuu ян-.. 
1 .. ол пролетІв над кuзак.аl\'ІrІ .•. 

Сонце вже підняло Cji і poaдpuбJJeвnDtD rІро
мівя~1U сьвітuло ua росисту аелень. Терек бурхан 
недале'ІКО в JІісї; зустрічаючи ранок. з усїх бо
кjв ІІереклІІКали ся Фазани. Кuиакп r.tовчкв і н~
порушн-о стоя.r:~и довко.'Іа убитого і дnви)JО ся на 
вьоІ,о. ТеD"Іне тїло, в ca)}tux ті.'JЬRО о1окрпх, сонїх 

.... 
штанах, стяt~нутпх поясочкоnt на впалоrну ж.ивотІ, 

було ставне і rapue. }Кuлаві ру кu леяtалп рівно 
адовж ребер. Синява, сьвіжо-впІ~олена, кругла 
голова з аа пеклою раною а ,боку бу ла відкону та. 
11исте, зaf .. upi.1Je чоло різко відріжн.а.;rІо ся від го· 
леноrо місця. Скл.ннні, одкрuті очп довило ся 

І І І• 

в гору, а на тонкох гуоах, р()атягнутuх 1а кра1в 
І • І 

ra виставлених 3ІІJ,д ч.ервон.вх, ПІ/J;стриженuх вусІв, 

адавало ся, ааствl"ла добродушна, тонка усьмішка. 
Ва маленьких. костях рук, що поросли рудовІ 
волосвм, пальцї бу ли загнуті в середону, а НЇl'ТЇ 
ВИФарбовані ЧСJ}80НО. 

Лу1:ашка нее JЦЄ не од.яІ~ав ся. Він був в-tо
крвй; шuл uuгu була ЧС!)НUІІУіішuІо і uчn ЙОІ'О 
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блищали більше, нУж звичайно; широкі скупа 
вбіt'аJІи ся. Від білого, здорuвоt'О тіла ЙПІJІа ледве 
помітна пара на ранУшньому, холоднувато·му 

.. . 
ПОВІТрІ. 

Те-ж людина була! -- uромовив вів, ви
ДВВ'ІО любуІОЧО СЯ 1'1ЄрЦеМ. 

- Еге. Ilonaв ся б йottty в руко, не помо
лунав би І ~ обіавав ся о дон із козак і в. 

Тихий анго.1 відлетїв. Кuзакп заворушили 
ся, 3aPOzttoнY.1JИ. Два nіІnли рубатn корчі на шатро, 
пньші оіш.'Іп до кордону. Лу.ка з Назаркою по
бігли абирати ся, що-б іти в став.nцю. 

ІІів години IIoтittt Лукашка з НаааркоІо 1\'Іаіі
же бігом im.1u до дому густоl't1 лїсо)t, Щ(J оддУл.вв 
'l,ерек від, станвцї і маііже не ІІереставали ба
.пакато. 

-· А· то їй не кая<u, що я орпс .. 1Jав; тілько 
uодuвись, чu чоловік дol1ta, -- говорив Лука ріа
ком ГОЛt)С0J)1. 

- А я до Ямки заііду·! Погулявмо вже, га? 
.-. питав ся покірлпвий Назар. 

-· Та кuли-ж iioru й гулятn, як не сьо,rо· 
дня, - відповів Лука. 

Прийшовши у станицю, козаки випили добре 
• 
1 завалили ся сr1ати до вечора. 

х. 

На третїu день після того, Щf> було тут роз-. . 
казано, двІ ротп Rавказьвого, uІхотІtого полку 

пройtпло стоятІІ посrов~І до Новомлинської ста
вицї. РfJт·нuй обоз стояв уже на t1Ло,щі. Кашовари, 
впкоnавши Яttty та ІJостягавшв з ріжних дворів 
чурбаків, що погано лежали~ вже варu.r.~и кашу. 
ФельдФебл1 рахувало ся з людЬ!ІИ. Фурштати ва
бовалu кілки для кон·овяаУ. Квартирвро мов свої 
люде, біРали по вулицях, переу~~11ках і показували 
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мешканя панам oФiцepartJ та салдата.ІtІ. Т;ут було 
і .зeneni скрвнкв, уставлені раао])І 'IJ·Y Фронт". 
Tyr були артільні воап і конУ. Тут б·улu кааанпt 
в яких нарила ся каша. Тут був і каuітан, і по
ручник, і Oвиcurtr Мпхайлuввч, ФельдФебель. І все 
те знаходнпо ся в тій cal:'tiit ставuцї, де, чутно 
було, приказано столтв ротаDІ; зн.ачuть, роти були 
в дort1a. А чому власне т.ут стоято? Хто такі отсі 
козаки? Чо подобавть ся ЇІ\І, що тут стоято-муть 
салдати? Чи раскольнuкв воно, чп нї? - Те ої
кого не обх<•дить. 

Звільнені від рахунків, crurtt.1eнi та .закурені 
салдато шумно і в непорядку, ntoв рій, розета-.. 
ВЛЯЮТЬ CJl ПО BJЛBЦJJX та ПіlОЩаХ; ЦIJIKUM не ПО-. . 
МІчаючи ворожого настрою коааttІв, по два, по 

три, а. в·еселвnІ t'oмoвon-t та побряакуючп рушнй
цяаІп, входять у хати., розвішують ав1унУці1о, роз· 
бп(Jаtоть торбонкп та жартують із бабамп. До 
у.люблен·оrо салдацькоГf) в1ісця, до каші, абиравть 
ся непока rpyiit& і а люлечкамu в зубах, салдати, . . " """ 
погляд.аючи то на дuм, що неІІоаtІтно ПІДІІІD1авть 

ся до чистих небес та абвравть CJ-1 в горі в білу 
xntapкy, то на вогонь, що mов поплавлене скло 

треІ'ІТlіТЬ у чп.стому nовітрj, жартують та пuтУша
ють ся над коаака.м·п та коаачка])JП ва те,. що 

в·онп ЖІІвуrь ц1·лкоD1 не та.І~, пк Р.осіяве. llo всІх 
двориutах ввдuu ТJІХ салдатів і чутно Ух регіт, . . 
чутнu сердотІ та впскот.:ТJnвІ ввкр·ПКІJ козВ1JОR, що 

боронять свої хати, не дають води, nucy ди. Хло
пята та дївчата, ту2tнчп ся до материй та одно 
до одноt,,о, з ЯRИD]СЬ перелвканиаt здпвованвм 

дпв.:rtять ся на невп.данпх iu~e н\·колп са.:'Jдатів і 
.бігають здаJtека аа uorttn. Старі козаки виходsть 
1 з хат, сУда1оr.ь на []риспах і сувuро та mов'ІКП 
дивлять ся на салдатську метушню, неначе раз 

ІІа завжде ntахнувшп на все І)УКОЮ та 11е рОЗ)"-. ~ 

MJIOЧD, ЩО 3 ·ТОГt) НСЬUІ,О D'ІО:ИСе BIIIITU. 

А, Толсrоі:і .. 1\озАІсп. 4 
•· 
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ОлввУuу, що вже три місяцУ як був аачпсле
впй юокер(JМ у цавкааькuй полк, одвели uonІem ... 
кане в одному а кращих будпнків станпчнпх, у 
хорунжuІ"'U 1.'11 Васuлевича, себ-то у бабо У літи. 

- Що-ж ее таке буде, ДDtІtтре Андрів
вuчу ? - rовори·в ва[ІИІканвй Ванюmа ОлвнУну, 
який у черкесці~, верхи на куаленому в l'різній 
кабардинцю, весело, ІІісл.а пятиrодиІІН(JГu перехuду,. 
в'1·здuв у двір одведеного ІІОrtІешканя. 

- А u~o такев, Іване Васu.УJевпчу "? - спи· 
• 

тав ВІН, гласкаючо коня ·та весело ПОІ,лядаючп 

па снітніJІоrо~ ві cкyuoнджeuunt волосеl\І Ванюшу, 
що приУхав з обоаоn1 та роабuрав річи. 

Олвнїп аданав ся теnер ЦЇJIK()i'fJ в.ІІЬІПИІ\1 чо
ловікоnt. ЗаL\1ісць голених лuць у н.ього бу.'Іи LtІо
лоді вуса та бt)рідка. Замісць підт«)nтаноІ--о utчнuм 
жотєl't жоптуватого облича, по щоках, на чсJлУ, 
аа вуха~Іо бу в ч:ервuнпП, здорово й загар. Замісць 
чнстенькоІ'о, новuго, чорноГ() Фрака на ньоАІу, була 
бр у дна, біла, а шuрокuІ\'tП cftлaдantu черкеска j 
aбJ)UB. Замісць сьвіжих, накрвхмален.uх ковнУрцїв, 
ІJервонuіі в:uвнУр .канаусовt)І .. о беІІІмету, ІІtо стнгав 
oбrt)pj.лy шuю. Він був одягнений no черкесь.кuntу, 

... . ; 

aJJe IJOPaHO так, ЩО ft.OЖHIIII IJIHH&B ОИ В НЬОDІУ 

РосівниtІа, а не джІJtіта. Все було так, та не 
так. Але ue дпв.'Jюquсь ua тев) від нього аж па~ 
wi*'lo ЗДtJp()8JJ6rtІ, веселістю та саІІоаадоленністю. 

- От вам сьмішно, - скаван Ванюша, -
а ви підУть, ІІобалакаnт~ а TDl'I народоl)t самі : не 
дають тuбі ходу тай шабаш. Слuва, так і того 
не добвm са. - Ванюша сердито кинув до по
рога аалУане відро. - Не 11равuславні якісь. 

- А ти спотав ся б їх станочноІ·о на
чаnьнв ка. 

- Та я-ж не анаю де він>- ображено від
повів ВанІоша. 

- Хто-ж ее тебе зобіждав? - спитав Олв
н~н, оrлядаІочu ся навколо. 
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- А чорт Ух батька ... Тьху ! ГосІtодаря ca
DІoro нема, на якусь там крпгу 1)1 кажуть, ІІішов. 
А баба такий дія во л, щu С[Jаси Господи ! - від
nовів Ванюwа, хапаІочв,сь аа голову. - Ян: туr 
і жити, в вже не знаю. Гірше Татар, Уіі Богу, 
дар!tа, що христіяне проаинаtоть ся. Щr} вже го
ворuти... Татар он, тай Tt>ii кращий. "На криІ,У 
піІпов ..• " А ЯІ(У ту крп гу вигадали , невідомо, 
- додав Ванюша і оберну в ся. 

А 1цu? Не так~ .sк у нас між челядю Р
сказав Олвн1u , ІІіддратuвуючu і не аJ.ІЇзаючи 
8 кuня. 

Коня давайте, - ск.азав Ванюша, вп
дпr.tо збuтиІІ а панте .. 11uку н·овur.1о д.11в ньогu порад-

~· ... . . 
кам••, але покuрючu ся снu1и доЛІ. 

~ Так Татарон КJ)аІце? Га, Ванюtііа? -
ще раа сказав 0.1Jвulu, алїааючп а конн та бюqи 

~ 110 сУдлу руною 

- Еге.... От ви СЬІ\Ііsте ся 1··ут~ нам сьміш
но! -- проt .. оворов Ванюша сердит1tа1 І'олосоІ\'І~ 

- Стрінай, не сердь ся, Іване ІЗасu.?Jевuчу, 
- відDовін ОленУн, усе ще усьІ'tіхаючІJСЬ. - ,Ось 
пожди, я піду до гос[Juдарів, усе бу де добJJе. Та ще 
як raJ>HO sажuвем() І Tu тільки ве журuсь. 

Ванюша не нідtJовідан, а тiJJьitn, ІІрищ,улuвmи 
LO 

OIJD, 3 DOl'OpДUIO ПОДИВUН СВ В СЛІД аа IJaHOO'I Та 

оuхитав Гt)ЛUBt)IO. 

Ванюша довив ся на ОлвнїІІа ТЇ-'JЬІ\И як на 
пана, а Олвнїн довив ся на Ванюшу ті.11ьки як на 
CJJY('Y· І вони обuдва бy}JD б дуже здивовані, ко· 
лu б хто скааан Ум, щt·) воно 11рин те_,."Ії. А вон. в 
бу.,'lи nрпsтелї, са~1і тоl,о не знаючи.. Ванюшу 

... • ,;/1' 

взяли до nанича ще тод1, як вІн оув одинацати-

літніL't :хлu11цем ; О лен і ну бу ло рівно <~тілько-ж. 
Коло Олвнїну було uятнацять літ, він, був такий 

1} "К.рпrою" прозиваєть ся місце біля берега, відt~рожепе 
nлотом длн: риболовлі. 
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час, уаsв ся учити Ваню·шу і вовч·пв його читати 
по Француаьки, чоа1 Ванюша дуже гордив ся. 
І тепер часто Ванюша., в хвилину доброго гумору, 
одиuював Французькі слова, 11ри чому завжде 

• 
8КОСЬ ГЛ.УПО СЬМІ.ВВ СЯ. 

ОлвнУн вибіr• на tанок і штовхнув с'інеmні 
двері. Маряна в самій рожевій сорочці, як зви
чайно ходять козачки дuІ\'Іа, влякана відстрибнула 
від дверей і, прптулuвшись до стУнкп, закрила 
нижчу частину об.?Juча пІuроковJ рук.авuм татар
ськоУ сорочки. Одчинпиrпв двері далї, О .. 'ІвнУн по
бачив у півсьнітлї всtо впсоку та ставну Фіtуру 
молuдоУ козачко. 3 пр у ДІ(ОЮ та жадІtою ц1кавіетю 
молодосто, він поневі.7Jьно nuniiтuв дужі дУН(JЧі 

І 

ФОрІ)ІП, що зааначали ся ІІІД тонкою, сuтцевою 
41 І • · w 

сорочкою, 1 чудовІ чорнІ очп, шо з д1точuм 

якимсь жаро&І та дпкою ці·кавістю· були втоr1лені 
в ньоrо. 

- .,Ось вона J" - подумав Оланїн. - Та 
щ·е багато таких буд·е, - ааJ>ав же прпйшло йоа1у 
в roJJoвy, і він одчuнuв др)~гі двері в хату. Стара 
баба УлУтка, також в одній сuрuчцУ, аігнувши cs 

І 't 

88ДОМ ДО UЬOl,O ВИМІТ&w"'Іа ДОЛІВКу. 

-· Здорова бу ла, тїтусю! От я про :хату nрп й-. 
шов ..• -- почав ВІн. 

1\.оаачf\а, не розгинаючись , поверну ла до 
нього сердите, але ще гарне обЛИ 1J6. 

- Чоl"О IIpnliutuв ? Насьміяrп ся хочеш, га? 
Я тобі нась11ІіІо ся, чорн~ на тебе xup(Jбa! --- ва
кричала вона, скоса Г."'І.ндючи ІІа Олвuїна зnід на-

; . 
суплених ор1в. 

Олвнj·н uo(Jepeд гадав, що стоn1лене хоробре 
кавказьке воУнство, яttого він був ч.11еном, з tJа
дістІо nрuіІвtуть всІоди, а особлоно козаки, това
риші - і тоr.1у така стріча здивувала йоІ~о. Він .. -- ~ 

ХОТІВ усе- Ж ТаКИ ООЯ<JНІІТИ, ЩО П.'IRTИTUttle за 

хату, але баба не дала йо.&Jу доL,оворитu. 
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---=- Чого прийшов? Яко У тобі бопячки треба, 
впшкребтава оп ко? От стрівай, nрийде tазда, він 
тобі покаже 1'1ісце... Не треба міні твоїх поганпх 
грошей. Ото ве бач:пли! ТютІонпщем хату аааас
кудuть, та грошима відбути ся хоче. О такоУ бо
лячка не бачилв! РоtJстріло тебе в животи, сер· 
це! - кричала вона, .перебоваючи Олsнїна. 

-- А ntабуть Ванюшина nравда 1 -- nодумав 
ОлвнУн. - Татарон краще, - і пр·овадженuй ба
боною JJt:tйкoю вuйшов іа хати. 

В ту хвилину, як нін виходив, Маряна все 
ще була в рожевій сорочцУ, але вже до са· 
ntox очей повззана білою хустк.ою, і нараз порх
нула пова нього а сУний. Шводко стукаючи по 
східця.t боСИІ\ІИ ногами, вона збіt~ла а tанку, зу
ппнила ся , а поривоl\'І ОІ'.ляну ла ся веселоми 

oчnD1a на молодоrо чоловіка і скрила ся аа po
ronJ хати. 

Тверда, молода хода, дuкuй nогвяд блвску
qох очей а11ід білоr хусткu і ставність сильно абу
дованоУ красунУ ще спльнїйше вппинулu тепер на 
Олвнїна. 

- Мабуть вона, - nодумав і аабунши вже 
•• 

цtлкоn·І про ПОІ'tешканв та все оглядаючи ся на 

Маряну, підійшов до Ванюші. 
-- 0ІІ, бач r І дУвка така·Ж дика! - ска

ван Ванюта, все оораючи ся бі.,'JЯ воза, але 
трошt\И вже повеселівшо. -- Мов кобuлка сте
пова. Л а Фа м 1) І - додав він голосним та )7 ро-. 
чuстим голосом 1 аареготав ся. 

ХІ. 

Під вечір господар вернув ся а риболовлі 
і довідавшись, що uur.ty платитимуть за хату, 

1) La femn1e. 
.. 
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присмuрив свою бабу та вадово.1Jьвпв Ванюшині 
вnr.taraня. 

На ново:\"ІУ поаІешканю все uоJІаднало ся. 
Господарі перейІП .. 1І·І до TC[JJJoЇ, а Іонкеровп аа тро 

І 8 

мо не та в ]}tІсяць вІдступили холодН}'" хату. 

Олвн'іІІ lJO[]OJB і заснув. іІроквнувшnсь [Jеред ве
чероn-І, він ytttnв св, ІІрибрав св, ІІообідав і заку
рuвши ІІаІІіроса, сУв біля вікна, що виходило на 
вулицю. 

Було вже менче дуІuно. Ко,са тінь хати, 
а впрізанuа1 "княаЬК(>31" f)Озстелпла сл через 

8 І 

укриту курявою вулицю 1 вагпула ся навІть на 

ноау другого будинка. Kol'tJomoвa крута ІІОІ=рjв~"ІЯ 
орото .. ТJеЖНОГО ДОА1У б.7JUЩa.1Ja В DГОD'ІЇ НЯХ СОНЦЯ, 
що ааходоло. В ІІовітрі хо .. 1однїошало. Салдати 
рОЗ))tістилu ся і затІІхло. Корон не ІІригавялп ще, 
і люди ще 11е вертали ся а робіт. 

ІlоІ'Іешкане Олвнї на б)• ло n-taiiжe на краю 
ставпцї. Зрідка, десь далеко за 1.,ерековІ, у тих 
місцях, звідки О.пенїн пройшuв, рознuсолu ся 
rлухі стріли - то було u Чеч111 абu на Куl\tпць
кjй площі. Олвuїн 11uчував себе дуже добре після 
тримісячного бівачного житя. На yi)tитonty 
обличчі він чув провмну вохкість, на дужоnJу 
ТЇJІЇ - НеЗНВЧаННУ IJiCJJЯ ПОХОДУ ЧИСТОТу, В усУХ 
вппочатих членах - спокій та дужість. На душі 
у нього було також сьвіжо та ясно. Він аrадував 
про похід, rttuнyлi небезпеко. Згадував, що в хвв
ппну небеапекп трпвtав ся добре, чим nокаван 
себе веагірше від иньпІох - і прпня:rвй тепер до 
т·оварнства хор()брuх кавкаацїв. Московські вра· 
жінв були вже Бог ана де. Старе жптв затерло 
ся і почало ся нове, цУлкоl)І иньше, в якому ще 
не було поn1илок. Тут він І'Ііг, як новий ЧtJJJoвiк 
між новвмп .JJЮДЬJ}ІИ, стати достойвим чогось кра
щого. І він переживав молоде ІJочутв беаnричив· 
но'і радосто житн і поглядаючи то в вікно на 
XJIOПJIT, ЩО І'&НЯJІВ давtn В ХОЛОДКУ KOJJO будинку, 
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то на свu~ нову, прпбрану кімнатку, думав оро 
тев, як вtн гарно у;Jаwтувть ся в сьому нuвul'ІУ 

для нього станичноrttу жuтfо. ІlоrJІядав він іще 
на горu і небо --- і до всіх вого гадок та мрій 
npDI'Іimyвa~:rJO ся строге пuчутв величавої upDJ)OДD. 
Жотв йuго nuчa.-rtu ся не так, як він собі 1'1арпв, 
від'~адячи з ~fосквu, але несподівано гарно. Гuрп, 

І • 

ropu, rupu чу.1п с.я )~ всьоntу, про в1що вІн дуDtав 
• 
1 що почував. 

Сучку uоцї.11ував І Глечик облизав ! Дядя 
6рошка сучку поцїлував, - вакричали нараз ко
вачата, що ганsJли дзиfо під вікнс)J)J~ повертаючи 
до rtереулку. - Сучку поц·і .. 1ував! Конжал про
пив І - крпчали ХJІоuята , товплючп ся і відм 
ступаючи. 

КрпКІІ сї бу ли а вернені до дядька 6рошкп, 
що з рушницею аа rІ."lYчr.ru та Фааанамп за по

лсоttІ, вертав ся 3 ІІоJJьонання. 
- ~Іій І'ріх, хлопці, 1\tiu гріх І - промоилнв 

він, боnко роз1'1ахуючи руками та поглядаІочп на 
вікна хат І]О обидва бокп вулнцУ. - lІропов сучку, 
мій гріх І - повторив, ввдuмо сердючи ся, але 
вдаючи нУбu ЙОМ)" однаковісінько. 

Олвнїна здивувало r1оводженв хпопяr зі ста• 
рим чоловіком, а ще біпьше адuвува .. 11о ОлеuУна 
розумне облвqв та міцна будова чоловіка, якого 
вавпвапп ДJlдько 6рошка. 

- ДУдусю! Коваче! -- а вернув са він до 
нього. - А ну йди сюди. 

Дїд поглянув на вікно і зупuнив св. 
- Здоров будь, добрий чоловіче, - сказав 

вjн, підіймаючи над коротко обстриженою t"'олqвою 
СВОЮ ШаІІКJ. 

- Здоров будь, добрий чоловіче, - так само 
відnовів ОлвuУн. - Що ее тобі хлопата кричать? 

ДядьRо 6рошка ІІідійшов до вікна. 
- А ее вони дратують мене, старого. Та 

ее нІчого. Н любл1о. Нехай собі радУють, - ска-
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• І • • 

аав ВІН ІЗ тими твердими та соІвучпмп ІВ-

тонаціяІ}ІИ, а Бкимв все говорять ста,()Ї та по
важні люде. - А ти начальник арl'tейськпх, 
ЧИ ЩО? 

- НУ, я юнкер. А де ее то Фазанів убив Р 
спитав ОлвнУв. 

- В JІЇсі три курочко аамордував, - від-. ~ . 
ІІОВІВ старпо, повертаtочu до вІкна свою широку . ~ ' 
спину, на якІв наткнутІ l"'оловкав-1u аа повс, пля-

D1Лючu кровю черкеску, висіло трп Фазани. - Хіба 
1,0 не бачuв uїколu ? - спотав сн він. - KoJJu: 
хочеш, візьми собі два. На! - і він ІІадав у 
вікно два Фааанп. - Хіба ти охотнок? - спи-

• 
тав ВІН. 

- Охотнвк. Я сам у походУ убив чотири. 
- Чотири? Багато, - усьміхнув сп ста--

рий. - А чи не ІІянuц.я то часом? Чихир пвш? 
- А чому~ж? Люб.'Ію вПІІити. 
- Е, та ти, я бачу, Dtолодець! Ми а тобою 

кунаки 1) будемо, - сказав дядько 6рошка. 
-- Заходь, - сказав ОлввУн. - І чихпрю 

виnе1'1О. 

А то зайти хіба, - сказав старий. -
Віаьntп .. ж Фазани. 

Ilo облвчу старого водно було, що юнкер 
йому подобав ся і він аараа зрозумів, що у юв-

... 
кера МОЖІІа З& дур110 ВUІІИТИ, а ТОl\ІУ D10ЖНа D 

~- + 

подарунат,и вому пару ФазанІв. 

Через де-кілька хвиль у дверях хати пока
аала ся Фіtура дядька 6рошкп. Тут ті.'Іькu Оленїн 
зміг роздввити ся на всю величину та міць бу-

• 
ДОВИ СЬОГО ЧОЛОВІКа, не ДПВЛЮЧИСЬ на те, ЩО 

тetttвo червоне облпчв його, а цїлко~1 білою ок.1lа
дистою бородою, все було мов ІІокопирсане ста
речими, lt1оІ~утнuми, трудовІІаІu зntоршкаmи. Мус· 
кулп рук, ніг і плечпй були такі повні та бочку-

1) ":Кунак'' - прwпеJІЬ. 
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ваті, ак бувають .nпше у моподоУ людини. А на 
rолові його аDі.д короткого волося впднУлв ся гли
бокі, зарубцьовані шраn1в. Жuлава, товста mus 
6ул~, мов у бика, покрита І"'ранчастuмо склад
ками. Коряві рукй були nо·драnані та побиті. Вів 

І .. 

легко 1 зручно переступив порІг, сионув рушницю, 
nоставив Уї в кут, оглянув бпстром аuром j оці
нував складаві в хатї річи і ногами, обу-

., ..... 
тими в поршнJ, не т·унаючu, увІишов на сере· 

дону кіtt1натп. 3 нпм рааом війшов у хату соль
вий, але неnрпsмно змішаІІиіІ aauax чихорю, rо
р.jлкп, пороху і ва[ІеК..тІоУ крово. 

Дядько 6роШЕtа оuклоuuв ся до образів, ров
праввв бороду і ІІідійшовпІв до ОлеІІУна, оодав 
йовtу свою чорну, грубу руку. 

-- Ко шк і ль д п! - сRааав він·. Се по та
та.рськп означав: вдuрuві будьте. Мир вам, оо 
Ухньому. · 

- К о ш к і л ь д n І Я анаю, - відповів Олв· 
вїн, подаючи йому руку. 

- Е, не ана6ш, не анавш ІІорвдку... Ду· 
рень І - сказав дядько 6рошка, а докороnt кива
ючи І~олою. - !{оли тобі ко ш к і л ь д в говорять, 
так ти повинен сказато : а л w1 а ра в і б о с у в, 
спаспбіг. От так воно, батечку, а не кошкільдв. 
Я тебе всього ви вчу. От був у нас Ілля Мойсе
ввпч, ваш, Росіянин, так ~tro а uим кунаки були. 
Молодець був. ІІянuця:, злодУй, охотник ... ой який 
O:XOTHIIR. Я ЙОГО ВСЬОІ"'О ВИВЧИВ. 

- А чого-ж т~u мене впвчuш? - спитав 
ОлвнУн, все біпьше й більше аацУкав .. 'Іюючuсь 
ДЇДОJ11. 

-- На ІІольованв тебе поведу, рнбу вовчу 
ловити, Чеченцїв покажу, душеньку хочеш, і ту 
доставлю. От якпй я... Люблю uuжартуватв -
і старой аасьDtіяв ся. - Я саду, батечку ти мій, 
бо СТОМОВ С,Я. К 8 р t а? - ДОДаВ ВЇВ ДОІІИТЛНВО. 

-- А що ее означав, карtа? - спотав Олвнїн • .. 
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- А ее означав добре Пt) грузвнськп. А в 
отсе собі так rовt)рю·, 11роnовідка моя, с.,".Іово улю· 
бленс : карtа, карtа, так і кажу, значить у жарт. 
Т.а що-ж, батечк,у тu вtііі, зне.'.Іи-ж чпхирю .прn .. 
не ето. Uа.адат дІ>а6аuт у тебе-ж всть Р І .·,ане ! -
аакрuчан дід. - Адж.е· ж у вас щu вї салдат, то 
Іван. А rній, Іван, ЧІІ як? ... 

- А так, так, Іван. ВанІоша! Віаьn1п, будь 
ласкав, у госnодаря чихпрю та прпнеси сюд11. 

- Все о;~но, чи Ванюша, чп Іваu. А чому 
ее у вас, у саJJдатів, все Іваuп? Ей то, Іоапе! 
llonpocп, лишень 3 початuУ бочки. У них найкра
щиn чпхuр .У станицУ. Та б·Ї.1JhІПе трицятn коrІійок, 
гляди, аа вісУмку не давай, а то вона, відьr.1а, 
рада... У нас люде ав.ахтеn.1ські, дурні лrоде, -
казав да.лУ дядько 6рошка довірчнвоl\І тоном, коло 
Ваuюша впйшон. - lluнn ва.с і за JJюдей не лУ
ч:ать. Tu для них гірш,е Татарина. Сьвітсьв:і, мо
влять, РосіяІІе. А по r.1ойому хоч то й салдат, а 
все·ж такu чоловік і теж душу в собі В'Іавш. Чп 
так я говорю? Ілля Мойсе·ввич салдат був, а що 
ва аалото людина бу .па! Чи так, бате1;Jку мій? Or 
аа те мене наші й не люблять... А мінї однако
вісїнько. Я чоловік веселий, я нсУх люб..У.ІЮ !... Я 
6рuшка .. ~ так-то) батечку ти Dtiii. 

І старий ласкаво пот рі пав по але чи моли-. 
ДОГО ЧОЛОВІКа. 

А Ванюwа вже встпrmв улаштувати свое 
• • 

господарство та навІть оІдголпвmв ся у ротного 

цнрупьнuка, випустив штани з чобіт на авак тоrо, 
що рота стоіть на просторих кватпрах, і був у 
ваіікращіаt гуморі. Він уважно, але троха ворожо 
подовп в св на 6рошку, як на дикого невиданоrо 
аьвіра, пахотав t·опо.вою на повапяну вим долівку 
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• І • • tl 

1 ВЗЯВШИ аІІІД лави ДВІ ПОрОЖНІ ПЛЯШКИ, ПІШОВ ДО 
• 

господарІв. 

- Здоровенькі були, людо .. ntoY, - сказав 
він, постанuвившu бути дуже ввічливп~t. - llaн 
авелУв чuхирю куппru, тatt налийте, будьте такі 
добренькі. 

Стара не відповіда.11а нУч:ОІ'О. ДУвчпuа, сто· 
.sqв перед nІаJІеньквоr, татаІ)ськвnІ зеркальце~t, 

поuяаувала хусткоІо 1 .. олову. Вuпа Іttuвчкп огля
нула с.я на ВанІошу. 

- Я грошuвtа ааt1.1ачу, поштеuні, - сказав 
Ванюша, аобрпз:tуючи в кошенУ ntідвкавtи. -
Будьте в11 добренькі і мп добрu~Іп бу де"tо, оттак . 
воно краще, - додав вІв. 

А чи багато? - остро сnпта.11а баба. 
- Ось.мuпу. 
- lliдu, рідна, наточи УвІ, - скааа~1а баба 

У лита, повертаючись до дочки. - 3 ІJ()чатої на .. 
... ,. 

nиu, roлyoJ\.O. 

ДУвчина взяJJа ключі та караФку і у купі 
в ВаІІЮІпею вuіішла а хати. 

- Скажи, будь ласкав, що ее за дУвчина? 
- СІІnтав Єрошку ОлвнУн, покаауrоІІJп па Марвну, 

• 
ЩU В СЮ ХВИ}J LІНУ І1рUХОД11Ла 11088 ВІКНО. 

!!їд підморІ'нув і штовхнув ліктем молодого 
ЧОЛОВІКа. 

- Стрінай ! - проrttовив він і висунувши са 
у вікно. - Kxnt! Kxm! - закахикав та за~1пчав 
він. - Марянко І А, лю6К() Маранко 1 Покохай 
вtене, душеqко !... Я сьа1іхуu, - додав вів uo· 
шепки, обертаючи ся до ОлвнУна. 

Дівчина, не обертаючи гоJJовп, рівно і сольно 
• • 

р·озмахуючи рука111D ІWJJa оова вІкно тою осо-

б.пввою, гарною, вtолодецькою ходою, як уміють. 
ходити козачки. Вона тільки повагоnt повела на 
староrо своУ11ІU чорнимо, відтїненІtmв оч:ов1а •. 

- І! окохай мене, щасливою будеш ! - аа
криqав 6роmка і uідморrуюqв, доrJотлово погля~ 

• 
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нув на юнкера. - Я DІОЛ<)дець, я сьміхун, - до
дав він. - Королева дївка, га? 

- І(расуня, - ·зкааав ОлвнУн. - Поклич 
уу сюди. 

•• 
- А ні, нї, - промовив дїд. - 1У сватають 

аа Лукашку. Лука, козак lttoлo,дeцt>, джutіт, поаав
чора Абрека убив. Я тобі кращу анайду. 'Гаку 
адобуду, що вся в оксамітї та в ее ребрі ходото ме. 
Уже сказав, зроблю, красуню достану. 

- Дїду 1 А що ro говорош, га? - скавав 
ОлвнУн. - А воно-ж ее гріх. 

- Гріх? Де ГІ)іХ? - рішучо сказав старий. 
- На гарну дУвчину подивити са гріх? lІоІ,улятв 
а нею гріх? А може любпти її гріх? Отсе у вас 
так?.... в·ї, батечку ntiu, ее не гріх, а спасена. 
Бог тебе ~робuв, Бог і дУвчопу зробив. Все він, 
батечку, зробив. Так на хорошу дївчону дивотв 
ся не І,ріх. На те вона о зроблена, щоб УІ любuти 
та радувати ся нею. Оrтак, бач~ я думаю, добрий 

І 

ТВ ЧОЛОВІЧе. 

Ilepeйmoвroo двjр та увійшовІпо в темну, 
uрохоподпсту комору, заставлену бoчкatttu, Ма .. 
рянка а привочuоІо молитвою підійшла до бочки 
і опустила в неї лїва1J. Ванюша, стоючи в дверях, 
усьміхав ся, дивлючись на неї. Йому страшенно 
адавало ся сьмішним, що ва нУй од11а · сорочка, 
обтягнута в ваду та uідс~1uкана а переду, а ще 
сь~1ішнїйше те, що ва шuї вncY.lJu коповики. Він 
под.уntав, що ее не по ()ОСійськu і rцо у них між 
чеJJядю ото-ж то сьD1іху було-б, як би таку дівку 
побачили. 

- Л а Ф і л ь к о 1\'t с е ·С т р е б в для rІере
міви, - думав вів. - Скажу uтсе панови. 

- А чого аастІtв, діяволе 1 - нараа крикнула 
дївчинаіІ - llодав бп краще караФку. 

Нацїдuншu nовну караФку холодпоІ~о, чер
воного вина, Маряна ІІодала його Вавюші. 



- Мамусї гроші віддай, - скааала вона, 
одпвхаючn руку Ваиюmппу в rроwима. 

ВанІоша усьn1іхнув ся. 

- А чого ви та.кі се.рдиті, ntилесенькі? 
спитав він, добродушно переаІинаючо ся а ноги 
ва ногу в той час, як дУвчина закривала бочку. 

Вuна зacьrtJisлa ся. 

- А во хіба добрі? 

- А ми з ІІано-м дуже добрі, - в переко-
нанвм відаовідав Ванюша. - Мв такі добрі, що . 
де не жили. то всюди нам госuода.рt дsІсували. 

Бо б}Jагороднпй чоловік. 

д1·вчпна · ауппuпла ся, слухаючи. 

- А що· він жонатий, твій паЕ1? - соотапа. 
вона. 

- НУ. Наш ван rtrолодий, то й не жонатий. 
Бо бла[,ородні пани нУколu не можуть молодимо 
женп·rп ся, - повчаючu відповів Ванюша. 

- Дпв.u І. Якпіі буйвt)JJ роз'їв ся, а женuти 
сн молодuіt. Ві11 над ваrr1п над усіма начальник 
буде? -- еоптала вона. 

- llaн мій ще юнкер, значить не оФіцер. 
А званнв ва r.uбi мав більше від rенеральськоr,о~ 
ва що вже велике. Бо не ті."lько наш ІІолковнuк., 
а й сам цар його анав, ··~ гордо uоясняв Ваню
ша. --- Mu не такі, як пньша армеііська t .. uлота, 
а ваш Dапенька сам сенатор; тисячу, а то й бі.'lьше 
мужиків мав, і нar.t r1o тисячі nрuсuлають. Or 
тому нас завжде і любппть. А то що, хuч і ка
nітан, а грошей tJe ~1ав. Що .. ж із то.rо аа uутта? 

- Іди, аачuнятиn1у, - uepepвaJia дївчпна. 

Ванюша nрuнїс воно і обявпв ОлвнУну, що 
• • • 

.7І а Ф 1 л ь с е т р е ж у л 1, 1 аараа же а дурнува-

ТИl\1 реt•отuм вunшов. 

• 
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ХІІІ . .. 

А твr,t часоn-1 на пл.ощі nробило зорю. Люде 
почали вертати ся з роботи. В воротях аамукало 
коровu, штовхаючи сп в з.олотавіо хмарі куряви. 
І дУвки і бабо aartteтyrпuли ся 110 вулицях та по 
дворах, U()раючв скотону. Сонце c:x.oвaJJo ся зо .. 
всУм аа впсокпn.t, сн·!жнuм хребтоnt. Одна блакітна 
тУнь розіслала са по ae~tJIЇ і 110 небі. Над uотем
вУлвмu садамп ледве поntітно засьвітnw"'.1И са а і ркп 
і голосо ooтtJoxu аатиха.'Іn в станицУ. 

Упоравши скотину, козачки ВПХf)ДПЛИ на ву
лицю~ і, лузаючи uа.сінв, сУдаJІИ на пpuc[Jax. До 

.... .. . " 
ОДНОl 3 ТаКИХ (JJYП, ПUДОІВШU ДВІ таКІ кор<)ВИ ТВ 

буйволицю, ІІідііішла і Маряна. Громадка скла
дала ся 3 де-кількuх баб та д'івчат а однп~t ст:а .. 
рим козаком. 

Розl\Іt)Ва йшла 11ро убитого Абрека. Козак 
оповідав, баби роапuтувалп. 

- .А наІ--орода 11евао нелпка йо&tу вuuде? 
говорила коаачка. 

- А то-ж як .• Кажуть, хрест BODIY вишлють. 

- )Іосвв і то хот'ів його обnдитп: рушницю 
відобрав та, бач, начальство в Kuн.1IsJpi діанало ся. 

- А nідла душа, о той Мосвй. 

- Кажуть, nриuш·ов Лукашка, - скааала 
одна дївка. 

--- У Ямки (Ямка була незаn1ужна, розпус
тва козачка, 1цо держа .. ?Jа шпuuк) з Наааркою 
гуляють. Кажуть, пів відра випило. 

- Дннuсь, яке Урваново щаств 1 - сказав 
хтос&. - Ото правдивий Урваu! Та що-ж, хло
пець хоІJ куди. Сuраведлuвпй коаак. Or такий же 
й бать.Ru iit)ru був, батько Киряв, у батька увесь. 
Як )·било йоІ,о, вся станиця no ньuаtу плакала. 
А он воно йд)·ть, адав.ть св, - rоворола далї ко
ааІJ&а, пuкаауюч:в на парубків, що йшли до них 
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вулоцею. ~ _А 6рt,ушов, бач, теж до них прич:е
пов ся... LІянпця. 

Лукаmка а ІІаааркою та 6рtушовом, ви
пивши nів відра, ішли. до дУвчат. Внни всї три, а. 
особливо старий 1-соаак, бу ли червt)uі·uші, н1·ж ави
чай но. 6рtушов хитаи ся і все, голосно р,еruчучи,. 
штовхав uід бік Нааарку. 

- Щtt, бісuві стер ни, ІІісеиь не співавте? -
крикнув вів на дівчат. - Н гuвuрю, с-півайте на 
нашу гульбу 1 

--- Здорово днювали? Здорово днюваJІu? -. 
nочули св rІривІтання. 

- Чого-ж с11іватu? Хіба сьвnті)? - СІ,ааала 
баба. - От ти нанив ся, тu й С(Jівай. 

6ptymoв аареІ~отав і Іuтuвхнув HaaaJ)Ky. 
-- Співав тu чu що ! І я аасuіваю. Я моло

д.ець, я кажу ... 
- Що ж во, красавuцї, uРснули? - сказав 

Назар ка. - Мп з корД() На п () J1І о л u т о 1) ІІрий
mли. От Лукашку r1 t> o·t о л п т и. 

Лукашка, підііІ шовrпп Д·() ГJJомадкп, П()ВаrОІ\'І 
піднав uauaxy і з у ви 1111 в ся проти дУвчат. Ши Р')кі 
ску ло і шв . .я його бy.FJu червоні. Він стояв. і І'ОВО· 
рив тихо, повагом, але в сїй ІІ()пажнuстu бу ло 

більше жuтя і силu нУж у бааікаuю та метушвУ 
Баварки. Він паrа.дуuав J)Uзiгpauoru жеребцн, що 

~ . 
3RД()ИD1И ВШП XBJCT Та []Орсuуоши, ЗУІІІІНВВ СЯ MUB 

вкоuаuиіі всУ~tа uoгal\1D. 
Лука1пка тихо стояв 11еред дІвками; очп Йf)ГО 

сьміsлв ся. Він говорив n1ало, пог .. ,яда.ючи тu на 
пянвх товаришів, то на д1нчат. Коли uідійшла 
Маряна, він piвun~t, нет('роuливві't pyxottt підняв 
папаху над ruлонuю, пucтupoutІH ся і ьuову став 
проти неї, злегка одставоuшu нury, заложовши 

1) "Помо.:mти'і - на новачому )І{арrонї означав з.а rо
рілкою поздоrювпrи когось або поба»tt"\ТИ щастя; взаrалІ-ж ее 
СЛОВО ВЖИНа.t.'7Ь СЯ В ЗПаЧЇШО ВИПИТИ~ 
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вепвкі пальцУ аа пояс та гра,ючо ся кннжалом. 
Марява у відuовідь на його уклju, поваго:м ва· 
rнула r·o;-Joвy, сїла .ва прuсІІі і достала ааа па
аухи насіне. Лукашка, ue спускаючи очей, днвив 
св ua Маряну j, лузаючи на.сївв, спльовував. Усї 
затихло, я:к ІJідійшла М.аряна. 

- Що~ж,. чu на довео пр.пйшли Р - спитала 
R·оаачка, перериваІочu n1овчанку. 

- До pиlfKY~ - nоважно відп·овів Лукашка. 
- Ну, щu-ж .. ~ Даtі тобі., Боже, всього до-

бро·го,. - Сf~ааав коаак. - Я радuй, отсе кааав 
зараз. 

І я-ж кажу, - uідхоr~ив rJянuй 6ptymoв, 
сьміючись. - А гостей ск ілько! - дод.ав ніu, по
казуючи на са.'Jдат.а, що uрох.одnв пuва. - Го
рілка добра са.:rждатська, JJІоблю. 

- Трьох чортів і до ние ІІрИf'нали, - ска
аала о,два з В:t>зачок. - Вже дїдu до станпчвоrо 
ходив та нУч.ого, кажуть, не м-uжuа зробити. 

Ага! Хіба горя дiaua.1Ja? - сказав 6р-
rушов. 

Тютюнищем аак.урплп мабуть·? - спо
тала друга козачка. ·- Та кури на дворj, скільки 
:хочеш, а в хату не nycтnntu... Xo.q сам стан.вчнпй 
проходь, не пущу. Обікрадуть ще, глядu. Он, б.ач, 
він, 11е бійсь, чортів син, . до себе не ІJоставив, 
стаuочнnй сам. 

- Не любиш? - знов скаван 6рtушов. 
- А то ще, І'оворать, прикааано, щоб дів-

чата салдатаzt.t uост~ль слало та чихирем із медовІ 
ваu.ували, - скааав Нааарка, відстав.'ІЯІочu ногу, 
.ак Лука, і так ca[)to, як він, абиваючп папаху па 
ПОТИ)1ІІЦЮ •. 

6р-tушов розреготав ся і, ухопившп, обнв:в 
дУвчпну що найблозше cuд1~1Ja д.о нього. 

· - ІІ ра в ду кажу. 
- Ну, сr.1ола, - ааппщала д1вка. - Бабі 

скажу. 
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-· Кажи, - закричав він. --- А так·такв 
й всть, 1цо Назарка правду говорить: цидула була 
- він же грамотний. lІравда, - і ві11 анов обняв 
другу дївquuу по черзі. 

- Чого причепи в св, аволоч! - регочучи 
ся вапвщала румяна круt\?Jо .. ТJвця Вуста, замаху
ючuсь на нього. 

Козак відскочив і трохи не впав. 
· -- Он бач, кажуть у дУвчини сuлв нема: 

трохи не нбnла. 

~- Ву, смолоt ч~орт тебе прпніс з кордову, 
- проговорала Вустя і відвернувши ся від нього, 
авuв порсаула ві cьl\tixy. - Абрека r1pocuaв? •.• 
От він би тебе зрізав, то й краще було-б. 

3ап."'1акала··б не бійсь І - аа,сьmjяв ся На
аарка. 

От так тобі зараз і ааІІJJачу. 
Он бач - і горя їй немае. А запла

кала-б, Наааре, га? - говорив 6рtушов. 

Лукашка весь час 1)10ВЧКИ довив св на ма .. 
рsву. Іlоrляд його, видпмо, соромив дУвчвну. 

- А що, Маря.но: кажуть, у вас началь-
пика постави.11u? - сказав він, nідсовуюч:п ся 
до неУ. 

:Маряна, як j аавжде, відповіла не одраау 
і пoвaroD-t ІІідня.ла очи на козаків. ЛукапІка СЬDJЇ
яв ся oчu111at неначе-б щось uеавпчавне, неаа.пежве . .... . . .. 
ВІд розмови свува .. 1о ся в сеп ІJас МІЖ нпм 1 ДlВ· 

чиною. 

·- Еге, Yn1 добре, як воно дві хати &Іають, -
вмішала ся аа 1\fatJsнy баба, - а от до Томуm
кпнів теж їхнього нача .. 1ьнпка ооставuли, та ка
жуть, весь куток добром загородив, а з своею 
родоною дУватп ся нУкудп. Чи чуване дУло - ці.'Іу 
орду в станицю П1.1nгнали! А u~o поробІJШ? -
скааа."'Іа нова. І ЯІ'У таку чорН)1 болість ро
бuтив: уть вони тут? 

б 
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А, кажуть, n1іст череа Терек будуватимуть, 
4" 

скааала одна д1вчвна. 

·- Мін~ казало, - uромо·впв Назарка, під .. 
. ходючu дu ВустУ, - що HL\·Jy копати&tуть - дїв .. 
чат туди еадовюти аа теє, що хлопц1в D1олодuх не 

люблять. 
І він знову аробив свов улюблене колУсце, 

n'Їсля· Л:КОГU ВСЇ вареІ"ОТЗJJU, а 6J)ty Ш()В зараз Же 
почав обііJІ\Іато ст~р.v коаачку, проuустuвшв Ма
рану, що ііt11ла ІJО черdЇ. 

- Що-ж -rп Ма рв ну не обійJ)tавш? У сї бо. 
вже за U()pJJДKOL\1, .-rr· CKait:aB Назарна. 

- НУ~ ntuя старенька солодча, - кричав ко· 
аа к, цїлук)ч и баб у, Щt) відбивала ся uбonta руки.мп. 

- іЗадушить! - кричала й вона~ сьntі
ючп ся. 

Міроне тупотУн~ кроків на кінцї вулоці 
перервало регі'r4 Тро жонн1

4

()П в шuнелях, із ру m". 
• 

вицямJІ на плечах машерувалu ва змІну до рот-

ноУ касо. 6ФJ)еіІтор, старий служака, сердuто rІо
глянувши на К()закі н, ІІр·овів CBt)'fx салдатjв так, що 
Лунашка з НаааJ)Кою! uto стояло на саІ)ІОМУ 
mля ху, П{>впнні бу .1Ju усту поти ся. Назар ка від· 
ступив, але Лукашка. тілько прпщулuвшись, no· 
вернув rо..т1ону та свою широку спину і не fJY-

• 
ШОВ СЯ 8 rtJICЦЯ. 

- Люди стоять, обійди, - пр·ОІ\'Іовив вів, 
е І 

ТІЛЬКИ CK·UCa Та 11p1t(Jp0 []()f~лянувtІІО на СалдаТІВ. 

Салдато &Jончкu ІІройшли пова, ntipoвo від
бuваючв кроки пu RYJ)Hвi~ 

Маряна aaeьmiя.FJa с·я, а аа неrо і всі дїв
чата. 

- Он бач, які впстровві хлоІJЦЇ! - сказав 
Нааарка. ---- Мов уст:tвнuк~І довРоІІолі, - і він 
ороntашuрував ІІО :t• .. puaY, uере:~разнюючи Ух. 

Беї анuву р·оареІ-,~·тали ся. 
Лукашка uuвaruDt nідіншов до Марянв. 
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--· А нача.11ьнuк у вас де стuїть? - сон-
• 

тав в1н •. 
Маряна поду]}tала. 
- В нову хату nустило, -· сказала вона. 
- А що він,. старuй чи ІtІОЛОДІІіJ? -· спитав 

Лукашка, Іtідсїдаючи до дівчино. 

- А хіба я розr1uтунала? - відповідала 
та. - За чuхирем ііому ходuла, так бачила : а дя
дьком 6ро1nкою у вікнУ сидurь, рижий нквйсь. 
А добра так гарбу nовну IIf>Ивeзw7JU. 

І вона сtІустпла очu. 

-~-- У же .. ж і радuй н, щ.о Д<)Ве .. 'Іо ся з кор
дона вnrІpucuтucь! - скааав Лука1J1ка, ближче 
nосову(очи сл uo нриспі Дt> дУнчони та нее див-

·+ oL 

1JЮЧИ СЯ 1 И В n ЧИ. 
·-· А що-ж, на довго пр·піІшов? - спотала 

Маряна, злеРка усь.мі хаючІJсь. 

- До ранку. Дай насїня, - додав він, про
стягаючи руку. 

Марн на зонсУм усьміхнула cs і О]tкрила ков-
вУр сuроч ки, 

- У сУх же не бери, - сказала вона. 

- Or СПІJавді, все по тобі скучав, ]й .. Богу, -
втрuntано, спuкіuнuм шеІІот•t&І сканав Лука, до
стаюqп насїнв а· ~а nallyxп дУвчини і ще ближче 
нагнувшись до неї, став оuшепни казатп щось, 

+ 

СЬJ11JЮЧИ СЯ OЧDRr1a. 

Не []puuдy, cttaaaнo! - нарав голосно 
сказа.'Іа Маряна, відхuлsJючись від нього. 

С11равдУ ••• що я т•}бі скааати хот1'в,-про
шепотУв Лукашка ... - 1й-Бuгу ... Іlриходь, Мару-
сечк~····· 

~Іар·яна запе11ечаючо uuxnтaлa t .. олuвою, але 
• 

усьD11хала ся. 

- Любко Марянко! А любко! Мама вече
рято кличе! - ІІJ)••кJ)ІіЧ а в, r~і~~бі('аІочu до коза
чок, ма~11е І!LКUЙ брат Марн нон. 
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- Зараз прийду, вjдповіда дУвчина. ~ 
То йдп, ГJJJубчоку, іди сам - зараз прийду. 

Лукашка встав J підняв папаху. 
- 3давть ся і l\tiв~ до дому ІІора; воно, ма

буть, краще буде, - сказав він, уда.ючи а себе 
ведбапого, але заледво утримуючи сьвtіх і вай
шов ва ріг будинку. 

А ніч том часом уже цїлком спустила ся 
в.ад стаuицеІо·. Б.1Jискучі зірки висипали на теttІ· 
ному небі. На вулицях було темно і пусто. 

Наварка аостав ся з коаачнам11 на прuспі 
і відтаl'І чу ЛВ СЯ ЇХНЯ реt~ЇТНЯ, а Л~1Кашка, RЇДЇЙ
ШОВШU TUXИD'I KJJOROI\1 ВЇД ДУвчат, 111()8 Кітка ПрП· 
гнув ся і нараз нечутко побіР, прпдержуtочи кив--

.. . 
жал - але не до дonty, тІлько в нанряrt1І до хати 

хорувжоІ~о. liІJt)бiІl·mu дві вулвцУ та завернувши до 
переулку, він nідобрав черкеску і сїв на ае~t1ЛЮ 

• 
в тУнУ вtд 11аркана. 

- .,Ба яка хорупжвха, думав він про 
Маряну, - і не 11ожартув, чорт.;~. Сr()Ївай, стрі
вай •.. 

Крокп. дУвІJпни аупиннлп його дYI'tJKB. Він 
став прис."Іухати сл - і аасьмівв с8 сам до себе. 
MatJяna~ оttустпвшu І'олову, ішла скорим та рів
вим КрОКО))І IIpUCTO на НЬОГО, ІІОСТУRУЮЧП nа

ТИЧКОВІ по кі.,тtках паркана. Лукашка підняв св.,. 
Маряца адрігнула св і nрuнинолась. 

- Дивись, чорт·яка [Jрок .. 'lята! Налякав nteнe І 
І не пішов, бач, до дorr1y t - скааала вона і го· 

~ 

ЛОСНО р03СЬІ\1ІЯЛа СЯ. 

Лукашк~t однїнк} рукою обняв дівчину, а дру
гою ваяв її аа облпчча. 

- Що н тобі сказати хотУв... Ііі Богу! ... 
.. ~ .. . 

rолос иоt·о треnІтІв 1 перерІІван ся. 

--- Які такі розА1Овп зuаііmов 110 ІІочах! 
одповіда~ТJа Маряна. ~ Мене маn-1ка дожпдає, а то 
до свuвУ дynJeuькu. іідо, - і впсвободившuсь з-під 
його pyRu, вона відбігла де- кілька Rpoкiu. 
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Дійшовши до твву своt,о дворища, вона ву .. 
nиuила ся j обернула ся до козака, що біг oбit.t 
іа нею і все намовляв її иостояти хоч трошки _ще. 

- Ну, що-ж ти казатв .. ~хотУв, ІJівнічннку ( -
• • 
1 вона анов засьмtяла ся. 

- А ти не сьміо ся, Маряпо, на~і І'Іною, їй
Богу ... Що-ж а того, що у мене душенька есть Р 
А нехай її чорти воаьL'tуть t Тільки слово скажи -
вже· ж так любитиму... Що хочеш те й ароблю! 
Он бач І.. - і він поб()Яачав грошима в КІІшеві. 
- Тепер аажuвеJ1ІО ! Люд·п ра;'!іють, а міні що? 
Не бачу я від тебе нїякuУ рад(>сrв, Маряночко. 

Д1вquна нїчого не від11овідала; стояла перед 
впІtІ і ломала Іlрутпк tпвnдкими pyxanru uальцУв . ~ . 
на др1оuеuьк1 кусuики. 

Лукашка стuсвув нараз кулаки й зуби. 
- Та й чого все ждати та ждати? Чu я-ж 

тебе не любл1о? Чого-ж rи ще хочеш від D1eue? 
І .. .J1II І 

- 11араа скаван вІн, 8)1Іоно нахмурюючп св, 1 ехо· 
uuв Уі аа обпдві руки. 

Маряна не амівuла анІ сп~окіііноrо впра~у 
.обличqа, анї голо·су. 

- Та ти не бундюч св, Луко, а слухай .. . .. 
краще ти Іtiol с.'.Іова, ----- вІдповІдаnа вона, не 

ВПJ)ПВаючи рук, але все-ж таки віддаляючи 
від себе козака. Воно оранда, .н дУв-
ЧИІІа, а ти все·ж так1І с21ухай. Ноля ue DІоя, 
а колu то мене любІІш, от що n тобі скажу ... Ти 
руко r1усти краще, а сама скажу ... 3аrtІіж я піду, 
а дурацтна тu від rнене нУякuІ'О не діждеш са, -
скааала Маряна, не відвертаючи облвчча. 

- Що ааміж .•. За~tіж не ·наша власть. Тв 
сама полюбв, Марявочко, - говорив Лукашка, 
ставши нараз із uoxatyporo та палкого знову смвр~ 
НПІ)І, покірним та нїжнпм, усьntіхаючuсь і близько 

t t ..... 

ГJJЯДЮЧИ 111 В OI.JU, 

Маряна nритулила сп до нього і кріпко rІо
цілувала його в губи. 
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- Браті ку... прuшепотУ .. ?Jа вона, з поривом 
притпскаючи його до себе. ІІотіnІ, вврвавшuсь на
раз, побігла і не оберну вІuись, увіuш.па в ворота 
свого дому. 

Не дuвлючись на r1рохавня козака nідождати . .. .... 
·ЩС ХОЧ ХВИЛИНОЧКу, fiUC.1Jyxaтu, ЩО ВІН 11·1 СІtаже, 

МаряtІа не 3У[Jвнпла ся. 
-- Ідп, йди... ще ІІобачуть, - npol.\toвoJІa 

вона. -- Он і так, адавть ся, постоя .. 1ець н.аш, 
чорт, по двору ходить. 

"Хорунжпха, - ду~tав собі .7Іукашка. 
Заміж вotta 11іде... 3,al\tiж само собою, а ти nо
кохаіі мене". 

Він застав Назарку у ЯR-IRB і ІІогулявшо 
з ниn1 разом, пішов до Дуввutк.и та не вважаючи 
ва Уі зраду ночував у неї. 

XIV, 

Сr·ІравдУ Олвнїн ходив по двору в той час, 
як Маряна jшла в ворота і чув як вона сказала: 
nпосто1Ілець наш, чорт, ходить и. Весь сеіі вечір 
Провів ВЇН із ДЯДЬКОL\1 6l)0ШКОЮ на tauкy СВОІ,О НО~ 
вого DО&Іеmкаuв. Він велїв вонес.ти стіл, самовар, . . 
вино, ааuалеву сьвІчку 1 аа склянкою чаю та cu-
tapoю слухав ооовіданя дїда, що сів собі бi~"'SJ 
його ніг на rІристуnочцї. 

Не дпвлючвсь на тев, що в повітрі було цУл· 
КОІ'І тихо, сьвічка опливала і вогонь ЇУ рухав ся 
в ріжні боnи, осьвіт.'Іюючи то стовпчик tанку, то 
стіл іа nасудою на ньому, то білу стрижену го
лову дУдову. Нічні метелико пУтали і осипаючи 
пол із крилечок, били ся на столУ і в скл.янках, .. . . 
то влІтали в огонь сьв1чки, то щезало в чорнІм 

• • 
nросторІ, десь за осьвtтлениl\t колом. 

Олвнїв випив іа 6ро1пкою у двох пять пляшок 
чвхирю. 8рошка кожен раз налпваючв склавкв, 
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підносив ()Дну Олвніну, r4доровкаючи св з ном, 
і все балакав, балакав.~. Він розкаау ва в про старе 
житє козаків, r1po сного батька m и рок ого, що 
прпносов ІІа сnинї цї .. 'Іоrо кабана в десять nуд 
вaroto і виІІпвав одразу два відра чпхирю. Роз
казував і про сво~ часи, про свого ня н ю 1) Гuр .. 
чuка, а яко1t1 він з· за Терека під час чумu ІІере
правляв бурки 1 ). Рuаказав 11ро ІJО~ТJюваІІв, на ЯK<)Dty 
він за один ранок убив двох оленїв. Розказав 
• 
1 11ро сво1о душе н ь ку, що за нuм uo ночах на 
кордов бігала. І все те так красномt)вно та ма
пьовничо говорило ся~ що Олвнїн не П<.JМічав, як 
• 1 час сrІлввав. 

- Оттак то, батечку ти ntiй,- говuрпв 6рошкв. 
---- Не знав тu l\оІене в аалоті nzoї часи, я-б тобі все 
nокавав. Тепер 6роШЕ\а г.11ечпк облпаав, а то 
6рошка по всьому по .. 11ку гремів. У ,коt~о най .. 
крашuіі кінь? У кого шабля Гуt>да? 8) До кого 
ВИІІПТU ІІіти? 3 KUl't поrу.11яти? KuPo в горо ІІО
с.латп АхІ'tет-хаІІа убити? - Все 6рошка. Кого 
дівчата ."Jюблять? До всього 6рошка t Бо я 
був С[]равдїuJной джоtіт. ІІяниця, З}Іодїй, табуви 
в І~орах нідбпчав, співака -- на всї руко був. 
Тепер і козаків уже так&~х не l)tae. І довити cs 
І1идко. І~ід землУ от (і 6рошка показав на аршпн 
від зеJ1тлї), чоботи дурацькі одягне та все на них 
дввить ся - тілько у нього й радости. Або пя
ний наовть ся, тай наnвть ся не тав, як чоло
вjк, а так щось... А а хто такой був? Я був 
ерошва алодїй. Мене не то flO станицях - в ГО· 
рах знали. Кунаки княаУ прuїзджалп. Я був зо 
всіма кунак : Татарон - Татарин, Вірменвн -

... 
1) "Нянею" вазиваєrrJ ел старша сестраt а в переноевому 

значjвю таІ<ож товариш, найблпзmий приятель 
2 ) Бурка - ДОСИТЬ тверДИЙ ВОВRЯПИЙ ПJІRЩ аки.й ПОСSП'Ь 

Rавкавцї і від спеки і від холоду. 
3 ) ШаМї та кинжа.:m, вайбільше на Кавказї, .в:азиваюrь 

ся іменеи майстра -- Гурда. ~ 
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Вірменин, салдат - салдат, оФіцер оФіцер. 
Міні однаковісінько, аби ояниця був. Ти, каже, 
очистuти ся ІІоввнен від миру: з салдаrом не оuй, 
а Татарвво~:tІ не їж. 

- Хто-ж ее так говорить? - сиптав О}]еuїв. 
-·· А установини tІawi .•. А ntу.ллу або кадіs 

татарського послухай. Н.ін каже : "В11 невірні 
r.яурп. Навіщо свиню їсте"? 3uачиrь, всsкuй три .. 
мав свііJ закон. А uo ntойому -- все одно. Все 
Бо І.. Сt>творuв на радість чоловj ко ви. НУ в чому 
l'pixa ue~ta. От хочай би з тоі самої звірвнп nри
клад уантu. Вона і в татарсь~ому і в нашому ко
миші живе. Кудо прийде - таnІ і хата їй. Що 
Боr дав, те й їсть. А наші кажуть, що сковороду 
аа тев будемо лизати... А я так дуІ'tаю, що все 
те одна брехня, - додав він помовчавшп. 

Що брехня? - ~питав Олвнїн. 
- Та от те, що установини говорять. У нас, 

батечку то DІій, в Червленій військоввіі старшина, 
кунак мій був. Молодець був, от такий же пк і s. 
Убило його в tІечнях. 1,ак вів говорив, що ее все 
установони із свое1 головп вигадують. .,Здохнеш, 
каже, трава виросте на rttorилї, от і все"... -
Старий роасьl\tіяв ся. -- Зірви-голова б.ув. 

- А кілько тобі літ ? ---- спотав Олвнїв. 
-- А Бог його анав! ~Іабуть сїмдесвть всть. 

Як у вас цаt>пця бу ла, то я вже не ~1аленьки~t1 
був. От ти й рахуй - чи багато буде. Годів сім
десять б у де ? 

- Бу де. А ти ще молодець ! 
- А чого-ж? Дякую Госnоду, s здоровий. 

У сїв1 ндор·овuй. Тільки баба відьв-Іа ІІОІІортила ..• 
Як? 

- Та так, по портил а .•• 
-- Та як, як? У мреш - трава виросте? -· 

скааав іще раз Олєн)н. 
6роша видно не хотів ясно скааатв свовї 

дytttRu. Biu uоn1он~ав трошки. 
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- А тв як гадав? lluй! -
усьміхаючuсь та підuослчп вино. 

XV. 

• 
а.акричав вtв, 

- Так npo що ж ее я говорив? -- знову 
nочав він, ІІриrадуІочи. -· Еге, ось. яка я .1юдвна. 
Я - охотинк! Против meue numoro ~1пслпвця 
і В усьому ПОЛКУ не~tІа. Я Т·Обі В·СЯКОГО звjра, 
всsку птицю внанду- і tJо.чожу. І що і де - все 
знаю. В мене і со·бакu всть, і дві рушниці всть, 
і сїтв, і нобила і яструб - все неть, дякуючи 
Бог).,. Ko.'lu тн справдУшвїй охотнпк, а не :хвалиш 
ся тілько - а тобі все noRaжy. Я який чоловік? 
Слjд анайду - вже я його знаю, авіра отого 
са.моІ .. о, і знаю де йоD1у лягти і куди uити або 
валяти ся прпйде. Лоuааїк=) зроблю таіі сuжу 
собі ніч, вартую. А 1цо-ж у :хатї сидїтв ? Тілько 
вагріІІІВШ та uянnіі напвш ся,. Та ще ,баби тут 
приП;\уть - те та ее, х,лоІІЦ.І кричать ... За[·ориш 
іще. А то добро : вийдеш аорею, 1\1ісце вибереш,, 
колиж ПІJНдавuш, сядеш тай сидпrп, добрий &Іf)
лодець, до,жвдавш ся. І все-ж тu 'ТВ анавшt що 
в лїс1 puбurь ·СЯ. На веб() г.лянеtп - зіроньки 
ходять, n1ipкyem собі, на нuх дпвлючп ся, чи ба
гато часу. Навколо nоrлянеu.1 - ліс шумить~ а ти 
чекавш - туй:- туй аа тріщить, прutіде к.абан ма
аа то ся. CJ.Іyxasm і як орли ntonoдi десь запищать, 
чn півнУ в стан·nц1 обізвуть ся або І,усп.. Гу,си ·-
так іще ІJівночі нема, значить ся. І все·ж то Т·е 
в ~паю !~.. А то 1це як із руmипцУ десь. далеко 
ударить, гадки [Jрuйдуть... І ду&Іаsш собі : хто-ж 
то стрі.лив? Чи ко~ ак~ оттак же як і Я, аві ра 
чекав.~. А влучив. чи так тільк·о поІІсував ... І [)іде, 

'1) »Лоnа.зїІtс п.азиваеть ел місце, що прпробтооть с.а д-ш 
сидmеШІ п.а стовпах або на дереві .. 
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• 
звІрина сердешна, tto ковtпmу кров ])tазати, так, 

дУJ>но.... Не л1облю - ох, не люблю ! Наніщо 
авЇJJа 11опсував ?' ДуJJень, дурень... Або думавш 
собі : "1\·Іоже Абрек яке дур11е І'()ааченя убив". 
І все те в Ро • .1uві тобі ходить. А 11~0 раз спд.\в на 
водt, дuвлю ся - КО.1tиска а ГOJJU ІІлuве.. І цїлУ м 
сУнька, тiJJЬRD краЙО'JОК uдлоntано. Oro гад(>К прпй
шло ! ... Ч11н воно кол о ска? Мабуть, дуDtаю, наші 
чnрти-са.'Ідато до а у лу Пf)ИJimлu, ЧечеІІ<)К ІІООJ)али, 
а дотону убив якиіі ді нвол, узяв аа ніжки та об 

• х·б ". ? Е · ' plt'... 1 а не оу нав ... х, душІ uel}ta в людях .... 
І такі ду&Іl\П прийшло... жаль став. Ду маю 
собі: кол~tску копули) бабу наялu а собf)Ю, хату 
С[Іа.ли.лп, а джurir узяв }Jушнnцю та на наш біЕt 
грабуватп ІJіtпов. Уее сидиш, д)7 Мавш.~. А як аа
чувш, ІЦt> по хащі .:rJОІ'Іоть ся табун, так як засту
кає в тобі серце! Голубчики, ІІjДf)ЙдУть ! Обнюхав, 
думаєш собі ... Сuдпш, не здріІ~uеш ся, а серце: 
дун, дун, дун... 'І'ак тебе й ІІідкпдає. От сївю 
весною підійшов оттаке'ІКП табун добрJJЧІJЙ, аа
чорнів cs ... "ОтІ~Ю іі СІJну" ... яже Х()ТЇВ стрjлято 
- як вона Фиркне на свuїх нороепт І "Біда, tttо-
в.лввt дїточКІІ : ЧО}Іовік сидить" ! І затрісRотУ .. 1о всї 
геть r1o корчах. Оттав.І бu, здаеть ся, зубuІ'І а'Ув іУ. 

Як же ее свиня зytttiлa ІJОJJосятам скааатв, 
що чоловік сидить? - СІІИТllВ О .. 'JЄнїн. 

- А ТІІ як думав? 1"и гадав, щJ він дур
ний, звір о1•ой са&Іиіі ? Нї, він роауDtнїйшой від 
JJюдини, дарма, що свонею проаІІваеть ся. Він усе 
анав. Хоча й бп те аа 11рпклад уаатв: людина по 
слjду uр(JЙДе і не помітить, а свиня sк наткнеть 
ся на твій слїд, то так зараз і т1кав пріч. Зна· 
чить, розум у вУй sсть, коли ти своеї воні не ч:увm, 
а вона чув. Тай те ще сказати: ти Уї убити 
хо-qеш, ·а вона хоче ходотп лУсом жива. У тебе 
такuй закон, а у неУ пншиtі вакон. Вона - свпна, 
а все-ж не гірша від тебе, бо таке·ж сотворінв 
господпе. Ех-хе ! Дурной есть чоловік, дурний, 



дурнпй, - сказав де-кілька разів старuіі і оDу
стuвшІt 1,олову, аадув1ав ся. 

ОлвнУн теж задумав ся і зійшовши з tан· 
ку та ааклавшu }Jyкu за спину, мовчкu став хо

дити по двору. 

[!отім дядько 6рuшка [Іідuяв І,олову і почав 
• І 

уважно Іtроrлядато ся до нІчних метеnпкІв, що 
• • 

Bltлn ся над вorнer.t сьвІчкu 1 nонадалІІ в нього. 

- Дурненька, дурненька! -- ааІ'ОІtІонїв він. 
- Кудu летиш? Дурuчко, дуроqко. 

Він 11jдняв са з ttІісця і своУми грубимо 
4 ~ 

пальцяі'1И став вІдганяти метеликІв. 

- 3r .. upиm, дурочко. Or туди лети, місця 
баІ'аТ(), - ІІJ)UГОВОрював ВЇU ІJЇЖНИМ Г0.'10СОО1, СТа-.. ""' 
раючись свu1МІJ ГІ)УОІ-Іntи ІІЗ.'ІЬЦЯВІU потихеньку . ... . 
пІuматu 1)1етелпка аа крпльця 1 виuуститu. -
CanJa себе губоrn, а я тебе жалію,. 

І він донго [Це сндУв, розtttuвляючu та uопи .. 
ваІОЧlJ з п.?Jя ІUKU 1 а О.11внУн ходив сюди та туди 
по двору. Нараз звернув йоІ~о увагу Іпеuіт за 
ворітьrt1ІІ. Мnм<)Волі затаУвши дух, він ІІочув жі
ночий сьмі:х, І}Іужеськuй голос j аВ)'К поцУлунка ... 

УмпсtІе шелестючп ногами ІJО траві, він 
відійшов на другу СТОJ>ону двора, але зараз за
кілька хвилин uліт аатріщан. Кuзак у тentuoмy 
жу11анї та а білп.ttt вурІІевttІ на папасї (ее був 
Лука) nройшов здовж паркану, а вnсока дївчвна 
в білій хустц~ ІІроЙШJtа повз 0JtвнУна. Нї мінУ до 
тебе, н1 тобі до 1\'Іене неІ\'tав ан]якісїнькоІ'О дУла, 
здавало ся, говорила йоn1у рішуча хода Марянв. 

Вів провів УУ oчnJ)ta до tанку хавяйсько1 
• • .. to .. 

хато 1 НаВ1ТЬ ПОМІТП8 КрІЗЬ ВІКНР, SK ВОНа 888.'1& 

хустку і сУла на .naвj... І нараз почуття суму, 
одuнuцтва, якихось неясних бажань та нап.Уй 
і якихось заздрощів до коІ~ось обхопи.7J() душу мо· 

• 
аодого ІJолов1ка. 

ОстаннУ огні BRI"aCJJII в хатах. ОстаннУ авуки 
аатuхпи в станиці. І o.7Joтu, і скотина, що біліла 
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по дворах, і дахи будu.нків, і ставні райни - все 
адавало ся, crІa~"JO адоровпаІ тихим, робу·чоnt сном. 
І тілько дзвінкі безnереринві згуки кваканя жаб 
ДО.'JУталп з вохкої далечоно до ваnруженоІ,о вуха. 

Ва сходї ставало все J)tенче та менче зірок і, а,да .. 
вало ся, розпливали ся вони в сьвітлУ, іЦО міцні
шало з кождо·ю хвилею~ Над голо·вою висuпал.в 
ся вови все глубrnе та частїйше. 

Стариіі, схиливши Г<)лову ІІа р~)rку, аадрі~tав. 
Півень скрикнув на nротилежвf)1'1У дворі. А Олв
иУн усе ходив і ходив., д)'Маючп про щось, 3І,уко 
uіснУ в де-кілька голоеів долетіло до його вуха~ 
Він ІІідійrпов до иар~ана і став прІtслухувати ся. 

Молоді голосо коааків ааловали ся· веселою 
піснею, а 3 усУх HllX pif.IK~OIO CDJJOIO ВВДЇЛSВ СЯ 
ОДИН МОЛОДИЙ ГОЛОС~ 

- А ввавш, хто ее СІ.Іівав? - сказав старий, 
прокпuувшось.-Се Лукашка джпtіт. Нін Чеченця 
убив - от і радїв. А чому, сnитати ? .• , Дурень, 
дурень ... 

- А тобі доводило св лrодей убиватп ? -
спотав Одєиїн. 

СтарІІІІ підняв ся на обох ліктях і прпсуuув 
бдваькu свое (tбличв до обл·uча Олвнїна. 

- Чорте! - закрІІчав він на нього. - Чого 
nnтавш? Не треба говор.uтв !... Душу за1,убuтв 
тяжко .. <t. ох, тяжnо... Ну, ПJ>ощавай батьку. І со
тий і ІІЛНІІП, -- сказав він устак•чв. - А завтра 
на ІІо.льоваІІе uриходитu 'і · 

ІІриходь. 
А дивись - рано вставай. А ІІроспи~u 

кара. 

Не бійсь, равїйше від тебе встану, 
відпuвів О~r.~ввіu. 

Старий вийшов~ 
Іlісня аатохла. lloчyлu ся кроки і веселой 

roDtin. Трохи згодом знову пісня роанес.nа ся, a .. Jie 
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далі - і дужий голос 6рошкв пристав до попе-
•• І 

реДНІХ ГОЛОСІВ. 

"Що за люде, що аа житв" І - подумав 
Олвнїн, зітхнувши, і ·Ca])J один вернув ся до свовУ 
:хати. 

XVI. 

Дядько 6рошка був "вапJтатний" самітний ко
вак. Жінка йо1·о в рокjв двацять тоn-1у назад, . 
ВІІхрестившпсь ва ІІравославну, утекла ВІД нього 

і ввіішла заrt1іж за російськu1~о ФельдФебля; дУтий 
у ВЬОГ() 11е було. 

Він не хвалив св, кажучи про~ себе, що був 
колись у IlUIIepeднtx роках першим молодцем 

у станиці. Йur'o веї ~шали в полку ва Пого ~ttо.ло
дечість. Не одно убийство і Чеченців і Росіян 
було у нього на душі. Вів і в Г()ри ходив і у Ро
~іян крав, і в крВІ:t1і~алї дві чи свдУв. Біл11шу 
частину сво1 .. о жuтя вІн nроводив на польованю 

та в л'ісї, д,е цїлими добами живив ся лише oд
HUiti шматком хлУба і нУчого не пив окрі11 води. 
За те в станnцї він l'ул.яв а ранку до вечера. 

Вернувшись від Оленіна він аасвув годвн . . . 
ва двІ 1 ще досьв1та проконувшвсь, лежав на 

.своУй uостелї та обсуджував чоловіка, .aкuro ІІізнав 
у чоJ>а. ІІростота О.11вuУна дуже nодоба-ла ся ЙОІ\ІУ 
(простота в тint розуrttіню, що для ньог() не ЖалУ ли 
вина). І саа1 О.~'lенїн пuдобав св ЙОl'Іу. Він дивував 
ся - череа що ее Роеіяне всї прості і богаті, 
і чому ее вони нічого 11е знають, а всУ учені. 

Хата у дядька 6роtuки була досить велика 
і не стара, але дуже привtітною була в ній від
сутність жеuщuнп. Ваагал1 козаки дуже nікпують 
ся про .7Jад у хаті, але тут уся l'Орнuця бу.УJа за
паскуджена і в нїіі був цУ.л:ковитпй не·JJад. На 
СТ())JЇ 6y."'Ja кинута закрінав."Іена чинарка, ІІоловІІН& 
солодкuІ1О плескача, а обік нього общоаана та ро-
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аідрава І~алка для прnк()р~Ілювавя яструба. На 
лавах пежа.'Ів ровкпданj порmніІ\ рушuuця, квнжал, 
мішочок, nІоєра одежа і ганчірки. В кутї, в ка
довбі з брудно1о вuнючою водuю розмокали другі 
dоршнУ; тутже СТ()Яла рушниця і коби.11ка. ДалУ 
стояла сіть, де-1~і .. 1JЬІtа .;~битих Фазанів, а бі .. 'Ія CT()JJY 

гу ляJ1а аостукуючи [IU бt)У днііІ долі вцУ, сІ ривязана 
аа ногу Іtуро,,ка. В нетоІІ.'lеній ІJечі стояв чере
почок, на[Jовненu.й бі .. 1Jою mо..-Іочною Іошкою. На 
ІІечі скuІ}ІЛПВ к-.Jбчuк, що все старан ся зірнатuсь 
іа бочівкв, а вuлuнвлий ястl1у6 сnІорно спдУв з краю, 
скuса прпrлядаючись на курочку та пеJ)егпнаючв 

ин одУ а nраного бок~у па лУни й РО .. 'Іову. 
Cat\t д.ндько Єрошка лежав на взнак на коро-

~ ,; . . .. 
тенькоR1У лtжку, IIpuiJooлeнor.Jy m1ж ст1ною та 

• j. • • 

печеІО 1 зaдpaBJUU CBOl дуЖІ НОГО на ПІЧ, K0~~1Jy нав 

І'рубtІDt ІІа.ТJt· цеnІ струnи на руках подря панпх 
лструбnltІ, JJ кu1,u ви ношуван бе3 рукавицї. Ilo всУй 
хаті, а oco6~1Juвo бі.:r1я cantoгu cтaJ)UPo, [Juвітрв 
бу ло насичене том rttiцни[tt, а.11е 11е ду:~~'є непрu
-вмнuм заtІахuвІ, що заожде оточав дУда. 

- У й д е-1'1 а, дядю? (себ·то; чu .'lO~Ja, дя-
дю '() - почув ся нараа з вікна t>ізкий 1.,олос, 
ЯК(ІЙ 6рошка зарая оризнав ва голос сусУда ·лу
кашки. 

- У й д е, у й де, у й д е 1 ••• Дottta, заходь r -
закричав старий. - СусУд ~Іарка, Лука Марка -
чоrо Д<) дядька ІІрttЙ1І1ОВ? На кор.1.он чи що? 

ЯстJ>уб сrреnенув ся від Іtокриt'У ГОС(Jодарв 
і захлuzІав крuлааж•t, рн)'ЧИСЬ на снuУй ІJрuвязУ. 

Старив лІобив Лукашку і тільК() до 11ього . 
одного не вІдносив сп а такuю погордою, як до 

всього останньоІ'U ІІUКО}ІУня вtuлuдих кuиаків. Та 
ще й те екааатп: Лукашка і його DІати, як сусУдu, 
частенько данали crapo&ty то вuпа, то кай~•ачку 

і т. u. а rucІioдapcькuru набутку, ЯK\Jru не було 
у 6р()Шко. _І дядько 6рошка з ІJрактичного боку 
так розгадував сї відвuсвнu: 
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n Що-ж, люде Зl\~Іожні, - говорив він сам 
собі. - Я 1м сьвіж.uнкu инодї дам, К)lfрочку, 
а й воно дядька не забунають, пuріжка, ІІЛескачик.а 
принесуть uншиn1 разuАtм. 

- 3дOJ)UBO, Мdрку, я тобі l)адuИ, -- весело 
.... . 

ІІроКрочав старип І ШНИДКИL't J)YXUDI СКUНJВШИ 

6осі ноL·и в ліжка~ скочив, зробив два кроки uo 
СКрDП~'ЧlЙ ДUЛЇН.ЦЇ, ІІОЗІJВИВ СН на СВ()Ї Н()ГИ -

і ІІаJ)аз Пов-ту cьrttiшнu стало з ніг: ві11 аа-
.. .. І .. 

CЬDIIJJR СЯ, ТJПІІУВ раз OUCt}IO IIJlTOIO, ІІОТІВ1 ІЩе 

ра,а і зробив викрут. - А сnравно, UJ>анда? 
спитав він блоскаючu малеuькИ1\1И uчuo1a. 

Лун~ашка ледне n (JИl'Іітно усьміхнув ся. 
--- Що, на І'-ордuн n1абуть? -- спитав старий. 
- Тобі чихnрю uронїс, дядьку, що на коt>донУ 

оообіцав. 
СІІасп тебе Xpucтnc, -- сказав старин, 

підняв чаl'Ібарu 1) і бешмет 2), що вaлjJ."'d ся долУ, 
надїв їх, uнереаав ся ре~1ене!'t1, [Jолuв водп а чере
nочка на руки, uбtep іх u6 свої старі чаDtбаІ•И, 
UJM&TOЧRUL)I l'ребІіЯ р~ОЗПJJаВИВ бuроду і СТаВ DeJJeД 
Лу кашкою. 

- Г<Jтов! - сказав він. 
Лукашка дістав ча[JУРУ 3), витер, валuв вина 

і сівши ІІа лаву, nідІJ,·с cтapuf'tty. 
- Будь здоJ>uв, О·тuу і Снпу ! - сказав дУд. 

урочисто приймаючи вивt). -ог- Дао тобі, Воже, 
мати те, щu бажавш. Щuб Мі1JІодц~~~ був, хрест 
вослужив. 

Лукашка так са~Іо а молитв()Ю надпив вина 

і постанав його на стіл. 
СтаJ)ИЙ устав, 11 J·)u u1c засушену робу, поло

жив на поріг, ровбив її налпц~ю, щоб вона бу.'Іа 
mнкшою і полuжuвшu їУ сноївtu sашкаруб.ТJвмu 

1) Чамбари - ппанп, споднї. 
2 J Бешмет --- чи парка, нсупан. 
3) Чапура - чарка, пнодї mкуратана • 

.. 
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руками" на одинокай синУй та ріп~, .подав на стіл. 
- У мене все есть, і закуска всть, дякуючв 

Боговп І - скааав він гордо. - Ну, ак Моевв? -
еоптав старuіі. 

Лукашка розказав, як уряднпк відобрав 
у нього руmнпцю, ви.дuмо бажаючи авато, що про 
ее думав старий. 

- За руmнuцею не гонись, -сказав дїд. -
Pymuuц1· не даси, так і нагороди не буде. 

- Та що говuрити, двдь1су ... яка таnІ, кажуть, 
нагорода ма.lJол1тньому 1)... А рушниця добряга, 
ирnВ'tСька, вjсУntдесвть монет варта. 

-- Е, кuнь! Оrтак рав аасперечав ся я з сот
воко!\'І : коня у 1)tеве nросив. Дао, говорить,. конs, 
в хорунжі представ.'Ію. А я не дав -- от і не 
BDЙШJJO. 

- Та u'o~ дядьку : от К()НЯ купити треба, 
.. . 

а кажуть аа })JRoю менче як за пядесять 1\'Іонетtв 

не візьмеш,. Мати вина ще ue продала. 
-- Ех ! Мп не тужило, - сказав старой. -

Як дядько 6рошка в твоУх роках був, він уже та
буни у ІJОІ'анt~їв крав та аа 1'ерек перегоняв. 
Було добраЧUl,О RОІІЯ аа П~lJЯШКУ горілки а'бо аа 
·бурку вjддаеш. 

- Щu-ж так дешево віддавав·? - сказав 
Лукашка. 

- Дурень, дурень, Марко ! - з погордою 
скааав старuіі. --· · Не rttoжнa пвакше: на те й 
крадеш, 1цоб не скуnиnІ бути. А ви, я так думаю, 
і не бачuлв) як конеіі гонять? Чого мов.:Jиш? 

- Та що там І,оворптu, дядь,ку ... -скааав 
Лукашка. --- Не такі 1\tабуть ми люде. 

- Дурень, дурень, ~Іарко ..• Не такі nto люде, 
- відповjв стttрий) DСf)едразнІоючu l\tо . .лодого ко-
зака. - Не таквL'J я був козаком у твоУ рокп. 

- .~ rцо? - сnитам Лyt;atпga. 
Стир u іІ а noi'f)l) .'lO I<.J 11 ох нтав ГU,}lU uою. 

----
1) Мал~омтнпми називаrоrь ея козани, що ще пе розnочали 

дШсноІ кішІої е.1ужбn. 
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- Дядько 6potiiKa 11 рости ft був, нїчоrо ·не 
шкодував. А за те у nteнe вся Чечня кунакu булв. 
ПрвУде. до мене який кунак - І"орілкою nаного 
ваІJою, уконт·ентую, з собою СІІати положу. А до 
нього поїду -- ІJfJДарунок, 11 е m ке m ounty по везу. 
Оттак JJюде роблять, а то хіба так як тепер? 
Тількu й ьабавu у хnоІJЦїв, що васУна пускають 
та луску плюють ! -·- ПОІ'Їрдлuво закінчив старий, 
передраанюючо як rpuayтh насУне та сипьовують . . .. 
пуску теnерІшнІ коаакп. 

Се анаю, сказав Лукашка. - Се 
правда. 

'-\ xoqern бути nJo.JJo,дцeм, то будь д.жпtіт, 
а не мужик. А то іі ~1ужпк коня купить, гро
WВІСВ відеооле тай конs відведе. 

Вони DUl'ІОвчало. 
-- Та воно й так скучно, дядьку, в станвцУ 

або на кордонї, а роа1·уляти ся, поУхатп нема 
куди. Все нарід бояа.ловuіJ. От хоч бп взяти На
варя. Ото колись в аулі бу.11о, так Гирей-хан 
у НогаУ анав аа кіньв1и - нїхто·ж не ооУхав 
а одному пк же ? 

- А дядьІt<J наьі що? Tu думавш я аасох ? •.. 
НУ, в ще не засох. Даваіі коня - зараа у Но-

... . 
Г&l ПІДУ. 

- Що rio д},РІІО~JУ говорити 1 - скаааа Лу
ка. - 1'u от скажи краще, як міні а Гuрей-ха
ноttІ бути? Каже, ті .. ТJько ІІроведu кона до Терека, 
а там ХВ'І І(ОСЯ[' 1) цУлпtі да nай ·- анайду місце. 
Адже·ж так сам•) "го.УJолuбпі1" 2), вірuти трудно. 

- Гвреіі .. хаІіУ вірити можна, йоІ'О весь рід 
люде хороші. Батько ііuго вірной кунак був. 
Тільки с.11ухай дядьна, я тебе алого не навчу : ве.лв 
йunty к.лптву ваІJТИ - оттодї нже бу де nевно. 

1) RоР.ЯІ< - табун коней. В11(nваєть r.я тi.1J1JHO про KOIJeli~ 
~) Гірпнк11 голять головп; через те І\ОЗаJtІІ (та і заl,а..'!Іом 

Росіяпс) Татар, Typrcin і т. п. пазивають "І'Ололобп:ми ... 
А. То."rстой. Козлки. 6 
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А uojдem із HИL\t - усе пістоль на nororoвi дер· 
жи. А особливо як почнете ділити К()Ней. Orтalt 
ра в тро ха не вбив бу.,'lо мене один tІеченець: я 
в нього просив по десять rttонетів аа коня. Вірити 
- вірь, а без рушнuцУ спати не лнгай. 

Лукашка слухав унаЖІІО старО['О. 
- А що Д)JДьку? ІСааали, що у r·ебе роарвв-

• 
трава SCT Ь ••• - ПрОАfОВИВ BJ Н, fi01'1UBЧRBШB. 

- Розрива нема, а я вже тебе навчу, нехай 
буде так. Х)Jоuець тu дуже rарнnй, старого не 
аабувавш. Навчити? 

Навчи, дядьку. 
Чере11аху анавш? Ото-ж чор·т, черепаха ..• 
Лк не знати! 

Знайди ти Уї гнУ8до таu оп.11етu навколо, 
щоб ''й не ntожна було ІІроuти. От вона 11рuііде, 
ПОХОДІІТЬ-ПОХОДИТЬ Kf)Yl'Oit1 тай назад. 38J)аЗ; анайде 

розрпв·ТJ)аву, принесе і nліт рОЗJ))1 іін)1 6. Or ТІІ й 
~ ~- ~ 

встигав на другии ранок тап довось: де р<J3ЛО· 

мано, тут і puapuв трава лежить. Бери таІІ неси 
кудп хочеш .. І не бу де тобі нУ· замка, нУ закладки. 

·--- А ти пробував, ЧІІ як, дядьку? 
- Іlробуватn не орt,бував, а кааал11 хороші 

люде. А у мене тільки й ааmови бул<), що ІІро
чвтаю· "адравствуїтя" як на коня сУдаю. Ніхто 
ве убив. 

- А що воно таке .,адравству)тя", дядьку? 
-- А ти не 3Н86111 ? Ех, люде r.-.. Ото-то-ж 

воно й есть. Не знаєш, так дядька _спитай. Ну, слу
хай - кажи на мнuю: 

З·драветвуітв живучи в СіuвУ 
Се 11арь твой. 
Mu ендем на коні. 
С .. •ФОНУ Є ВОІІЇЄ, 
Захарів глаго.ТJе : 
Отче Мандриче. 
Человіко-віколюбqе. 
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Віко·-вікu-любче, - ще раа сказав ста-
рий. 3навш? Ну, скажи теnер ти. 

Лукашка аасьміяв ся. 
- Та що там, дядьку .•. Хіба тебе від того 

не убиJJв? 
- Puay()1Hi ви стала дуже. Т11 все вовчв та 

скажп. Від Т()ГО лиха не бу де. От rІросІІівав "~Іан
дроче" тай nравой, - і старий cartt J>озсьооіяв 
ся. А в HoraY ТІJ, Луко, не їдь, от я що тобі 
скажу. 

А що? 
Не ті часи, не той ви нарід. Дерn1о-ко

аакв во стало. 1'аіі Р<)сіян он бач скільк<) на
гнаJJІІ. З асу днть. КuІtЬ) лirJ 111е. Куди вattt. От як 
Dtв а Гuрчи li(JD1 бу вало ... 

І ~~тарuіі почав оповідати свu1· безкuнечні прв
годо. ЛукаІІІка подинов ся у вікно. 

-· }тже З<)Вс1·м ясно; дядьку, - перебив він 
його. - ІІора~ йти. 3ахuдь ко .. 1Jи-небудь. 

- С uаси теб·е Христос. А я до аJ)DІейськоrо 
піду: обіцяв на охоту йu1,о повести. Чо.'Іuвік хо
роmпй, адавть ся. 

XVII. 

Від ЄроmКІІ Лука зайшов до Д<)n1у. Коли вів . ' . - . 
вернув ся, сириu росиство ту ман ПІдняв ся вІд 

аемлї і оповив станицю. Невидка скотона ПtJЧИ
вала ворушити ся в ріжних K}'Tl,ax. Чt-tcтiume та 
спnьнїйше ПЄJ)СК.'Іикали ся Kt)l''yтu. Поuітрв ста
вали все бі .. 1ьше й бjльше IІpu\;opuAt, і людз IJO· 

чали підіймати ся. 
Іlідій mов1nи близько, Лу капІка ро31'лядїи мо

крин від туману nаJ>кан СВ()ГО днору, хатпий ta· 
нок і одчинену комору. 3 наднору чулu ся в ту~ 
мані як руба~~и сокuрою дрова. Лукашка rJpoй~ 
шов у xary. 
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Матп його уже встала і CTOIO'ID перед пе
чею,. кода..т1а в неі др·ова. На ліжку спала щ·е 
сестра дУвчинка. 

- Що, Лукасю, на гу ля в ся ? - св:ааапа 
мато тихо. - Де то був uiчtty? 

--- В станuц1 був, - неохотво відповів син, 
витягаючи рушнuцю з чохла та огладаючп УУ. 

Мати похитала головою. 
Іlідсuпавшп nop(J:x.y, Лукашка дістав тор

бочку, ввтяе де-кі.11ька порожнУх ховирів і став 
васвuатв набu~ старанпо аатикаюqо іх кулькою, 
вагорнутою в І'аІІчірочttу. Іlовuсмuн~авшн зубоаJ 
а.аткнуті xoaupi та оt'ЛJІдївшо 1х, він поRJІав тор· 
бочку. 

- А що, матусю, я казав тобі торби ІІола-
татп. · '-Jи ІІолатала? - спитав в·ін. · 

- А якже! Нїоtа .'Jатала щось у вечері. 
Хіба пора вх.се на КО(Jдон? Я й не бачила тебе 

•• 
ЗОВСІМ. 

- А от тількІІ у.11аштую ся тай треба йто, -
відповів Лука~ аавяз)rючи r1upox. - А де-ж нїма? 
Ввіішла куди? 

- Мабуть дрова рубати. В·се аа тобою ту
жила: вже не побаqу, каже, я його н·їколп. Оrтак 
ва об.ппчв рун~ами 11окаже, оальЦЯ1)1И клацне та 

• 
до серц11 1 притулить руки - 1nкода, n1овляв. 

Піти пuклпкатu, чи що? А оро Абрека все з ро-
• 

ауrtІІЛа. 

- ІІоклиІJ, - сказав Лукашка. -- Та сало 
та~І ще у мене :було, ПJJинесв сюди. Шаблю uo
Dtaaaтu треба. 

Стара виіішла і череа де-кі.'Іька хоплин по 
скрвІ1ЛІІНІJХ східцях увійтn.1а в хату вУо1а сестра 
Лукашкова. Вона 6у.11а J)ОКів на шість старша 
вjд брата і була·б дуже Іtодібиа до нього, як бп 
не спільне нсУrtІ t•лухо-нУмим ту[Jе та грубо
ааІінне обли .. Ів. Вся їУ (~дежа - бу .. '.Іа груба со
рочка в латках; но1·п були босі, забруднені; на 



голові стара синя хустка. Шпя, руки і облвчв 
6улu жидаві, ак у ~Іужчинu. Видно було і по 
одежі і по всьому, що на нУй аавжде стояла вся 
тяжка мужчопська праця. 

Вона внесла обеІ>ЄІІ10К дров і кину ла бі.ІJІ 
печі. ІІотім nідійшла до брата а радісн(>Ю усь~tІЇШ· 
кою, яка ІІОDІОрщuла все її обличв, торкнула йоrо 
за плече і почала рукамп, пицеR-І і всУм тїлом 
робото йому швидкі знаки. 

- Добре, д<>бре. Мuлодець Стьопка, - від· 
повідав брат, киваючи головою. - Uce прut~ото
вила, Dолатала, Dtt_)."'Іодець. От,се тобі за те, -
і доставшо а киutенї два ІІрянuкп, він ІІодав Ух Уіі. 

Обличв нї.вtоУ почеJ)ВоuУло і вона дико за
гула від радости. Схопивши uряникu, вона ще 
швидче почала робити анаки, часто нокаауючв все 

в oдuu бік та ІJР()Водючи товетом ІJальцем по бро
вах і облuчу, Лукашка· poayr.tiв Уі і все кивав . 
rолuвuю, влегка усьDІІХаЕочись. 

Вона roвupnлa, що краще брат нехай дів· 
чатам давав бо пряників; кааала, що дівчата його 
.люблять, а щ,о t)дua дївчпна Маряна краща від 
ус'іх - і та його любить. Mat)nнy вона нааuвапа, 
швuдкu пuкаауючи в той бі~t, де був ~~ двір, на 
своУ брови, лице, прuцмuкуючи та хитаючи го

ловою. "Любить" ІІоказунала воuа, притоскаючи 
руку до грудо, цУл:уючи СВ()Ю руку і нїбп обjй
DJаючu щuсь. 

Мато верп~ула ся в хату і розібравши ІІро 
віщ•• говорила нїма, усьміхнула ся та uохптала 
rоловоtо. Нїма ІJ()Kaaana їй првнuкв і знову аа
rудїла від радости. 

- Н казала У лв1ї недавнечко, що прuшдю 
сватів, - сканала матu. - Іlрuй.ооила nto'i слuва 
добре. 

Лукашка подивив ся &Іuвqкв на матір. 
Та що, n-1атусю, вино треба веаrи - кова 

t'реба. 
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Повеау, як npuuдe час; кадівбп crtpaв~"lю, 
скааа .. 11а rttaтu, BІtдu~Jo не бажаючо, щобп син 

вмішував ся в Г()СlІnдарські СDрави. - Т11 як ІІі· 
деш, - сказа~'lа вона синовц, - то .. візЬDt1и· в сУ • 
вях торбочку. У .. 1Jюдей uозичила, а тобі на кор· 
дов upurtacлa. А nІоже по4І'?Jожитu в саквн ? 

- Добре -- відп(Jвjв ,}lуЕ\аrпка. - А як ча
сооt з аа річки Гирей·хаu ІІри1·де, TtJ ти вого при· 

.. 
mлu на І(()рдон, а то тепер дuнІ"'u вже не вJдuу-

стs·rь. Дї.'Іо до ІІЬс)І~о. всть. 
Він почав збирати ся. 
-- ІІрпшлІQ, Лукасю. Що-ж -- у Яtttкu все 

й гуляли? скааала стара. ~- То ·Ж Tt) я у ночи 
встава .. ча Д("J скотпнп, так неначе твій Гf).1ІОС чула . ... . 
- ПІСНІ СПІВаВ. 

Лукашка не відnовідав, вийшов у ІІрпсївкп, 
перекинув череа п.'Іече т<.)рбу, 11ідоткнув жупан, 

1 w 

уа.яв рушноцк) 1 зупинив ся на nс)розІ. 

- ІІрощай, l\1атусю! - евазав ві11 матері, 
прuхпляючІt за собою ворота. - Tu кадівбець 
Наваркою пpum.'ln -- я обіцяв хлопцяn1. Він зайде. 

-- СtІаси тебе Хрzстос, )Jукасю ! Бur а то
бою І ІІрпшлю, з Н(Jво1 бочки пришлю~ - відо<J
відала стаJ.>а, підходючп до 11аркана. - А тu слу
хай, ІІ\О л тобі скажу, - додала вона, перегнув
шись через ІJаркан. 

Козак. аупІtнив ся. 
- От тu тут погуляв, - ву, і слава Богу ... 

Як 1\Іолодоntу хлопцеви не повесе.'Іптись та ще до 
того, як Бо[' щаств дав. Се добре. А таnІ уже 
двввсь, синку, не того ... А більш над усе началь
нока шануй. Не аtожна uнакmе! А я воно npo
дattт, І"рошеіІ .добу ду на коня тай дУв ку висватаю. 

- Добре, добре, - відnовів син, нахмурю
ючвсь. 

Нїма крикнула, щоб звернуто на себе його 
ува1"'у. Іlока.~ала голову і руку - ее мало ана
чоти голена голова, Чеченець. Іlотім, вахмурившu 
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брови, аробвла таЕt, нїбu націлявть ся а рушниці, 
' + 

крикну ла 1 шввдК() засnІвала, ХІІтаючо головою. 

Се вона говорu .. 'Іа, щоб Лукашка убuв іще ОДІІurо 
Чеченця. 

Лу каm ка з p()ayn.ti в, ycьDti х u у в ся і ско рв t\11 п 
легкими I\.pt.JKal'ІU, притрutt1уючu рушницю аа спи

ною [Іід буркою, щеа у 1,устому туманУ. 

Мовчки [JОсrоявши біля воріт, стара вернула 
с.а в хату і зараз же взяла ся аа роботу. 

XVIII. 

Лукашка пішов на кордuІІ, а дядько 6роmка 
свиснув на собак і nереліашп через r1л.іт, прuй
mов у а аду до хати Олвнїна (ідучи на uхоту, вів 
не любив З}1СТJJЇчатu св а бабами). 

О .. 1внУн став іще і навіть Ванюша, проки
нувшись, але ще не встаючu, uuглвдав навколо 

себе і р(·)здуІ'tував -- пора чu не D(>pa, коли дядько 
6рошка з рушнuІ\еЮ аа плечuма та в цУлов1у .ло-.. . 
вецькому одязІ uдчuнив днерJ. 

- НагаінІ - закричан він свJУМ густо&І 
голосом. -- Трівога! Чеченці nрийшли І Іване, 
самовар [Jанови став. А тв вставай ! ,l"a швидко! ... 
- <tакрuчан старой. - Оттак, баІJ у нас, добрий 
чоловіче. Вже і дУвчата встали. Ось подввв св, . ~ 

ПОДИВИ СЯ у ВІКНО - ПО воду иде, а TU СПИШ. 

Олвнін r1рокuнув ся і встав, І так гарно, 
весело йому зробп.11о ся, ко.1Jи побаqив свого дУда 

,_ 
та почув ного голос. 

- Жuво, жовr•! Ванюrпа! - закричав вів. 
- Тя.к uсь як то на охоту ходиш? Люда 

вже сuУдають, а тв C[JUШ? Лвl\І -- куди!? -
крикнув він на собаку. 

- А РУШІІПЦЯ готова чи може вУ? - кри
чав старий такJ ніби в хатУ було повно народу • 

.. 
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- Ну Dровивов ся, що вже роботи. ІІорох, 
Ванюша, пuжі І - говорив ОлввУu. 

- Кара.! - крuqав старой .. 
- Дю те вулАву? -· говорив Ванюша, 

JСЬМЇХ8ІО·ЧПСЬ. 
- Ти не наш І Не по наmоьtу гoвupum, 11Ор

те! - кричав на ньо1~о старий, ІІокаауючи ко
рінцї своіх аубів. 

- На nерший раа uрощавть ся, жарту-
вав 0-1~нін, натягаючи великі чоботи. 

- lІрощавть ся на nерший раз, відпові-
дав Брошка, - а дру1,ий pas nроспиш -- відро 
чихпрю кари. Як обігрівть ся не застанеш 
ТОІ'О оленя. 

-- А хоч і а.астанеш, так він Jlоаувtнійшвй 
від нас, - сказав Олвнїн, повтарвючп слова ста
рого, що були сказані учора у вечері. - Його 
не обвІанеш ! 

- Сьмій cs, сьмііі св І От ти його убий, 
а тодї ІІ поговоро. Ну, живо ! Днвп ся, от і ха
авін уже до тебе йд~, - сказав 6рошка, дивлю
чо·сь у вікно. - Он бач як nрибрав ся J Новий 
ж.уІtан одягнув, щоб ти бачо в, що нін uФjцер! 
Ех, люде, люде ... 

І сnравд У Ванюта об' я во в, що хазяУн хоче 
бачити пана. 

- Л а J> жан, - скааав він Г)]uбокодуmно, 
вперед да1очв пановп аІІатu 11ро з начінв ві а втв 
Х()рунжого. В CJJ)·д аа нu~t j саnІ Х()рунхсий, в нu
вій черкесцУ, з оФіце})СЬКИІ)JU Іtoгoftaмu ua ІJal\'te
нax, у ВИІ\1ащеиuх чоботях (що Іlідко траnлявть 
св у козаків), а ycьr.JixuD"t на обличчі, І'Оіідаючись, 
увійшов у :хату і uоздоровпн аі сьвятом. 

ХорунжІtй, Ілля Василевuч, був козак ось в i
q е н и й, бував у Росії, Іпкіпьнпй учитель і го
JІовна рjч, б л а 1~ ор од н 11 й. Він хотїв уходоти аа 
б л а r о род u о 1· о, а.11е МВD1оволї з·під самоrJев
ностп і uокалУqенuї бесідо чув ся все той а:е 
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двдько 6роmка. Се видно буJІо і по його ааІ'Орілому 
облвччу, і uo руках, і по червонуватоDІУ нuсУ. 
Оленів поnросив йо1,о сУдатu. 

-- Здоров будь, батечку Ілля Басилеввчу! 
- сttазав 6роwка, встаючu і, ак здало ся Олв-
вїну, іронУqно нваько кланя1очись. 

- Здорово, дядьку! Tu вже тут?- відповів 
:хоруІІжвй, вневажливо киваючи йoRty rо.11овою. 

Хорунжий був чол(Jвік років під сорок а со
вавою у клинець бородою, сухий, тонкой і І,арной 
ще, дуже сьвіжuй для свuїх піт. IIpuйmoвmu до 
Олвнїна, він видвмо бояв сл, щоб йuІ_'о 11е при
вяли аа звиqаііuого козака і хотїв одраау дати 

• 
почути свое значІнв. 

- Се наш НУмвро д в r в 11 ет с ь кв й, --. . . 
ска<tав вtн ІЗ самоаадоволеною усь!\'ІІшкою, звер-

таючись до ОланУна та uоказуючu на староl'О. -
Л u в е ц ь u е р е д г о с JJ о д и н о м. Першо й у нас 
mвтаць на всякі руко. Вже ІІізнали ? 

Дядько 6рошка, дпвлючись на свої ноІ~и, взуті 
в мокрі поршнї, хuтав заду1t1ано roлuвot<J, uertІoв 
дивуючu св СІІритностп та вченостu хорунжого та 

все ІІовтаІ>ЯВ про себе: "Німрод гіцкійl І ви
гадав" ! ... 

- Е1·е. От на польованв хочемо йтu, - ска
аав Олвнrн. 

- Так точно, - сказав хоруІІЖВЙ. - А у 
мене орудка неве .. 1ичка всть до вас. 

- Щu ІІрикажете? 
-- Як ви всrь блаl'ороднnй Чt>.'1овік, - ІІО-

ча:u хору вжив, - і лк н себе в-І о гу ІІонУмать, що 
~- . . 
о 1\ІИ теж маємо аванuв оФІцера, 1 потому 

постепеuно можемо завжде страктуватuсь, як 

і всї благородні людо... (Він вуuвннв ся і а 
усьмішкою поглянув на старого і ва Олвніна). 
Але як би во аахот1ли, після ВІ'одв аховї, 
бо як треба сказатв жінка моя всть женщина 
неровувІна в нашому станУ і не mOI'JJa в настовще 

•• • • 
вре ма аовСІІ)І вроауDІtтв .. вашІ слова уqораmвього 
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числа. А TOD1Y хата МІ)Я Д)JЯ. полконого ад'ютанта 
моt-w.ла ходити без етаnнУ аа шість МfJнетов, а аа
дурно .я занжде, ак блаrородвиЬ чо .. 1овік, могу 
віддалото від себе. А як ваf\41 жеJJавть ся, то я, 
бу дучu caJtІ оФіЦеJ>Ського звано я, можу в усьuму 
згuдитн ся особисто з вaRotu і, яr( ж.втель тутешнІх 

~· ~ 
кра1в, не то як ои, сказати, оо нашому авичаю, 

а в ycьt)oty можу додержати умови. 

- Чисто гuвt)рпть, - ІІромуркt.)тїв старпІі. 
Хор},НЖий довt'u ще roBOJJDB у такому-ж са

мому дус]·. 3 ycІ.ol'u того О.rжвнїн не бе а тру ду [ttir 
врештї арозуrtrітв, що хорунжий просто хоче братв 
110 шіоть руб~"?Jі~в у 111іся ць за помешканв. Він а 

• 
охотою згодив ся 1 запросов свого гостя ua, склянку· 
чаю. Хорунжий одаtовnв ся. 

--~ По наІПО&tу дурному авпчаІо, - скааав 
.. .. . ". . 

вtн, - ь1п .. чtчuвtо так ои сказати ва ГІ)ІІ, вжи-

вати з &І орського стакану. Вонt) хоч, 110 осtвіті 
l'toYu, я 11і1, бп розуn1ітu, aJJe жінка моя по ела .. 
босто JJЮдській ..• 

-- Так п~u-ж - ІJрuкая(ете чаю? 
-- 6жели дозволвте, я сво1о склянку rtринесу, 

особливу, - відоовідав хорунжий і вившов ва 
tавок. - Склянку подай! - крикнув він. 

ЧеJ)СЗ де·кілька хвплин одчuнилu ся двері 
і загоріла .молода р)] ка, н рожеві~1 р)7 Каві впсу
ну па СЯ із СКЛЯ.НК()І0 З двереіі. Х()рунЖВЙ ПІДЇЙ· 
шов, уаяв склннку і пошеuтав щось дочц1. ОлввУв 
налив ·чаю хорувжооJу в осо б л п в у, а 6рошцї 
В &І Вр С Ь Ку CK~"JЯBRy. 

- Одначе не хочу вас затрвtttувати, - ска
зав хоруІІЖий, обпікаючи ся та допиваючи свою 
склянку. -- Н так само всть великой охотинк до 
риболов~~?JЇ і тут тілько на побутУ, так би сказатв 
в.а рекріаціr від служби. Так само маю бажане 
поnробувати щастя} чи не поnа!Іуть ,ся і на Mt)IO 

Д()ЛЮ дар в Терек а.. Маю надію, що й ви мене 
uосїтпте колв-небудь покоштунатп род в те 1J Ь· 
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с ь кого, по нашоІ)tу станичuов-rу звичаю, - до-. 
• 

дав ВІН. 

Хорунжuй відк.лапяв ея, стиснув р·уку Олв
вїну і ВІt:йшов. lloкu Or16HYІJ абиран ся, чув nри· 

t,_o L• 8 

каауючии.. толковпІJ голос хорунжоІ"о, ЯКНІ\'І ВІН 

давав прuкаап своУм довІаtuниІtІ. А через де-кілька 
хви.11и н Олвнjн мі І, бачити, як хорунжІJіі у зако
чених до колУн Іnтаuах: та в обідран«)ВІУ бешметї 
з сіткою на ІІ.лечі ІJроіішов nовз uuro нікна. 

-- Or і штукарь! - скааав дядько 6J>ОІпка, 
що доnиван смій чай з l\tорськоі ск .. lJянкu. - Що ж, 
невже то так і будеш nлатити шість 1\l()Иетів? 
Де-ж ее видано? Найкращу хату а усївУ станвцУ 
за два 1\1онетІJ віддад),ТЬ. Отака він бестія ! Та 
хочеш, я тобі свою за трп монети віддаn1. 

- Нї вже, нехай .. ~ Я тут зостанусь, -- ска
зав ОлвнУн. 

- Шість МОІІетів І ,. Вuдно, щu гроші дар
мuві. е. ех t... - відІІОВідав старий. - Чихпрю 
дай, Іване! 

ІІоснУдавшо та винuвшо rOJJiлкu на дорогу, 
0JІвнін вuііmов рааuм іа стариrtІ на вулоцю о вось-. .... .. 
МІИ l'UДИHl, 

В воротах вони натк.ну)ІІJ сл на запряжену 
rарбу 1). lІов.яаана до очей білою хусткою, в беш
метУ поверх сорочки, в Ч(Jботях і а дoвrunt nру
том у руках ~[аряна вела волів аа провязану до 
рогів бичіRку. 

- Мамочко! - ороrttовпв старий, вУбв ва-. . ... 
МІрSЮЧD СЯ СХОПИТИ 11. 

Марана замахнула ся ва нього прутом і ве· 
весело nor.'laнyna на обох своїми прекрасними 
очима. 

ОлвнУну аробuло ся ще веселїйmе. 

- Ну, ходїм уже, ходїttт, - екааав він, під-

1 ) Гарба - довгий .віз на сіно. 
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кидаючи рушницю ва плече та чуючи на собі 
•• 

ПОГЛЯД ДІВСJВНП. 

- Го, ги ! - nочув ся ва вutttu голос Ма-
. ' ' 

рsнв 1 аараа же ааскрпп1ла рушввшись а мІсця 

гарба. 
Доки дорога йшла поза станицю, по вuгонах, 

6рошка все говорив. Він не міг забути хорунжого . ~ 

1 все л аа в ного. 

- Та завіщо то так сердпш св 11а нього? -
спитав О.11внїн. 

- Ск.упой r Не люблю, -· відtІОВідав старой. 
- Здохне - все полошвть. Длв кого абврае? Дві 
:хати r1обудував. Садок у другоf~о брата відобрав. 
Адже-ж він і в ІІаперових СІJранах .яка собака! 
3 ВВЬІDИХ СТ&НПЦЬ DрІtЇЗДJіТЬ ДО НЬОГО папери DИ• 
сати. .Як вапuше - так і зробить ся. В самий 
раа !... Та кому абправ? Всь()І~о один хлопець та 
дівка; заміж віддасть - нїкого не буде. 

-· От ІІа віно й збuрав, - сказав о.~внУн. 
- На яке там віно? Дівку й так беруть, 

дУвка гарна. Та він такой чорт, що за богатого 
ще й віддато хоче. Ka"1Juм здорuвпй адерти хоче. 
Єсть Лука, козак один, сусУд мін)· та ще й небіж .•• 
Добрячий хлопець - отсе Чеченца убив. Давно 
вже ева тав, так що-ж - не віддав! То те, то 
друt .. е, то трете... ДУвка l'tOJJoдa, каже... А з анаю, 
що він думав, Хоче, щоб йonty поuокланялu ся:. 
Що соровtу вже було за дївку аа сю. А все-ж 
таки Лукашц1 віддадуть. Бо ІІерший коаак rJo 
ставицї, джutіт, Абрека убив, хрест Jtадуть. 

- А що воно ее таке? Я вчора як ход в в 
по двору, так бачив - д1вка хазяйська з sки&Ісь 
коаакоа1 цУлувала ся, -- скаааа Олвн1и. 

- Qpemem! - крокнув старой, зупвнsюІJвсь. 
-- Ій Бt)ГУ, - сказав О.11внїн. 
-- Баба чорт, - роздумуючи, сказав 6рошка. 

А яко й козак? 
Я не бачив вкой. 

- Ну, купрей аввй ва шапцІ? БіJJвіі? 
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Еге. 
А жупан червоний ? 3 тебе, 'ІП більший? 
Нї, більший. 
Ото-ж він і всrь І - Єрошка ро а реготав 

ся. - Він і всть, Марко міо. Він, Лукашка. Я 
йоrо Марком кличу, жартую. Він самий 1 Люблю 1 
О такий і я був, батечку то ~1ій. Що на нвх ди
ввтu ся? Було а матУрю, а невісткою сввть ду
шенька моя, а я все-ж тако впУау. Жила вона 
високо, а мато відьntа була, чорт - страшенно 
mене ue лю6нла. Іlрийду, було, а нянею (това
риш, вначвть), Гирчuком звало. ІІрпйду під вікно, 
вuлУау йому 11а ІІлечі, підійвtу вікно тай лапаю. 
Вона спала тут на ланцУ. Раз лкось абудив УУ. 
Вuна пк аакудахче -- не пізнала, бач, мене. Хто 
ее? А n1iuY І1оворптІ·І не n1ожна. Уже було мати 
ваворушuла ся. 1'ак я utanкy аняв та в r.1урло ій 
і сунув : одразу ІІі-знала - рубець у DJeнe на 
шаІІІ\Ї був. Вискочила. Бувало, як есть н1чоrо не 
треба : і каймаку тобі, і ниноt'J)аду - всього ва
таскав, - дuд.ав 6роmка, переводюІІо все на tІрак
ТJІчнпіі rрунт. - ,l'ай не одна бупа.,. Жотв 
було! 

--- А тепер що хіба? 
- А от ходїl\І за собакою, Фааана ва дерево 

поса.двмо -- отт,одУ стрі.tJніі ! 
-- Tu б аа Марянuю поволочив ся. 
-- Довпсь u.a собак лїпmе. У вечері докажу 

сказав старой, покаауючu ва своrо у;]юбленого 
Ляl'18. 

Воuп зао-tонк.'Jп. 
Пройmовшп кроків ів сотню в poantoвi, ста-

~ . ' 
рип знову зуr1внпв св 1 nоказав ва прутвк, що 

лежав у ІІUІJерек дорого. 

От ти як думавш ? - скаван він. Ти 
думаєш ее так собі ? Нї. Ся na.'luця погано 
пеж,ить. 

Чuм же погано ? 
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Він усьміхнув ся. 
- НУчого 11е анавш. Тв слухай мене. Як 

~· 

палиця оттакечкu лежuть, так тв не стуІІаи че1>ез 

веУ, а краще або обійди або скинь оттак-то а до
роги та nрочuтаіі молитв~' : "Отцю і Сп ну і Сьвя
тому духу" та тоді j йдв собі а Богом. НІчого не 
арuбвть. Одтак, бач, старі люде вчuло D'Іене • 

.. _ · Чортu батька зна що І -- сказав ОлєнУв. 
- Ти рuакажu краще про Маряну. Що J.Ic вона? 
3 ЛукапІК()(О гулв6? 

- lllш... ТЄІІер tt10BЧU, 
перебив CTaJ)UЙ СЮ J)UЗMOBy. 
НавкнЛ() от лісовІ IIiдetti. 

анuв ІJошептом 

Тілько слухай. 

І етарuіІ, - нечутнu стуІІаючu в своїх Ut)p-
• 

шиях, u1шuн yueJ)CД вузенькою стежк(>Ю, що вхо-

дила в І'устой докnй зapuc.,"Juй .п1·с. Він де-кілька 
разів 1\'Іuрщучuсь оJ•)1Вдан ся на 0~~'1єнїна, що шер· 
в:отїв та ступав свuїМІJ нелпкnt\JВ чобітьttІИ і нео
бережно uecyqu рушницю, де-кілька разів зачіпав 
аа ГОЛЬ.Т1Я деJJев, іЦ() роЗJ)ОСЛИ СЯ на ДUІ)U~Ї. 

- Не шаІtrоти ! ТвхІІJе i.Jдu, салдат! - сер-. .... 
ДDTUI\'1 ШЄПОТUІ'І fOBtJpИB ВІН Dt)My. 

11у ло ся в пові тр і, що сонце встаа~~Jо. Туа1ан 
розходив ся, але ще аакрuнав верхіня дерев. Лїс 
вдавав ся СТJ)ашенuо вnсuкиаІ. На кожнuоtу крuці 

" І + 

МІСЦЄВІСТЬ 3МІНJІЛ& CJi : те, ЩО адаваЛО СЯ дерЄВtJМ1 
бу по соравдї кuрчеm; Кt)мишина здавала ся деревом. 

ХІХ. 

Тувtан uo часто підіймав св, одкриваючи мо• 
І • 

кр1 кuмишuв1 дахи, uo часто ОІtадав pocf)IO на 
траву білв nарканів та на дорогу. Дuм йшов всюда 
а коминів. Люде виходили аі станиць - хто ва 
робuту, хто на річку, хто на кордони. 

Л(JНЦУ і uJ.лu один l!O..'IO fJДuoro tttuкpo(o дор о~ 
гою, щu ааросла травою. Собаки, вtахаючв х-в-о-
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стаnJи та огладаючuсь ва своУх панів, біг.,'Іu по 
боках. Мі рі яди комарів вили ся в ІJ<)вітрі і ІІере
слідували ."Іовц'ів, ІІОКрltваючи іх сnини, очu та 
руки. lІахло тра~·()Ю та лісовою вогкістю. Олвнїн 
ОІ,лядав ся все ua rарбу, в .ак ііі сиділа Маряна . . . 
І D1ДІ"'8НЯЛа прутоаt ВО.'ІІВ. 

Бу ло тuxu. Голоси стави ці, чутні 11~е так не
давно, тепер не дuxoдu.1u нже до ЛtJвцУн; тілько 
собаІоСu тріекот,· .. 1Jи в теt>нах та а· рідка відк.лuкали 
ся fІтнцТ. О .. 'Івнїн анав, що в лісї не аовсУм беа
uечно, що Абрекu завжде криють с.н в таких міс
цях. Він анав так самt)~ щ~) в лїсУ для 111 шого 
рушІІИЦН надїйна оборона. І не те, 1цоб вому було 
стра1пно, aJ1e він ІІочуван, що ДJ1YI'Oit1Y на його 
n1ісцї то 1'1ОГJІLІ 611 бути страШІІU - і fJ ucoбJJuвuм 
якurttcь напруженвL'1 вдuв..rІ.нючи ся в туn1ановий, 
сорuй лїс та вслух)·ючtІ ~я в рідкі с..1Jабонькі 

.. .. 
звуки, uерехсJп.лював ру ІІ~ницю 1 взага~'lt неtJежи-

вав Dривмне та нове ДJІЯ ньОГ() r]OЧJTti. 

Дядько 6poruкa, ідучи в передУ, біля кожu~)І 
баюри, в як ііі бу ли U()Дt~ійні с.пУдu звіt>а, ауниuнв 
ся і розr .. 'Іядаючu уважно, u~)tta;:~yвaв їх Олвиі'ну. 
Він не говорив майже uїчuго, лише зрідка пo
meuІcu робив еннУ уваги. ДoporaJ якою воно йшпв, 
була коnось пр()Узджена І~аІ)боЕп, але данн{) за
росла травоtо. КараРаченu:і та явррнний .. 111с а 
vбох б<)Ків був такnu rycтnii, rцо крізь ньоr(• не 
DІ<JЖНа бу ло вУчu1,0 в бачо ти. 1\'Іайже KtJЖHe дерево 
було обвите зверху до can1oro нuау дuкuм ВІ!но
градом, а в нп~у густо росли тем ні терни. Кожна 

'L 

наиmенча ІJолява вся ааросла ожuною та коми~ 

moвt і а сУроми рух.?JИВІІМВ кптпцами. Де-не- де ве
JJuкi аві рв чі і Dtаненькj, мов тунел'і, Фааанячі 
стежки аходвдп з дсJрогв в ..'ІЇС(>ву 1·ущавину. CuJI& 
poc.1Juнuucтo тоr .. о ueuoПJ)Oбoвaнur() снuтинuю лїса 
На ROЖHUMY КроЦЇ ДІІВувала 0}16НУна, ЯКИВ Не О&· 
чпв іще дuсї нїчоІ'О подібнtJГО. Сей .лУс, небеаuека, 
cтapuu аі своїм та&ttІнпчоl)t шеІІтом~ Маряна зі 

• 
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... . 
своtм дужим ставним ставом, 1 гори - ·все те 

вдавало ся ОлевУну сном. 
--- Фавана nосадив, - прошопотїв старой, 

оглллаюч.всь та насуваючи собі на лице шапку. 
- Мурло закрий : Ф.ааан ! ... 

Ван махнув сердито на ОлвнУва j оолУа дапУ 
майже рачкu. 

- Мурла людсЬІ(ОГо не любпть. 
0.7Jsн1н був іще з заду, .ян: старий ауnuнпв ся 

і став nоглядати на деt>ево. 11 і в е н ь тордокнуа 
а дерена на собаку, Щf_) 1.,авкала на нього - і Оле
він r1обачвв Фазана. Але в сю·ж хвплІо розніс ся 
вистріл, мов ~ гармати, ів адоровевІІоУ Єр•)шковоі 
руІІІнпцУ, і півень підстрибнув, r,ублючо 11ера, та 
УІІ88 На ЗЄD1ЛЮ. 

ІІідхuдячu до староІ"о, ОлsнУн сполохнув 
дpyrot .. t). ВиrJлутавu1и рушницю, він впntірпв і вда·
рuв. Фааан tJідняв св сторч у .t,opy і потім, як 

І і 

камІнь, чІtІ}JЯІочи ся аа І'ІJль~1я, упав у гущавину. 

- Молодець l - сьміючu ся ІІрокрuчав ста
рий. Він can.t не вмів сrрі~1яти на лету. 

1Іідобравшu Фазанів, вони пішлu д.апУ. Олвнїн, 
ро·абуджений pyxc)l\1 та ІІохвало·ю, все звертав ся 
до старого а розі\1Оною. 

- Стій!. ХодУм сюд11~ - оеребnв Й()ГО ста
рuіІ. - Я бачuв тут вчора о.тtеня~ІІІЙ сл]'д, 

ІІовернувІnu я гущавину та ІІ()·ой Ш(>нши з три
С'Та криків, вон 11 в по Ш~1JІJ на [](J.'ІЯ ну, Jiopoc."ly .к()
&tпmем та аалпту місцяn-Іп нодuю. Олвнїн одс.тавав 
усе від етарога охuтника, і дядLко ,6рошка, кроків 
на двв.І~ять в r1ередї нього, наІ'нув ся, яначучо 
кпв.аючи та rtІотаючи Д<) ньuL'О рукоrо. 

)(iйrІtoнmu до старого, Олвнїн побачив слУд 
norn чоловіка, на який йonty покааував 6.рошн:а. 

-·- БачпІп? 

-- Бачу. -- ЩtJ-Ж? - сказав О.11внУн, ста-
раІочись 1,онорnтІІ як uaiicrtuкiй н1іІше. - · Люд
ськи іі слУд~ 
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}lимовопї в голnні його промайнула гадка 
про Куперовоrо flатФайндера та про Абреків, 
а дпвлючвсь ва тав~ttничість, з яко1о ішов старий, 
він не рі1пав ся спитатя і був Іtід су&ІнУвом -
чu небеапека чu охота були приІJиною сїв'і таввz
ничостu. 

- Нї, ее мін слїд, - просто відповів ста
рий і показав на траву, ІІід яко1о було видко .ле-

• JL.. •• • 

д в u 11 о 1\'ІІ тн 1111 сл 1 д а в 1 ра . 
Старой ІІішов дал]. ОлввУн не одставав від 

нього. ІІроіішовши з двацять кроків та спускаю
чись у нпз, воно прnйшло в гущанинї до розкв
дистоУ rр},ші, ІІід я кою aemJJlІ бу ла чорна і лежав 
сьвіжuй aвitJяquй кізяк. Оuовпте впн(Jградuм місце 
було схоже на криту вurідн.v апьтанку, тel'tuy та 
прохолодuсту. 

- В ранцї був тут, - аітхнувmв скаааа 
старий. - Ось ввдн(• __:_ пежво відuітнУло, ще 

• 
СЬВІЖе. 

Нараз почув ся страиІеннвй тріскіт у лУсї 
на десять кроків від НІJХ. Ободва вдріt~ну.лп ся 
і ухополо аа св<>У рушнпцУ, ane нІчого не буJІо 
вод1rо; тіJJько було чутно, як тріщав :х&Іuз. Рот
міІJной бострий тупіт r1очув св на хвильку, а тріс
коту ІJереіішов у гук, що все далУ й далї, ширше 
й ШUJ)ІІІе розходив ся по тихому лУсУ. 

Щось нїбu обірвало ся в серцУ Олвнjва. Да-
.. . .. 

ремне ВІІІ вглядав ся в зелену гущавину а врештІ 

оглянув CJI ІІа староt,о. Дядько 6pontкa, притуливши 
р~7 ШІІUЦІО ДО l'f1Y деіі, СТОЯВ НС[Jt)руІПНО ; ЙОГО Ш&ОК& 
вбuпа ся назад, оч11 горіли надавочайнваr якимсь 
блиском, а роакрuтuй рот, а якого алобно впста .. 
влялu ся жовті в'їджеві зуби, так і аастог рог
зяв.ТJ е u о 1\J. 

-- Р()Гач !1) - проговорив він. І в розпукою 
кпнувшп на зем.7Jю рушницю, почав смикати себе 

t) Рогач - олень. • 
А. Толсrой. :КозАки. 7 
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аа сову бор·оду. - Тут стояв! Іа стежки оідій
тu .• б 1 .•• Дурень, дурень! - і він алобио схопив 
себе аа бороду. - Дурень, свиня, - повтаряв вів 
боляче СttJикаючи себе за бороду. 

Над лУсом у тумаuї tи()В пропітало що·сь ; усе 
далї й да.вУ, все ширше та ширше І'УдУ.в біг під
нятого о.лепя. 

Вж·е орисмерком ОлвнУн ІІов.ерuуu ся до 
ДОІtІУ аі Cl~apиnJ, СТО~1ЛеНИЙ, 110JJОДВВЙ і дужий. 
Обід був готов в й. Він наїв cs, виrІnв і а старим, 
так що йому ста.11о тепло і весело,. і ввіішов на 
tанок. 

Знову перед очи~tІа niдiiintaлu ся ropu ва 
ааходУ. Знову старий ОП()відав свuі безконечні прп
годи UJ)O uхоту, про Абреків, upo душеньки, 11ро 
беажурне, М()JJtJдецьке жuтв. Знову ~Іаряна вхо-
дила, виходила, nереходнла череа двір. ІІід 

" +41 •• 

сорочкою вІдзначувало ся ~1оrутне д1воче т1ло 

красунУ. 

хх. 

На другий д.ень Олsнін бtа старого пішов . . 

сам на те мІсце, де вони учора сполоwплп олена. 

Щоби не обходоти у ворота, він оерелїа, як і всі 
те робили в стани цУ, через копючу огорожу. І ще 
ue встu1 .. повідчіnатп колючок, що saчinи~JJІJ ся йuму 
аа черкеску~ пк уже собака iioru, що побігла 
вперед, підняла двох Фазанів. А тілько що він 
увійІпов у терни, вк почали, що нї крок, підій
мато ся Фазани. 

Старий не nок,ааав йому вчора сього місця, 
приберігаючи його для охото а кобилкою. 

ОлвнУв убив дванацять&Іа ввстрілаоtи пять Фа~ 
• І 

зан1u 1 nааючu за нвв-Ju по тернах, дu того ви~tучив 

ся, Щ<J 11і·т лнв· з нь,ОІ'О цюркОl'І. Він ІІОК.JJnкав со· 
бatty, спустив курки, положив кулї на шріт і від~ 
ntахуючпсь від комарів рукаваDtи черкески, поти-
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хеньку пішов на вчорайше місце. Одначе собаки 
не можна було стрuьtатu, вuиа на савtій дорозУ 
набігала на слУдп ; Олвнїн убов іще 11ару Фааанів, 
так що аад~ржавwись за нпмп, віfІ аж біля по-

• • 
.луд.нв ІІочав ІІІзнавати нчорашне МІсце. 

День був ясивй, тихий, душний. РанУшов вох
кість навіть у .lJїсї r1ересохла і мj ряди комарів у nрав
довіІІ аначіню того слова облУІІлювали його лпце, 
спину й руко. Собака а робила _св з чuрної сивuю; 
вел Уї сnина укропа ся комарямu. Черкеска, крізь 
яку вовІt ІІропускалп свої жа.~а, apoбu.'Ja ся та
кою· ж. О 1внУн готовий був бігти від 1\.(J&Іарів не 

... .. 
внать ку ди; uortІy вже здавало ся~ IUO JІlтом 

і жито в сrанuцУ ue l't10~I~нa, Він уже йшов до 
• 

дому, а~11е ЗІ''lдавшu, 1цо живуть-же тут люде, ptwnв 

ІІЄІ>етеJ)ІІіти все до кінця і почав віддаватп себе 
на а'їжу. 

І дововижна ріЧ: бі~~я ІІолудня ее rtочутв 
зробило ся навіть привашим для нього. Йому ада
вало сл навіть, що якби не було сУвУ кoatat>uнoY 
атn1осФерп, Щt) окружала ЙОl'О а усУх боків, cьoru 

•• • 
RОВ'Іаринt)ГО тІста., в ке рuзL\'tазувало сл 111д рукоtс) 

на сnітнУлому обличчі і сЬ<JГО беапокііін()ГО свер
біня по всьому тУлу, то тутешній JJYC стратов би 
для нього свій характер і свою пропаду. Сі мjpsдu 
насїковtuх так ІІасували до r1sY дuкоУ, неавичаііно 
богатоУ рослпнносто, до с1.6Ї беалУчі звірино та 
ІJтиці, якпDJП наповнений був лУс, до сївї теІ'tної 
зеленУ, до сього naxyчuro, розпаленого ІІовітря, 
до сих рівча,ків калаmутноУ води, Jцо всюди, де 
тілько nІоаrва, набігала а Терека і булькала собі 
десь під uaвocuul\1 .'Juствм -- що ЙО3ІУ стало 
привмнпм власне те, що ранїйше зданало ся про· 
тuвнпм та нестерuучuм. 

06ійшо·вшп те місце, де вч·ора анаіішов 
• • • • • •• 

звІра, 1 н~чого не стрtвшв, вtн захотІв спочоти. 

Сонце стояло просто над лїсоах і беаuерестанно, 
стор~ доставало йому сuвву та rолову, коло він 
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виходив на поляву або на дорогу. CYnt важких 
Фазанів до бол1о від тя еали ііому крижі. Ві11 від
шукав вчорайші слїдп оl.!еня, nідл'із під корtІ 
у гущанпну, в caDie те мІсце, де вчера лежав 

олень і 11У1, біля його легови1ца. Він обдпвив св 
навколо себе, теr.1ну зелень, о11л.ядїв спітuїле 
D7ісце, вчорайшuй кізяк, відтиск оленевих копїн, 
шматок зеІ)1ЛУ, одірнаний с>пенем і свій вчорашнuіі 
елїд. Йому було прохолодисто, ВИL'Їдно ; u'i про 
віщо він не дуJ11ав, нУчоrо не хоrїв. 

І на})а3 найшло на нього таке дивовпжне 
почуте беаn(>ІІчuuного щастя і любовп до всьо1•о, 

І іІ 

ЩО BlU, ІJІСЛЯ СВОІ'О CT8fJOГO ДUТВЧОГО ЗВИЧаю, 

почав хреститись і дякувати комусь. Йо&tу нараз 
~ ~ . 

ОрНІІШЛО В I._OJIOBY З над3ВИЧёіlІНОЮ ЯСНІСТЮ, ЩО 

ось я, Д[\tитрu О .. 1sні~н, така осuбіІ11ива від усіх 
істота, лежу теr1ер cal'1, Бог зна де, ua тоn1у 

• І. 'Lr ..... 

мtсц1, де ЖІІВ о."'lень, старви олень, rapнuu, що 

вУколи n1оже не бачив чоnовік~' - і в 1'акому 
місцї, в ЯКО1'1У Іtїко;~и ніхто а людuй не сидУв 
і того не дуn1ав. 

"Сиджу, а навколо DJeнe стt1.ять мuлuді 
і CTЗJJi дерева і ОДНО 3 HUX обВИЛО СЯ ДИКПD1 ВП
НОГf)8Д01\1; ІІОб.,''ІИЗу rt1eHe В~)ВТУ3Я.ТЬ СЯ Фазани, 
виrанsючu один одного і чують може убитих 
братів своУх. 

Він полапав своїх ФазаІІів, оглядїв ~х і обтер 
тепло-окрівав.11ену руку об черкеску. 

"t.Іують, l'Іоже, іІ шакалї і а незадово
ленпмu atupдa,tttn проходять ІІt)ва. А навколо l\1ене, 

rJрt>.'1Утаючи 1\tіж .JІІІсткав-Іu, які здають сн їм велн
чеанпn1и OCTf1uвaDiн, стовть у повітрі та дзижчать 
K()tnapi; один, два, тро, Ч()Тпрu, сто, тисяча, мілїон . . .. 
КОІ\18рlн - І ВСІ ВОНІ-І ЩОСЬ та аа ЧП31СЬ ДаВЖЧ&ТЬ 

коло Itieue і кожІІuіl а нох. таквй .. же відмінний 
від усі~ Дмитро 0.'1вн1н, як і в ca~tt". 
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Йому лсно уявило ся, що думають і що 
дзижчать комарі. .Гей, сюди, СІоди, Х.ЛО(JЦЇ ! От 
кого можна Усто", дзижчать вони і налУтають аа 
нього. І йому ясно стало, що він зовсім не ро
сійській двopsJuuu, член 1'1осковськог() товариства, 

'L.-

прнятель отсього та отого, а nросто такоІІ же 

ко~tар або такой же Фазан або оnень, яr( j ті, що 
тут навкола нього. 

"Оттак же, як воно, як дядько 6рошка, rJо
живу-пожuву тай tІODtpy. І правду він каже: 
JIBІne трава поросте ... " 

"Та що·ж а тоr,о, що лише трава нп росте? 
- думав він да.:'І]. - Все-ж таки треба жито, 
треба бути щаслпвпм, бо я тільки одного :хочу -
щастя. Однаково, ЧП1'1 бu я не був: чи такиІtІ же 
звіровІ, як і всУ ті, на яких лuше трава виросте 
тай год~, чи я оправа, в яку вставлено частону 
вдuноt,о боасества - в'се-ж тако треба жито вк 
найкраrце. Але якже треба жuтu, щоб бутп ща-
сливим - і чunty ее я не був щаслпвu1)1 ранУіі ше?" 

І він став пригадувати все свов минуле жnтв 
- і йоі\tу стало гидко на cantoгo себе. Вів сам 
видав ся собі таІtВl'І вuбаrлпвиL't еtоїстом, тодУ як 
у дУйсностu йому для себе треба бу.'Іо ду же nta."'Io. 
І він дuвuв ся все навколо себе на nросьвітлену 
ве.11снь, на ясне небо, на соІІЦе, що вже ІІочало 

• '* . 
спускатп ся - 1 ІІuчував сеое все такоrtІ же 

щасливим, як і ран1йmе. 
"Чого я такий щасливо й і навіщо я жив 

ранУйше? подумав він. - Якutі я був вuбаrлuвой 
для се.бе, як ниРадував, але н~чоrо не зробив для 
себе~ окріrtІ сороІtІУ та горн? А от бач - мінУ 
aoвc'il\t IJiчoro не треба для того, щоби бути ща
слuвиD1 ! " 

• 
І нараз пере;~ ном ntou розкрив ся вовпй . 

СЬВІТ. 

"Щаств ось у чім, - сказав він сам собі, 
- щаств в тому, щоби .жито для вньших. І ее 
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л сво. В чоJJовіка валожено потребу щастя; аначить, 
вона законна. Задоволвючu її еtоістuчно, ceб-ru 
вjдшукуючu для себе б,оl'ацтва, слави, вигоди 
житя, кохання, l\'Іuже так трапити ся, що об,ста
вuнп ск.FJадуть ся в такий спuсіб, що задоволена 
сих бажань стане неtttожливuм. Звідси вuходuть, 
щu в.rtасне сї бажаня незакuнні, а uoвcYrtt не Dо
треба щастя. А які·ж бажаня завс1дп І'tожуть 
бути задоволені не дuв.'Іючись на аовнУшні 
УL'Іовп, які ? - Любов і саn1ожертва!" 

Він так зрад їв та схвuлював ся, на трапивши 
на сю, як Й<)МУ адава}JО сн, нову jстпну, ІЦО nід .. 

.. 
няв сл 1 нетерпе"'Івво почав шу~:атu дпя коІ'о 

можна було-б utвuдче поже(Jтвуватв сuбоЕо, І(ОD1у-6 
apoбuru добро! кого-б любuто,. 

"Адже-ж нУчого собі ue треба, не пере-. 
ставав дуі'Іатu в1u, - чuаrу-ж не жптu для ин-

ших?" 
Він у~яв р),ШНВЦІО і намjряючu Dtерщій вер .. 

нути до дuв1у, щоби (}бдуматu все і анайти нагоду 
вробито коRtусь доб,ро, вuйшоs із гущавино. 

Вибравшись на поляну, він оглянув ся: 
сонця в~е не було водно аа верхамн дерев; ста .. 

"' "' . . .. - .-.. 
B8JIO ХОJІОДІІJИШе J 1\ІІСЦЄВІСТЬ ВИдавала СЯ ИОD'ІУ 

ц1лкul\І неанаііuа.tою і не uодібно(о до то1, яка була 
навколо станицУ. Все змінп.ло ся нараа - і пo
rona і характер JJЇca: небо ІІочало заволікати ся 

І І 

хмарами, вІтер шуttІІВ верхаІ'ІD дерев, навколо 

впднУ.пu ся лише комини та перестоллuй, nолама
вий ліс. Він став кликати собаку, що одбігла від 
нього за нвurttcь звіром і голос його обізвав ся 
йому []усто ..• 

І нараз І1·()L\'ІУ стало страшно. Він почав бо
ятись. ІІрІJйmли в го.":tuву Абреки, убійства, про 
які йому розказунали - і він ІJекав, що от-от 
ви-скuчuть а·за, якогось корча Чеченець і йому 
доведеть сл боровоте свого житя і ... або вмпрати 
або втїкатв~ Він згадав і про Бога, і про будуче 
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жвтв так, як давІtu вже йor.ty не згадувало ся, 
А навкu .. ?Jо була все та-ж сувора, дока природа. 

"1 чи варто жuтп для самоРо лurne себе, -
думав він, - коли от як стів можеш умерти, 
і yntpeш, не зробивши нУчоrо доброго; yrttpeш так, 
що нУхтu upo те й не діанавть ся?" 

Він ІІіІnов П·о тuму uaUJ)Bl\tKy, де думав анайти 
станицю. flpo лови ві11 уже й ае дУL\1ав, JJ(>чував 
страшевну вrоа1у і а ()соб .. 1Jпвою уваго1о, АІайже 
з жаховІ ог .. 11ядав кuх(еІІ корч, кожне д~ерево, що

хвплї чекаючи розетанку а жuтвJ1І, tlоІ,рутuвшвсь 
досить дов1·о, він ви6І)8В ся на канаву, по якій 
теtе.ла ІІі сqана холодна вuда 3 Терека і що бп 
більше не б .. ?Jукати, рішив іти нею. Він ішов, сам 
не аІІаІОЧll кудu виведе його сей рівчак. Нараа 
ізааду його затріщали І:t!aІunri... Він адрігнув ся 
і схuпвв а:1 рушнІJЦЮ... И.ому стало стидно - ее 
стом.ленuй пес, важко дишучи, кинув ся в холодну 

• 
воду 1 почав 11отu. .. 

Олвнїн наttпв ся paao~tt іа собакою і пЇшов 
туди, куд11 вона його тягла, думаючи, що вона 
виведе його до стаІІВЦЇ. Але не дuвлючись на то
вариство пса, 11ав f\O.l'JO йому вдавало ся ще стра
шнїumе. Лїс теr.1нїшав, вітер дужче і дужt.Іе сви
стїв на верхах старих пола~tІанuх дерев. Якісь 
ве.-11икі rtтІІЦУ а крпком - вили ся біля сво1х І"'нЇад 
на сих деревах. 3еленї ставало ЧІІМ раз DJенче, 
частійwе поrtадав ся шепочучий комиш і голі 
пісчані поляни, пuрпті авірячвми слУдамu. До 

• 
вита в1тру uрввднал(J ся ще якесь невеселе одно .. 
DІанУтне гу дУв в. Взагалі на душі ставаJJо смутно ..• 

Він полапав іа заду Фазапів і одного не знай
шов. Фазан обірвав ся і пропав : ті .. 1ько аакрі
вавлеuа ІІJuйка та головка сторчапи аа ІІовсом ... 
Йому стало так страшно, я:к нУколu в сьвітУ. Він 
став ~tолuтв ся Богу і тілько одноІ''О бо~1в ся : 
що вмре, не зробивши нІчо1,о доброt,о, гарного. 
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А йоn1у так хотїло ся жито, жито, щоб гробити 
подвиг саDtuжертвв ... 

ХІХ. 

І нараз ntoв сонце uросьяло в iiot,o душі. 
J~ін поч.~,в людські х~олосо, почув швuдкой та рівно
ntірвий біг 1,ерека і кроків череа два- перед. ном 
uдкрuва .. ча ся темна, вся в русї nоверх ня річки 
а буро А1 ~І о крим Іtіском на берегах ra мілинах, 
далекuй. степ, вершок кордона, що водuїв ся над 
во.дою, ос~ідлаtJuй кінь, що в TIJuuorn ходuв пu 
тернах, і ГОJJИ~ Червоне сонце воЙШ)J() на хвольку 
а-за хв1ар і весело б.;'ІUСІІулu останн'ів-tІІ проміняІІИ 
ЗДО·ВЖ ПО річц1, [10 KODIDWa'l, на ВОШКУ КОрдона 
і ІJа козаків, зібранuх у куr1у, між якur.1п Лукашка 
мпмиволї, своєю ставною ФіrурLю, звернув ua себе 
увагу ОлвнУuа .. 

О·лбнїн почув себе аНОВ 1 без усякої водимої 
lJричинв, цУлкоDІ щасливим. Він пізнав, що зайшов 
на Нпжньо-lІ.ротоцькиіі nocr на ТерецУ, проти 
Іttuрного ау ла на тім бо цУ. 

Він trоздоровкав ся а коаакаn-1t1, але не най
шовши прпчпuи вробuти коl'tусь добро, увійшов 
у хату. І в хатї не знайшЛа св нагода... Козаки 
~1рnвнтали йоІ~о АОСоть холодно. Вів увійшов у nJa-. . 
занку 1 аакурuв паu1роса. 

Козаки мало звертали уваt'В на О~11внУна 
ttacaмr1epeд ТОl'ІУ, щu він завурп в папі роса, а по~ 
друr,е тuму, uto у них бу.1Jа uuшa роаровRа сього 
вечера: в гір upnїxaлu в супронодУ розвjдувача не
мирІІі ·чеченці, Іtревні уботого Абрекаt впкуІІЛnтп 
тїло. Чекали а станвцУ коаачоРо начальства. Брат 
убuтого, впсокий, сrавнвй, а nідстриженою та по
Фарбованою бородою, не дивлючось на те, що був 
у ІІаііобідраннійші й черкесцї та папас'і, тромав сн 
спокій но та величаво, мов цар. Він був дуже ехо-
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жnй обличв&t на убитого A6peRa. Нікого вів не 
дарував nuглядоnІ, нУ разу не ·подивив ся на убо
тоІ~о і содючu в холодку на првсУдках, тільки 

• 
спльовував, покур(оючи люльку та арtдка видавав . .. . 
де·калька повел1ваючох Рортавних звукІв, до яких 

по~тпво прпслухав ся його товариш. Видно було, 
що ее ДЖІJtіт, який вже нераа бач:ив Рuсія.н аовс1'1'r 
серед І-Іньшвх умавон і що теr1ер нїщо в Росіянах . . . .. 
не ТІJІЬК·О не дивувало, але навІть 1 не ЦІ кавuло 

його. 
ОлвнУu підійшов було до убитого і став да

вити СЯ ІІа НЬОГО, але брат зі СІІОКіііНО(О ІІОГОрДОЮ 
глпнувшu вuще брів на .Олввїна, уриввето та сер
дито сказав щось. Розвідувач ~uішво аакрuв чер
кескоІо облuча убитоІ'О. 

Олвн1на здивувала nросто величавість та 
строгість вuраау на я о цУ джиrіта; він звернув ся 
було до нього а розntовою, пптаІочо. з нкого він 
аула, а .. 11е ~jечеІІець ледни ІІоrлянув на нього, 

плюнув згірдно і вjдвернув ся. Олвн~·н так вдо
вував ся тому, що сей гірнак вовсУL\t ним не аа
цікавив ся, [Цt) рівнодушність його пояснив собі 
лише глуnотою або нероаумінєм ItІuвu. 

Він звернув ся до йоІ"О товариша. Товариш, 
розвідувач і тuвn1ач, був такий же обірваний, але 
qорІІnй, а не рудий, вертливий, а білими аубамп 
і блІtскучоmи чорнимо очима. Розвідувач павязав . . 
3 OXUTOIO рОЗАІОВУ 1 ООІІрОСІlВ oantpoca. 

- Іх пять братів, - говорuв він ва свойому 
• І ' 11 

ЛОВІаному, НаUІВ- pOCIUCЬKOt\1Y жарtонІ, - ее ВЖе 

третьоl'о брата Росіяне бють, тілько ава те[]ер 
.остало ся. Він джиrіт, дуже джиtіт ! - кавав 
розвідувач, nоказуючи на Чеченця,. - Як убили 
Ахn1ед-хана (так звали убuтuго Абрека), він на 
тім бuцї в комишах СІІдїв. Він бачив усе ~ як його 
в ка1ок клали і як на беріг прпвеалн. Він до ночі 

,. ... . . 
сидІв; хотІ н старого аастрІлити та нн•n• ве дали. 

Лукашка пjдійшов д9 них і сїв. 
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- А в якого ay~'Ja? - спотав вів. 
- Он та&І, у ·тuх І'Орах, - відповідав роз-

відувач, показуючп за Терек у б.-УJакитву туманову 
долину. - ,Суюк-су анавш? Верстов десять за 
BDIU буде. 

- В Суюк-су Горей-хана анавш? - спитав 
Лукаtпка, ввдuоtо гордrочu сл cnl\t зuайоl\Іствоr.І. -
Кунак мінї. 

- СусУда n1ін1, - в·ідttовідав розвідувач. 
- Мuл(•дець! - і Лукашка, впдимо дуже 

зацїкавленnй:, забалакав nо-татарсьt:uму а ІІере

кладачеn1. 

Скоро приїхали верхи сотник j стани·чний 
у супр,оводї двох коааків. Сотник із нових КО3ачвх 
оФіцерів, поадорuвкав ся з козаками, a."Je йому 
нУхто не крпкнув у відІІонідь, як то водить ся 
в apntiY: n3дравіп жe~"Jaвl't, ваше блаl'ородів" І 
а ТЇ .. "'ІЬКU ДС-ХТСJ ВЇДІ]ОВЇН JipOCTU~I УКЛОНОl\1. Де·Х.ТО, 
і Лукашка І\tіж HJJI\'IU, вста~1И і виrяruули ся. 
Урядник дон1с, що на rtocтy: "всьо обСТ()Уть бла-
l~ОІJ О~"'ІУ Ч НО", . 

Все те ВІJдало ся сьмішни~І Ол:енінJ' : неІtаче-б 
сУ козаки гралп ся в жовнірів. Але ся Форn1еп-. . . .. . . . .. . 
НІСТЬ СКОрО ІІереІІШ.Ла В ІІрОСТІ ВІДНОСИНИ 1 СОТНИК, 

що ,був .такоr.І же СUJ>Итни 1\t козаком, як і инmі, 
ІІочан бuііко 1,оворuтu по татарськіІ а перев:11адачем. 
НаІІDсали якийсь ІІапіІ), иіддали ііого переклада· 
чевп, взнли у ньоl'(t rpornj і niдiйm.nu до тїла. 

- l.,анрuлов Лука, котрий то буде з вас? -
еоптав сотник. 

Лукаu1ка вняв maiiKY і nідійшов. 
- Ilpo тебе я послав pattopт полковому. 

Що а того буде - не анаю. Я наuuсав про хрест, 
бо в уряднІtки ще рано. Ти грамотний? 

- НУ как нвт! 
- А .який молuдець з тебе! - сказав сот-

ник, усе u,e вдаючп в себе начальство. Накрийсь. 
Він котрих Гаврилових? Шорокого чи вУ? 
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- Небіж - відповjв урядник. 
- Знаю, ана1о. Ану беріть св, nоможіть їм, 

• І 

звернув ся ВІН до козакІв. 

Лукашконе обличв та,к і сьвітИ."lО ся радістю 
і вдавало сл І'арнУі.ішuм, ніж авuчайно. Відійrпов-

• ' • м 

шn в1д сотника та одягши шаnку, в1u знов IJJДCtB 

до Оленїнk. 
KoJJІf тіло було вже nідпесеве в каюк, Че

ченець брат ІJід.ііІшов до берега. Ktlзaкn МDD'tоволї 
розстуtІили ся, щоби дати ііому дороІ,у. Він ду
жоІо 11uroю відштовхнув ся від берега і вскочив 
у човен.. Тут він у ІІерІІІПЙ раз, як то nО1'1ітuв 
UJ1внїн, швидкurt1 погJІядом оглянув усїх коааків 
і аuову щось ypuвucтu спотав у товариша.. Той 
відповів щ,ось і nоказав на Луt(ашку. Чеченець 

• І 

кинув на ньоt'о поглsJд 1 понагом ВІдвернувmu сп, 
почав дuвuтu ся ІІа тоіі бitr •.• Не ненависть, а хо
лод та rJоІ,орда відбили ся в тil't ПОl''ЛЯДЇ. ІІоті~• . . 
ВІН ІЩе сназав LЦUСЬ. 

- Що ві11 сказав? -- спитав Олвнїн у верт
лпвQrо nерекладача. 

- Твоя наu1а бв, наша ваша коробчuть. Все . 
одна хурда-DІУ1)да, - с1rазав роав1дувач, впдпмо 

обманюючи; аасЬDІіsв ся, оскалюючи своУ білі зубu 
• 1 СКОЧИВ у КЗІОК. 

Брат убитt)l'О свдїв не ворушучиеь і уважо(} 
дивnв ся на той бік. Він так ненавидУв і uorop· 
джував, що йottry не було вїчого ц1кавоl"'О тут ва 
сУо-1 боцУ. Розвідувач, стаючи н,а ківцї каtока та 
uереносючu неело то на ту, то на другу сторону, 

правив зручно і говорив невr .. аваtочu. Скісно пе
ребиваючи течjю, каюк робuв ся все мен'ІDDІ та 
менчпм, rоJІоси долУтали ледве чутно ; врештУ, ва 
очах, Чеченцї прпстало до тОІ'О боку, де сrояли 
їх конї. T~DJ воно вnнеели тУло. Не дивлІО'ІВСЬ на 
те, що кінь боян ся, положили труІj через- сідло, 
сУли на конпй і тихо ІІоїхалп по m."ТJsxy через аул, 
а якого вийшло багато ~ароду диввтв ся на ввх. 
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Козакп-~s на сім боці були надавпчайно вдо
в,о.лені і веселі. То звідси, то авідтп чув ся сь~tіх 
та жартu. Сотник із станuчнп~t oi[n.1o частувати 
ся до 1\Іа.занкп. Лукашка з веселим о6JJичв~1, яко
му він даремне хuтїв надатп .аоваясного виr'.~яду, 
сидУв біля ОлвнУна, аІІершu ся JJiRTSJt11U на колїна 
та стружучв uатичок4 

- Навіщо ,ее вu курите? - -сканав він, не
наче б то з цїкавістІо. - Хіба воно ra1>uu? 

Ві11 ВІІдпмо СRазав ее тілько тоn1у, що ПОІ'tІі
тпв, як ОлвнїІІУ не по собі і що він 11очував себе 

+ • 

C81tJ1THИM серед КОЗаКІВ. 

- Так собі... авпк відповів 0~'1внї.н. 
А що хіба? 

- Гм ... Як бп ее а нас хто курити став 
біда. Он, адаsть ся, й недалеко гори, - сказав 
Лукашка, ІІокаауючu в uеред, - а не до1деш .•. 
А лк же ее ни до до~'JУ самі підете? Адже· ж 
теmно. Я вас ІІрове,ду, як хочете, - скааав Лу
кашка. - Bu ІJ()Просіть урядника. 

nНRпй Dtолодець! --· uодумав ОлвиУн, дпв.1ІЮ
чись на весе.'Іе облuче козака. Він згадав upo Ма
ряну та про rІоцУлунок, яквіІ він підслухав аа 
норітьми - і йоn1у cтa.rJu шкода Лукашкп, tпкода 
йоrо неосьвіченоств . 

• Що за дур~ниця, що аа плутанина,- думав 
вj11: -- один чоловік убив 11.ругого - і щаслuвnй, 
аадово.УJеuпй, неначе б гробив не знать я ке cr1a~ 
сенне дїло. І невже нїщо не говорить йol)ty, що 
ueв.ta в тім в1вн,оУ причuнu для радощів, що не 
в тonty щастs, або убивати, а в тому, аби жерт
вувати собою?" 

- Ну~ не nопадай ся-ж йому тепер, брате, 
- скааав один іа козаків, авертаючи ся до Лу-
кашки. - Чув, як IIpt) тебе еоптав? 

Лука1uка підняв 1•олову. 
- Хреще11uк? - скааав Лукашка, розумі

ючи nі.д тва1 словом Чеченця. 
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Хрещеник уже не всrане, а отой рудий, 
братУк твій хрестовий. 

- Нехай Бога rttолить, що cantl цілий утУк, 
- сказав Лукашка, сьвtіючи ся. 

- ч()Му-ж ти радївш? -- сказав ОлвнУн Лу-
кашцї. - А .&It бu ·тв() ГО брата убили, хіба то ра
дУв бп то дУ? 

Очu козака сьn1іялп ся, дuвлючпсь на Олв
нУва. Він, здавало ся, api)ayRotiн усе, що тuй хотУв 

... 
сказати lІOrtІy, але стuвв ви.u~е так ох уваr. 

- А що-ж? І не беа того. Хіба нamoL .. O 

брата не бють? 

ХХІ!. 

Сотнпк із станпчuпо-1 поїхало, а О.?Jвнїн длп 
того, щоб . зробити ІJрuвмність Лукаmцї і щоб не 
йтu ca~tOt\1Y тe~ttниnt лУсом, поuросив uдtІуствти 
Лукаrпку і урядник ()ДІІустuв вого. ОлвнУп думав, 
що Лукашці хочеть ся бачити ~Іарянку і взагалї 
був JJaДUЙ TUB&JJHCTBY TaKUl''O ПрDSІtІІІОГО На ВИІ'ЛЛД 
та охочого до poarttoвп козака. Лукашка і Маряна 
мпмовоnї вдна"?Ju ся разом в його уяві і йому було 
провмво думатu upo пих . 

.,Він любuть Маряну, - думав собі О.лвнїн, 
- а я ... 1\Jir бп І]О.1Jю6итu їі"... І якесь сильне, .. .. 
нове для ньоf~о nочуте тпхо1 радости заволодІло 

HDDI у ті XBU.1JY, як'· ВОНИ ЙШЛИ ДО ДUD1Y теМНИМ 
... 

JJICOІ:tl. 

Лукашцї теж було весело ва душі. І щось 
схоже на любов чуло ся mіж сомu двома остілько 
відttІіннuми один від одноr.о ь1олодвми людьмu. 
Кожен раз, як вони поглядали один на одного, ім 
хотУло ся сьміятuсь. 

- Тобі в лкі ворота? - спитав Олвпїн. 
- В середні. Та в вас проведу до болота. 

Та~І уже во не бійте ся ~їСJого. 
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Олвнїн зась1'1іяв ся. 
- Т'а хіба я боюсь? Іди назад, дякую. Я й 

cal't дійду. 
- Нічого. А менї що-ж робити? Та і .як вам 

ue бояти ся? І мо бoYnto ся, - сказав Лукашка, 
також СЬD]іючuсь та заспокоюючи його самu.?Jюб·· 

• 
НІСТЬ. 

- То до мене зайди. Побалакавмо, вuивмо, 
а в равцї й nідеш. 

- А хіба я місця не анайду де нічку ночу
вати? - аасЬDІjяв ся Лукашка. - Тай урпднІІК 

'" ПрОСИВ ПрІІUТD. 

- Л вчора tJyв, як ти nіснУ СDівавш; і ба· 
qов тебе. 

- Всі люди... -- і Лука uох;Jтав головою. 
- А що тn жепвтвсь абІІравш ся? Іlравда? 

сnитав Олєнїн. 
- Матуся женити хо'lуть. Та ще й коuя 

немає .. ~ 
- А хіба тп ве стройовn й? 
- Де-ж там? Тільки зібрав ся. Ще й конп 

немае, а роздобуто н1де. Тому й не женять. 
- А за скілько коня можна куІІити? 
-· Та торгували одного ото колись за річ-

кою, та.к шісьдес.ить ntонетів не беруть. А кінь 
ногайський. 

- lliдem до мене в драбанти? (в lІоходї 
драбант - ее щось як вістовий1 яких давали оФі
цераR't). Л тебе виnрошу і коня тобі подаJ)ую, -
св:ааав нараа ОлвнУн. - СІІравдї. У l\1ене два, 
мінr не треба двох. 

- Як же не треба? - сьміючи ся ска<~ав 
Лука пІка. - 3 чо1,о вам дарувати? Дістану й так, 
Бог дасть. 

- Справді. Чu DJoжe тв не nідеш у дра
банти? - сказав ОлвнїtІ, радуючи св тnму, що 
йому прийшло в голову ІІодаруватв коня Лукашцї. 
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Йо~1у одначе було чо[~ось нїлкnво і нїби навіть 
copoltІHO. Він шукав і не анав tцо СІtазатн. 

ЛукаІПІ(а перШ(ІЙ перервав мовчанку. 
- А що у вас у PuciY хата своя всть ? 

• 
совтав ВІН. 

О~11енїн не DJir не р<•аказатu, що у нього не 
одuв будинок, а де- кільttа навіt'Ь. 

-- І t'арний будоJІок? Більший від нашuх? 
- добродушно спuт.ан Лукашка. 

-· Ба[,ато більше. В десять раа, на Т()И uo-
вe})Xu, - розказував ОленУн. 

- А конУ в такі, як у нас? 
--· У мене сто кон uй, та 110 трuста, по чо-

тириста рублїu .. ТільІсо не такі, nit u.aшj. Серебром 
троста! l)uбucтi, анавш (... ..~:\. нее-ж такі я тутеw
uУх більше л1облю. 

- А чuІ,u-ж по сюдu nр·uїхалв - волею чи 
неволею?- спитав Лукашка, нее неначе пjдсьl\'Іі
хаючвсь. -· Отvт вu аблудили, - додав він, [JO-

• 
каауюч:и па дорІжку, 11она яку во·нn 11роходило. 

Вав1 бu на nраво треба. 
-· Так, свовю охотою, - відrІовідав Олвuїв. 

ХоrУло ся ваш KJJaй U()бачити, в ІІоходах uо
ходвтп. 

- ІІішов бu і я в ІІОІід тепер, -- сказав 
Лука. - О,н баq, як шакалУ виють, - до-дав він, 
првслухуючu ся. 

- А як то,бі - не страшно, що ти t.~оловіка 
убив? - спитав ОлвнУн. 

- Чuru·-ж боятп сл? А сходив би в похід! 
- ще раз сказав Луr\ашка. - Вже так міні хо· . .. 
четь cs, так МІНІ хuчеть ся. 

- Може й підемо в купі. Наша рота піде . 
перед ·сьннтамu 1 ваша сотня теж. 

-. І охота 881)1 була сюди Ухати 1 Будинок 
в сть, конї в сть і сл у r~u в сть. Н все гу JJJIB би тай 
rynsв .А чин ви ntавте ЯІ\un? 

-- Я юнкер, а тепер цредстав.певuв. 
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- Ну, ко.пи не хвалите св, що жиrв у вас 
таке, так я з дов1у нікуди б не поїхав. Та л й 
так нУкудо не поїхав б_п. Добре у 11ас жити? 

- А так. Дуже добре, - сказао Олвнїн. 
Вже бу ло auвcЇrtt тentuo, як вони, оттак роз

мовляючи, підходило до станпцJ. 1х оточувала ще 
темна лісова мряка. Вітер l'Y дУв високо у верхах. 
Шакалі, адавало ся, аовсїм білл u ux завивали на
раз, реготало ся іі ІІ.11акапв, а вnередУ, в станвцУ 
вже чули сл жіночі голuсо, гавкане собак, яснt) 
обмальовували ся 11роФілі хат, сьвітнло св вогнУ 
і чутно було запах, осuблuвий запах дuму в кі
а.нка. Так і чу.1.1о ся О.11внїну, а tJсоблвво в сей 
вечір, щu тут, у стаІІDЦЇ його дint, ЙО(,О родина, 

... . ... .. . 
все uoro щаств, 1 що нІколо н1де вtн 11е жпв 

і жити не буде так щасливо, як у сУй сrаноці·. 
Він так любuв усїх, а особливо Лукашку, в сей 
вечір І 

ІІриіішовпІп до доD1У ОлвніІІ, на оревелику 
ндивовпжу ЛукашцУ, сам вивів з хлУна купленого 
колись у Грозиііі - не Т()Гс), ІІа якоl\ІУ він аавждо 
їздив .. а дІ>УГUІ'u, не r1оганого~ хоч уже й не мо
лодого коня і відJtав ЛукашцУ. 

- Завіщо нам 1\1ене дарувати?- скаван Лу-- ~ 
кашка, -- я вам ще нtчого не зроовв. 

- С(]равдї, l'ІІінї то ІІїчог<) не варт, ~- від
повів ОлвнУн, - віаьмu ! І тu tttiнї що- небудь по
дарувш... От і в r1uxoд підеn1о. 

Лука 31\-ІЇшав ся. 
- Ну, що-ж ее таке... Хіба кінь дурничку 

вартий? - І'оворпв ві о, не дивJJЮqnсь на коня. 
- Віаьttrп-ж, віаьмп f Як не віаьмеш, то тв 

образиш nteнe. Ванюша, відведи до нього cYporo. 
Лукашка взяв аа повід. 
- Ну, дякую. От - не думано, не гадано ... 
Олвнїн був щаслпвuй, як дванацятuлїтнtй 

хлопчик. 

- (І ривяжп його тут. Се хороший кінь, я 
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в Грозніо купив. І ска.че добре. Bauюma, дай нам 
чи хирю. Ход~~tІ у хату. 

J[одали вин.а. Лукашка сУв і взяв ІJаrІуру. 
-- Н.у, Бог даст·ь і я вааt чимось віддячу св, 

скааав він, доuuва1очи вино. Як же звати 
теб·е? 

- Дal'tnтpiii Андріевuч. 
--- Ну, Мптрій Андріввuч, спаси тебе Bot'! 

Кунаки буде11rо. Тепер ІІрп:х.одь до нас коло. Хоч 
~ . 
1 не аамо·жнІ r.tи .лtоди, а все-ж кунаки, потрак· 

туемо. Л й матусі r1рuкажу; коnп чого треба, 
каЙ[)tаку, впuоРраду ... А як на кордо·н орuйдеm
Jl тобі слуга: чu на ІІОЛtованнs, чи на ріqку -
кудu хочеш. От не знав- нкого кабана убив ото 
колось. Так козакам пороздавав, а то ориніс би 
тобі. 

Добре, дяку1о.. Ти його тільки не ааnр·я
І'ай, а Tt) він іще не Уздuв. 

-- Яв: таки в1uжна коня запрягатn! А от я 
Ще тобі ЩО СЕtажу, - U()Hf~ЗUBШU l"'O."'IUC, сказан 
Лукашка, - Іtолн хочеш, у D]ене кунак всть, 
Горей-ха11. Так кликав на дорогу засісто, де а гір 
1адять. То ІІоУдьмо у купі; вже в тебе не да.оІ на 
nоталу, обuроІІець твііі буду. 

- По]·деnІ, П(JЇдеD1 коnи-небудь. 
Лукашка, здав·аtJчо ся, цїлко1t1 засrІокоУв ся 

і зрозумів відносини ОдвпУна до себе. Його спо
кій і 11росте обходже•~е здивували Олвuїна і тро
ШІtа.~. навіть неuривмво йо1,о вра3или~ 

lloun довго роаJ)1овляли і в:асе ІІівно JІукашка, 
не ·.оянuй (він вїкоJІП не пянїв)) але IIiдrinтnit до
бре, стпснувmп ОлвnУІІУ руку, вuйшев від ньоt~а. 
Олвuїн вurJIЯityв у вікно подпвптu ся, що він буде 
роботи, впііm.овшп вjд ІІього. _ 

Лукашка intuв тихо, оrtустnвІпu r<>JJoвy у нпз. 
Потіr.t, впвj вшп к·о~ІЯ аа ВО}1Ота, трухнув на ра а І"' О-

~ ~ 

ловuю, niu·н t(IT стрІІОІІУR на І\ОІІЯ, tІерекин~rв 

uоводu 1 l'UІ~нувшu r1одан ся геть вулnцеrо. 
~ 

А. ТолtтоІ1. J\озАІ\11. 8 
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0.'16ВУН думав, ЩО ВЇН nіде ПОДУЛИТІІ СВ: СВО6Ю 
11адістю а Маряuою, але не дпв.лючuсь на те, що 
.7Іука сього не зробuв, йому було так гарно на 
душі, пк вУколи в сьніті·. Він радУв, ак хлоІІчвк 
і не міг себе втрuzttати, щоб ue роаказати Ваню
ші не ті.'Іькп те, u~o він ІJt)дарував коня Луцї, 

'~ . . . . 
а И наВІЩ() ВІН ІІОдаруваВ 1 ВСІО СВОЮ НОВУ теuрІЮ 

щастя. Нанюша не похвалив с'івї теорі~ і об'яв-ив, 
.. 

що л ар ж а в 1 ль ня u а, а тurtty все дурниця. 

Лукашка nрибіг до· дonty, скочив і~ коня 
і віддав його матері, ІІрuкааавши ІІуститп йо1,0 

__ в коза.чпй табун; сам же він у ту-ж ні"І понинен 
був нерuутu CJ-1 .на кордон. Hil\Ja ва.я.JJа ся повести 

І , 

коня 1 показувала рукамu, що вона, пк uuоачпть 

чоловіІ\а, 1цо пuдарував коня, тu ІІоклонuть ся йоrну 
в ноги. Стара ті~1ькп nuxuтaлa Г(>Ловою, С.1Іухаючu 
оповідинь сuна, а в душі рішиJІа, що Лукашка . .. ..... 
llpOCTO УІ\рав TUI."~O KUHlJ 1 ТОl\І'У ІІрИКазала HJD·Jlll 

вести коня в табун іще досьвіта. 
Лукашка ІІішов на кuІ>дон і нее думаu про 

вчинок Олsн]'ва. Хоч кінь і не так уже добрий 
був, ua йоІ1U дуntку, а все-ж таки був варtий бо
дай сорок r.1онетів і Лукашка був дуже JJaдou 
ІІодаруuково. А.11е навіщо той подарунок зроблено . . . . - того в1н не D11Г apoayl\'J1ru 1 T(}l)ty не ІJочував 

у собі ані найменчоУ вдячностп. Навnаки, в його 
голові бродили всякі неясні підозріння про якусь 
лnху юнкерову дy1t1Ry. В чому була та ,лвха . . , . 
дуrнка, ВІН не D1Il' cooJ того впяснnтп, але првпу-

стптп, ІЦо так, ні ва що нУ 11ро u,o, по доброті 
неанайоаtпй 1Іоловік подарував йо~1у Rt)HSJ в сорок 
1t1онетів - йоn-1у здавало са ее неl)tожлuвпDІ. [(u
Jiu·б хоч ІІянuіІ був, тодУ-б іще мохсна було зpo
ayn-tiтu: хотїв похвастатп. Але юнкер був твере
аІtй, а тоаtу напевне 11росто хотїв оідкупптв uo1~o 
на якусь погану сuрану* 

"Ну, та брешеш, - думав с·обі Лукашка,
кінь у мене, а таІ\'І во дко вже бу де. Я й сам хло-
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пець не роззява. Ще хто кого uб·дурпть, noбaqп
ttiou! - думав він, відчуваючи потребу ·трпма·тв 
ся осторожно ІІроти О·лввУна і тому збуджуючи 
В СQбі ДО ІІЬОГU ВОроже [ІОЧУТ8. 

Він нікому не р()аказував, як йoDty тоП кінь 
• 

дІстав св : однпоІ ка~ав,. щu куІІuв, друrоІ\'І гово-

рив ні сяк, нУ так, але все тако в станвцУ скоро 
діанали ся всї6Ї uравдu. Лунашкова мато, Ма~~· 
ряна, Іл .. ТJл Васолевич таіі иньші ко~акп, довідав
шись прu 6-еапідстаuнuіі nuдapyuoн: Олвнінаt дуже 
адиВ)'вали ся і стали боятu ся юнкера. Але не 
.дивлючись на те, такпіі вчиноR: абу див у нuх se
лnRy пошану до пр ост от п О.1внїна та до iio·ro 
богацтва. 

- А чув? Лукашцї коня н ІІядесsJть вrоне· 
тів купив Іонкер отоіі, що в l.;rJ .. чY ВасuлевиІJа сто· 
Уть, - кааав одІІІІ. - Дук1і. 

-- 1'а чувJ чув,---: ві.1t1овідав другий аначучо. 
- ~Іаб.У1'Ь 11рвслужuв ся Лукашка йому чnrtt. (lo-
бaчu~tto, IJoбaчnmo, що воно а того буде. Ота.ке 
У J1ваuо·вв ща ств. 

- Ну, й нарід шельмуватий ів ТІІХ canJHІ 
юнкерів, біда! - Гf)ворив третїu. - •rого й дu
впсь - nідпалить або ще що .•. 

ХХІІІ. 

Жите ОJJенУна ішло однun1аІІЇtно й рівно. 
3 начальство&J і з ·товарпшаа,Іп нін rttaлo мав дї.ла. 
Становище 6о1 .. атого юнкера на [\.ав(\ааї дуже во
гідне з тоРо ·ОL,ляду. На роботи та на учене його 
не uосилалu. За Єl(СJІедпцію він був представлений 
в оФіцери, а до TO('t) часу Й()hJY д.а.чп спокій. 0Фі-

... . 
·цер·и ])tали uoro аа a}JІICTORJJaтa 1 ТОD'ІУ ·трв))tали 

ся що до нього а досто~J·нствовІ. Карти та оФіцер-. . . .... 
СЬКІ ПІЯТИКП З IIICHSIMB, ЩО IIOL'IY ДОВСJІО СЯ nере-

бути їх у відділі, здавало св ЙOl'JY бридкими і він 
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ві своrо боку, так само віддаляв ся від оФіцер
ськоrо товариства та оФіцерського жптти. в. ста
нuцУ. 

А оФіц.ерське жптв по станицях давно вже 
мав свій означений склад. Як кожен юнкер або 
оФіцер у кріпости реtулярво nв портер, rpae 
в штос, роа~ttовлsв лише про надгороди ва експе

диції, так у станвцУ реrулврно пв а госnодарем ... 
'ІПХ.uрь, трактує дJвчат аакускаrtJ.в та медом, во .. 
ЛОІJВТЬ св аа коаачкаDtu, аакохувть св, а nнодї на ... 
віть і же:ноть ся. Олевін завше жвв CB()'fM, свов
рідн П.М ЖПТ6Dt і ЦЇЛКОDІ Не 1'188 на 'Х.!ІЛУ ДО битИХ 
стежок. І тут також він не ujшов no битій колії . 
житв кавказького ОФJЦер·а. 

Само собою зробило ся так, що він nроки
дав ся у досьвіта. Напившись ч:аю та полюбу
вавши са R свого rанку на горо, ва ранок та ва 

Марянку, він надУвав обідраний жупан із волuвоУ 
.. 4 ~ 

mк1рп, роавtочtІІІ ПОJ)ШНІ, uрuпоясунаu кuнжа.7J, 

брав рушницю, в1іmечuк з Ужою та тихенько, к1Jп
Іtав ва собою собаку і йшов о шестіі~і t~одuнї рано 
в nїс аа станпцю. О сьоn1ііі: годинї вечора повер
тав СЯ ДО ДОО1У CTOD1Лeuoii, 8ГОJJОДНЇЛІІЙ, З ПЯТЬJ)Іа 
або mістьDІІа Ф ааанаnІи за поясо&r, а вводУ зі ::Jві
риноІо, а незаііD1аuою торбинкою, в якій лежала 
їжа та папіроси. І коли-б гадки в го.:'Іові лежали . . , 
так савtо, Яtt Іiantpocu в Рtttшечку, то можна oy,:rio 
бп бачи,rи~ U\() за всУ ()Ті чотирнацнть годuн нї 
одна мисль ue поворухнула ся там. 

Він nриходив до ДО1'11У D-ІСJральн<) сьвіжиИ, 
сильний і цїnкоnІ щасливий. Він не міг би ска ... 

І • • • 

зато, про в1що в1н власне дувтав весь тои час: не 

то гадав, не то crJo~Jnниl не то nit)ir бр()Дn .. тtи 
,. . . 

В ИUГО ГОЛОВІ - а ВЛасне ШI\'I8Tf{D ВСЬОГО ТОГ(). 

ОrІаlіІЯтавть ся, СІІnтав сам себе про віщо він ду-
1\tав ·- і побачить себе то козак()n1, що робить 
у садк~,. а ЖЇІІкою козачкою, Т'О A6l1eкorrt у r<)pax 
або кабаноаr, U\O нтїк.ає від нього-ж car\701'0. І все 
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nрпслухавть са, uригл.одавть ся та чекав на Фа

вана, кабана або оленя. 
А у ве'Іері вже у нього доконче сидить дядько 

Єроmка, 13анІо,ша приоосuть ос.ьвtину чихпрю і вови 
тихо балакають, вааnвають сл і обидва задово
лені роаходя:ть ся сuати. А завтра знов охота, 
вдорова втОІtІа, знов аа балачкою, також наппва· 
Іоть ся і знову щасливі. ИнuдУ в сьвято або в день 
Сftочивку він цїлпй день ІІроводить дома. Тодї 
ro.noвoиru ааuятвnІ була Марянка, аа нко1 кожним . . . 
рухов-r, caDI того не ІІоr.tІчаючи, вtп стежив з1 свого 

вікна або зі сво1,о tанку. Він довив ся на Марявку 
і любив їУ (так iioDty адавало св) також, як лю
бив красоту І'ЇР і неба і не думав навязувати 
з нею хоч будь якого близшоrо знайомства. Йому 
адавало ся, що між НИІ\1 і нею не мохсе бути ві 

• • • • 
TUX ВІДНОСИН, .ЯКІ 8'10Ж.711JВ1 DJСЖИ НеЮ l КОЗ3КОD1 

Лукашкою, ані ще менче тих, які аtожлвві між 
ба1·атnв-І оФіцером і козацькою дУвчиною. Йому 
адавало ся, що як би він спробував робити те, 
що робили його товариші, то він заntінав би свов 
повне щаств на ть~2у мук, роачаровань та каатя. 

А ще до того він для сУвУ дУвчини зробив уже 
подвиг саnІожертвп, ян:вй дав йому стілько щастп; 
а гол о вне - вj 11 чоn1усь бо я в ся МарsІІКо: і u'i 
за щu не рішив ся-б сказати їй слово жартовли
в,ої любови. 

Раа лУтом О.лвнїн не пішов на охоту і спдїв 
ДOJ)Ja. ЦУлкоrtІ несІІодївано увійшов до нього йor,u 
ntось:звський знайомий, дуjке nІолодий чоловік, 
якого він зустрічав колись "у сьвіт~". 

- Ах, mon cl1er, мій JJІо6ий! Як я зрадїв, 
уанавmп, що во тут! - пuчав він на московсько-. "' ' . 
ФранцуаькJи ])ІОВІ 1 так І'Оворпв весь час, nepe-
cuuaючu свою річ Француаькимu словами. - МінУ 
кажуть : "Ол воїн". Яко іі Олвнї н ? ff тав: зрадУ в ..• 
О r де дол.а прuвепа побачитu ся! Ну, лк ВІJ, що,. 
навіщо? 
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І князь Бвлвцквй розказав усї сво'і проrодо : 
І t,.· 

я& н1н вступив на де-якпи час до св·ого полку, 

як головний командант клокав його в ад'ютанти 
і ак він післ~ походу постуrІов до нього, не дп
влючвсь на те, Щf) аовсУnІ тunt не цїкаІjить ся. 

- Служачи тут, у такоn1у закамарку, треба 
бодай карівІ>У собі вробuтп •.. ХІ)ест ... чин •.. у tвар
дію ПЄJJеведуть. Все те річи дузсе важні, хоч не 
д.'FJB мене, а для роди~Іів, для знайомих. Князь 
ПІ)ПЙннв DІене дуже добре; вре1uтУ він дуже добра 
ЛІодuна, - говорив Бе.'Jsцкuіі, не аа tttовкаючп. -
За експедицію Іlредставnло до Анни. А теnер 
прожпю тут до похода. Тут дуже добре. Які жеtІ
щuпu !... Ну, а ви як живете? МінУ казав папІ 
капітан - анавте Старцев, добряга, але глу .. 
пенька собі людина. Так він казав, що BJI тут 

,. ~ .. 
якun'lucь надавичаuни~t докуном живете, н1 а киа-1 

не баqите ся. Л poayDtiю, що ни не ntавте охото 
сходвтв ся блиаше з тутешніми oФiцepal)JU. Н 
дуже радий, щu мо теuер будемо з вами бачити 
ся. Я тут стою в урядника. Яка таztІ дУвчвнка, 
Вустенька! Н вам скажу, роскіш! 

І ще і ще сипало ся Французькі та росийські 
спо ва а ТОІ"'·О сьвіта, rцо, як д.уман Оленїн, був 110-

конутин uим J)аз нааавше. Загальна дувІка про 
·ввnвцкого була та, щu він 1'1ИJJИЙ, добродушниІі 
хлоІІець. Може він і справдУ б)·в такоаJ, але Олв
вУну вuдав ся, не дnвлючuсь ва його добродушне, 
rарuеньке облuчв, вадзвичайно непровмuим. Так 
і пахпо від нього всівю тою гпдостю, від якоУ він 
відрік ся. А~е найдосаднУйwе від усього було 
fіому те, що він не міг, цїлком не анаходив у собі . . . ~ 

спроможности рІзко вІдштовхнути вІд сеое сього 

ІJоловіка а того сьвіта, неначе сей старий, був
ший його сьвіт мав ва нього своІ беавідпорні 
права. Нін сердив св на Белвцкоt'О і на себе, а.JІе 
протв свов~ вопї вставляв Французькі Фрази в роз-.. 
мову, ЦІкавив ся головвПDІ командантом та tttO· 
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..... . .. . 
СКОВСЬRИDІВ 8НаИОМИі\111 І .на ПІДСТаВІ ТОГО, ЩО 

вони обидва, в коаачій станuцї говорило на Фран
цуаькому діалектУ, а nогордою відаnвав ся ІJро 
товаришів оФіцерів, а в Бвлєцкпttt обійшов ся по 
прnsJтельськu, обіцв.Іочясь бувати у нь-ого та за
К}Juкаючп заходити й до себе. Зрештою· саа1 Оле .. 
пїв не ходив до Бв.1.1вцкого. ВанІОЕПа ІІохва .. 1ив Бвj\ 

.... 
лєцкого, сказавши, що ее ІІравдuвиu uан. 

НвлецкоІ) одразу увівшов у звичайне жита 
боt,а·того кавказького оФіцера в станиці. На очах 
О~'Іенїн.а, він в один місяць з.робпв ся неа~ов ста
рожвльцеn"І станuцУ: підuоював старих, робив ае
чорни цУ і с.ам ход11 в на вечерницї до дїв•1а1, і бабо 
uрозва .. tJ.и його чоа1усь дІдусем, а козаки, що ау-. . . 
DIIЛD вже ЯСНО вupoayDtiTU СЬОГО ЧОЛОВІКа, ЩО ЛЮ-

бuв вино та жен·щин, аннкли до ньоІ'о і навіть 
полюбили йо1,о біпьпtе, нУж Олвнїна, який здавав 

•• 
СЯ ІМ ааrаДRОВПМ. 

XXIV. 

Була пята годона ранку. Ванюша роздував 
халявою са~tовар на tанку хати. Олєн1н уже nо
Ухав верхи купатп ся дu Терека: він недавно ви
гадав собі нову забаву - Іtупатп коня в ТерецУ. 
Госп,одпня була в своій хатинУ, а вкоУ ROl\JІJнa пі
дійвтав сл чорно й густий дв~J р,озтоплевої печі; 
дівчина в хлїві до].)Jа буйволицю. "Не ІІостоІть, 
проклята" ! -- чув св відuтїль ії нетерпеливий 
ГО .. "ІОС, а В слІ'д аа HUl\t ДОХОДИВ рЇВНОl'ІІірВИЙ агук 

• 
ВІД ДU6НЯ. 

На вулвцУ коло хати почув ся бойкий крок 
коня і Олsнrн наохляІІ, на гарноJ1ІУ, невиС()ХJJому~ 
блвскучо-мuкро~Jу, теаtuо-сїрому коню під

1

Ухав до 
воріт. Гарна- ru .. "luв.a Маряuв, повязана чер-воною 
хусткою (що називавть ся сорочкою), висунупа 
сп з хлУва і знову сховала ся. Олевін був одлr· 
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ненuй в червону канаусову сорочку, бі.пу чер-
• 

кеску, стягнену ременем Із кпвжалОІ)І на ньоо-1у; 

на голові б·ула висока шапка. Він сидів гарно на 
вtскріu сuпнУ ситого коня і притрuвІуючu руш-
вицЕо а:а сопноІо, нагнув ся, щоб одt.~онптu ворота. 
Волос в його бу ло ще ttioкpe, облич в ся ло моло
дістю та здоровлЄDІ. Йоrну вдавало сн, що він гар
ний, Clll)DTHDЙ і ПОХОЖІІЙ В СЮ XBUJIDHY Ua ДЖИ
tіта, а.7Іе ее було не так. : на ooг.1JJJД кожного В:ав· 
каз,ця ніr-1 усе- ж тако був салдат. 

ll(Jrt1iтпвшu висунену [ .. олову дУвчuно, він 
~ ~ . . . 

yaJпcue оопко прnІ,ІІУВ ся, вІдІ\пнув плетенІ ворота 

і потрnn·rавшп поводи та rttaxнyвmu нal'aent вУхав 
у двір. 

- А чай roтoвuif, Ванюша? ..... · крикнув він 
весело, не дuвJJячвсь на двеt>і х~1Ува. Він іа про-. - . 
61\'JНІстю чув, як пJдтягуючu зад, пошар·uуючи 

поводи та здрігаючвсь кожно]}J DІуску .7JODІ, гар ни й 
І .. , • 11 І 

КІНЬ, ГОТОВНИ 3 уСІХ Нl.Г IІe}JeCROЧUJ'U через [18р-

каu~ відбивав крок по засохлій rлuвfi дворища. 
- С е п 11 е! - відІJовідав Ванюmа. 
0 .. '16ІІЇну адавало ся,, Щ() гарна І,о .. 1Jова Ма

ряап все ще двввть сн. а хлУва, але віu не огля
нув ся на не). СкочuвШІі а коня, Олвнїн зачіппв руш
ницею за tанок, зробив неаручнвй рух і пepeJJS· 
ка но оглянув ся на х4111їв, а~1Іе таn1 н1"кого не бу ло . . . . . 
BDДf~O 1 JІИШС чуло СЯ ТІЖ рІВНОМІрНІ звуки .ДО6U8о 

Увійшовши в хату, ОлвніАи через де-кілька 
хвилин вnйшов авідтп на tаІІОК і з книжкою та 
люлькою за склянкою tІаю сїв rant, де ще не. до~ 

ступили косі 11роn1інї ранку. Він н1·кудu не абирав 
ся до обіда в сей день та дуn1ав ІІисатu ."'Іистu, 
що давно вже відкпадав, але чов1усь не хотУло 
СЯ ЙОІ\ІУ КОДаТП СВОВ D1ЇСЦе на taHI\Y і DIOB у BSJЗ .. 
вицю, не хотУлось вертати ся в хату. 

ГосподвнsІ вптоrJuла піч, дївчuна вигнала 
скотоІІУ і вернувшпсь nочала абирати та лУnоти 
квавкn по паркану. Олвнїн читав, але н'ічогісУuько 
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не розумів іа того, що було написано в розкри· 
тііІ перед впм кнпжцї. Він беаперестаІІНО одводив . - . 
в1д не1 очп 1 дивив ся на сильну молоду жен-

щину, що рухала ся иеред iioro очима. Чи вахо .. 
дuла вона в спру paнYmuto тінь, що падала від 

• 
хати, чи виходила на середІІву дворища, осьвІ-

.. . . 
тлену радІсноnІ ntoлoдunІ сьвІтлом 1 вся ставна 
Фіtура її в яскравому убраню блищала на сонцУ 
та клала гарну тУнь - він однаково бояв ся стра
тото хоч один їУ рух. Радісно було йовtу бачити, 
як свобідно, та tраціозно перегинав ся ~ї стан; 
вк рожева сорочка, що складала все їУ убране, 
драпувала ся на грудях та здовш рівних Уі ні1 .. ; 
як впDростовував ся УУ стаu і 11ід УУ стлгневою 
сорочкою твердо обІ\Іальовувалп ся контури гру .. 
дuіі, 1цо віддихали; як вузенька нога, обута в чер-. . . 
вон1 старІ черевики, не ЗІ}Іtнюючu Формо ставала 

.. 
на зеІtлю; пк свnьн1 -руки з закоченuntв рука-

вааtв, наnружуючи ntускули, пїбп сердито кидали 
лоnатою і як глибокі чорні оч.u поглядали вводУ 
на нього .. Xoq і нахмурІовалu св тонкі брав&, але 
в очах видко було задоuолевв і сьвідомість свовї 
красоти. 

- А що~ Олвuїн, вп вже давно устали? -
сказав БАлвцкий, в кавкааькоа1у QФіцерськоDІУ 
сурдутУ, увіходючи на двір та авертаюqв.сь до 
ОлвнІва. 

-- А, БвлвцІ,пй! - обізвав ся Олввїн, про
стягуючи руку. - Чого-ж ее вп так раненько? 

- Що nоробиш ! Вигнали. У 1t1ене-ж баль 
сьоrодня. Маряно, адже-ж тu прийдеш до ВустУ? . .,. 

- аверuув СВ ВІН ДО Д18ЧПНU. 

Олвнін здпвував ся, як ее D1іг Бвлвцкпй так 
LІр·осто звеl1тати сп до сїеї женщпни. Але Мар,пна, 

• 
неn-Іов не чувшІІ, нахилила ся 1 ІJерекпну ВШІІ на 

пJІече лопату, cвuїrti боіікuм rrJужесьвов-1 кроКОl\'І 
• 

пашла до хатннп. 

"' 
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- Соромить ся, сарака, соромить ся, -
проговорив у с.'l'ід Уй Бвлвцкпй. - Вас соромить 
ся, - весело усьl\tіхаюqвсь, він вибіг на tанок. 

- Що аа баль у вас? Хто вас вигнав? 
- Та у ВустеньІ\Іt, у &Jоаї хааяііки баль. 

І в.п прошені. Баль,. себ-то rtnpiг та збірка дївчат~ 
- Та що-ж 11ІИ та111 будемо робити? 
Бєлвцкий хвтреньхо усьміхнув ся і uідмор-

.. 
rвувшu, показав ru.11овою на хатину, в яку UІШJla 

Мар яна. 
ОлвІІЇН здвигнув плечпn1а і почервонїв. 

Ій-Богу, донний ви чоловік, - сказав він. 
- Ну, кажіть кому ІІншому ! ... 
ОлвнУн пох~1урпв ся. Бвлвцкий по~1ітпв ее 

~ . 
1 впнувато усьмІхвув ся. 

- Та як же-ж ... поnІІІ."Іуйте, - сказав він. 
- Живете в однііі хаті.~. і така с.11авна дївва ... 
Гарнесеньке дУвчатко - rtpocro красуня~ 

- Красуня на вдuв<Jвижу І Н іі не бачив 
іще такuх женІцnu, - скааав 0.1JвнУн. 

- Ну, так що·ж? - І~їлком уже нУчого не 
розуміючп, СІІuтав Бвлвцкuu. 

- Воно може іі дивно, - сказав О.!Іенїн, 
але чому-ж ~tiuї не сказатп того, що всть ? 3 тоУ 

• • 
порп, як я живу тут, для мене 11аче 1 не tстну-

tоть жінко. І так добре, справдУ... Ну, тай що 
може бути спі~"lьного у нас із сВІ'1И женщинамп? 
Еірошка - ну, то пнша piq: у вас спілІrна ІІри • 
страсть - nолюванв. 

- Ну, от тобі й раз -- що спільноt,о. А що 
С[]іJІьного межи мною та AtttaлYsІo Іванівною ? -
1."'е ·Ж саме й тут. Скажете може, що брудненькі 
вони, ну ... то дру1·а річ. А la guerre, con1me ~t la 
guerre. 

- Та в й Ама.'ІЇЙ Івановен не знав і нУ
коли не умів а ними L,uворитп, - відповідав Оле
нУн. - Але тих не можна поважати, а сих а 
поважаю. 
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- HyJ й поважайте собі, !·то вам перешкоджув! 
О.11єнУн 11е відuовідав. ИоАІу, впдоJ1Jо, хотІло 

сл дого,ворити те, що вjн почав : воно було за
надто 6ЛІ13ЬКUВ.1 ... ДО ЙОГО СерЦJ-І. 

- 51 ЗlІаЮ, ЩО Я бі.?JЬШ -1\ІЄПЧ ЯВЛЯЮ СЯ ВПУІ'І· 
ковою натурою, - він видпntо був З])tішанвіі ..• 
Але r..toв ЖІtтв склало св тatt, що я не бачу не 
тіJ.ІЬКО жа,:.аноі 11отреб11 аьrіняти своІ rІравила, але 
в не ntiг бп й жити тут і не кажу вже жити так 
щасливо, ак я ж о ву - кuлв-б я жив no-вarnol\ty * 
І до того ще... Я цїлкоn:І иь..uого шукаю, цУлкоDІ 
ПUIJJC бачу В ІІИХ, lJ1Ж ВІІ. 

БвлвцІ,віІ недовj ~>ливо підІІЯR брови. 
- А все·ж таки приходьте до оtене у ве· 

чері. І ~Іаряна бу де - я вас познаііоrr1лr-о. 11ри
ходьте, будьте ласк.аві. Ну, як стане скучно -
підете собі. Прпйдете ? 

-- Я ПJ>Иііrпов бп, а·ле ... по правдУ ваl\І скажу 
-- Я 6010 СЯ Се()Ї03НU 8аЛЮ6ІtТU СЯ. 

- 0-о-о! - закричав Бв~116ЦКІІЙ. .- Тілько 
приходьте, в вас уже заспокою. ІІрuйдете ? ... Слово 
често ? ... 

- Я rІрвйmов би, але сІІравдї не розуl.\Jію, 
~ ~ . . 

що мо там оу деоtо роопто, що ва ро.лrо DІП там 

б.у демо нідграватп. 
Вуд·ьте ласкаві, я ва·с прош.У- ! ІІрпйдете? 

- Та прпйду 1\Іоже, -- сказав ОлвнїІІ~ 
- ІlоІ'Іилуйте І Чуд·ові женщвuо як u1де -

і жити черцеІ\'J! Та що аа охота? На ві що nсу
вати собі житв і не коростувати ся тим, що есть ? 
А чи чуло нu: наша рота у ВоадввжевскуІо nіде? 

- ·Нав·ряд. МінУ ка.зали, що вось&Іа рота ni· 
де, - сказав Олвнїн. 

- НУ, я маю лист від ад'Іотапта. Він пише, 
що Rняаь сам буд,е в поход1. Я радий, що xt1B 
а .uим побачимо ся. Вже мінУ починав обри· 
дати тут. 

-· Кажуть, що набіt, скоро. 
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- Не чув. А от чув, що Кріповіцину аа на
біг Авва 1) вийш~11а. Він думав, що nоручнока да
дуть, - сказав Бвлвцкий, сьміючв ся. ·- От роз~ 
чарував ся! Він отсе до Іnтабу поУхав. · 

Почало емеркати ся і ОлвнУн став думати 
про uечернuцУ. Запросини ~Іучплп його. ЙоІtІУ хо
тїло ся йти,. але кумедно, дико і троmка страшно 
було подумати upo те, що тавІ буде. Він анав, 
що нУ козаків, нї баб, нїкоrо, окріІ'І дУвчат певно 
т&1)1 не буде. Але що-ж там буде? Як себе вести? 
Що говорити? І що вовп будуть говорити? •.. Що 
ва відносини бу дуть між ним і сп ми диквмп ко
зачпrtІП дївкамп? Бвлвцкпй розказував про такі . ,. . " . . . ... 

ДИВОВИЖНІ, ЦBHliJHI 1 В КУLІІ З TUI\-1 ТаКІ СТрUГІ ВІД· 

носи ви •.• 
Олввїну дuвно було думати, що він буде 

тal\t в одній хатУ а }fІарsною і може йому доне
деть cs навіть r,оворптп s нею. Се йоl"1У здавало 
ся неможливво-t, а особливо коло вгадував ве
.":іичаву Yr поста,ть. А Бвлвцкuй казав, що все так 
nросто ... 

"Невже Бвлнцкuй і до Маряно буде звер
тати ся так савІ о? Се цїкаво, - дуІ}tав він. -
Ні, краще не йти. Все це гидко, 11ідло, а головна 
рі q - нУ до чого". 

Але noтiJ1J знову його n1учило питанє: як же 
все воно буде? І й·о1,0 в~ би вяаало дане ним 

слово .•. 
Він пішов, не ріmuвшп ся ще вї на що ... 

Але дійшов до Бвлвцкоrо і увійшов до нього. 
Хата, в якій 1\'Іешкав Ввлвцкпй, була така-ж, 

S!K і хата Олвн1·на. Вона стояла па стовпах на 
два аршини від aeвtJJY і D'Іала в собі дві кіn-Інати. 
В першій, в яку унійшов ()лєвїн rio крутих схід .. 

2
·) ОрдеrІ ев. Аnпп. 



125-

цsх, лежали пуховвки, коци, ковдри, подушки -
і все те по ковачо&Іу, гарно прибране одно до 
одного біля однівї причіпкової стУпки. Тут же, оа 
бокових стУпах впсїло мідяні миски та аброя; 
під лавою лежа.пи кавуни та гарбузи. А в другій 
кімнатї була ве.пика піч, стіл, лави та старовірІІі 
обраап. Тут і DІешкав Бвлвцкпй зі своУм склада
нпnІ ліжком, набuтиІ11И ваJІЇаамп, з коцикоl'І на якіаr 
ввсїла аброя, та розстав.ленимп по стоnі тоалвто
ввв-tп дрібничками і портретаІ'ІИ. Шовковий халат 
лежав на лавці. Сам ·ввлвцкий, гарненький, чи ... 
стенький лежав в одній білuанї на ліжку і чи· 
ча в "L е s t r о і s m о u s q u е t а і r е s". 

Бвлвцкuй скочив. 
- От бачите, як я тут улаштував сяІ 

Добре? Ну, отсе гаразд, що ви прийшли. А у них 
там уже йде робота страшенна. Ви анавте, з чоt'о 
у них робить св пиріг? · 3 тіста аі евинон ою та 
виноградоl\t.. Але не в тім річ. Ви подивіть ся 
тілько, що тавt ро б uть ся ! 

І справдІ: впr.:'lянувшu у вікно, воно поба
чило надавичайну DІетушнлву в господарській хат1·. 
Дівчата то з CDLtІ, то а тпв1 вибігали а сінець та 

,., .. 
знову во1галn назад. 

- А чи скоро? - крикнув Бвлвцкий. 
- 3араа. Хіба зголоднУв, дУдусю? - і з хати . "' . 

ПОЧУВ СЯ Д3В1НКИU реГІТ. 

Вустенька,повненька~ румяневька,гарненька 
з засуканuмІІ J)укава&Іп вбігла в хату БвJІ6ЦКОІ'О 

• 
оа тарІ.7Jкамп. 

- Та ну тебе ! Тарjлкп побю! ·- закри
чала вона на Бв.:'Іецкоt,о. - Ти-б ішов пов-ІаrаТІІ, 
скааала вона, сьміІочись, до ОлєнУна. - Та з а
к ус о к 1) дІ'вчата~1 доетань. 

А! ~Іа}Jянка 11ри it ш.1Jа? - СІІnтав Бе .. 1вцкий. 
- А то яс пк ! Нuна Іі тіста r1рuнесла. 

1 j 3 а І\ у е 1\ ll - ТО ПрЯВПR!f та UУІ\ОрІ\П. 
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-- Я дУD1аю, - сказав Бвлвцкuй, - що sк 
би одяrтu отсю Вустеньку та підчuстпти, заопіку
вати ся нею трошка- вона була-б кращою від ус їх 
наших красунь. Чи бачплu во козачку Борщеву? 
Вона вийшла aaDtiж ва полковника. Чудо яка 
dignite! Відкіля що й взяло ся t 

- Я не бачив Борщевої, а як ва мене, то 
кращо1~о убрання і бути не може. 

- Ах, я так умію прпстосувати сп до веа· 
кого ЖUTJI 1 - сказав І~влєцквй, весе"11о аітхаючп. 

[Jjдy, подовлю ся, що таn-1 у нuх. 
Вів натягнув халат і ІІООЇl'. 
- А ви nоuіклуйте ся тут про закуски! -

' 
крикнув в1н. 

О ленін пос.лав денщика аа uряникаltІИ та ме· 
дом і так 0()1\'ІУ нараз гидко зробп."Іо св давато 
гроші, нУбп він підкупляв кuгось, що нїчого 
nевного не відповів на запит денtцпка: "Кі.пько 
KJDDTИ D1ЯТОВПХ і ВЇЛЬІСО МеДОВИХ а. 

Як анавш. 
На всі? - аначучо сnuтав старий сал-

дат. Мвтові дорожчі : jx uo шіснацять про. 
дав апв. 

На вс], на неї, -- скаааа О~~'JвнУн і сів до . 
ВІКНа, СаМ ДИВУІОЧИ СЯ, ЧОDІУ ее у НЬQГ(1 серце 

стукала так, нУбв він готував ся зробитn щось 
• • 

сер1оане 1 неІ'арне, 
Він чув, як у дівочій хатї ІІідняв ся крпк 

та вискотня, коли увійшов туди Бв.лвцкпй і через 
де-кілька хволон nобачив, як із вuскотУнвм, &Іе-

• І • .. • 

ТJШНЯВОЮ Та СЬМІХОМ ВІН BUCROЧBB ЗВІДТИ Та ЗОІГ 

у нпа іа tанЕ~у. 
- Вигнали, - сказав він. 
Череа де-кілька :хвилин Вустенька yвiйm.1J!f. . ~ 

в хату 1 урочисто ааклокала rocтeu, nрогодосив-

шп, що вже все гот<)ве. 

Ко.11п вона увійш.:,.Іи в хату, все справді бу.11о 
готове і Вусrевька поправляла пуховикn оІля 
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стЇІІВ. На столУ, покротому uадавпчайно малою 
серветкою, стояла караФка а чихпрем та еушева 

рuба. В хатУ пахло тїстом і вuвоrрадоDІ. 3 ше
стеро д1вt~ат, у ~ьвяточвох беmn.Іетах і з неnовя-

.... 
запвмо хустка~t1в, як звпчаоно, тулили сл в кутку 

за. rJечею, u~ось tnепотїли, сьміяпп ся та uop · 
скали. 

- llpocuмo уклінно мого ангела пом о
л u тв, - сRазала Вустенька, закликаючи гостей 
ДО CTOJJy. 

Олвнїн серед дУвчат, що було усУ також 
rapнj, роаг.11ядїв Марянку - і йому болrоче та 

• 
дuсадно ста.:'Іо, що ВІН зходuть св а нею 11ри та-

кох нУвкuвих та брuдкuх обставuнах. ІJів по
чував себе ІІЇЯІ-сово, r.лyrio і рішив робити все 
те, що рuботиме Бвл6ц~ий. 

Бвлвцкий троха урочисто, але в Dевнісrю себе 
та бравурохо nідійшов до сто-1а, впnnв СІtлянку 
вина аа адоров.,1в Вустеньки і закликав пньших 
до того-ж самоt~о. Вустевька сказала, що дівчата 
Не JJIOTЬ. 

---:- Як бu з DІeдor.t, - сказав чийсь голос 
а юрби дУвчат. 

ІІоклпкали денщика, який u~о-йно вернув ся 
З Кр&D'ІНИ'ІКИ а ВІеДОDІ та зaKyCR81\JU. ДеІІЩUК 8-ІІіД 
поба, не то ааадрючо, ue то з uоrордою подивив 
св ва гостей, оо uoi'o дуn1цї, nанів, старанно ·ra 
совісно передав завинені в сУрий oaDip кавалок 
аtеду та nряники і почав було Щось говороти 11ро 
цУну та 11ро решту, але Бвлвцкой uporuaв Йоl"О. 

Роа1'1ішавшu n1ед у Іtалввих склянках чи--. ~ 

хпрю 1 росКІШІІО, роакнuувпІи три Фунти прянп-

ків по столу, Бвлвцкuй силоміць повптsrав дУвок 
а їх кутка, посадив за стіл і узяв ся вадУляти 
пряннкамп. 0,1Jeoїu мп~tо:волї помітив, як заРо
ріла, але невеличка pyr\a Марянки ухопола два . . ~ 

кру1,л1 мвтонІ та одпн цuнамоновои nряник, не 

вваючu, Щf) а нnrtІn робити. 

~· 
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Розмова була нїакова і непрввttІна, не дп .. 
впючось ва жвавість Вусrевькu та Бвлвцкого і ба
жане їх роав·еселито компанію. Олввін мняв ся, 
првдумував, що би таке сказато і чув, що викJJо
кав собою цУкавість, а Dtoжe й насЬІ'Ііmку та nе
редав вашим свою сороl'Іливість. Він червонів 
і йому адавало ся, що особJ!пво Маряиї буJІо 
нУ я ково. 

"Мабуть во.ни qекаІоть, що мп дal\to Ум гро
шей, - дУІ1Іав він. - Як же С·е ІІU будемо да
вати? І як ба то швпдче дато тай пі тп авіден? 

XXV. 

- Як же це ти своt1о ІJосто.яльцл не знавш? 
сказав Бвлвцкпй, звертаючись до Марянкп. 

- А як же вого ВІІатп, коnи він до нас аї
коли не ходить? - скааа .. 'Jа Марява, поглянувши 
tІа Олвнїна. 

Опвн'ін злякав ся чогось, иочервонїв і cant 
11е анаючu, щ·о гов()ротu, сказав: 

- Я боtо ся тновї матері. Вона так вила· 
я.'Іа мене, ко .. 'lи n nрийшов до вас вперше. 

Марянка розре(~отала ся. 
- А ТІІ й пере.-r:~вІtав ся ? - скааала вона, 

пог~'Іянула на ньuг(J тай одвернула ся. 

І тут В}lасне вnе~1ше ІІобачпв Олsнїн усе 
лице красуІtЇ, бо J).aнYйtiJe він бачив її лоmе по
вязану хусткt)ІО дu очей. Не дурво-ж ЇУ уважали 
ІtершоІо красани1~ею в станицї! Вустеuька булр, 
rap11a дУвчинка, маленька, uоввенька, румяна, . 
а весе .. :'1имu Itapnn1n uченятаrtІИ, завше а усьв-ІІW-

коІо на червоннх устах, Jlеготлива, ба.11акуч:а. Ма
рпна-ж навпаки. Вона бу.'Іа не r а ІJ не u ь ка, 
а к 1) а с а н JJ ц sJ ! 

Риси УУ об .. 11ичча nJoжt: ntor.1'п ВІІ~атn ся аа
uадто мужесі I{ПttІD і n1аііже гp)rбuв-tu, ко .. 11и-б не 
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сей вепик·пй ставний зріст та могутні грудо 
і плечі, а головне - KtJJJП-б не сей строгий і ра
зом із тим нУжной ввраа довгих чорних очіей, 
оточених теntJІоми тУнявtо пjд чорними бровами, 
та ласкавий вuраа рота і усьмішки. Вона зрідка 
усьDtіхала '-'JІ, але ва те ї1· усьв.rішка зав1nе диву
вала. Вjд неУ віяло дУвочою сплою та адоровлвм. 
Усї дїнчата бу~1и гapuj, але й cal\ti вони, і Бе ... 
• 1вцкий, і д~енщик, що увійшов is uрявuкамв -
всї мимов()JJЇ дивили ся на Марану і звертаючи 
ся до дівчат1 звер·талп ся власн.е до не.ї~ Вона . 
адавала ся гордою та весело1о царuцеЕо МІЖ 

11 нruпми. 

БєJІвцкпй, сrараІочпсь nідтримати настрій. 
І,оворив весь час без r1ереставку, примушував 
Д)·вчат підносuтп qохврь .. возив сп а ивntи і що 
хвилі робив О~~'Івнїну со}Jоміцькі заmіткu по ФраІІ· 
І~уаькп r1po красу Маря.нu, uаавваючп Уї "ваша", 
Іа votre і закликаючи його· t>обвтu теж, що робов 

• 
ВІН сам. 

Олевїну ставало ЧПІ'І раз усе тяzше й тяжmе. 
Вів ввrа!tав [Іричону, щ,об вий то і утекто, але 
в сю хвилину Бвпвцкпй ввголосив, що іменинЕІоця 
Вустенька ІJоnпнна підносвтв чихврь із поцУлув· 
ками. Вона зРодила ся, але а тівю умовою, щоби 
ій ва таріль кид,али гроші, як то робить ся на .. 
весtлвх. 

"І чnрт &І еве ванУс на ее гuдотне пянuченв !" 
сказав про себе ОлввУн і вставши хотїв піти. 

- Куди ви? 
- Я піду яринесу тютюн, - сказав він, 

намір,вючись утУкатп. Але Бвлвцквй ухопив його 
ва руку4 

- У мене всть гроші, - сказав він йо&Іу 
по·Фр,анцуаькп. 

"Не можІJа й во йти; тут треба nлатити, 
подумав Ол,вн1·н і йому так досадно зробило ся 
ва себе. 

А. То:1с-rой. :Козлки. 9 
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"І певже-ж я не зможу тоt,о самого р,обвтu, 
що й БвлвцквіІ? Не треба було йти, а вже ак 
uрв:йшов, то не треба псувати ї~tІ аадuволеня. 
Треба nи то 110 коааr,ькu", і вз.явшu чаІtуру (де· 
ревляnу чашу, що ~1істи·ть у собі вісУ111 склввок), 

. .. . 
валuв вина 1 вuпив І'ttапже нее. 

Дїнчата з дововижею і о-tайже а переляком 
дивuлu CJJ на нього, коло він []UB. Се з·м здало ся . ... 
довном 1 неuрпстоииuм. 

Вустенька 11іднесла їм іще по скляuцї і nо
цілувала ся а обо~1а. 

- Or n()..11И 1 дУвчата, аагулявn1о І - сRааапа 
вона ІІобряакуючtІ на тарелУ чотирма 1\'ІОlІетами, 
п{о вони їй поклали. 

0~ТІ6ІtЇну вже не бу .. "'lо н1яково. Він })Оабала· 
кав ся. 

- Ну. тепер тu, Маряно, riiдuecu а ІІОЦУ.луІІКОІt1, 
- скавав Бвлвцкий, хаnаючи її ва ру І( У. 

- 1'а а тебе як ІІоцУлую r --· евазала вон а 
жартлив·о замах)rючвсь ва вьо1~о. 

-- Дідуся і без гроmuй поцілувати можна, 
- пjдxoJIUJia друt,а д1вчина. 

- От poaytttHІJЦR ! - сказав Белвцкий j uо-
цУлував дївку, 1цо відбивала ся від нього, --- А тu 
1'aRn nіднеси! - наnосідав ся Вt;лвцкuй, вверта
ючнсь до Марвни. - lІ(JСтояльцеви піднеси. 

І взявши ЇУ аа руку, він njдвів УУ до лавп 
і посадив рядком в ОлвнїноDt. 

-- Бач яка красуня! - сказав вів, повер
таючи їV голову. 

Марана не відбивала ся, а гордо усьrtІіхвув
шись, П()Вела на ОлвнУна своУвІв довrо1\1И очима. 

- Гарна дУвчина! - ск.ааав іще раз Бв
лвцкий. 

"А хоба не так" ! 1,оворпв, здавало ся, по
гляд Маряви. Олвuїн, не тамлюqо навіть, що ро· 
бить, обняв вараа Ма.рвну і хотУв їУ поцУлувати. 
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Вона ворнала ея, зіпхнула в ніг Бвлвцкоrо і дошку . . . 
at стола та вІдскочuла до nечІ. 

ІІuчав ся крок, реl~іт. Бвлвцкпй шепо,тУв щось 
дївчата~t і нараз усУ вuнu вuбir.11u а хато в сіни . . 
1 аачuнвли дверІ. 

- Чому-ж ти Бвлвцко(~о поцілувала, а мене 
не хочеш ? - nитав ОлвнУн. 

- А так, не хочу тай годУ, ~- відповіла 
вона, ІJовівшп бровою. - Він дУдусь~ - додала 

• 
вона усьмІхаюqвсь. 

Вона підійш"?Jа до дверон і почала стукати 
в них. 

- qoeo зачпнuлІІ са, чбрrв? 
·- А що-ж І Нехаіі воно та~r, а ntu тут, -

сказаu O.,rJвнYu, ваб.:rJнжаючnсь до неї. 
Вона ІІахr.:tурuла ся і строго відвела йо1·о 

від себе рукою. І такоLо нелuчно хорошоrо зда .. 11а 
ся вона знову ОлsнУну, що він оаавІятав ся і йому 
стало сором за те, що нін робить. 

Він uідійuІuв до дверий і почав сntнкати Ух. 
- Бьлвцквй 1 Одч:инїть - що аа дурні жарти. 
Маряна авuв дасьо·tін.7Іа ся cвu1nJ ясним ща-. 

CJIB BИitJ С ЬМ J ХОІ\І. 

- А нУбu тв боїш ся мене Р - cкaaaJJa вона. 
Та тв така-ж сердита, як і ntати твоя. 

- А тп·б більше з 6рошкою содїв, так тебе 
дУвчата аа те і лЮбитв-б ІІочалп... - І вона 
усьміхнула ся, дивnючпсь просто та близько 

"' в вого очи. 

Він не знав, що скааатu. 
- А вк би а ходив до вас? 

І 

скаааа в1и ., 
l'IDDIOBOJJI~ 

- И,нwе 6уло .. б, -- uроговuрнла вона, хит
нувши ГОJІОВОЮ. 

8 СЮ ХВИЛИН),. Б6ЛЄЦКВЙ, ІПТОВХВУВШВ, одqв
UИВ двері, і Маряна відскочила від ОлеuУна, та·к. 
що стегнunІ у дapuJia ся uб йоrо ногу. 
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.все дурниця, що s ранїйmе думав: і ]]Юбов, 
і саможертва, і ЛуRаmка. О дво есть - щаств! 
Хто щасливий - той і прав", промайнуло в rо
JІові Оланїна - і в весподїваною для самого себе 
силою він ехопов і ІІоцїлував красуню Марsну 
в висок та щоку. 

Маряна не роасердиJІа ся, а тільки голосно 
аасьміsпа ся і вибігла до других дівчат. 

Вечерпиці THl'tІ і скінчплп са. Стара Бустень
чина мати, вернувшu з робото, валаяла і розі ... 

.. , .. 
гнала вс1:х: д1вчат. 

XXVI. 

"Е1•е, дуаtав Опвнї.u, вертаючи до дonty, дай 
я собі троШІ\.а поводи, я 1'1ir бп божевільно зако
хати ся в сю козачку". Він лУг спати в такоми 

• • 
дуа1ками, але дув1ав, що все т~е ntпнеть ся 1 в1н 

ІJОВерне ДО CT8p()l .. O ЖІІТЯ. 

AJJe старе жптв не вернуло ся. Відносони 
йоrо до Маряно зробило ся оншj. Мур~ що дїлин 
Ух ранїйше одно від одного, був тепер поваленuй. 
Олені~ вuтав ся уже а нею кожен раа, вк тілько 
а,устрІ ча в. 

Госпо,дарь, приїхавши відобрати І'роmі ва по
меmкан,в та діанавmuсь про богацтво і щирість 
ОлвuУна, ааклпкав йоt'О до себе. Стара ласкаво 
приймала його і иочuнаючв а дня вечернпць, О.'Jвм 
вУн часто вечера.mо заходив до l'ОСnодарів та свдїв 
у них до ночо. 3дав&r'ІО cs, він оо-старому жuв 
у станицУ, але в душі у нього все nеревернуло 
с.я. ДеІІЬ він проводив у лУсУ, а о восьмій І,ОДПІІї, 
як І1Очинало емеркато ся, він заходив до хааяУв 
чи сам, чи s дядьком 6рошкою. 

І господарі так уже авикпп до сього, що 
довували ся, коли його не було. Пла1'пв він за 
вино добре j людопа був свІирна. Ванюmа прп
носив '~)ttтy чай ; він сідав у Іtуток, до uечі ; стара, 
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не вяжучuсь uoDt.1 робола свов діло і вови бала
капв аа чайом та аа чихирем про козачі сnрави, 
про сусідів, upo Росію, про яку ОлвнУн ро·а.нааував, 
а вони роапптув.алu. ИtІодУ він брав книжку і ч:и
тав її про себе. 

Маряна, ~tов двка коза, оіджавшп ноги, сп
дїла на печі або в темво~1у кутку. Вона не брала 
yqacтn в роааtові, але Олввїu бачuв Ї] uчu, облвчs, 
чув УУ рухп, лускаввв насївя і чув, що воІІа цї-. . . 
лuю своею Істотою слухав, пк ВІВ І,овuрвt·ь 1 uо~-

чував Уі ripucyтujcть, коли чuтан мовчкu. 
1'Інодї йuму адавало ся, що вова довить св 

на НЬОІ'О і зустрічаючись а УУ блuскучоDІП. очима, 
вів ми~tІоволї завІовкав і дuвив cs ва неї. ТодУ . ~ 

вона аара(І же ховала ся, а вІв, удаючо з сеое 

дуже <Jанятогu роамоВО(О з старою, прислухав ся 

ДО УЇ ДОХ8НЯ, Д·О ВСЇХ. ЇЇ рухів і ЗНОВУ чекав ЇЇ 
Пt)rлsду. llptt дpyr'DX нова бу.'lа здебільшоІ'О весе~ 

.. . ... 
JJOІO 1 Jlаскавою а ном, а на самотІ дuкою та 

суворою. 

ИиодУ він прих.одов до нuх, sк ?fІаряна ще 
.... . - ..... 

не вертапа с.а а вулвцt: 1 нараз rІочують ся 11 
дужі кроки і ІІромайuе в одчпнеJІuх дверах Уї 
блакитна еnтцена сорочка. Вийде ВUІІа на сере
дину хатв, побачить йоІ"'О - і очп їі ледви по
мітно л~скаво у~міхнуть ся, а йuму зробить са 
весело 1 страrпно. 

Вів нічого не шукав, нїчuго не бажав від 
не1, але а кожнивІ днеttІ ії uрисутність робила ся 
для нього все більше і більше ІІеобхідною. 

О ... 'ІвнУн так увііІшов весь у станочне жптв, 
~ ~ 

що мпнуле здавало ся по&Іу чnntcь Цt.1ком чужим, 

а будуче, над·то Зf)·ввУ тu1"'0 сьвіта, в якому він 
жuв1 і не цУкавило навіть його. Одержуючи листи 
а дому, від кревних та приятелів, вів ображав 
ся т1tm, що ііо1,0 впдимо жалували, як оогвбшу 
людону, тоді як вів у свuїіі стави цУ мав за nроnащих 
усїх. тnх, хто не вів такого жвтя, ак вів. Вів був пе-

""' ... . 
реконанин, що НІколи ре каятп-n1еть св в т1м, що 
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• • • 
вtдорвав ся вІд попереднього жптя 1 так самотно . -..,. ... 
Та СВ06р1ДНU ІJрUЛВДН&В CJl ЖІІТІІ В СВОІІІ CTaHUЦJ. 

В tІ«)Ходах та кріпостях fio~IY було добре; 
' І І 

але TJЛЬltn тут, тtлькп а nІд крильця дя.дька 

6роmки, аі свого лУса, із св·овї хатtІ ua краю ста
ницї, а особливо 11pn агадках про Маряну та 
Лукашку Й<)~tІу яс.uою бу па вся та .чож, в які й 
він жив ранїnше і яка вже й так бу.па ііоDІУ про
тuвною, а тепер зробила ся ЦЇJJKOL'I t'пдотно(о 
j сьJ1tЇ[ПІІ·ОЮ. Він із кожниnt днем uочував себе 
тут усе бі~1ЬІІJс іі більше свобідним, усе більше 
й більше чо .. "Іові коnІ .. 

ЦУлком ue таком, ак уявпв собj, r1обачвв 
він І{ав.каа. fl.e знайшов він тут нїчого подібного 
Д() RCJX CHU1X ДУDІ()К і ДО ВСЬОl"О ТОІ•О, ЩО чув та 
·читав .в оnисів Кавказу .. 

"Her\Ia тут н~вкuх буро·к, стріn·Jкох ярів, 
АІ\Іаnат- беків, t"'ероїв та алодУУв, - дуІ'tав вів. ---· 
ЛЕоде живуть, як живе ПJ>ІІрода : yn1upatoтьt р()._ 
ДЯТЬ сп, СІ.UДЯТЬ СЯ, ЗНОВу рО·ДЯ!Ь CIJ, бІОТЬ CJ-J, 

ІІють., j дять, радїють,. і знов умирають. І ніякuх 
иншnх умовun окрі11J т·пх беапере~tІінних, які по
клала uрпрuда сонцю, траві, авірпнї, дереву. Иumпх 

~ 

В&КОІІІВ .У НИХ неn1а. 

І від того люде отсУ, в порівнаню а нвltt 
canJDl\f, ад.авалІІ cs йому прекрасними, дужвмо, 

свобідновІв і дuвлючпсь ва нuх йouty робвло ся 
соромно та нУвконо за себе. Часто йому серіоано 
проходила в t,оло~ву гадка ковутн. все, приписато 

·СВ в ковакп, купнтв собі хату, СК(>твну, женити 
cs ва козаqц1 - тілько~ не на ~Іарян'У, яку він 
вjддав ЛукашцУ - і жито а дядько.nt 6рошкою, 
ходвтв в нпDІ ва uольованв та ва риболовлю, 
а в козакаl\1И в походи. 

"Але чому·ж в не роблю сього? Чого s че
каІо? - питав вів себе. І він підбивав себе, со
ромив себе. - Чи я попросту бою ся арабити те., 
що сам уважаю розумним та справедлив-им? Хіба 
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бажана бутt-І просrп[)І коаакоr.t, жити блиаько до 
·природи, нІ&ому ве роботи пУч:оr'о лихого, а ще 
Р')бити до~бро ..'Іюдям, хиба мрінтп upo ее дурнїйше, 
н'іж як я rtІ(>іяв ранїйmе, бутu, паuІ)UК."'Іад, rtІiнr ... 
cтpor.t, бути полковпм ко~о1андироІ.\1 ?" 

Але я койсь гол(JС гgворuв йoRry, щоб він nо
чекав і не рішав сл~ Иuг•) стрІ-tмува.:'Jа неясна 
думка, ЩО він 1\ІОЖе ЖИТИ ЦЇЛКОnІ jJ\ИТЄ!\1 6jJOШRD 
та .7Іук.ашки тоr.1у лume, що у нього всrь друге 
щаств, ~ .. - iiotto стровІувала думк~а, що щаста -

• 
в саможертвІ. 

Те, як він постуnов що до Лукашкп, не nе
реставало тішпто ЙОІ"'О. Він аавждп rпукав можлп· 
вости r1ожертвувати собою д.пя вншпх, але не 

траtІ .. '1яло сл таких ВИІJадків. ИнодУ він забував . 
сю вигадану новІ саІ\ІИІtІ рецепту щаста 1 r1очував 
у собі можливість адuтu ея з жптвrr1 дядЬка 
6рошн~и, а.'Іе ІІотім н~раз опаматував ся, аараа 
же хаr1ав ся аа дуаtку сьвідовtої саr.Jожертви 
і на сій підставі спокійно та гордо дuвuв ся на 
всіх людей і на чуже щаств. 

XXVII. 

Лукашка перед зб·uранвІ\-t винограду, верхо 
заїхав до О.11енУна. Він впr~"Іядав іще біль.шоttr мo
JJoдцef)t, ніж звочайно. 

- Ну., що-ж ти не жениш ся? - саитав 
ОJJвнУв, весело його зустрічаючи . 

.7Іукашка не відnовідав nросто. 
- От коня вашого заn1іняв аа рікою І Вже-ж 

і кінь 1 Кабардпвськвіі, лов-таврu 1). Я люблю ..• 
Вони оrланулп нового конв, rJроджutітуваЛІІ 

дворп·ще~J. Кінь справд.У був надsвuчайно гарний: 

1) Завод кабардuпrьІ\ІІХ I(OІJett Лояа увrоt(аюrь одним is 
най крапtих на Н а.вJш:ії. 
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гвїдий, широкой та довгий мерин із блискучою . -
ШКІрою, ПУСТUВІ XBOCTOltl Та НІЖНОЮ, ТОНКОЮ ПО-

рОДВСТОЮ гривою і чубко~tr. Він був такий ситвй, 
що на його спинУ тілько спати лягай, як казав 
Лукашка. Кuппта, око, морда - все було гарне 
j різко уложене, як то бував тілько у коней 
найчпст1ііmої крови. 

Олвпїн не DJir на.'lюбуватв ся конеD"J. Він не 
бачив і ще на І(авкаt:JЇ таког(J красуна. 

- А їзда пка! - кавав Лукашка ІІотрі
пуючІІ і1ого uu шоУ. - ІІроУзд який? А 1)озуа1нвй 

І 11' • 

так 1 ОІІ,ав за uанuм. 

- Чо багато додачі дав Р --- пn тав ОпвнУн. 
- Та не рахував, - ycьttti хаючu ся, відпо-

відав Л),К&шка. - Від кунака дістав. 
·-- Чу довnіі кінь ! Щu віаь&Іеш ~а нього ? -

спотав ОлвнУв. 
- ДaвaJJu сто пядесвть r.1онетів, а ваJ1І .так 

відда11t, - сказав ЛуЕ(аІпка весело. - Тілько ска
жіть - ніддаn1. Роае}·дnаІо - і берu. Мені пкого 
будь давай служuтп. 

- Нї аа що в сьвітї. 
- Ну, так от н вавt rІеmкеІІJ привіа, 

і Лукашка розперезав ся і адінняв одuн із двuх 
кuнжапів, Щ() впс'J·лu у нього на pe&teuї. -- За 

• • 
plІJROIO ДІСТаВ. 

Ву, спасибі. 
А ввнuград ])tатуся обіцяла cal'ta nри--

вести. 

Не треба, ще сквітувмu ся. Адже-ж не 
стану а тобі давати грошей за Rnнжал. 

- Як 1\Іожна, куна ко І Оrтак і мене за річ
кою Гирей.хав провів у сакл1о і каже: вибирай, 
що до вподоби. От в отсю шаблю і взяв.. Такой 
у нас звичаіі. 

Вони увійшли в хату і впnплu, 
Що-ж тu - пожuвеш тут? - спитав 

Олвнїв. 
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- НУ, ее в n·onpoщaтu ся пройшов. Мене 
тепер а кордова послало в сотню за Тереком. 
СьоІ'одвs Ідемо а Наваром, а товаришам. 

- А весїлв коли-ж· ? 
- А от при'іду, сватапв буде тай знов на 

службу, - неохотно скааав Лукашка. 
- То так ти і не вбачnш свовї суджено У? 
- А що-ж!... Чого ва не1 дивитись? А вu 

як у пох JДЇ будете, так сuвтайте у нас у сотнУ 
Лукашку ШпрокоІ'О. А кабанів таl'ІІ ск ілько! 
Я вже двох убив. І вас поведу н• Ну прощавай 1 
Сnаси те6е Христос. 

Лукашка сУв на коня і не ааУхавшu до 1\'Іа
рявки, виїхав, джutітуючu, 11а вулицю, де вже 
чекав його Нааарка. 

- А що, не ааідеl\10? -- сиптав В аварка, 
пjд3rо·рt·у·ючи в тоіі бік, де жола ЯnІка. 

· - Овва І - сказав Лукашка. -- На, веди 
до неУ коня, а ЛІt .я дuвгu не uрпІїду, так ти ко

неви сіна дай. До рана все в сотнї буду. 
- Що-ж юнкір, не uодарував ще чоr'о? 
- Нї. Сnасибі, що обда~вв ііоІ'О квнжалом, 

а то коня було просито став, - сказав Лукаwка1 
апїааючц з кона та відда1очо iioro Назарц1·. 

ІІід самом вікном О~'Івн'іва пробіг він на 
двір і ІІідііішов до вікна хоаяІіськоУ хати. Було 
вже аовсЇrtІ теІ'ІНО, Марянка в одній сорочці роа· 
чісувала косу, абпраючпсь пsгатп спатп. 

- с.е я, - прошепотів козак. 
Обличв Маряно бу.ло стр~огп~І і рівuодуmІІпм, 

І 

але воно нараз ожило, як ТІJJЬКо вона почула 

свов імя. 8о11а підняла віІ(НО і З}ІЯКаво і радісно 
ВИС),&ула СЯ В НЬОІ'О. 

- Чого? ..• Ч.ого ~тобі треба? - заговорила 
вона. 

- Одчпuи, - ороrоворпв Лукашка. - llycтu 
мене на хвильку. Вже-ж надокуqо~'lО rttiuY - не 
а вать як! 
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Вів через вікно обняв УУ rолову і поцілував. 
- Справді, одчини ... 
-- Що мелеш дурнпц'і? Сказано, не пущу. 

Що-ж - на довІ'·о? 
Він не відповідав і тілько цілував 1

6

1. І вона 
не питала бі."1ьше. 

- От бач, і обнято гарненьRо в вікно не 
достанепJ, - ~каіав Лукашка. 

- Марн но t - ·· почув са голос староїt 
3 к·urн тal\t ти? 

Лукашка скинув шапку, щоб по нУй його не 
примітил•• і ІІрисУв під вікно~І. 

---· Іди mвпдче! - nр ошепотїла ~1арлна. 
-· Лукашка заходив, -- відuовідала вона 

rtІатері. - Батька nитав. 
- Що·ж, поtfлпч Пого сюди. 
-- ІІішuв. І(аже, не r.taв 'lacy. 
І СІtравдУ Лукашка скориrtІИ крокаl\ІП, аіг.uув

шпсь, вибіг 11ід вjкнаnІІІ на двір і по біР до Ямкu. 
Тілько один Олвнїн і ·бачив йuro ... 

Виnивши дві чanypu чпхuрs, воно виїхало 
н Назаркою ва станиц1о. Ніч була теnла, темна 
та тиха. Вони Ухало мовчки і ТЇ)JЬRО чулu ся 
кроки коней • ..7Іукашка з.аспівав було пісню npo 
козака Мингаля, але не доспівавшп й першого 
ІUD~атка, ааDІовв: і звернув ся до Нааарки. 

- А таки не пусти.ча, - ·скааав вjв. 
- О ? - обіанав ся Ваза рка. - Н так 

і анав, що не пустить. - А що мі нУ Ямка казала : 
ювкір до них ходити поttав. Дздько 6роmка хна
пив ся, що вjн а tонкіря ФлУнту 1) за Маряву 
ва в в. 

- Бреше він, чорт 1 - сердито сказав Лу~"' 
кашка. - Не така вона дУвчпна. А то я йому, 
cтapor.ty діяволу, бокu намну, - і він васпівав
любвDtу СВОЮ ІІіСНІО : 

1) tj)лїпта - руІІІІШЦЯ. 
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И і се .. 'Іа tіьrло И.іf\Іайлова, 
Из JJIOбuмaPo садочка сударева, 
Там ясен сокол из садочка в~летивал, 
За вим скоро вЬJr.Бзжовал DIJJaд охотuвчек, 
Манп .. 11 ()Н ясного сокола на праву руку. 
Отвtт- держит ясеЕІ сокол: 
"Не умtл ТЬІ меня держать в золотой клtтк'h, 
И ва правой рукt ne ymtл держать, 
Теперь а no.;rJeчy на сине ntope, 
У бю я себіJ бі3лаrо ле бе дя, 
Наклююсь я мяса сладкаго, пебедпнаго ... 1) 

XXVIII. 

У rocuoдaJJЯ відбува.!Іо <:я сватане. Лукашка 
прпУхав у станицюt а.71е не вайшов до о.л,внУна. 

І Олв••Ун не [Jj ІllOB на сватанв, хоча хорун
жий і аакликав йоl'О. Йому було так сумно, як 
j ще нУ J)a~y в тівї доби, колІJ він оселив ся в ста
ІІиц1. Biu бачив, як .7Іукаrпка, добре одягневuв,. .. .... 
а 1\Іатtрю провшов r~еред вечером до госоодаря 

і його MJ'ЧИJJa гадка - за віщо Jlукашка зробив 
cs такв~І хо~лоднпм до нього. 

Олвн]н вачиввв ся в своУіі ха\тї і почав пи-
• 'Lo-

caтu св1и дневник. 

"БаІ--ато в передув-Іав і багато в дечому змі
вив ся аа остапвУй час, -· писав він, - і дійшов 
врешті до тоРо, u~o написано в азбуці. Для того, 
щоби бути щаслuвпttІ, треба одноrо - любити 
і .. 1Jюбптu а саможертвою, любити всУх. j все, роа--

') Із села б}тло з Іа:май.~1ова та а уmобленоrо садочку 
nапеького - =~ того садочr<у та. вплітав ясен ео1сіл, а за ним 
СКО{>О ІSІІ'і=Jдnн МОЛОДИЙ ОХОТ(іІ-JН і НрІІ~Н\UЮІJаВ НЇВ Я(~НОГО СОКОЛа 
на орану руку·. А .яr.ен с~оІ<і.1І йону вілоовідав: »Не нків ти мене 
три~ruтп в золоо~ій клїтц1 і на правій р~l'цї не ~·мів rркматп, 
а тспор поле•Іу я на синє море, таи у61о сооі бiлuru лебедя та 
На.І\..1ІЮЮ ел Я мяса еодоДr(ОГО Л~UС:-(ІІ!JОГО .. 
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н ~ 

кодато на всІ сторони паутину люоовu: хто пu~ 

nадеть ся, то1,u й брати. Так я uііі~Іав Ванюшу, 
дядька 6-рошку, Лукашку і Марвну". 

А в ту ХВІ1.Лю, як О .. 1вuїн допвсував ее, до 
вьоt-о увійшов дядько 6рошка. 

6рошка був в найпїnmому гуморі. На днях, 
зайшовши до НЬОІ''О у вечері, ОлвнУн застав його 
на дворі uеред кабанячвn1 передоDІ, нкuй він іа ща
с .. '.Інввм та ropдu111 облпчsм, аручно краяв аtалень
квм ножuчком. Іlсв, і r.1іж ІІИmи любnrtІець Л.яLtt, 
лежали пабдпау і злегка nor.taxyвaлu х·во-ставtв, 
ІJОГЛІJдаючп ва його роботу. ХлоІІята а повагою 

11 + 

довили ся на нього череа nаркан 1 навать не дра-

тува~?Jв вк звичайно. Баби сусідки, взаrа.:~У не дуже . . ..... 
.ласкавІ до вьоr~о, во тало ся з ним 1 весло вому, 

~ ·~ 

хто чихпрю г.1Jечпчо.к,, хто каІІІtІаку, хто r.1учuц1. 

А на друrиіі ранок Брошка сnдїв у себе 
І • • 

в комор1, весь у крони 1 краяв па Фунти сьвІ-

жuну - кому аа гроші, KU])1Y аа воно. На ЙОІ .. о 
обличчі бу ло uauucaнu : • Бuг дав ща ств, убuв 
нвіра, так теr1ер і дядько аробив cs ІІотрібuиl'tІ" 
Ну, а а такої прпчuнu, .. авичаuно він aari~:tв і не .. - .. ., 
вихсдачи а станоцІ, nиu уже четвертин день. 

А oкpjrtІ тul'O ніІJ пов на сватанкв. 
Дадько 6рошка орніІшов із хавяйської хати 

до О;JвнУна панuіі, як · земля, а червоним лицем, 
а ровкуііовдженою 6ород(1ІО! але в новому черво
но&Іу бешметі', обшотuоtу 1а.пьонаn]о і а балалайк,ою 
з травявкu, що npu нїс з-за річки. Він давно вже 
обіцяв Олвнїну ту забаву, а сього.дня вJІасве був 
у доброму ryJJ"Іop.i. llобачuвши, що Олнвін пише, 

• 
вІв засмутив ся. 

- 11ишп, ппшu) батьку мій, - скааав вів 
ПОІПОUТОD1, наче ДyR-taiOЧD, ЩО ЯКІJЙСЬ дух СПДОТЬ 
в1іж ВИL\1 і IІatJept)M і боt(JЧИ ся злякати iloro, беа 
шуму, потихеньку, сїи долї. Ваагалї коли дядько 
6р,оmка бував usвпй, наІіулюбленuїйше l'Jicцe 
його було дол)·. 
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ОлввУв оглянув сл, вепУв П<)дати вина і знов 
почав писати. Але 6рошці було скучао поти 

Lr •• 

одному ; uому хот1ло ся говорити. 
- У госІІодарв на сватанні був. Та ще ... 

свпн~ ... Не хочу : До тебе отсе прийшов. 
- А балалайка авідки то у тебе ? - спитав 

Олвнїв, усе nишучи. 

- За річкою був, батьку мій; там і бала
лайку дістав, - скааа вів також тихо. - Я добре 
І'раю: татарську, козацьку, панську, салдатську 

sку хочеш. 

ОлвнУн iute раз поrлsнув на нього, усьttІіхвув 
.. 

сп 1 знов звернув ся до пвсаня. 

Ся усьмішка иідбадьорила старого. 
- Ну, кинь, батьку тв ntiii, кинь! - сказав 

він нараз рішучо. - Ну, обрааuли тебе -- кинь 
Ух, плюнь t Ву, навіщо ото uucarrв, nисати? Яке 
а TOl'O оуrтя. 

І він передразнював ОлвнУна, постукуючи 
своУми ГJ>убиntо uальцяtІв 110 до.півці та скрп
впвшо своє грубе облuчв в вкусь аrірдлвву міну. 

- Що nо1,ань оосатп? Гу лаП краще - мо
лодець будеш. 

llpt) ппсана взаІ'алї в ііuго голові не вміщало . 
св вншоrо rJuнятя, як про ПІКІдну nогань. 

0.1внїн розреготав св, 6роwка теж. Вів ско-. . . 
чин з долІвкв J взяв ся покавувати свое ум1нв 

rрато на балалайцї та співато татарські піснУ. 

- Що там ппсати, добрий чоловіче! Тв от 
поспу:х ай краще, s тобі заспі ва1о. Здохнеш, тоді 
й пісні не почуеш. Гу.'Іай 1 

НасаDІперед він проспівав пісню власного 
комповуваня а првтанцем: 

А дп-дu-ди-дп·дп-ли 
А rд'h его впдtпв? 
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Ва базар'h в лавк.t, 
Продает булавкпt). 

IIoтint він проспівав пісню, якоі його навчив 
бувший його ФельдФебель. 

В понедіJльнпк я влюбплся, 
Весь авторнпк прострадал, 
В середу в .'Ію б ви открЬJлся, 
в сtетверток отвtrу ждаJІ. 
В ІІятнпцу прuuшло рtшенье, 
Чтоб не ждать мнt утrhшевья, 
А во св'hтлую суб<)ту 
~ость окончпть предпринял, 
Но, хра11я- души спасеньеt 
Я раад у мал в воскресенье. 2) 

І знову: 

А дп-дп-дв·ди-ди-nи 
А r дt его видt.ли ? 

Потім, підморгуючи, похитуючв плечима та 
·- Іі 

пританцьовуtочи, ааспІвав: 

Поц'hлую, обоіі~1у, 
Алой лентой перевью, 
Надёженькой нааову. 
Надёженька ть1 D1оя, 
BiJ.pнo-JJь любишь тьt мена ?8) 

1) А ді-ді-ді-ді-ді-лі, а д&ж йоr{) бачили? На базарі 
в крам~цї продас шпильки. 

2) ll понеділок я заІСохав ея, весь вівТО})ОІ< П}Jостраждав~ 
в середу осьвід1mR r..яt а в четвер чекав відповіді·. В пятнпцю 
прийnтла віnnовідь, щоб пе чекав .в }'Т]хи - і в rьвіт.лу суботу 
вадумав відобрати собі :-:кптє, але бсJЮjТ~учи сnасенє д~~ші~ я роз· 
думав ся у педl'.ЛІо. 

3) Поцілу1о, обійму, червоною лептоІо обів1о, НадїеІо назву. 
Ой Над1tіко ти мuи - чи ru вірпо мене любиш? 
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І так розгуляв ся, що, жваво rІобрввькуючп, 
зробив n1олодецький ввкрутас і uішов сам танцю
вати по кі~1натУ. 

ІІіснї ді-ді-лї і nодібні, панські, він співав 
JJпme для ОлвнУна, але uотіа1, виrІпвши ще ск.ля-. . 
нок ао TJ>D чпхпрю, вІн згадав старовпну 1 nочав 

І 41 ' • • • 4оІ 

СПІВаТП справеДJІUВІ КО88ЦЬКІ І татарСЬКІ ПІСНІ. 

По середuн~ f)ДнївУ .1Jioбuato1 вого піснї голос йог•.) 
нараз затремтУн ·- і він заtt1овк, JJH[Ue бренчуqи 
по струнах балапаfікu. 

- Ах, друже тu мій! - сказав він. 
Олвн,·н оглSІlІУВ ся на дпвовuжний а1,ук його 

,~о.'Іосу: старой ІІJJакан. СльоВІt стояло в його очах . .. 
1 одна ще текла по щоцІ. 

- ІІройш.1а tttoя ntuлодість, не В'ернеть ся! -
схлипуючи ІІроговорІtн він і sаD1овк. - Iluu ! 
Що-ж то не uвш! - нараз крпкву в він cвotl\t 
здоровеннnІ't го.ТJосом, не обтираючи слУа. 

Занадто жа.ліслив4)Ю. була для нього одна 
тавлпнська пісня. Слів у нїй було мало, але веа 
роскіш ї'і крила ся в сумвопtу прпспіяі: "Ай-дай
далалай 1" 6рошка 11ереклав Оленіну слова пісні: 

"Молодець погнав баранту а аул а в гори. 
Прийшло PcJciяue, ааrІалппи ay.'l, всїх nІу жчин (Je· 
реболn, всїх. жінок аабралu з сuбою. llрвйшов . ~ 

моJJодець з t,·1p - де оув аул, там лишило ся 

порuжне nticцe ..• Матері неl\tав, братів веоtав, :хати 
не~t1ав; о.днпnt однїс'іньке дерево лuшилu ся. Мо
лодець сїв під тим дерево~tІ і заплакав ... Один, як 
і ти, одвп аістав ся і иаспівьв ntолодець: ай-дай-
далапаП " •.. 

. І сей при спів, що хапа~ аа душу, старий 
повторив декілька разів, а доспівуюqп останній 
раа, вів схопив uapaa аі ст'інu рушницю, сквап-. 
JJиво вибіг ва двір і ввстріпвв а обох J)YP 
у верх. І внову ще cyl\tuїiiwe заспівав: "Ай· дай
далай... а·а .. , і за~1овк. 
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Олвнїн, ввіішовши <~а НDВ"І на ta•roк, ~rовчки 
довив cs в тепле зоране небо і в тому напряr.tі, 
де блиснули стріло. 

В хатУ у господарів сьвітнло cs, чули са 
голоси. На двuрі дУв ча та товпоnи ся білн tавку та 
біла вікон j riepeбiraJJИ з хатпнІІ у сїно. Де .. кілька 
козаків воскочило з сіней і, не вuтримавшu, аа
І'укалп, підвторюючв вакінчеuю пісні та ввстріла~І 
дядька 6рошко. 

Що-ж ти не ua сватаннУ '? -- сп в тав 
ОлввУн. 

Бог з НИІtІИ, Бог а нивІо ! - промовна 
старий якого видно чомось тав1 обрааuлu. - Не 
JІюбпю, не люблю •.• Ех., .люде! ход1м у хату. Вони 
·самі по собі, .а мп самі по собі гупавмо. 

ОлвнУн вернув ся у хату. 
- А що Лукашка веселий? Не аайде він 

до І)Іене? - спитав він. 
- А що Лукашка... Йому оабрехалв, що 

я то6і д'Увку підвожу, - скааав старий 11omenкu. 
А що дУвка? Буде наша, коло aaxoчento. Давай 
грошей більше --- і наша І Н ароблю для тебе, 

•• 
СlІравд1. 

- НУ, дядьку; гр1ші нУчого ue зроблять, 
коли не любить. Кt)аще й не говорити про те . 

...-- Не любить нас а тобою, сиротв ми ... -
сказав нараз дядько 6рошк.а і анову заплакав. 

ОлвнУн в.иrІuв більше нУж звичайно, слухаючи 
старого. 

"1'ак ... От теnер Лукашка мій вже щасливий", 
- дуn1ав він~ але йому бул<) сn1утно. 

Старой наппв ся в той В·ечір Дf) того, що 
повалив ея на діл і І~ан1оша мусУв аакпокатв собі 
Д(J помочu салдатів і відальовуІочо cs, витяг його. 
Він був так лпхнй на .. старого аа його дурне по
поводженв, що вже НІІJОго не скаван по-Фран· 

цуаькu. 
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Х:Х:ІХ. 

Був серпень. 
Де-кілька двї.в пі~ ряд не було анї хмарu;а. 

вочкu на небі ; сонце пекло страшно і а самоrо 
ран я по ду ва в теплий в·ітер, uі.дійвJаючо в буру
нах і 110 дорозї х~1ари гuрячо1,о піску та роан-9-
сючи йоrо в uовітрі чeJJea комиші, дерева і ста
ниц'і. Трава і листка ва д.еревах було покроті ку
р.ввою; шляхи та солончако 1) бул в rолі і а.вуч:во
тверді. Вода давно впала в Терецї~ шводко стУ
кала і C<)X .. "Ja no· ка.налах. У ставі, коло станиці, 
обголили са nотоптані скотиною намуловаті бе
реги ставу і цУ~'ІПЙ день чутно булrJ в нод'і ІІЛІОС
кіт і крики дївчаток та хлоuят. У степу вже за-

~ ~ . 
сихали оуруни та коІtJDШІ 1 скотпна, ntyxaюqo, 

днем тУка.1а в r1onя. 3вір переходов у· дальші 
коn1иші і в гори аа Терек. Комарі та мушки 

. . 
хмаt>амо стовлu над нпзамп 1 над станuцавІв. 

ОвУІ,t>ві ГOJJD закривали св сУрим ·тувtавоDt. ІІовітрв 
було рідке і вонюче. 

Абреки, говорено, nереnравляли ся через П1Jот
ку річк) і ве·ртУлп ся на с1м боц~·. Сонце кож· 
ного вечера сїдало в горячий, червонов захід. 
Час був г·орячо робучпй. Вся станиця бу ла ва 
бакtпах 2) та виuurраднпках. Садки глухо заросло 
зеленю і прохолодистою, густою тУню. Всюди 110-. . . . 
рІЛИ заа ШПрОКО,Г()t ПрОСЬВІЧУЮІJОГО JІПСТЯ СТИГЛІ, 

важкі грuана. llo кротііі к.урпною дорозі, що вела_ 
до садків, усе т.яt'ЛП ся скрипучі гарби, з верхоаt 
наnовнені чорнnnІ ВDІІоградом. І вnрост на шляху, 
подавлеftі колесамu, валпло св rpoaaa. Хлопята і 
дівчатка, в поплnІ't.:rtенвх виваградовпм сокоDІ со

рочечках, іа грозиамп в руках і в роті, бігало аа 

1 j (~лоІРІR[\ІІ -- зе::\І:tЯ, де проетуп•rла і nиrсрпета.1їаува;1а 
-ея <"~іпь. 

:!) l)аІ\ІІІі або 6аХ 11і r.1іr.цн ~ на.вv ваJІИ Tf.\ .. 
ДНІ1Я1ІІІ. 

~~· Toлcrott. KoзAt,u. 10 
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матерями. На дороаї безnерестанно попа.да.лв ся 
обірвані робітники, що несло на своУх дужих пле
чах плетені коші а виноградом. Іlовsзані до оqей 
хусткавІВ rti а м н вели биків, аа(Ір·яжених у ви
соко поналадовувані виноградом І1&JJ6u. Салдатв, 
вустрічаючи таку гарбу, прохало у козачок ви· 
нограду - і козачка на ходу В}Jtзаючп на 1,арбу, 
б.рала скілько могла вах.оrІото вино1,раду і сипала 
його в полу салдатuви. 

llo д·е-яких двор.а·х даволи вже виноград. 
Запах чаорп наповняв возду:х. І(ріваво-червонj ко
рота видн1ли ся під по вітками, і НоrайцУ, робі r
ввкu, а аасукаuоВоІВ ноt'амп та пuмальованимu 

ікрами ввдв'fлп то CJІl)J, то тавt по дворах. Свині, 
• • 

Форкаючи., жерли В1ДІІад.ки 1 валяли ся в них. 

ІІлоскі дахu хатuн були всУ виложені чорuвми, 
бурштпновuаІв rpoaн.aotu, що вя.1.1и на сонцУ. Bo
po.uo й сороки, [Іідбuраюqu аерна, І'руuували ся 
біля дахів і uерелїталп з ntіеця ва місце. 

Весело аборало ся результато ПІ)ац~ цїлоrо 
року, а uuuїшuuгo року овочів було надзвичайно 
багато і вонu бу .. 11н дуже дuбрі. 

В тїнпствх, аеленпх садн:ах, сере.д моря ви
нограднпків, з усІх боків чули CJI сьміх, піснУ, 

• .. • • ·І· І 

весеЛІ DОКрПКП, ЖІНОЧІ І'ОЛОСП І 1)1ИГОГ1.'ІU ЯрКІ, 
• і • І 

кольорuст1, ЖІночІ уо·ранs. 

В самий uо .. ?Jудень Маряна сnдУла в свойому 
., - .. .. 

~садку, utд ТІІІЮ пер·спкового дерева 1 ап1д ви-

ІІряжевої гарбu впіівІала обід для цУлоУ родино. 
Іlрото неї на розісл.аній пополУ 1) сид'ів хорунжий, 
що те11ер вл.асне вернув ся зі школи і мив руки 
в глечичка. Хлопчuна, Уї брат, що йно прибіг зі 
ставка, обтираючи піт рукавами, неспокійно uо
І .. лядав то на сестру, то на r.І.атїр і чекаючи обіду, 
важко nереводив дух. Стара мати, засукавши 
дужі, загорілі руки, розкладала виноград, еушеву 

1) Поnо.1а - коц, янпм наRJ>nваюrь коня4 
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рибу, кайв.1ак і хлУб па uвзенькоmу, круглому, 
татарськтну столику. Хорунж~іі, витерши рукв1 
внвв шаnку, nерехрестив ся 1 првсунув са до 

стола. ХлопІJвна ехопов аа І'лечпк і жадібно 
приіІняв ся пп·ти. Мати і дочка, підuбгавшп ноги, 
сУли дn стопа. 

Навіть у холодку ІІекло надавuчайно. В по
вітрі в.ад садом сrояв саtрід. Теп .. 'Іпй, дужвй ві
·rер, що 11роходи в Іtріаь І'влв, не ориносвв прохо
лоди, а тільки однuманУтно ІІахuлав верхи розсв
паних по садках грушевих, пеJ>сиковuх і морво
вих дер~ев. Хорунжпо, ще раа ІІОDІuлпвшись, до-. . ~ 

став 1ааа СІ1Dно покритон ввногІ)аднпttІ листком 
" . 

глечичок Із чuxupent 1 ви пuвшu трохп, подав 

жінц1. Хо р)r.нжuй · був в одні о сuрочцУ, що була 
роастїбнута на шоУ і відкрпвала ЙОl'О ~tусвулисті, 
І1tохнаті І,ру.ди. Товк~, хитре об .. 1uче iioro було ве · 
селе. Нї в позі, нї в розмові йоІ~о не було водно 
звичаоноУ його "полїтuчностu"; він був веселий і 
натуральний. 

- А чu аакінчnаtо до вечера за л а па а ом 
шматок? - сказав ві••, ~обтираючи l'toкpy бороду. 

-- YuopaGDoto ся, - відповіла жінка, -
тільІ(U як бп nогода uосuрвяла. Дьовtкінп ще uо
ловивu не зібрали, -.- додала вона. -· Савtа Ву~ 
стенька роб~оть, убnвавть сл. 

- Де вже УвІ! - гордо сказав старий. 
_.. На, вuпиu, Марянко, - сказала хоруи

жи·ха, nодаІочп 1, .. 11ечпк дУвчuн]·. - От, Бог дасть, 
буде чunt весїлв справвтп, сказала стаІ)а. 

- Діло в 11ередУ, ска~ав хорунжий, 
влегка нахDІурввwпсь. 

Дївчпна попустола голову. 
А чому-ж і не говорuтп? - сказала стара. 

С11рава закінчена тай час уже б_,'1nзькпй. 
- Не ааІ'адуu паrІеред, - знов сказав хо

рувжuй. - Тепе1) от порадити ся треба. 
- А бач:ив ти коня нового у Лукаmки? -
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совтала стара. - Того, що Митрій Андріввич по
дарував, того вже не ntaв: він виміняв. 

- Ні, не ба~Іив. А от говорив я іа слуrою 
постояльця сьоІ"'одня, -сказав ХО(1унжвй. - Нам, 
каже, анпву ІІрпслали тисячу рублїв. 

- Багатир~ ()ДНО слово, - ствердпла стара. 
Вся родина була весела і задоволена. 
Робота вела ся добре. Вонограду було біль-

ше і він був кращо й, вУж вони самі споді
вали ся. 

Марана, nпобі;tавшu, підкинула волаnt хопти, 
агорву ла свій беmвtет, поклала під ГО)Іовп і ля
гла nід гарбо1о на tipnтoJJoчeнy, гарну ТJ)аву. На 
н1'u була лише одна червопа "со р о ч ка", себто 
шовкова ху(~тва на rолові, і блакитна, вплвнвна, 
сптцева "ру баха", але їй все-ж таІtп бу ло надано· 
ІJайно д)7 ШНО. Об.:'lичє їУ горіло, ноги не анаходuлп 

• • І 

DilCЦB, ОЧИ ПОКрПЛU СЯ НОХКІСТЮ с.на 1 BTOl'fJU; 

губи rttun-toвoлi розкровали св і груди диха~"Іп 
~-

важко u високо. 
Робуча доба вже почала ся два тпжнї тому 

оааад і важка, безІІерестанна робота відбирала 
все жотв ntолvдої дївчини. Ранесенько на аорі 
вона 11рокпдала ся, обl)ІИВала лице ХО.'ІОдною во· 
дою, обгорта.,7Jа св хусткою і боса біt~ла до ско
тини. ІІотім нашвидку вау:вала ся, одягала беш
мет і, ваявllІП н уаличоІ-t трошво хлїба, запрягала . . .. ~· .. 
волІв 1 на цtлип деоь 1ха.11а в сади. 

Там тіJІько годону хіба спочпвала, а то все 
І І ІІІ 

р1аала виноград, тягала кошІ, а у ве,ІерІ, весела 

й невтоnt.J:JСІІа, тягнучи волів аа бп чівку та поrа
няючп їх. довгпn·І прутом, вертала ся до станиці. 
Упоравши скотину, пpucвtepкu&t, аахоппвши на
сУна в ШІІрокuй J>укав сuрuчкп, вона виходи . .11а 
ua вулицю uосьміятп св з дівча·rаl'JИ. Але лише 

,. . 
Зl'~сала aoJJя, вuна вже Іttnлa до хати 1 nовече-
рявши в теrtІній хатині з батько~tr, rttaтYpю та бра
тУком, беажурна, здорова увіходи1Jа в хату, сідала 
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• • • • 
на ПІЧ J, ntв-дрtмлючп, слухала posJ)toви поста-

яльця. Як тілько він уходив до себе, вона ки
дала ся на постУль і до ранку aacunляJ.Ja беапро
будuвrtr, спокіііuо!'І сном •. 

На дРУІ'ПЙ день було теж ca!)te. Лукашку 
не бачила з самого дня сватаня і сnокійно чекала 
весїля. До постояльцн вона звикла і з прпвмніст~ 
почува.11а на со·бі його занадто уважні rІоглядв. 

ххх. 

Не дивлючись на те, що від СІІеки вУку ди 
було дІвати ся і комарі цїлими :хмараD1И вппи ся 
в nрохолодистій тУнУ гарби, а хлопя, перевертаючись, 
штурхало її, Марвна uатяrнула собі на го.пову 
хустку і вже почала засипляти, як нараа Ву
стенька, сусідка, пробігла до неї і nірнувши під 
гарбу) лягла а нею рsдочко~tt. 

- Ну, спатп, дїн\Іата, спати, - говорила 
Вустенька, у.,"Іаштовуючu ся 11ід гарбою. - Стій ! 
- скааала вона, схопившись, - так [Іоrано. 

Вона вилїапа, на.1:1амала аепеного гиля і 
а двох боків повішала до колес t .. арбп, а а верху 
ще накинула бешмет. 

- То тїкаіі І - вакричала вона хлопчпкови, 
знову під.'1ЇзаючІІ иід гарбу. - Хіба козакам мі
сце а ді~вкаntи ? Іди ! 

Зоставmuсь під 1~арбою одна а подругою, 
Вустенька на1)аа обхопила ЇУ обома руками і при
тул.яючи ся д'о неї, почала цїлуватu Марану 

• 
В ЩОКD І ШИЮ. 

- Мвлесенькпй, ·братїку І - прпмовлsла 
во.на, валвваючu ся свuі~І тоненькив-t, вираанuм 

• 
CЬitiJXQ М. 

- Он, бач І Мабуть у дУду св навчнла 
ся, - відnовіла Марвна, одбвваюqи cs. - Ну, 
кинь. 
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І вони ободві так poзperoтaJJu св, що мати 
крикнула ва них. 

- Може ааадрnш? - пошоптоrtJ скааала 
Вустенька. 

- Що мелеш? Давай спати. Ну, пощо 
прпйшла? 

Але ВустеІІьк.а не нтихоztІирювала ся. 
- А що я тобі скажу, так ну І 
Марнна підняла сл на JJікоть і поправила на 

собі :хустку. 
Ну, що тal\t то скажеш? 

-- Про твого rІостоЯ}1ЬЦЯ щось знаю. 
·- Нїчого :й зІrатu, - відповіла МарЯІІа. 
- Ах то канальська дУвчв.но! - скавала 

ВустеІІька, штовхаючи Уї лікте!\t і сьmіючи св. -
Нічого й не розкажеш. Ходить до вас ? 

- Ходпть. · То що з .тоrо? - скааала Ма-. .. 
ряна 1 нарав почервонІJJа чомусь. 

-- А от я дУвчина проста, .л всУм розкажу. 
Чого rtІінУ ховати ся? - казала Вустенька, і ве .. 
селе, руttІяне обJJпчв Її набрало на ра а а аду мп. 
- Хіба я кому що Лі1Хе робпю? Люблю його 
тай годі. 

-- Д Ї Д у С Я ЧВ ЩО? 
Еге-ж. 

- А гріх? - скааала Марина. 
- Ех, Марусю. Коли-ж і ІІОt'уляти як не 

на дУвочі й волї? 3а козака вийду, родити почну, 
гора ааанаю ... От підп то ваміж аа Лукашку, то· 
ді й на думку радість не піде. Діти поqнуть ся 
та робота ... 

- Що-ж! Ивwuм і aa~tiжuo~t добре жи
веть ся. Вее одно! - спокійно відпові.?Jа Маряuа. 

- Та ти роакажв хоч раз, що тal\t у вас 
а Лукашкою було 'l 

- Та що було? Свата в ко.пвсь. Тато на рік 
відложвв. А теnер внов ... В осени й оддадуть. 

- Та він що тобі говорив? 
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Маряна усьміхну.1а ся. 
- Та відомо, що t~оворuв. Казав, що любuт:ь. 

У ее просив у сади в НИJlІ nіти. 
- Он, бач, сnІола яка! А ти-ж не nішла 

певно? А він тепер а кий lt1ОЛодець став, ІІерший 
джиtіт. У ее і в сотнї гуляв. Ото КО).ІПсь nриїздив 
ваш Кир1,а, так кааав: коня якоt"о виміняв! А 
все, мабуть, по тобі зітх}\в. А ще що таке вів 
казав? - сnитала ВустеІІька Маряну. 

- І все тобі вватп треба... - аасьnІіяла ся 
Маряна. - Раз на конї у нuчі оід,іхав до вікна, 
UJJHDЙ. liJJOCИB СЯ •.• 

- Що-ж ти? Не пустила? 
--- А то uycтnтn?! Я раз слово скааала і 

годі. Тверде, як каD'Іінь, - серіоаво сказала 
Маряна. 

- А DІоло.~ець який І Тільки аахоти, нїлка 
дУвчина Й()МУ не відмо_впть. 

- Нехай до пнwих і ходить, - гордо від
мовила Маряиа. а 

І не жа~11ївш ти Й(>ГО ? 
- Жа.:ТJУю, а г .. ?Jупоти не ароблю, бо то 

погано. 

Вустенька упала нараз ro .. lJosoю ua груди 
подруаї, обхоrJила Уї руками і веа аатрусила ся 

• • 
ВJД СЬМІХУ., 

- Дурна ти, дураіс'інька t - ледви вимо
вила вона, задихаючись. - Щастя собі не хо
чеІn, - і знову заваяла ся скоботатв Маряву. 

- ОіІ, Іtвнь! - говорила Маряна, nокрвку
ючо через сьміх. - Лазутку роадавпла. 

- Он, бач, чорти розжартували св. І не 
стомило їх, - почув ся анов заа. гарбо ,сонний 
ro.noc староУ. 

- Щастя ue хочеш, -- повторнла Бустень
ка аошоптом1 підійJ1tаюІJо ся трохи. - А щаслива 
ти Яt(а, Уй-Бuгу. Як тебе люблять І Ти корява 
така, а тебе люблять. Ех, як би s ва твойому 
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місци була, s-б тоt .. о ІІостоа.7Jьца он ак о~крутила. 
ПодоJJола ся я на ньоr,о, як у нас іще буJJп, так., 
адавть ся, і з'їв бп вjн тебе uчunta. Мі й дУду с ь, 
і той чого- ІJ·oro тільки D1іні не надавав., А ваш, 
кажуть, n1іж Роеіявамв боrач nершnй. Його ден-

•• І 

щвк говорив, що у нпх сво1 крІпаки fіСТЬ. 

Маряна троха uідня~'lа св і .аадуn1авшись, 
... 

уСЬ!ІlХНула ся ••• 
- Що він nJінї' раз скааав, nостовлець, -

opoxttoвu."'Ia вона, ІІерекусюючп травинку. - Ка
же: я-6 хотїв козаком Лукашкою бути, або твоУм 
бра тУком, Лаауткою... Навіщо ее він так скааав ?' 

- А так бреtпе, що в roJJuвy прийшло, -
ві,дповіпа Вустень~ка. - 1\Іій чого-чого не наго
ворвть. Мов шалений. 

Маряна кину ла св го.11овою на згорнутой 
бешПо1еr, ПО)tожа.1Іа руку на ппече Вустеньцї і за
кро~"'Іа очв .. 

- А сьогодня хотів прийти в сади роботи ••. 
Його батько звали, -- прогонорнла В()На і notttoв· 
чавшв rрох.в аа сну ла. 

ХХХІ. 

Сонце вийшло вже заа груші, u~o кидала 
тінь на гаJ)бу, і кocuL\ID ПІ)ОМіuямп, навіть крізь 
гвлв, пер·еплетене Вустенькою, па.пuло облича 
дївчат, що cuaлu під І'арбою. 

Маряна прокиву ла ся і ІІочаnа одягатп 
:хустку .. Оглядївmu ся навколо, вона побачнла аа 
собою постояльця, ЩlJ а рушІІвцею на ПJІ·ечі стояв 
і розв·tовлвв іа її батьком. Вона штовхнула Ву
стеньку і мовчки, усьміхвувшись, показала їй на 
НЬОL'О. 

Вчора я ходив, нї одн.ого не знайшов, ·~ 
І'оворuв Олвнїн, неспокійно поглядаючи кругом 
та ве ба11,уч.в зза rиля Map.sau. 
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- А во он до того краю, просто по цар
кулю пройдУть св. Там у старому садку, пусти-. "" .. 
рев-І проаивавть ся, повсІІ"'да заиц1 анаходять ся, 

-сказав хuрувжпй, аараа же а~tІіняючи свuю мову. 
-· Оттакої ! В робочу IJopy · та зайцїв хо-

дити шукати r ІІрпходили б краще нaDJ помогти, 
а дївчатаJJоrо поробппо 6, - веселu снааала стара. 
- Ану-ну, дівqата, вставайте! - криІ(нула вона. 

Маряна і Вустенька шептали nоа1іж собою 
і ледвв стримували ся від cьntixy під l'арбою. 

З тівУ rІopu, як дізнали ся, що ОленУо по
дарував коня в nядесять n1 онетів Лукаш цУ, 
його І'осподарі З}Jобuлu ся ласtсавійшиD1П; а особли
во хоружнпіі, здавало св, а радістю бачив йо1,о 
наближене до дочки. 

- Та я не вмію робити, - СІсазав О;JвнУн, . . 
стараючись не дuвптп ся кр1аь аелене гплв ПІД 

гарбо~, де помітив блакитну сорочку та червону 
хустку ltlapянu. 

- Іlриходь, бросквпнь дам, ·- сказала стара. 
- Ilo коаачій гостuнІJій старовввї, одна ста-

рутеча глупота, - сказав хорунжuі'і, поясняюqв 

і ніби ПОПІ>авляюqи слова жінко. -- В Росіі, я 
думаю, не тільки бросквuнь, скілько ананасвих 

. ,._ І 

варень та в-rоqень Іли в сuов здравtв. 

- Tatti у староа1у саду всть? - спотав Олв
нїв. - Я uіду.~. 

І кинувши бострой погляд крізь ае.1Jене голе, 
• • • • 

ВІН ПІДНЯВ трuшка над ГОЛОВОЮ IJauaxy 1 ПІШОВ 
• 

ІІUІtJІЖ прави.пьновІu аеленпІІІИ рядкаа1о впuо-

t'радника. 

Вже сонце сховало ся аа огорожею садів 
і роздробл·евиа1о промінями блищало крі.аь про
зоре листа, як Олвнїн вернув ся в сад до своіх 
rосподарів. Вітер стихав, сьвіжа rJрохолода поч:и
вапа розходвтв ся по виноградниках. 

Ще здалека, лвшевь інстпктоl\t Олвнїн пі
знав блакитну сорочку 1\!арянв крізь рядка лоа 
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і обриваючи ягоди, nідііІшов до неУ. Затомлева 
собака теж вводУ хапа~"Jа cлouaвol)J рото]}t грозна, 

,. 
що низько восJJІИ над зеDtлею. 

Ровгорівшпсь, аакотившu рукави та ІІовsзав
шu хустку нпжче підборіддя, Марина швuдко])ІИ 
рухамп зрізувала важкі грозна і складала Ух 
у плетений кіш. Не вопуск:аючи з рук гп.ТJки, яку 
трвr.Іала в тій хвuлУ, Марина ауІІпнпла ся, ла· 
екав о усьміхну .ла cu і знову взяла ся аа робuту. 

Олвн1н наблиаІІВ ся і Dерекuнув рушницю 
на ІІлечj, щоб ввсвобtJдвт:: руки. 

"А тн оУ де? Бо:~~се поможи .. То саnІ а" ? - хо-
• 1 І .,. І 8 • 

т1в в1н скааатu, але НІчого не сказав 1 ТІлько пІд-

няв папаху. Йo~tty булu нїяково на одuноцУ а Ма
рвною, але віІІ, нУбІІ у~tисІІО мучачи себе, пі
дійшов до неУ. 

Ти та~ і баб іа рушниці посrрілявш, -
скааала Марана. 

- п~, Sl не стрілвю .. 
Воно обвдвов помовчалп. 
- То б поміР. 
Вів дістав ножичок і n1овчкu почав різати. 

Дослгшп внизу звід листя важке, а на три Фун
ти, uuвне грозно, на якім усУ ЯІ,одп аж зівtня.11и 
ся одна об другу, не аuаходІочи собі місця, вів 
показав йо1~о ~Іарянї. 

- Вс 'і ріаатп? А ее не зелене? 
- Давай сюди. 
Руки їх зіткнули ся. Олевін уаяв Уї руку, 

• 
а вона усьмІх.аючвсь, дивнла ся ва нього. 

- Що ж ... ааL\ІЇж скоро вийдеш? - ска-. 
вав ВІН. , 

Вона, не відповідаючи, відверІІу.ла ся і по
веJІа на нього свої~Іп строгоnІп очима. 

А що, ти любиш Лукашку? 
- А тобі хіба що? 

МінУ ааадро. 
ОттакоУ l 
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- Спранді .. То така красуня ... 
І вому ароболо ся нараз страшво ствдно аа 

те, що він сказав. Так погано, гдавало cs йому, 
ввучалп ЙОІ"О слова. Він иuчервонїв, Зl'Іішав ся 
і взяв УУ аа ободві р·укп. 

- Яка нУ в сть, та не про тебе! Чого сьмі-
ятuсь? відповідала Маряна, але погляд їУ ro-. . 
вuрuв, як твердо тямить вона, що вІН не сьмІ-

вть CJJ. 

- Хіба я сьmію ся? Коли б то тільки ава
ла, як я ... - і слова аву~алu ще нїяковійше, були 
ще в D1еІІчій влагодї. а тим, що він ІІочував. Але . 
ВІІІ усе-ж таки говорив. 

-Я не анаю,. що в готовий зробити д.УJя тебе ... 
- Від чeuu ся, cRtoлu ! 
А.пе іУ лuце, її блискучі очи, її J•руди ви

сокі, рівІІі ноr--и гuнорu.nп щось З·овсїм ПІІШе. І ііо-. ~ 

му здавало ся, що вона poзynttлa, як те все оуло 

ніякове, що він І .. оворпв їй, але стояла во ще того; 
йunty адавало {~.я, uїбп вона давно в,же знала все 
те, що він :хотУн і не yL'tiв сказатп їй, але все-ж 
таки хоті .ла ІІослу:~ атп, як то він їй скаже. 

"І як ііі не знати, ..._ ду~1ав він, - коло я 
~. . .. .., .. 

хотІв 111 сказатв т1лькu все те, ЧПІ.tІ вона сав1а 

б·у.?Jа. Але вона не хотї.па J1oayntiтo, не хотіла від
повjдатп ", думав він. 

-· Ау І -- nочув ся нараа недалеко аа вино
градником голосок Вустеньки і УУ тонеІJьквй сьміх. 
- Іlриходь, Митрій Аuдріввоч, до ~Jене підсоб.пятп! 
Я ·Сама!... - ІІрокрвчала вона ОлвuУну, висову
ючи в аа листя свов круа,леньке наївне облвчв. 

ОлвнУв вУчоrо не відповідав і не рухав ся .. 
3 1\JІСЦЯ. 

Маряна не 11ереставала ріаатп виноград, але 
майже що хвuлї по1,лядапа на оостольця. Він 
почав було говорити щось, але зуuuнпв ся, здвиг~ 
вув плечима і підкпнувmu рушницю, скоримо кро
камп пішов із саду. 
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ХХХІІ. 

Разів во два він зуnинив cs, Іtрис.;'lухав ся 
до давінкого сьміху Маряни та Вустенькв, що 
зійmовшпсь paaoD1, крпчали щось. Цілuіt вечір 
Олвнїн 11роходпв по лїсї на охuтї. Н~чого не вбив
ша, він вернув ся вже присмерковІ. 

Пройшовши двороnt, він lІОІtІітпв одчинені 
в хазяйській хатонУ двері і блакитну сорочку, що 
видпУла ся в uox. Він голоснійше, нУж авuчайно, 
крикнув на Ванюшу, щобо повідОl't1ито upu свій 
прихід, і сів ва tанку на aвuч,aйuoitty свойому . .... 
1\'ІІСЦІ. 

Господарі вже поверuу.11п ся з садів, вони 
вuйш.лu з хатино, ІІройmлu в свою хату, але не 
покликали його до себе. Маряна двічи виходила 
аа ворота. Один раа, у ІІівсьнітлї, йon-ty ВІІдало ся, 
що вона ог.'Jянула св до lІього,. Він жадно стежив 
за кожним її рухом, але не рішав ся підійти до 
неУ. Коли вона Dішла вже в хату, він війшов 
з tанку і r1очав хuдитu 110 дворі. Але Маряна 
вже не виходила. 

ЦУлу ніч Олвн]н провів без сну ва дворі, 
nрисл.ухаючвсь до кожного авуку в хазяйській 
хатї. Він чув, як і3 вечера вони роаntовляли, яs . 
вечеряло, як витягали uуховuкп 1 лягали спати; 

чув, вк чомусь зась]}Ііялась Маряна; чув потім 
як усе аатихло. Хорунжий розмовляв npt_) віщось . . - . 
пошеп:rом Ів ж1вкою 1 хтось дихав. . 

Він зайшов у свою хату. Ванtоша спав не
роздяІ~нениіі. Олflн~н поаа.водував йому і знову 

• 
прпняв ся ходити по дворІ, все чогось чекаючв, 

але нїхто не во ходив, нУхто не ворушив ся; і ТЇ.'JЬ
ко чуло ся рівномірне дпханв троУх людей. Він 
знав віддих МарянИ і все слухав його і слухав 
стукіт св·ого се·рця. 

В станиці все вже аатuхло. Зійшов пізвий 
місяць і стало впднїйше скотину, що соnла по 
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дворах, та ллга~"'Іа то знов вс,таваJІа повагом. Олв
нїн злісно питав себе: "Чor4J І)Іін) треба" ? і не 

.. .. ' ... .. 
DІІГ Вlдорватn СЯ ВІД CBU61 НОЧІ. 

Нараа ясно почуnu ся йortty кроки і скриn 
П()JJОвоцї в хааяйськіu хаті. Biu кинув ся до две
рий, але внов нїчоrо не було чутно, окрім рівно-

• І • ' • 

ІtІІрного вІддиху 1 анов ва двор1, nІсля тяжкого . - ~ •· 
аtтханя, повертала ся оувволuця, встаючо ва пе-

редні кuлїна, ІІuтім на всУ нuІ'и, nідійl\1ала хвіст 
і piвнutt1ipuo nадало щось на суху гливу двора, 
та внов, зітхаючи, ляt'ала ноuа н. місячній Їl\J.ЛУ. 

Він пптан себе: .Що- ztiЇ нУ робпт·u"? і рі· 
mучо абправ ся ітп СІІати, але знов чуло ся звуко 
і в уяві йut'O ставав ()браз Марянп, що вИходила . .. . . 
на ею мІсячну туn1анону нІч - 1 внову ВІН кидав 

ся до вікна і знову чув кроки .. 
У же пеt>ед досьвітооо підjйшов до вікна, сту

кнув у вікuнницfо, nеребіг до дверий - і справдІ 
почу ло ся зітханв j\[арянІІ і кроt,п. Він узяв ся 
аа защіпну і ІІостукав~·· Босі, обережні кроко, 
ЛСДВІІ СRроrJЛ(ОЧИ ІJО}J0ВИЦВ1\1И, набЛИ~\аЛИ СЯ ДО 
дверuіі. llовО}>ухпу."ТJа ся защіпка, скрппuули две-. . ~ . 
pJ, потягло аа[Jахов"І ntатеринкu 1 гароуаа, 1 на 

по-JJОзї І_Іоказала сп нея Фіtура і\~[аряни .•. Він ба
чив її тілько одну xвn..JJIO 11ри D1ісячному сьвітлУ. 
Бона зачиппла двері і щось ПJ>ОшепотУвшп, леге-

"" . 
сенькимп KJ>oнan1II nooiL'Лa назад .•. 

О.,'ІвнУн почав злеека стукати - ніщо не 
обаuва.ло ся. Він пер~біг до &ікна і nочав слу
хати. На1)аз різв.пй ввскотлпвпіі 1\tужеськпіі ro.1Joc 
ауunнин його. 

- Славно r -- сказав якийсь невисокий ко
зак у бі.лій па11асї, підходячи близько з двору до 
ОлвнУна. - Я бачttв •.• Славно ! · 

О.лєнУн nізнав НаааІ>Ку і а1овчав, IJe знаючи 
що робити і що І,оворпто. 

- Гаразд! От я в станочне піду, розкажу 
тай батька понідомлю. Он баq хорувжnха! Одно~ 
ro їй ~:.ал о. 
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Чого тu від мене хочеш? Що тобі треба? 
варештї вимовив О.лвнїн. 

- Та нУчоrо. Я тільки в ставичному скажу. 
Вазарка говорив дуже голосно, видвмо ytttocнe. 
- Оо бач ловкий 10 н к і р ь який І 
Олвнїн тремтів і бл]·днїв. 
- Іди сюди, сюди .•. 
Він міцно ухопив його за руку і повів його 

•• 
до свов1 хати. 

- Адже-ж нУчого ве було... вона nteue не 
пуств.,'Jа ..• І я нУчоРо ... Вона чесна дУвчuна •.. 

- Ну тattt, роабиратu, - сказав Haaapita. 
- Та я все одно тобі дам ... От стрівай ... 
Вазарка аамовк. 
ОлвнУн uобіг до свовУ :хати і вuнУс козаковп 

десять рублІв. 
- Вічого не було.,. але все одно: я винен 

-- от я й даю... ТілLко ради Бога, щuб нїхто не 
звав ..• Та нічого й не було ..• 

- Щаслuво зоставатп ся І - сьвtіючось, ска
зав Наварка і пішов. 

Наварка uриУздпв у сю віч до станоці а до
рученя Лукашки Пf)Иготовитп RІісце длs краде-

• noro коня 1 проходячи до до~ІУ вулицею, почув 

кроки~ На другий ранок вернув ся до сотні 
• 
1 :хвалючвсь, розказав товаришови, як по &Іо-

лодецькu здобув десять м о н ет і в. 
На друrий ранок Олеаїн бачвн ся а госtІо· 

дарами і ніхто нічого не знав. До Маряни він не 
• • 

говuрвв 1 вона лише посьмІхувапа ся, дпвnючись 

ва нього. Ніч 11ровів а нову без сна, даремно б ро .. 
дючо по дворі. Другий день він уl\Іпсне r1ровів 
ва охотУ, а у вечері, щоб утекти від себе ca
DJoгo, IIjmoв до Ввлвцкого. А [Це на дальшу віч 
розбудив ОлвнУна ФельдФебель: рота повинна була 
зараа-же впступnтп в напад. 0 .. 1вuУв дуже ЗJ)адїв . . ,. 
cьottJy вuоадRови 1 думав уже не вернути ся oJJIЬ· 

ше в станицю. 
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Напад тагuув св чотири днї. Начальнпк аа-
бажав бачпта О.11ввїна, а яким він був у свояцтвj 
і аапроп,онував йor.ty аістати ся про rttтaбi. Олв
пін одn1овоu ся - він уже не міг жuти без свовї 
станuцУ і nросив ~я до до.ttІу. 

За напад ііоьtу [Jовіси."lв салдатський хрест, 
якого йому там :х.отУло ся ранІйше. Тепер же він 
був цїлкоnt ріввuдуmний до того хреста і ще біль
ше рівнодушвий до представ~JJеня в оФjцери, що 
все ще oonty не впходоло. Він без оказіУ uроїхав 
іа Ванюшою на лївї1о і де-кількома r'одпна~tв ви· 
передttв свою роту. 

Весь вечір Олвнїн провів на tавку, дивлю
чвсь на Маряну. Вс1о ніч він знову, без усякuУ 
цІли, без DІпслї ходив по дворі ... 

ХХ ХІІІ. 

На другий день ОлєнІн ІІрокввув ся ІІізно. 
Господарів уже не б,уло. Biu не пішов нц. охоту 
і то брав ся аа книжку, то виходив на tанок і аво
ву входив до хат·и та лягав ІІа .11іжко. Ванюша 
вже дуn1ав, що він хорпИ~ 

ІІеред ве,ч.ероnt 0.-rJвнУ·в ·рішучо, встав, у ввв 
ся ппсатп і nисав до піаноУ ночи. Він напuсав 
.поста, але не пос .. 11ав його, бо все б тако нІхто 

• + •• 

не арозуDІІВ того, що вІн власне хотJ в сказати, 

тай на віщu було розуміти ее будь·кому, окріІ}І 
са~Іоrо Олвнїна. Ось що він ІІисан : 

"МінУ пишуть із Росі'і жаліспи ві лпстп: бо
вть ся, що .я ааІ'lІІІУ, закоrJавшись у cux нетрях. 

Кажуть про &tене: він загрубів, від усього од-. , 
стане, почн.е пити 1 ще чого доороРо оженоть ся 

а козачкою. Н·е дУJ>Но-ж, кажуть, 6рмолов сказав: 
Хто десять років прослужить на Кавказї, той або 
аіпвть ся цУлкоl'І або оженить ся а роспуснпцею. 
Ой як страшuо 1... Тай справдї, не пuryбuтu б 
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мінУ себе, тоцУ як на мою долю Dtorлo б випастп 
велuке щаств ! зробити ся чоловікоDІ tраФині Б***, 
кaмepreporti або дворянсько~tІ rІредводителем •.. 

"Як усУ ви мінУ жалкі та гидкі ! Ви не 
внавте, що таке щаств і що таке житв ! Треба 
раз пізнати житв в усїй його безштучній красі. 
Треба бачuтu і роауь1ітп те, що я кожен день 
бачу 11еред собо1о :· вічні uепристуnuі снЇГІІ гір 
j величаву женщину в ті о ІІервобутвіu красї, в якій 
понпнна була вийти перша женщина з рук свого 
Творця - і тоді ясно стане, хто себе губить, 
і хто живе в правдУ, а хто в брехнУ - во чи я. 

"Коли б ви тіJJько зна.лп якоrtІв гпдотнuмп 
та жалкоnІп адаєте ся во tttiнY в свойоDtу само
обDtанУ! Як тілько агадаю я замісць свuвї ха то, 
cвur,u nїса і свого коханя отсї вuтапьні, отс'і жео-

І 

щнни а ІІanJauteнпrti волосем над пІдсунутпІ\1П ч.y-

ЖDJ}JU І1JКЛЯ!\1П, uтсУ не[Іриродно зложені губо, uті 
сховані та понівечені слабі члени і ее белькотапв 
в вuтальuях, що uаапвавть са ровl\Іовою, а не 

мав жад11их прав на те - мінї робить ся rtOПJ)O· 
ст у год ко. 11 рогадують ся miuї т1 ту11і облочча, 
ті боrаті дівчата на відданtо з виразоnt обличча, 
яке говорить: "Нічого, АІt)Жна, uідходь, хоч .в й бо
га та"; оті прпсаджуваня та пеJ>есаджуваня, ее 

8 • І • • t4 

парадне зводженв пар 1 отІ ВІКОВІЧНІ сплетн1, уда-
• 

ванв; отІ 11равпла - кonty руку, кonty кuвок, 
І 1t • 

кому poantoвa; 1 врешт1 ота в1чна скука н крово, 

що n~t>еходuть від покuлїuя до uоколУнн (і все те 
сьвідоn1е, а riepeкouaнвrtt неuбхідноет11). 3ро3умій
те одно або ІІuнірте одному : треба бачото і аро· 

~ . . 
аумІтп, що таке правда 1 краса - 1 в порох роз-

летить ся все, що ви гuворите і думаєте, нс'і ваші 
бажаня щастя і аа n1ene і за себе. Щаств - ее 
бути а tІриродою, бачпти її, говорити з нею. 

"Ще він, Боже борони, оженить ся а про .. 
стою козачкою, то тодУ зонсУм про11аде для сьві
та", уявляю собі, Рuворять вони 11ро ntеІІе з прав-
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дпвuм болем. А от я ті.:'Іькп одного й xoqy - ее 
цїлКОl\1 nпроuастп• в вашов-tу роауn1івю; хочу 

• • 
<)ЖСНПТU СЯ 3 ІІрОСТОЮ K03a1JK·OIO І TIЛLRU не ПО-

СЬD1іЮ тоt.,о, 0() ее було б верхом щастл, якого я 
ІІеДОСТОІН. 

"Три місяц1 upoйuІJJo а тієї ІІорв, як я Dер
ІUИЙ раа побачив козачку Маряну. ІІонвтя та за
бобони того сьвіта, а якоt~u в вuйшов, бу лu ще 
сьвіжі в 1\1ПНЇ. Я тодУ не вірnв, що DІожу ПGЛЮ
битu СЮ ЖСНЩПІІу. Я JJІОбував CIJ ІІеІО, ЯR І\ра
СОТ·ОЮ гі 1> і неба і не мі(' не любувати ся ІІеІо, 
бо вона прекрасна, як і вuно. Пuтіа-t я почув, що 
оrJІяданs сївї І~ раси зробило ся необхідністю в nto
HOl\IY ЖІ1ТІО і JJ ІІОЧаU ІІПТаТІІ себе: МUЖС Я люблю 
їУ? Але нїчоrо nодібного до тоl'о, як я уяв.?J.яв 
собі те ІJt)чутє, я 11е паіішов у собj. С·е було 
почута 11е uохоже нУ на тугу (Jдинокост.u та ба
жана nодружа, uї на П2J.fJТОІІічне та ще вІен-· 
tnc на тїлесІtе кохане~ ~ІінУ тр·еба бу·ло бачnти, 
чуто іУ, знати, що вона блпаьІ\І) - і я був .•. не 

'" • IL· "1.· 

те що щac .. 1uвuu, а .... СІІОКlІІ нпи. 

"Ilicлs веч.ерниць, на .якuх я був разовІ із 
• t• 

нею 1 дото}JІ~·uув с.н д·о неІ, n почун, що l\1ежп мною . .. ... . 
1 СІЄІО женщоІІОЮ єсть неJ1озрпвнин, хuч 1 вепри-
знаний ЗВЯЗОК, Ill)OTDB ЯІ.{ОГО не 8'10ЖН& борuти ClJ. 

Але я ще боров ся ; я 1,оворнв собі: Нев,ке rr1ожна 
.'ІЮбптп женщur1у, яка нїко.71п не зрозуl\tів ааду
rnевних. іІІтересів atol~o жптя '( Невже ntожпа .1JЮ
бnТ'и женщпu·у аа одну красоту, любити женщuиу 
стату1о? - пuтав я себе, а вже ЛІобов її, хоч . ' . ...,. 
І не ВІрПВ ІЩе CBOU01't1J uочутю. 

)} ІІіеля ве,Jерниць, на пк ох я перший раа 
говорив із нею, наmі відносини· aмiuи.'JJU св. Ра~ 
нїtіше вона б~r.7Ja для мене чужим, але величавпм 

~· •• І 
пред.І\1СТОІ\1 ЗОННіШНОІ ІІрИрОДD, - ПІСЛЯ нечерПИЦЬ 

вона стала ДЛJ1 n1eue людиною. Я почав зустрі
чи тв її, г•;воритu з нею, ходото ин одУ на ІJобнти 

.... 11 " • ... 

до 11 .~оатька J J~І.fJІJatu вечерами просиджуван у 

А. To:te-тori I\v:1ai\Іt. 1 t 
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них. І в свх блпаькuх відносинах вона аuстала 
ся в моУх очах усе такою-ж чnстоІо, неприступ
ною і велиqавою. Вона на все і завжди відttові-

• ._. І t 

дa.lJa однаково -- спокІп но, ГО}>до 1 весело рІв в<-
душно. Инодї вона була ласкаsоІо, але ІІо нан
більшій 1Jасти кожной по1,ляд, кожне слuво, кож
ной ру~ Уї виявляло сю рівнодушність - і не 
првапрву, а uодавлюючу і чарівливу. Кожен 
день~ s роб·леною ухміпкою на устах, я cтa
JJ&B ся ІJід·обрато csJ nід щось і а І}tукою 
жагn та бажань у серці жартовливо аачіпав Її; 
Во11а бачила, що я у даю щось із себе, але щпро~ 

• 
весело 1 просто довила сл ва мене. 

"1 1.\'ІінУ стало противuиDt таке становище. 
Я хотів nерестати удаватп щось nеред нею і хо-

.' .. .... . 
ТІВ сказатв 10 усе, що думаю 1 що почунаю(І 

Я був особливо fJоздрааневпй ... ее було в садах ... 
Я по'Іав гонорвто Уй про своє в.оханs такими 
словаttІв, як.і сором мінУ й згадати. Сruдно зга
дати, бо я не ntaв права 1,оворптв Уіі тоt,о, бо 

• 't .. • 

вона стояла незмІрно впще 1 тих слІв 1 тоt'О nu-
чутп, аке я хотів передати нп~Ів. Я ааn-tовк, але 
а того дня мов становище вр·обило ся дуже важ
ким. Я не хотУв понижатп ся, дотримуючи noae-

• І '-" L-

р~днпх жартливих вІдносон 1 чув у тон же самnІІ 

час, що не доріс до простих і щирих відносин іа 
нею. І а роаоуко1о по тав в себе: що-ж мінУ 
роботи? .• 

"в дурних мрілх своїх а уявляв її собі то 
своею коханкою, то своею жінкою -- і а гпдо .. 
тою відкидав від себе і ту і другу дуDtку. Зро
бити Уї панею, Ж·інкою Дмитрія Андріввича Олв
uїна, як то було з одн1"вю а тутеmнУх. козаqок, 
яку взяв за себе один наш оФіцер - ее було б 
іще гірше. А от як бп я міг зробuтu ся козаком, 
Лукашкою, красти коней, напввати ся чихвреtt1, 
ааспівуватв ся пісняаІв~ убиватп людев і ояввм 
.lJУвти до· неі у вів но на нічку, бев гадки про те, 
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хто я і навіщо а - тоді була б nнша річ. ТодУ 
МП ltІОГЛИ бо зрозуміти ОДНО ОДНОГО; ТОД1 6 JJ B1il' 

бути щасливим. 

"Я і пробував було віддавато ся тако&tу 
жuтю, але ще спльнійmе почував тодУ свою нїн
чевtність, свuю ІІоламаність. Я не 1\Ііг забути са
~tого себе і сво1,0 складного, неt~аІ>~Іонїйного та 
скалїченоео mинулоrо. А D-Іоя будучність уявлввть 
св мівї ще більше безuадїйною. 

"Коасен день ІІсредо ntною далекі сніжні 
t"'opn і ся ве""Іпчава щаслива Х\енпtпна. І не для . .. 
мене вдuно можливе на сьвtтt щаств, не для мене 

св женщина. Найстраrпuїйше, ane й найсолодше 
в ntolio~ІY становощі те, що n чую, Н{О розум~ю їУ, 
а вона нІколи мене не зрозумів. Вона не зрозу
міє ---- і не тol'ty, що стоІть нижче мене - нав
пако, вона не повинна роауn1іто ttteнe. Вона ща· 
слива. Вона, як природа, рівна, спокійна і сама 
в собі. А я скалУчена, нУкче~1на істота 
і хочу, щоб вона аразуміла ~Іов каJJУцтво і мої 
муко! 

"Я не спав ночuй, беа усякоУ мети блукав 
8 І І о+ ,. • ~ 

ПІД 11 ВІКН81\1П І НаВІТЬ ue TBMUB, ЩО ее 30 МНОЮ 

робить cs. 18-го наша рота XOAИJJa в напад. Три 
днї я провів не в ставвцї. Мінї бу ло СІtJутно 
і байдужно. В відділУ СІІіванки, жарти, nяuиченв, 

... .. 
розмови про нагороди - все те здавало ся МІНІ 

більше гидко&І, нїж звичайно. Але сьогодня я веJ>· 
вув ся до дoDty, nобачив 1У, свою хату, дядька 
6рошку, снУгові гори зі свого tанку - і таке 
дуже, нове почут8 радоств обхоnило мене, що я 

• 
все а·розумІв. 

"Я люблю сю женщонv д~йсною любовю, 
в першин і единий ра3 у D-Іойому жотю. Я анаю, 
ЩО ее ЗО МНОІО •. ,. Я Не бою С8 UОНП3ИТИ CJ1 CBOЇDt 
чутвм, не сороІtІЛЮ ся свого коханя - я горднИ 
ном ... Я не винен тому, що покохав. Ое аробилu 
cs проти мові волУ. Я тїкаn від свого коханя в 



-~ 164 -

савtожертву, я нпгадуван собі радість у .ЛІобовп 
хоа,ака Лукаmко з Марянкою - і тілько драту-. . 
ва в ти L\1 свое кох ан в 1 ааадр1сть. 

"Се не ідеальне, так зване високе кохане, 
•• 'ILr . . ••• 

що я ІІереживав ранІ uше; на те uu-=Jyтв cuo-1 uат11, 
в якоn1}v мo.,?Jystu ся своєю любовю, чуєш у собі 
джере~1о свого 11очутп і все poбntn cat\1. }1 ІІере
жпвав і ее. Ще ntенче ее бажане осuлод11 -· ее 
щось nнuJe. ~Іоже я люб.-т1ю в вУй природу, втУ· 
ленв всього ІІрекрасноJ•о природи ; але я не n1a1o 
сво ві воJІУ - через .tttc; не л1обuть їУ якась стохіііІІа 
cиJJat весь бож11й сьвіт.· У сл природа втоекав ее 
кохапв в в-хою душу і говорить: кохаіі. Я люб.,"1Ю 
Уі не .poayn1()ItJ, 11е уявоІо, а вс1єю jстотоІО свовю. 
І кохаючи її, я почува1о себе нероадїльнuю ча
стІJною ВСЬОt,О 11\аСЛUВОІ'О б()ЖОГО СЬВЇТЛ .• 

., Іlпсан JJ раиїйше r1po свої ІІові перекоІІаня, 
JІІ\Ї вuнУс аі своІ"'О canJirІІoro жuтя, але 11Ухто не 
n1оже ~ІІаru, ЯКИІ\'1 трудом вироби.чІІ ся вони в mпнї, 
а якою радістю пізІJав я їх і І"Іобачвв одкритий 
nеред собою новnй ш.11ях жuтя. Дорожшого 11ад 
сї rІереКt)наня нічого в мuн]· не було ... Але ... прий-
шло І(оханв _.... і їх не 1\tae тепеt). І 11е шкода 
п-1інї їх ! Навіть тяжк<> тепер зрозуD'~іто, nR в rr1ir 

~. 

ДОJ)ОЯ.СНТІІ таКИl)J ОДНООІЧНИМ, ХОЛОДНИМ HaCTJ)08M 

J>оауму ~ Ilpuй шла красота - і в liOp<JX роас1ала 
нс1о вІ-иrrетську житєву внутрішню 11оботу. 
І Іtе шкода n1пн1 тоt·р, u.to щезло ! СаJ1tО,Ісертва -·-·-· 
uce те д}J)ЯПЦя, впгадкu. 'Го все погорда, еховавка 
uід зас • .,.ужеІІоt·о нещастя. Жити д.;FJл иншпх, ро
бити добрu .. ~ навіщо? - колu в дуu1і ItІo1·u в 
іті)]ЬКО любов до себе і одно бажанв - любити її 
б жuтu а ІІеІо, їУ житє~J. Не DІІШИАІ, не .. Лукаmц1 
ажаю я тепер щастя. Я 11е лІоб-'1ІО тепер свх 

IJ 
ншuх ... 

,,І)анїй ше я снааа.в би собі, що ее Іtогано .. 
J-1 в1учuв би ся питаІІЯn-tu : що буде з нею, зі мною,
а Лукашкою? А тепер ~tонУ все одІіО. Я живу не 
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.сам по ,собі, але есть щuсь спльІr]й ше від аtеве 
і воно велить ntoнY.t. Я nІучусь.... a.r.~e ранїйше л 
був мертвпІі і лише тех1ер а живу. Сьогодна-ж 
піду до них і все скажу їіі " ... 

XXXIV. 

Наnпсав.ши сей ~"'Іист, nізно у вече1}і О.лвнїн 
.. . 

ПІШОВ ДО l.,ОСПОДарtв. 

Стар·а сиділа на лаві аа uечею і с у к а ..11 а 
І\ о ко н u. Маряна а uenoкpитnl'ti нолоС6[)1 JIJuлa 
біля сьвічки. ІІобачпвши Оw'ІЄніна, вона скочпла, 
взяла хустІІНУ і підійшла до печі. 

Що-ж, ІІосодь і ти з нanto, 1\Іарянко, -
сказала мати. 

НУ, л простuволоса, - і вона стрпбну.1а . 
ІІа Пl Ч. 

Олєнін бачив лише ]'ї ко;rі1во і гарну СlІу
щену полу. Вів часt~ував стару чайоl'І, а вuва 
його каііntаком, аа якоn1 послала Маря.ну. Але, 
nuставпвшп тарілІ~У на стіл, Маряна знову стриб· 
нула на піч і О)Івнїн чув лише її очпt 

Він розбалакав ся з хорунжпхою про ru
сrІодаІ)Ство. Баба У лита розходила ся і впа.ТJа 
В ШаЛ ГОСТІ1ННОСТІІ : HOUa 11рВВССЛа 0.'16HJ.H)r DIO • 

чеІ!ОІ'О ВІІНОРраду, ІІЛескач jз виноградом, найлУн .. 
ШОІ."'О вина і з тів1о особ.-ТJпвою, ІІростацькою, гру
боватою, але 1,ордою rостонністю, яка трапллвть 

·~ .. , 
ся .1иrne у людеи, що ФІзичною працею здаоуна-

ють собі х.uУб, узяла са частувати ОлвнУна. І в за
І,алї стара, що колись так ЗД(Jвувала Олвн1ІІа 
своею нечемні,е.(['ю, часто теnер подабала ся iionty 
своУІtІ ІІростим ·та ніжном вjдношенsм до дочки. 

- Та що Бо1·а гнївптu, батечку ! Все у нас 
всть, слава Богу : і чихпрю надави.7Jи, і во но граду 
.насолили, і продамо боч.ок ао три, і nити зоста-
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неть ся. А то утУкати ІІідожди : ще на весїлю 
з тобою гу л яти будемо. 

- А колJІ в ес1
4

~'16? - спотав 0.'1вн1u, чуючп, 
~ . 

лк усп кров 1-1араа ударила ио&Іу в лице 1 серце 
нерівно та болУеН(} забu.11о ся. 

3а печею щось ааворушоло ся і авідтп по
чуло ся пускапв пасУння. 

- Та що, т_реба було б ва тому твжнї від·
L'У л яти. Ми вже проготовилІt все, - відиовідала 
crapa nростУсїнько та спокійно, немов О.'ІвнУна 
й не -було і не nІав на сьвjтУ. -- Я все для Ма
рлнки аібрала і uроІ,отовuла. ~Ін добре віддамо. 
Та от трошки негаразд: Лукашка наш щось за
гу ля в ся вже дуже. ЦУлкоrtr заг у ля в, дуріє. Ото 
К<)Лвсь прuіадuв козак із сотuУ, та rоворов, що 
ЛунаrІІІ\а "lt НоІ~аУ'" )здпв. 

- АGп не ІІОІІав сл, - сказав Оленїп .. 
- Тай я кажу : то, Лукашко., не дуже. 

Ну, парубок, відоl\J.а piq, чванвть св. Та ва все-ж 
час ІІовинен бутІJ. Ну, одбив, украв, Абрека убив, 
1\1олодець. Але-ж і свtирно треба (Іожuтп. А то .. 
так уже ЦІ .. "'ІЕ\ОМ rJOI .. aнo. 

-- Е1 .. е. Я його разів ао два бачuв у в)ддїлУ 
- все гуляв. Іще коня продав, -- сказав О.11енїн . . 
1 urлл·нув ся на LІІЧ, 

Великі чорні очп дпви.пп ся на н~оl'о суворо 
і неприязно .. Йому зробило ся соромн<І аа те, щu 
сказав. 

- Що-ж, він нїк<)mу лиха не робить, -
скааала нараа Маряна. - На свої 1.,роші І1уляв, 

• + • . "k'. -· --- 1 спустввшu ноrп во11а скочиJІа з nечІ 1 вииш~1а, 
сильно rрюкнувши дверпо-tа. 

О .. ТJвнін стежив за нею очваtа, покп вона 
бytr1a в хаті; ІІотjА1 довив ся на двері, чекав і ні· 

.. • ,. . . .JII' Jt! -

чого не розум1в 1з того, що uому говор~ла оаоа 

Улuта. 
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Через де-кілька хвпли·в увійшли гостУ : ста
І)ИЙ брат бабо Улити а дядьком 6рошкою, а за 
ІlUМП і l\Іаряна з Вустенькою. 

- Здорово днювали? - проu.пщала Ву
етенька~ - Все гу.ТІяєш? -звернула св вона до 
Олвнїна. 

- Еге, Руляю. - відповів вів, і йому ча
Рось аробuло ся стuдно та нУяковt). 

Він хотів nіто прі'І і не n-xir. Мовчатп ііому 
те-ж адавало ся неоІожлпниnІ. Старий nоміг йоа1у: 
uін D<JnpoCIІB BUПJJTU і вони вuпилu. lloтiвt Олвн1·н 
вппив із 6рошкоw. ІІотім іще з другпDІ коааком. 
І-І отім j ще з 6р.ошкою. І чим більше пив, том 
важче ставало йому на серці. 

Але старі рuзt·у~1JЯЛІ1 ся. ДУsчата обидві аа
сУло на nіч та tІерешіttтували ся, див..т.r яtJись на 
них, а вони ІІИли до ве11ера. ОлвнУн нУчого не 
roнupuв і ІІИВ бі.lJЬШе всіх. Козакп крпча .. 'Іо щось. 
Хорунzпха ввганял,а 'їх ІІJ1іч і не давала l~ti 
більше чuхнрю. ДУв ча та ·СЬn1ЇJJ?.И св а 6рошко 
і 11евно вже була десята годпІІа, коли всі впй
Ш}ІJJ ua tанок. Старі самі впавали ся йтu дuгу
)JЮнатu ніч у Олsн]на. Вустенька побігла до дому. 
6рошка rІовів коза1са до Ванюші. Стара пішла 
дати лад у хатпні і Маряна одна гостала ся 
в хатУ .. 

ОлвнУн 'JYH себе сьвія\Пl\'1 і бадьорввr, ніби 
що-йно прокинув ся. Він усе прuмічав і пропу
стивши вnеред себе старих козаків, вернув са 
в хату ... Маряна лягала спати. 

Він підійшов до неУ, хотУв Уй щось сказати, 
але rодос обірвав ся у ньоt,о. Вона сіла ва .:'ljжко, 
11ідобгала nід себе ноги, ві~сунула св від вьоІ~о 
аж у сааІвй кут і мовчкп, наляканим та диким 
ПОГЛЯДОВІ, ДИВНЛа СЯ На НЬ0110. Вона ВПДИІtІО бо
ЯЛа ся його. · Одsнїн чув ее. Йо~t1у зро6иJІо ся 
шкода себе і ствдно аа _себе, а paaon1 із тпnt він 
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почував горде задоволене, що І}JОЖе збудuтu в нїй 
хоч те rJочутв. 

- ~{aJ)Buo, ·- скааав він, - Невже то не 
rІожалУеш nteнe? Я не знаю, до чого лІоблІо тебе! 

Вона відсуну~,а ся ще дап1~. 
Он бач вино ІЦо 1,оворuть. Н'ічоrо тобі 

не буде. 
-- 81, не вnно. Не Пдв за~іж за Лукашку. 

Н оженю ся а t·обоІО~·· 
"Що-ж ее в говорІо? - по·думав він у ту .. ж 

canty хвuлону, ак ВПІ\1Овnяв сї слова. --- Чи скажу 
я ~іі теж саме й ~автра ? ... скажу, нааевне скаж)r 
і тео ер же nо вторІо "! відповідав ЙОl\'ІУ якийсь 
внутрішній голос. . 

- l1ідеш за в-tене? 
Вона cepj оз~І<} подuви..JІа ся на 11 ього і 11ере-

•• ... t..-

ляк 11 11СЗ'10В П})ОИПІОВ трОХИ. 

~-- ~f8J).QHO f.~. Я збожево."'lУю .•• Я сам не свій.~. 
Що ти звелиш, те й зроблю, -- j беаумно-ІІїжні 
слова roвopuлu rв самі собою. 

- Ну, чuго брехати І - rІерерва."'Іа вона 
йовtу, нараз сх.оzІuншп руку, яку віu ІJростяL~ав 
до не У. Але 11е відштовхну~11а ру&в, а ntіцно сrи
снула 1У своїмо дужнn111 шорсrкnDІИ пальцяntо. 
Хіба ІJани 3 дУвками женять ся? Ідп. 

- Та чи ніде1u? Я все ... 
- А .71укашку кудu д1ІІЄDІО? --- сказала . 

ВОНа СЬМІІОЧUС'Ь. 

Він ворван у неУ руку, яку воu·а тримала 
і сольно обняв 1ї І'Іtоло,дс тіло. Але вона, ~tов 
ланя, випурхну ла, СІtочила босо)}1И пoran-tu і вп
біІ"Ла на tанок. 

Олвнїн оuаntятав ся і жахнув ся себе. Знову 
він вuдав ся caDJ собі невимовно гвдкuм у порів
наню в нею. Але нУ хвилино не каІОtІИ ся в то&І)7 , 

І • • 

що сказав, BJ(J nІшон до дotty 1 не rJогляиувшв 
111 • Ііа І 

НаВІТЬ На 1\ОааКІВ, ЩО ПDJIU у НЬОL,О, ЛІГ 1 заСН)7 В . 
таким D1JЦHUM сновІ, якпn1 давно вже не сuав .. 
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XXXV. 

Н:а дІ·,угпtі день було сьвято. У вечері все 
~аселенв станиці·, блuщучи на заходачому сонцУ 
·сьвяточвпttrи строаІ'tп, бу.,'Іо на вулпцУ. Вина вu
тпсuено більше, нїж звпчаііно. Люди nокінчолu 
роботІІ. Козакu через ntісяць зборало ся в похід 
і в богатьох родинах готували ся сnравлвт11 
весї .. 1я. 

На площі, перед станачною управою та кол() 
двох кра~Інпчоtt - однієї в "аакускаоtu" та на 
·-СЇtІЄnІ, а друго У а xycткartto та сптЦЯІ\ІП - най
більше товполось ІІароду. На првсІІі хати управи 
·СВ ДУЛИ Й CTOЯ.1JU Дl.ДІІ, В СЇf>ВХ та ЧОрІІИХ ПОВаЖ
НИХ чинарках, без tальонів та прикрас. Старі спо
.кіііно, JJОЗ~tJіреІІимо голосамn балакали 1\·Jіж собок) 

t.~· •• І • 

ПрО ВJ1ОЖаІІ та про СВОІХ СОНІВ, ПрО ГромадСЬКІ 
• cnpanu та 11pu старовину, ве.?Jпчаво та рtвнодуmн{> 

'І 

·11оглядаючu на молоде ІІОКОJІІН6. 

ІІроходючи пова них, баби й дівчата зу[]о
вяJІИ ся і uorJYCІ(aJJu І,()Лови. l\·[олоді козаки поч-.. . . ~· 
тиво cтpuntyвaлu кроки 1 здІимаІочв шаІJки, трп-

о-tалп Ух де·кі .. "]ька XBІJлuu перед 1·оловою. Старі 
-зa~tORRaлu. Хто стрf)РО, а хто ласкаво, оrляда.11и 

' ~ . . . 
..U()ОХОЖИХ, ПOBaL,Ol\J 3ДJU1\1a.'IU 1 ЗНОВУ НЗ/(ІВа"'ІН 

·СвоУ nаІІахп. 
l{озачки ще 11е rJОЧІІНаJІИ водото танкjн, 

а аібравu1и ся куDкамu в яркоцьвітнuх бепrмеrах 
.та білих хустках, якnмв ІІовязані були І'оловн 
і навіть очu, сuдїлІі на аемлї та ua npucnax хат, . . ... .. 
у холод"У ВІД косих промІнtв сонця, та давІнко 

джеркотаJІп і СЬІ\Ііsли ся. Хлоnята і дїнчатка 
-грало в гплкп, впсоко н ясне небо підбвваючв 
RУЛЮ, Та 3 KpBKODI і ВИСКОТО~І бігаЛИ ПО DJIOШ1. 
ДУвчатка під.11ітки на дpyronty куті площі В:Н\с 

І • 

. водuли танкu 1 тоненькпвtu,_ неСЬ1)1ІЛВrtІU голосавІІ·І 
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ІІПЩадП ПЇСІІІО. l]исарі та вільні 1\'ІОЛОДі ХЛОІІЦУ, 
що пройшлІt на сьвято, в r,арвпх білих і нових·. 
червоних черкесках, обmитох tа.пьонамп, іа сьвя
точнпмu веселвмп oб .. "Joqчaatn, по два, по три, 
ВЗЯВШІІСЬ рука 8 руКОІО, XOДDJJU ВЇД ОДНіЄУ Rу[]КП 
баб та дУвчат до другої і зуrІuняІочи св, жарту-

.. 
валu та зачІоа.1Ju козачок. 

ВірмевJІН краn1арь, у своїй черкесц1 а тон~ого. 
сукна (І tальонамu, стояв біля одчuu.енпх дв.ерuіі, 
н які виднУлu ся авої кольорових хусток і з І'ОР· 
дістІо східного купця та сьвідомістю своіУ ІІОВа
жности, чекав на ІІокупцТв. Два червоообороді 
босі ЧеченцУ, u~o пpпnntJJU ааа Терека подивити 
СВ ІІа СЬВЯТО, СИДУЛИ, 11J)DCЇBШD, біJІЯ .ХаТІІ СВОГО 
знайоR'JОГU і недбало покурююч:Іt аі своУх Drалень
ь:вх ЛЮЛЬОЧОК Та ІІОІІЛЬОВ~,.ІО'-10, ()68'ІіНЮВаЛИ СВ, 

.... 
ДИВЛІОЧD\3Ь На Іі"ІІОдеu, ШВИДК.Иl)JИ I'Ol)TaUHlJMИ aвy-

((8D1D. Зрідка uесьвJоJтuчнвtі са~тtдат, у старііі шв
нелУ, шводко ІІрох.о,див плоu~ею поміж барви· 
стимв tpynal\'to. Де не де вже чули ся пяні ІІісої . 
загулявших козакtв. 

Хати всі бу .. "lп позаtttпкаІІі, tаннв в веч, ера 
нвв1вті. Навіть старі бабо бу ЛІ·І на В), лuцї. ВсІода 
н сухі й куряві , njд ноІ'аооu, валя.1а ся лу ска 
з кавунового та rapбyaoвuro Іtасїнв. lІовітрв бу.:'Іо 
теп.че і непорушне, ясне небо 1-,олубе і прозоре. 
Біл()~І'Іатовuй Х}Jебет гір, u~<) видв1в ізаа дахів ада
ван cs1 блиаькввІ і робив с.о рожевnl\І у промінях 
заходячоt,о сонця. Кu·ли-ве-коли з за ріки доно
сив ся даJJеквй L,OJ1tiu від гарматного вистрілу. 
Але над станицею, переплУтаючись, носвлвс:ь-. . . . . 
plЖHOMaHITHl весел1, СЬВЯТОІJВl Зl._YRU. 

ОлвнУн весь ранок ходив по дворі, бажаючи 
ІІобачuти Маряuу. Але вона, одяrшпсь пjшла до 
обіднУ до церкви ; tioтiot сиділа на прнспі а дїв-
чатами, луааючu uасінв, то тако-я( із подруга~1п 
аабj r--ала до дому і весело, ла.скаво поглядала на 
ПО·СТОЯJІ~ЦЯ. 
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О.лвиУн баяв ся заговорити до неї жартлово· 
та ще nри дpyrux. Вів хотів до1,о-ворuти Уіі вчо-
райше та добито са від неї рішучоУ відповідп. 
Він {1екав знову такоУ ж хволвви, як учора у ве-

• 
черІ; aJ.Ie xвuлuua не проходола, а аоставати ся 

в такому нерішучооJу стапонищі він не чу·н більше 
в собі соли. 

Маряна ЗІІову виЙІІІла на вулиІ\ІО і трохи 
аrодом, сам не анаючп ку до, ІІішов і ОлвнУн аа 
нею. В-ін nройшов ІІова той куток, де вона cuдYJta, 
nоб~ТJИСКУІОЧП СВОЇМ URCaDJЇTUBB!1 roлyбolJt бешмеТОD-1 
j з болеn-1 серця ІІочув аа собо10 дївочuіt регіт. 

Ха, та Бвлвцко1·u бу л.а на r1~1o щі. О.1внїн, ІІро· 
ХОІJJJІоючпсь повз хату, почув голос Бвлвцкоrо: ".За-
ходьте!" ___. і зайшов. · 

Побалакавши, вони ободва сЇЛІІ до вікна. 
Скоро до них підсусїдпв ся і 6рuшка в повому 
беІ.UttІет'і і сїв біля нuх до.лї. 

- Orce аристократична tрупа, - говОJ)ІJВ 
Бвлвцкпй, покаауючп п.а,nіросоІО на барвuсrу купу 
на розУ ву лнц·t і усьміхаючпсь. - І n1оя таn1 : 
бачите - в чер-воному. Се обнова. 

- А що-ж танки не почпнаІоть ся? - про
крІІtJан Белєцкпіі, вur.лядаючп в вікна. - Ось 
tІідождїть : як смеvкuе і ~Іп uiдe])to. А nотім за .. 
RЛІІЧСD1о )"х до ІJустенькн - треба іо-1 баль арuбпти. 

- І я прпйду до Вустенькu, - скавав Олв
пУн рішучо. - Dіаряна бу де? 

- Буде, приходьте, ·- скааав Бєлєцкuіі, анї 
трохи не дивуючись. - А ее справді дуже гарно, 
- додав він, ооказуюч·u на барвості tpynu. 

- Еге, дуже, - підтакнув Олвнїн, сrара-
Іочись удавати а себе рівнодушного. --- Or у такі-

• • 
еьвята, - додав вІн поtІІ1'r, - мене завжди дивує; 

одно: чому ее так, щ,о от сьогодня, наприклад; 

n1аємо пятвацяте число - і тоn1у нараз усУ люде
вробили ся аадоволенІ·Іtt1И і неселоl\'JИ? І в усьо&ІУ 
вид 110 сь в я ro : і u ч н, і oб.?JlltІ ча, і ГІJ)J оси, і рухи, 
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.і одїж і Іtовітрв, і сонце - все сьвяточне. А ()Т 
n1п вже не мaвttto сьвят. 

- Еее, - сказав Бв.11єцкий. Він не любин 
таких ро,з~rов. - А тn чоn1у Іtе пвш, старой? -
.звернув ся ніu Д(J 6t>ошкu. 

,6рошка [JіДtttОрІ"'нув Олвu1ну 11а Бвлвцкоt'u. 
- Та що, він гордuі·і, кунак тнііі 1 
Бвлєцкий nіднав склянку. 
- А л л а б і р д u ~ 1) - сказав він і во пив. 
_.. С а у б у .л !2) -- відповів 6рошка, усьnІі-

.хаючпсь і воппв сво1о склянку. - Tu кажеш 
сьввто! - сказав він до Ол воїна, підій L'1аючпсь 
.та дпвлючись у вікно. - Хіба ее сьвято! От то 
11одпвов сл-б як у старовпну гу ЛJJЛП ! Набu вuіt
дуть., бу.'Іо, одягнуть ся в. capaФauu, ranьouaL\JU 
обшиті. Грудu всї аолотuІtІП в два рядп обвішають. 
На голові убори зо.'Іоті но,силп. Як ttройде, так 
Фр! Фр !... Аж ШУl\1 підійметь ся r Кожда баба 
ntuв княгиня бу.:r.Іа. Було вийдуть, табун цУ.'lий, як 
засnівають пісень, так az стогін сrоїть! Цїлу 
ніq rуляють .. А І~озакв бочкп понпкач.ують на двір 

• • 
та як ааСJJдуть, так усю НІЧ аж до сьв1та uють. 

А то заберуть ся рука з рукою тай під,ть по 
сrаницї лавою. I~oro не стрінуть -- усїх іа собою 
забирають. 'fa так в.ід одиого до дРУl'ОІ,о і ходять . 
. Батько, було, як -прийде -- ще я ІtаоrятuІо -
червоний, роз.пухне увесь, без ma(JKu, - все по
розгублІо6. Іlрвйде й .. :rJ.ягав зараз. Так ntатуся 
вzе анав, було: сьві.жого каняру ііов1у ІІринесе 
та чихорю uох~Іелити СЯ 1 а сав]а біжить пu ста
ноці шatiRY йоrо tnyкaтu. А тато аж дві добІJ, 
було, сплять. Or як.і лЕоде бу.~u колось І А те
пер UIO? 

- Ну, а ВІ\ же дївчата н сараФанах? Так 
саl\'Іі ії ry ля .пп? - сnuтан І)в.ТІSЦНІtй ? 

1) 1\ :І л а. б і р 1( It - ео .значитт~: J)or дав. ('е звичайна 
ПрІІУіВН:а І\анн:а3UЇВ, І(ОЛІ·І IBOTJ) p~UiOM. 

2 J (_~а у б у .:І - будт] зцороnий. 



- 173-

- Еге, ca[)Ji. Прпйдуть було, козаки або 
верхи оосУдають тай кажуть : ходУаІо танки роа
бпватu! І ІІоУдуть, а д1'нчата коли поаабuраІоrь. 
Ва ntaCЛJJHiІї, бувало, як роа.леrпть ся який DІО· 
лодець, а вони 6ють : і ROUJJ бtоть і його бtоrь. 
Іlроскuчвть кріаь стїну, ухопІІТЬ яку лІобвть таіі 
повезе. Матїнttо голубонько !... - вже як хоче 
JJюбпть. Тай дївчата-ж бу.пи ! КuролУвнп одно 
слово! 

XXXVI. 

В сю хвu.']ИНУ а біч:ноУ вулицї ви1·халп ua 
площу два і:Jдц.ї. Один із них був Назарка, а дру-·· 
гu.й .. 71у·нашка. JІукашка сидів rрошки бокоа1 11а 
СВОЙОІtІУ СПТОDІУ ГНЇД.UІtІУ КабарДDНЦ), ЩО JJeГKO 
ступав 110 твердій дорозУ та підRІJдав гарною 
l'OJJOBUIO 3 t.'ІВUЦуВаТПМ TOHKИl'ti чубк.Оl\1. Добре 
IIpn .. 1at"OД)Iteнa руtІІuпця в чахпУ, пicroJIY аа спиною 
та згорнута за сУдлоаt бурка покааували, що }!у
кашка їхав не а мирного та б."'ІІ·ІЗЬкого аtісця. 
В його боковій мо~"'Іuдецькій посадцІ, в красиво--

~ .. 
иедоалоа]у рус1 руко, що дедвu чутно похлопу-

вала нагайкою ІJід ItyaoO'I коня, а особливо в його· 
блискучих гарнпх очах, що довили св, ~~орд~ 

• 
прuщу лuвmось, uaвr~o~1o -- вnяв)JЯ.7Jа ся сьнІдо-

l'tІість сило та саrr1(JнадУйність !ІО.-'.Іодостu. А чп 
бачп.11u такого юнаІоСа? - aдaвaJJu сл t'оворuлп· 
ЙОІ'О очи, поІ~лядаючu no боках. 

ГарІІuіі, кінь із срібни~tІ уборов1, упряж 
і зброя та і cal1't красивий козак - аверІІулп на 
себе уваr1у всьоt~u нар(Jду, що був ва площі. На
аарка cyxop;J~IRuii та нІІаькорослнй, бун одягненой 
да.1еко І~ірше від ЛукаШКІІ. ІІр<іізджаючи J'1ИМО· 
стар ох} Jlyrtaшкa прu пп нп в ся і []іднв.в бі.1у ку· 
че(JЯВУ nапаху над сrl1иженою гарною головою." 
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-- А що, 'JП багато ногаііськох коней украв? 
- сr\азав худенькоіі дідок іа пuxtttypeuoм сердитоІtІ 
поглядом. 

- А то &Іабуть лї·ч:ив, діду, що ІJ.отавш ? -
·відповів Лукашка, відвер~таІочвсь. 

- Еге .. А х.лопця вадаре3tне з собою водп1п, 
--- nромовив старий ще суворійше. 

- Он бач, чuртяка, все ЗІtав І - про·rоворов 
про себе Лукашка і його облnчв набрало ся. за-

.... --
·К.11опотаного впраау, але пог.'1янувшн на тов куток, 

де стояло багато коаачок, він ІІовернув до нпх 
. свого коня:. 

- 3до·рові днювали, д1·вчата! ~-- кр11кнув він 
дужnl'І ааливостим голоСО]}1, нараз ауппняючп КОІІJІ. 

-- [Іостарілп са беа о-tене, відьn1и ! - І він за-
~ 

СЬІtІlЯВ СЯ. 

. - 3доров, Лукаutко! Здоров бу:дь, батеньку ! 
- почули ся веселі годОСІІ. - А чи багато грошей 
пр,пвіа? ".3.&KJ1COR" купо дївчатам. Чп надовРо 
,приУхав ? І то давно не бачили. 

- 3 Назарко1о на нічку ІІогуnятu прплетїлu, 
- .9ідповідав Лукашка, замахуючнсь вагав~tІ на 

-~ .. 
·t:OHB Та Н81ЗДЖаІОЧП на ДlBOit. 

- І то ~Іаряна вже забула тебе зовсїn1, 
проnвща.па Вустеuька, штовхаючи ліктеtІ МаряІІУ . 
та заливаючи ся тоненьким сьм1хом. 

Маряна ycт·ytJuлa са коневu з дороги і аа
кинувши наза,Д ГOJIOBJ., бnІІ·СКJЧП&ІП B6JIDKИO'IU 

І t_.o 

·OІJon.1a спокІнно поглввула на козака. 

-- І то давно не був. Чого конем топ'Іеm? 
І 

- скааала В·ОНа сухо 1 о-двернула сп. 
Лу!tашк.а з.давав cs дуже веселиl'ІІ. Обличв 

~ . . . . 
·ного ся ло молодецтвом та радІстю 1 холодна ВІД· 
повідь Марянв видвмо здавувала йоrо. Він нараз 
.поХDJурив брови. 

--· Став·ай у стревrево І В І~(> рв завезу, І'Іа· 
.мочко! - нараз крикнув він, нев-tов] роаt'аняючи 
.поrані думки та джвtітуючи nоміж д1*вчатаmв. 
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·Він нахилив ся до Mapnнu. - Поцїлую... Ну) 
..... .. ' 11 DОЦІЛУЮ·Ж ••.• 

Маряна стрітвлаеь і а ном поrллдо!І і ва ра а 
поqервонїла. Вона устуnила ея. 

-Та ну тебе! н.оги віддавuш, - і опустuвІuи 
голову, подввила ся на своУ гарні ного, обтягнуті 
6лакптномо оанчохами зі стрjлками, в червоних 
иовпх чувяках, ·Обшотuх вузеньквl'tt срібнвоt tа
пьовом. 

Лукашка звернув ·СЛ до Вустенькu, а Маряна .. . 
с1ла рвдоDІ Із козачко1о, що трuма.1а ІІа pyRax 
дитину. Дuтвна ІІотягла ся до дYвquuo і пухкевь
кою ручкою ух.оІtола ся за нuтку нaDtucтa, Щ<) 

впсї.'Jо на іУ блакuтвому беm])ІетУ. Маряна 11рпх и
.лвла св до днтини і скоса rІодоввлась па Лукашку. 
Лукашка в СІО хвилину доставав з·nід черкески, 
а кuшен'J' чорІІоrо беша1ета, вуалпк ja "вакуска~tІu" 
т.а насУнвм .. 

- На всУх жертвую, - скавав він, nере
даючи вyaJJuк Вустеньцї j а ухмілкою поглян)· н 
ва Маряну. 

І знов якесь замішана виявило ся на облочі 
дївчпнп. Хороші очи 1\Іов покрило сл туманом. 
Вона сrІустпла :хустину низmе губ і нарав, nри
павши rоловою до білого личенька дитини, що 
держала УІ за намо·сто, жадібно почала ~У цілу· 
вати. Дитина обпирала ся рученятами в високі 
груди дУвч:инu і кричала, одкриваючи свій без· 
аубпй ротик. 

- Чого давиш хпопя! - скааала мати дп
тв ви, віднІмаючи Уі у Маряни та роастУбуючн 
бemnteт, щоби дати грудн ..• Краще-б ів парубком 

• 
ПОВІТа~"Jа CS. 

- От тільки коня уберу, прийдемо а На
варкою - цУлу ніч І"уляrвмеl'ІО, -. · скаааа Лу
кашка, nяснувmu наrавм коня і nаУхав геть від 
дівчат. 
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Завернувши в бічну вулоцю з Назаркою~ 
в купі, вони під'їхало до двох хат, що· стоял11 
одна обіч другої. 

--Допали ся, брате! UПвпдче проходь!-
крпКІІув Лукашка до товарuша, зл1·ааrочu бі.ля .. . ", 

сусІдавого дворища 1 ооережно ІІJ)Оводючп коня 

в ІІЛеrені ворота свого дв'JРУ· - Здорова була, 
Стьопко! - звернув ся нін до нУ[)1о1·, що теж 
у СЬВЯТОІJНОDІУ убраної ішла Н ВУЛІІЦЇ, ЩООU ВЗЯТИ 
КОІІЯ. І він на міtах ІІоказав, щоб вона ІІuставu .. 1а 
коня до сУна і не ро~зсї ~лу вала ііого. 

Hїnta зачу."Іа, вац1)tока.1Jа, ІІоказуІочu ва в:ОІІЯ 
і ІJUЦЇ"1Jува.'Іа його в uic. Ue n1ало оаначатп, що 
кjнь добрий і що нона JІюбить його. 

-- Здорова була, nrатусю! А що - хіба ва 
ву.лuцю не ВІІходuла ще ? - прокричав Лукашка, 
підтримуючи руШІІИЦЮ та підііімаІОЧІІСЬ на taHQK. 

Стара мато одчuнu .. 11а йому двеJJі. 
- От не ду1'1ала, н~ чекал:t ! - сказала 

стара. - А Кирка l'онорив, що тп 11е будеtп. 
- Iliдu ІІрвнесп- чпхпрю, l\1aтycto. До DJeвe 

В ааарка іІрuііде, с ь в в т о 11 <J 1)1 о .1J u D1 о. 
-- Зараз, Лукасю, зараз, - відповіда21а 

стара. -· - А бабо наші гу ля ють. ІlевІІО і нУnІа . 
наша ПІІnла. 

І взявши КJІІочі вона швидко niu1.:rжa в хатuІІу. 
Назарка, ПJ>nбравпІп свого кuня та скинувши 

рушницю, rІройшов до Лукашкu. 

ХХХ\ТІІ. 

-- Будь здоров - rоворuв ЛукаІІІ~а ІJрвй
n1аючu від Dtaтepi повну чаш~у чсхиІ>Ю та обе
}JеЖІІо ІІідносючп її до нахоленої t,о.:'Іовв. 

- Он бач дУ~?Jо яке! - сказав Нааарка. -
Дід Бу1Jлак u~o сказав: "чu ба1·ато конеu УІ'рав ... " 
Мабуть анав. 
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Ворожбит І - коротко відповів Лукашка .. 
-- Та ее дурниця, - додав він, хитнувши голо
вою: - воно вже аа річко1о. Шукай теr1ер! 

- А все-ж таки не rаразд. 
- А що гаразд?... Повесu йonty чихпрю 

вавтра таіі тоді. Оттак дУло робити треба, то 
вїчоrо й не буде. А тепер І'уляймо! [Jпіі! крикнув 
Лукашка том саІ)1ПМ ronocoм, аким і старий 
6рошка 11роr,tовляв ее слово. - На вулицrо гулато 
uiдeDio, до дУ'вчат, Ти от пjдп меду візьми або 
я краще нYl'ty піrплю. До JJанку гуллтпl\'Іеа-tо ! 

Назарка ухD1оляв ся. 

- А щп, довго тут пробудеш ? - скааав вів. 

--- ІІоrуляв~1о nерше. Біжи за горілкою. 
На гроші. 

Назарка послушво ІІобіг до Ямко. 
Дядькu 6рошка і 6рrушов, мов хижі птахи, 

почувши носом, де гу ллють, обnдва uяні, (tДИн аа 
другом ввuлолп ся в хату. 

-· Давай rце пів відра! - крикнув Лукашка 
І • • 88 • 

матер1 у ВІдповІдь на ІХ привJтаuв. 

- Ну, ка"І'u ЧОJ)Те, де украв ? - пpottpoqaв 
дядько 6роrпка. - ~Іолодець, люблю. 

- Еге, люблrо, - сьміючп ся, відповідав 
Лукашка. - ДУвчатам закуски від юн-кирів носиш. 
Ех, д1.ду ... 

__. НеDJ)авда, от і ІІеПJJавда. Ех, Марку! -
Старой розреготав ся. - Вже як nteнe просив 
чорт отой. 11jдп, каже, пок.11опочо ся... Ф.'Іїнту 
давав. Нї, Боt~ з нп~1. Я і аробuв бп та тебе ШЕ\Ода. 
Ну, каясп-ж, кажи - де був ? - І старой за го
воров по-татареьки. 

Лукашка бойко відповідав йому. 

6ptymoв не вв1ів дuбре по-татарськu і лоше 
зрідка вставляв ІJосійські слова. 

- Я кажу, кuuей украв. Я твердо аRаю,-
• 

стверджував ВІН. 

А. Толстой. I\oзAirn. 12 
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Поїхали rtІD в l,арейком, - оповідав Лу
кашка. (Що він Горей-хана ІJазивав просто Гп
рейком, у тому було по&tітне для козаків юнацтво). 
3а рікою віu усе ІІнндюqов ся, ІЦО він увесь степ 
анав, просто виведе, а як виїхало, ніч: теІ.\tнїсУнька 
- вбив ся Іttій Гпреііко а дороги, почав блудити, 
а все пуття не 1\tав. Не анайде uУяк ayna тай І .. одУ. 
У Dраворуч мабуть ntu забрали. Та так а:>к до 
півночn пІука..1rп та спасибі собаки завв.1о. 

- Дурні·! - сказав дядько 6роmка. -
Оттак і в1u, було, аблудиntо у ночи в стеnу -
110рт йоt~о розбере. Так я впУду, було, на І,орбок 
та завою по вовчоІtІУ, ось так. (Він з клав руки 
біля рота і завив, мов стадо вовків, в uдну ноту •.. ) 
Так аараа собаки відкликнуть ся. Ну, каж11 далї. 
Що-ж анайшло? 

- Добре обкрутuлn справу. Наварку було 
nііімало Ногайки-бабо, от сuравдї. 

- Еге, пjйJ11али, - ображено свааав На
аарка, що вернув теnер до хати. 

- Воїхали - анову Гореоко ааблудnв тай 
аовсЇ]}t було завів у буруни. Все каже, що до 
1.,ерека веде, а воно aoвcY~tt у другий бік Удевtо. 

- А тп-б на аіркп дпвов св, - сказав 
дядько 6рошка. 

- І я .. ;rеж кажу, - підхопив 8рtушов. 
- Еге, дивись, ЯІ~ темно цїлкоnr. Уже л бпв 

ся, бив ся... Іlіймав кобилу одну, загнуздав, 
а свого коня так пустив : думаю, виведе. Так. 
щn-ж то думавш! Як Фуркне, Фуркне та носом 
по aet'tІ.."'JЇ. ВоскаRав наnеред та так просто до ста
ниці й вивів. І то спасибі! Вже аовсУм аасьвітало, 
ледви-ледвu встигли конuй у лУсУ сховати. ВаІ"ПМ 
з-за річки 11рпїхав та забрав. 

6рtушов пахитав головою. 
- Тай в кажу - добре. А чи багато ? 
- Всї тут! - сказав Лукашка, ударивши 

по кumевУ. 
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В СІО хвплпву в хату J·війm.'1а стара. Лу
каІn«а не доказав. 

- ІІвіі 'І - ІІрокричан вів·. 
- Оrтак і l'ІП а Гирчпком раз nіано дуже 

виїхали, - почав було 6рошка. 
- Ву, та тебе не переслухавш! - СІ(азав 

Лукашка. - А я піду~ - І дuпившп вино з ча-. . . "" 
п.уркп та затяг,нувши ре1)11НЬ в1д ІІовса туРІише, 

Лукашна виііmов на вулицю. 

ХХХ\71ІІ. 

Вже бу ... 1Jо тerttнo, кo.?JD Лукашка вийшов на 
вулицю. 

Осїнuв ніt~ була сьвjжа та безвітряІІа. Іlов
нвй, 80.Л·ОТUЙ Іt1ЇСВЦЬ ВПІІЛUВаВ іааа ЧОрНИХ раЙU, 
що niдiiir.taлo са 110 одноа1у боцУ площі. 3 RO&tи-. . ~ 

ВІВ хатин Ішов дивІ 1 зливаючи ся а туJ11аuом, 

розстеляв ся над станицею. Де-веде у вікнах сьві
тили св воrнУ. Запах кпзяка, чаuрп та тумана 
був роз.?Іитпіі у пові тр і. Го&tіІІ, сьвtіх, піснї та лу
зане насУня звучали також а~Іішано, але яснУйше 
нУж у день.. Білі хусткв та uatJaxв куt1а~tи вид
аУли ся в теl'Jряві бjля ІІаркаt-Іів та хат. 

На nJJoщi, cante ПllОТИ одчинених та осьві- ~ 
тJІевих дверей кра~tuоцї, чорв1в і бі.ТJУв товпа ко
заків та дУвчат і чу1оть ся І'ОЛОСІІі пісні, сьміх і 
rомін. Схопивши ся рука в рукою, дївчата кру-. "-' 
тать ся, ІІоваrом вв·стуІІаюч:и по вкрпт1и курявою 

олQщі. Сухорлява та найnогавїйша а усіх дУвчат 
заводить: 

Иа·за лtспку лtсу темнаго, 
Ай да люлп! 

Из-за садик.у, саду зе.ленаго, 
Вот иш.:'1и-проmли два ntо~1одца, 
Два молодца да оба холостG, 

. -
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Овп шло~uошлп да стаnовилпсs, 
Они становuJІисв, розбранвJJисв. 
ВЬІходпла к нн~t красна д'hвица, 
ВЬJх.uдnла к но~І, говорила ПІ\І : 
"Вот кому·вебудь из вас достанусs". 
Доставаласа да ІІарию бtлому, 
ІІарию бtлому, бtлокурому. 
Он бере-берет 3а праву руку, 
Он веде-ведет да вдо.УJь по KJ)yry, 
Bctn-1 товарпщам парасхвасталея : 
ІСакова, братцЬІ, хозяю1пка 11

) 

Старі баби стоять ІІедалечко, прислухаючи 
ея до пісень. Хлопята та д)'вчатка бігають нав-
·коло в теl\tряві, наадогаuяючо одно одного. Коаако 
стоять навRоло, зачіпаючи дУвчат та онколu роз
риваючи танок та увіходючп в середину. Ilo тем· 
uo~t1y бuцї дверий кра~ttнuцУ стоять Бвлвцкпй та 
Олвнїн у черкесках та пatJ:txax і не козачо,Іо бе
сідою, не гuлосно, але чутно розмовляють Dtiж 
собою, чуючи1 що аверта1оть на себе уваr'у. А 
T).,r же обіч у танку ходить товстенька Бустень ка 
в червоноІ'ІУ беіІІn1етї і ве.ппчава Фіtура Маряни 
в новій сорочцУ та бешметі. 

О .. 11sнУн jз БвлвцкпttІ радило ся, як бп ее від
бити від танка Марлву з Вустенькою. Бвлвцкий 
думав, що Оленів хоче лише повеселити ся, а 
Олвнїн чекав рішеня своєї долУ. Він аа всяку 
цУну хотУв сьогодня-ж бачато 1\Іаряну Н(' cantoт'i, 
сказато 1·й усе та аапвтатn Уї --- чu може і чи 

1 J Зза лїсочка та .~1ї~1. темного - ай-да-JПОдї! 3за садочка, 
caJty зе;уепого, та:а[ ішлп-пройtпли два парубІСІІ, два nарубки та 
обидва не.іКонаті. Вони йпІлп-пі'шли та зупинили с.я, зупинили 
rя тай nолаяли r..я. ВІL~одnла до пих красна лївчипа, ]JПХодила 
до НІІХ таtі І(азала ї~І: "От кому-небуль з вас я приІ1ду с..я11" 
І прийшла е.я вона п,а})убкони білому, парубкови білом),. тай бі· 
ляво~у. Він берс-бо}Ю за праву руку, він веде-веде та здовm 
танКс'\; нсїм товаl)ИШам хвалnть с.я: он бач ЯІ\а, б}Jатпя, rос
опдипя! 
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хоче вона зробптu ся йоr,о жінкою. І не дпвJІю
чвсь на те, що питанв ее він. давно вже рішив 
для себе відмовІІО, він надїяв ся, що анайде 
в собі сили розказатп Уіі про все, що почував, і . ..... 
що вона apoayrtІJe. иоrо. 

- Що-ж ви Dtінї ранІйше не скааалп? -
говорив Бв.лецквй. - Я·б вам улаштував ее че~ 
рез Вустеньку. Во я койсь ..• чудний .•. 

- Що робити!... Коло-небудь, ~Іоже навіть 
і дуже cKOJ1o, [я вaztJ усе розкажу. А тілько те
пер, ради Бога, зробіть так, що-б вона прийшла 
до Вустеuькв. 

- Гаразд. Се дуже легко... Що··ж тв, Ма
рянко, вже білоnJу nарубковп достанеш ся, а не 
ЛукашцУ, га? - скааав Бв.пвцквй :цля чемности, 
звертаючи ся nопереду до Маранки, але не доче· 
кавшпсь відповіди, він підійшов до Вустевькп і 
поч.ав про-сити її привесrв з собою Маряну. Він 
не встиг докінчитв, як сухорлява дУвчина аатпгла 
пишу пісню і дївчата потягли одна одву аа руки. 
Вони співали : 

Как аа садоаt, caдozti, 
Ходн.л, гу ля л 3Іолодец 
Вдuль улпц~ в конец. 
Он во п-ервЬІй раз вде, 
Машет пр-авою ру кой; 
Во другой он раз uде, 
Машет шлвпой nуховоіі 
А во третій раз пде -
Ост а навJJ u вается,. 
Останавливается, uереправлпвается. 
,.Я хотвл к тебв пойтп, 
Тебt милой иоuенять: 
Отче го же моs милая, 
ТЬІ не одеmь в сад гуJJвть? 
Али тЬІ моя милая, 
Мною чвавишьса? 

·'-
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Оооеля ВJОЯ r.tплая, 
Успокопmся. 
Зашлю сватаrь, б·уду сватать, 
Веру ваntуж аа себя, 
Будешь ІJJІакать от Поtеня." 
У ж SJ знала что сказать, 
И не cвtt)Ja отв'hчать. 
Я не Cittrh.лa отві1чать, 
ВЬІходпла в сад rулять. 
При-хожу я в зелен са.д, 
Дружку кланяпась. 
А я, дtвица, nоклон 
И платочек из рук вон .. 
"Изволь, милая, []ронять, 
Во біІJІЬ1& руко взять; 
Во бt.1LJ руки бери, 
Меня д~ввпца люби. 
Я не знаю, как мн'h бЬJrь, 
Чtм мнt мвпую дарвть .. ,. 
Подарю св·оей мпnой 
Боль.шой шалевой tJлаток." 
,.,Я аа етот п .. 1]аток 
fІоцtлую раз пяток." 1)· 

1
) fi І\ зn raдo~r, за саДо:и xo:tHB·I,y.1HR пар~~бок. здов1н ву .. 

лиці до ків1~н. Він ~~ нeptunй раз і:tе-номах·ує 11раною руІtОІО; 
j~.e в друrе ПО![ах~·є ПjrxoRIIJ\І брн:rе~r, ·а в тре·rії'і раз іде -
зуuиняєть С.Н,. З~~ІJІІННЄТЬ ея і ОllранЛІОЄТІ)· ея. "}І ХОТЇR ДО тебо 
піти, тебе, МJІла. r1осварнти: .. ІОГО·j-1\> ти, моя ~111.1а, не виход.иш 
у садок not~y.aятJr ~? Чи ~оj-не тн, ~~0~1 ~•uла,. мною пехтуєЕп ~? Але 
ЗГО:[.ОМ, ІІОЯ МИЛа, ЗаСПОІ\ОЇІП CSI: ЗС1ПІЛІО cвa·rj R, буду сватати, 
візьму за себе замjж і будеш ТІІ нід меІІС n;JaJ(aти потім .•. ~ 
Вже я зна::.rа П{О сказатІ-І та не насJ,.мілил.а ея відuовjGти .я ве 
rьміла відuоніс-rи і нпходuлtt 1·уляти u rадо1с. Прихон'у л в зеле
nий е<tдон і I\.laliЯIO ел мило~у, а тільнІІ помснила rя -· І,еть 
хустка з р~·Іt. . Зволь, мнла, приtінsrrи і в бЇлі р)тІ(И взяти. 
В білі ру1~и бер11 та мен·е, дїRІ\О, ~I06Ir. }l вже не знаю, що ро
бити і 1ІlІ~І мінї сво1о МІІ:Іj,.. обдарJватІІ. ІІодар~ .. Іо .й своїfі lJилій 
ве~1Іtку нrалеоу х~"еrну 4 ~" r А я за тану х~~сrку ноц'ід}"Ю разів 
~ nять. 
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Лукашка а Наааркою, розірвавши танок, по
чапи ходотв (JOntiж дїв11атами. Лукашка підтягав 
різким підrолоско111 j розмахуючи pyкa])JD, ходив 
no середині танка. 

- Що·ж, виходь яка- небудь! -- промu·-. 
ВИВ ВІВ. 

Д,]·нчата штовхали Марянку, але· вона не 
ехотУла вийти. Заа uісв1 чув св товкий сьміх, по.,. 
цУлункп, шеnотУне. 

l1t>оходючп ІJовз О.11внУна Лу·кашка ласкаво 
... 

кивнув ному rоловою. 

--·- Митрііі Андрійович ! І ти прпйшов .ІІодп
вотu ся? - скааав він. 

- ЕІ~е! - І)ішу (1е і сухо відмовив Олввїн. 
Бвлєцкий нахилив ся до вуха ВустеньцУ і 

скааав Уіі ntocь. Вuна хотІла відrІuвістu, але не 
встигла, а проходючп у друге, скааала: 

- Добре., npuiiдert1o. 
- І Марзна теж? 
04/'JвнУн нахп.лов ся до Маряни. 
- Ilpuйдem? Будь ласкава, хоч ва ХВП)JПН

ку: мінї треба ІІобаJІакати з тобою. 
- Як д'івчата прийдуть, то й я nрийду. 
- А ск.ажеш мінУ .·що я просив? - спитав 

він знову, вахuляю·чп ся до неУ. -- Ти сьогодва 
весела. 

Вона вже уходол а від нього. Він пішов 
аа нею. 

Скажеш? 
А що ска ва ти ? 
Те, про що Jf третього дня тебе питав, 

сказав О.лвнїн, нахпляІочв ся до її вуха. -
ІІідеш ва nteнe? 

Маряна подуr.tала. 
-- Скажу, - відrІ~овіла вона. - СьоРодня 

скажу .. 
І в теІ)tряпі очи її весело та ласкаво блпс

ну ло на l)JOJl одо го чо~"1 ові r~a. 
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Вів усе йшов аа нею. Радісно було йому 
нахипати ся до неі ближче. 

Але Лукашка, все співаючи, сильно смикнув 
]У аа руку і вирвав із танка ва середину. Оленїн, 
УС.ТUГВУВШП ТЇJІЬКО DpODIOBDTD : "ПрИХОДЬ же ДО 
Вустеньки", одійшов до свого т.оварпша. 

- Пісня скінчuла ся. Лукашка обтер губи, 
Маряна теж, і вони поцїпували св. 

- НУ, рааів а пять! - говорив Лукашка. 
Гааtір , сьміх, біготвява ааrtІіuвлп ритміч

ний рух і рптntічні авукп. Лукашка, що був уже, 
адавало ся, на uідпитку, nочав обдУлвти дівчат 
а а ку с ка DJ о. 

--- На всї:х жертвую! - rоворuв він іа rop
дoni і трохп кооtічввttІ са~Jоаадоволенвм. -· А хто 
до салдатів гулято ііде, виходь іа танка пріч І -
додав він нараз, алобно поглянувши. на О;'.Ієнїна. 

Дїнчата хапали у нього аакускв і сьміючв 
ся, відбивали 1·х одна у одної. Бв.пвцкин та Олв
вїн одійшло в бік. 

Л.укаmка, DIOB соромлючu ея своsї щедрости, 
3Нявшn папаху та обтnра1очп чоло рукавом, пі
дійшов до ~Іпрани та до Вустенькu. 

- Ч в n1 о ж е т и, DІ о я м и л а , м н о ю 
в е х т у в m ? - ІІовторив він слова пісвї, яку 
що-йно проспівало, і звертаючи ся до Марянки: 
- м в о ю н ех ту в ш? -- іще ІІавторив рав сер .. 
двто. - ІІ і д е ш з а DІ. і ж, б у д е ш li л ак а т п 
в ід DJ еве,- додав він, обіймаючи у куnі і Вус
теньку і Марянку. 

Вустевька вирвала ся і розl'Іахвувшись, уда
рила йоt"О по cnuuї так, що втовкла собі руку. 

- Що-ж, іще водити-r.1ете? -- сnотав він. 
- Як дівчата хоrять, - відповіла Вустевь-

ка, - а а до ДОІ}tу піду. І Марянка хотїла до 
... 

вас ориптп. 

Козак, усе обійDtаючп Mapsny, одвів Уї від 
товnища до темного кутка будинку. 



- Не ходu, Марусю, -- сказав вів. У в ос-
-танне пurуляемо. Ідп до дor.ry! Я до тебе прпйдуе 

-- А що sJ в довtа робптпоtу? На те й сьвs-
то, щоб поrулятu. До Вустенькп піду, - сказала 
Марн ва. 

- Все-ж одно оженю ся. 

- Добре, - скааала Маряна. - Там yz.e 
видно буде. 

-- Що-ж, підеш? .__ строго сказав Лукаш
ка і притуливши ї'і до себе, поцІлував у щоку. 

- Ну, конь. Чоr,о при чі nив ся? - і Ма
рлна, вирвавши ея, nішла rет від uього. 

- Ей дУвко, погано бу~е 1 - а докором· ска-
.аав Лукашка, ауІtинпвшпсь, та хптаючв rоповою. 
- Б у д е m п л а к а т u в і д м е в е... ~ і о бер
вувшnсь ·ві~ неї, крикнув до дївчат: -- Співайте 
ч.в що! 

Марянку нїби злякало й роаеердuло те, що 
ВЇН СКазав. lSoвa 3JUdHDJJa СЯ. 

ПЦо nогано буде? 

А те. 

А що? 

А те, u1o а постояльцеr.t-салдатоr.І гу JJявm, 

тому u мене роа.1Jюбила. 
-· · Захотїла й розлюбила. Ти мінУ н1 батько, 

вї мати. Чого тобі треба? Кого хо'Іу, того й 
JJюблю. 

- Так, так... - сказав Лукашка. - Па
nІятай же! -- Він nідійшов до крамнuц~·. - Дїв
ча та! - крпкву в він, - що-ж ви поставали ? 
Ще танок ІІочинайте! Вазарко! Біжи, чихорю 
неси! 

- Що-ж, прпйдуть воно Р - питав ОnвнУн 
у Бвлвцкого. 

- Зараа прийдуть, - відповідав Бвлвцквй .. 
- Ходїмте = треба·· Ж баль приготовити~ . -
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xxxrx. 

Вже ІІіаво у ночі Олевін вийш·ов. іа ха·тн Бв.
лвцкоrо cn1·дont аа 1-.Іаряиою та Вустенькою. Бjл•а 
хустка дУвчини біліла в темпііі вулЕцУ. 1\Іісяць,. 
поаолотпв·шtJ ся, спускав ся до сте(ІУ. Сріб.'Іпстпй 
туман стояв над сrаницеtо. Все було тихо, оrн~в 
не бу.лu і тілько чу.7Jи ся кроки дівчат, ІЦО відда-
лювало ся. 

Сер.це ОлвнУна дуже бuлu ся. РозІJа~lJене
uблпчв осьвіжувало ся на вохкому повітрj. Він 
поrля·нув на небо, огл.яІІув ·СЯ на хату, а якоУ 
вийш~в ; у н)·й заr~асла сьвічка, а вjн знову почав. 
приrлвдатп ся до тУнї дївчат, що віддаля."Іп ся. 
Віла хустка сховала ся в туманї... Йonty було 
страшнu аос~аватn ся caмonty - такий вів був 
щасловой? Він скочив із tанку і побіr' аа дїв
чатамu. 

- Та ву тебе! Ще nобачить хто· небудь .... 
сказала І~устенька. 

- НУчоІ'О! 
ОлвнУн nідбіг до Маряно і обняв УУ. 
Маряна не відбuвала ся. 
-. Не націлупали ся ще! - сказапа Вус

тенька. - Or ожениш ся, тодї й цїлуй, а Т·е-: .. 
пер год1. 

- ІІJ>ощай, ~Іаряно! Завтра я nриііду до 
твого батька і сам йому скажу. Tu ке говори. 

-- А що о1jн'і говороти ! відповідала· 
Марн ва. 

Обидві дУвчопи побігли. Олвнін ІІішов саDІ,.. 
првгаnуючп .все, що було ... 

Він цУлuй вечір оговів із нею у двох, у ку
точку, біля печі. Вуст·енька нУ на хввдuну не ви.-. 
ходила а хати і возола ся то cs uнwпми дУвча
тамп, то в Белвцквм. ОлвнУн пошоптоDІ говори~ 
ja Маринкою. 

- lliдem аа мене? -- пuтав ся він у неї. 
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- OбrtІauew, не візьмепt, - відповіла вона 
весело та спокійно. 

- А ЧІІ любиш ти 1\tеве, скажи ради Бога? 
- tiottty·ж тебе не любити? Ти не крпвий !' 

відІІовіла Маряна, сьr.1іЕочи ся та стІІскаючо 
в своїх шорстких руках його руки. - Яні в тебе 
руко б і- іл і, бі-ілі, ІtJаленькі, мов кайn1ак, - ска
зада вона. 

Я не ЖартуІо. ,r11 СКаЖИ, ЧИ ПЇДЄШ? 
Чоа1у не nіти, як тато віддадуть. 
Дивись же! Я збожеволію, коли тп мене 

обманеш. Завт1>а я скажу твuУй матері it батько
ви, свататп првІіду. 

Маряна puaperuтaлa ся нараа. 
Чого ти? 

- rra так, сьмішно. 
- ІІравда! Я куплю сад, хату, запвшу ся 

в коаакв. 

- Гляди, тод'і других баб не люби: в u& 
ее лиха. 

ОлвнУн із вадоволенвІ\І nовтаряв собі в. уяві 
всї оті слова. ІІрв сих ЗІ1адках то ставало Повtу 
боляче, то аж Дух аахоtІлювало від щастя. Бо
ляче йоDІу робвло ся тому, що вона, балака1очп 
з ним, бу ла все такоІо· ж спокійною, як і завжди : 
Уї анУ трохи, адавало св, не хвилювало ее нове 
стаuо~rище-. Вона ·m6и не в-ірвnа Олеиїву і не- ду-

""' мала про будуче. ио~tу адавало ся, що вона .:~ю-
бпла йuго тілько в теперішню хвuлпну і що бу
дучого для неУ не бy.:FJo а ни~І. А щасловвіі же 
він був тому, що всУ ЇУ слова адавали ся йому 
оравдою і вон~ згоджувала ся н.алежати йonty. 

"-Так, - 1,оворив він сам собі. - Тілько-
тодї ми вроаумівмо одвn одного, коло вона веа 
буде мовю. Для тако У любови нentae слів, а~~ треба 
жвтя, цїлого житя. Завтра все стане яснИІ)J. Я 
не можу більше так жити. Завтра я все скажу 
її батьковп, Бвлвцкому, вuУй ставuцї .•. 
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Лукашка nіс.11я двох безсонних ночей так 
багато вuппв на сьвятУ, що перший раз у жптю 
звалив св а ніг і СrІав у Ямки. 

XL. 

На друІ"Ий день О~~нУн прокІНІу-в C·fJ ранУі
.ше, нУж звичайно і в першу-ж хво.JІпuу Іtробу-

... L• 

дженя ному прпІtm.?Jа гадка r1po те, що сьогодня 

станеть ся, і він а радістю прпгадав УІ поцілунки, 
сrв~каня шорстких рук і ~ї слова: "які в тебе 
руко білі ! ... '' Він скочив із ліжка і зараз же хо
тів іІп до господарів та просити руки Марянв. 

Сонце ще не ветавало і ОлвнУну здавало ся, 
що на вулоці було незвичайне хвплюванв. Він 
накинув на себе черкеску і ВІІскочив на tанок. 

ГосrJодарі ще не вставалп. Іlвть чоловіка 
козаків Ухали .верхи і про щось голосно балакали. 
По переду всїх на свойо1'1У широкому кабардинцї 
Ухав Лукашка. Козаки веУ roвopu"1Jo, кричали і нї
чого не можна було добре розібрати~ 

~- До верхнього посту вnУадu ! - кри
чав ОДІІІІ. 

СУдлаіі та доганло скорій ше! - І,оворпв 
другий. 

- 3 тих воріт блозmе ввїадптп! 
Кажu 1 - кричав Лукашка. - В середні 

ворота їхатu треба. 

- І то авідтп блпзше, - говорив один із 
~козаків, весь аакурений та ua спітu1лому К-ОНИ. 

Лице Лукашкu було червоне, опухле від 
учораіїшої пjятики; па1rаха була зсунута на по
тилицю. Він кричав ІJовелУваючо, немов ва
чальнuк. 

-- Що таке Р Ку ди ? - спитав Ол виїв, 
іа трудоl't авертаю'Ів на себе увагу козаків. 
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- Абреків .:'lовптп їдемо, аасїлп в бурунах. 
Зараз 'ідемо та все народу мало. 

І коаакu, все крвчучи та абіраючп cs, про
їхали далУ вулпцею. Оленіну ІІройпІло в го~1ову, 
що не гаразд буде, як він не ІІоїде ; а до того ще 

' він думав vавс) [Jовернутu с.а. Він ОДІJГ ся, заря
див кулями рушницю, СК()ЧПВ на вк-не-як осі .. 
дпаного RанІоmпного KOlІJJ і наадоt"нав козаків на 
впУадї а.і станицj·. 

Коааки, зійшовши з коней, стояло кружRОJ!І j 
наловаючв чихорю з ПІ>ІІвеаеного бокпага в де-

• 
ревллну чаоуру, ПІДНОСПJІИ О,Т!UН OДROitiY та М О-

Л И Л И СВОЮ поУздку. ~І і ж НUІtІП був і МО.7JОДDЙ 
джинджуристuіі хорунжІtіІ, що випадково був на 

~~... ... . '\... . 
сеп час у станицІ 1 проиІІЯВ начальство над аt-

бранвми девятЬR'Іа козакаІ'Іо. Зібрані коаакu все 
було рядові і хоча хорунжий і Irpuй]}taв наqаль
нвцькоіі виг.пяд, усУ слухало тільки Лукашкu. 

На Олєвїна козаки не зuерта):ZП анї наймен.w 
чої унагн. І коло всУ сїлп на коней, а Олвн1н 
під'їхав до хорJ'нжогu та r1очав розuитуватu в чi~tr 
дУло, то хорунжий, в авичайні часu дуже ласка
вий, відносов ся до НЬt)ГО з впсоrи свовУ непич
ностn. І ледво-.1едви Олвнїн Зl)1ir добито ся від 
нього в чім дїло. Обїад, що був посланий на роа
шукуванв Абr)еків, знайшuв де-кілька гірняків 
за вісїnt ВСJ)СТов від ·стаІІnцУ, в бурунах, Абрека 
засУлп в ямі, СТ(Jілплп і гроввлп, що 11е віддадуть 
ся живuntu. Уряднок, що був в обїздї а двома ІtО· 
аакаnJІІ, зостав ся там бepeL'TD 1х і прослав од-

• 
но1~о козака в станuцІо кликатп пнших на помІч. 

СоІІЦе тільк.п що почало під і ііJ1tатп ся. На 
три верстви від станпцї з усїх боків покааав ся 
стеr1 і нYCJoro не було видко, кpil\t одноманітної, 
cyвtuo)' та сухоУ рівнино з ІJOEcpanauиitt слУдам& 
CKOTUIJJI ПіСКОІ\1, із ПОЖОВКЛОІО ДЄ·НСДС Т{)аВОЮ, . . 
В НИЗеНЬRИІ\'ІU КОА'ІИШа~1U В ДО-)]UНаХ., ІВ plДKDMBt . . .. 
ледвп DOl\-tiтнnntu cтeжкatttu .. та а ноІ~аuськtІ~Іи ко-
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·човощаl'rtо, що да.,1еко-далекu впднУли CJJ на обріУ' . 
. Дивувала відсутність тУнУ та сувоІJВЙ тон місце
ностп. 

Сонце вавmе червоно сходить і заходить ее· 
.ред степу. Коли траtІляєrь ся вітер, то він 1Jере
носпть цїлі гори піску. А коли буваs тихо, от 
лк сьогодняmнїм ранком, то с.в тиша, не пору

шена нІ рухuм ІІЇ звуком, надаввчайпо довув. 

Сом ранком у стеау було тихо, хмурно, не ди
влючись ва те, що СОІІЦе uідняло ся; було якось 
пустонно та вtяrкu. Іlовітрв не ворушило ся ; 
ті.11ькu й чутно було як ступали та nоФоркувалп 
конї - та і сей авук розтвнан ся слабо і зарав 
же завмирав. 

Козакu їхало більшою частоно1о мовчки. 
Зброя на козаку завжди прпладжена так, щоб не 
давеніва і не бренчала. Зброя, що бренчuть -
найбільший copol\t коааиовв. Два козаки &і ста
вuцї наздогнали ~·х -.по дороаї і перекинуло сп 
двоn1а-трьома словами. Іlід Лукашкою не то ва· 
чіnпв ся за ТІJану, не то спіткнув ся кінь. Се -
ПОІ,аввй знак у коааків. Коааки оrлянуЛІf ся і 
похоплвво відвернули ся в иньuІпй бік, стараю-
·чпсь не звертати ува1,и на сей ВllІJадок, що DІав 

таку наданичайну ваrу в сю хвйлпну. 
Лукашка свtпкнув за nоводи, суворо похму

рпв ся, стиснув зуби і замаХВ)'В вагаєм понад 
rо."Іовою. Кабардинець заборсав усї]}tа ногами враз, 
не анаючп на яку стуІJотп і n1ов бажаючu на кри
лах ІІіднятп ся в гору, але Лукашка раз ОІ,рів 
його uaraGDI по ситих боках , огрів у друге, 
в третє - і ~абардонець, ос:калившо аубu та роз
uустпвшп хвІст, Форкаючи, ІІОчав ходити на вад-

• • • + 

НИХ ногах І На ДС·КJЛЬКа KpOR1B ОДСКОЧИВ ВJД I(yrtп 

коаакі в. 
- Ех, добряча лошадь! - скааав Х()рунжий. 
Що означав добра л о m а д ь, а не кінь?

Се означало найвпсшу nохвалу коневи. 
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- Лев кінь І --- ствердив один іа cтap·wux 
+ 

E038RIB. 

Коаакu іtJОRЧІ~ІІ їхалп то зві .. 1ЬІІа, то потрус· 
вою, і тілько одІІН сеП вuІІадок ІІерервав па хви
ппну тишу та урочистість їх руху. 

llo всьовtу стеІ.ІУ, на ві сУм верстов дороги, 
.. . ... ... 

НОВИ СТрІТОЛИ ЖИВОЮ ТІЛЬІСИ ОДНу НОГаИСЬКУ КJ-

бітку, що була наставлена на гарбу і понагом 
пасувала ся так за верству від них. Се був Но
rавць, що переУадив із своs1о родиною а одно1~о 
Еочовища на друr'е. Та ще стріло вови в однім 
придо·линку дві о·бірвані, скуластj, ногайські жін
ки : вони а плетсниntu ко·ШаttІИ на cпuuax абпр·алв 
в нпх на киаяк rІокпдu скотвни, що ходила 110 
степу. Хорунжий uога110 І .. оворІІВ 110 куntицькому, 
та про те все-яс таКІІ почав роапптувати щось у 

Ногайок, але воно не розумідІІ іtо,го і впдиnІо бu
юqп сл, r1ереглядалп ся одна з одною. 

ІІід'їхав Лукашка, ауnІJнов коня~ бойко про· 
nrtJвив нвичаііне вптанє -- і Нuгайкп видвмо зра
дїли та вільно заба .. 11а1tалu з нnn1, l'ІОВ із cвoirti 
браТОІ'J. 

- А й-а іі, к о 11 А б р е к 1 - г~ворвли вони 
жалібно, покаауюqп рукаВ"Іn в то~:tІу-ж напрямку, 
як Ухало козаки. ОлвнТІІ ароауn1ів, що ее вuни го ... 
ворнло: "багато Абреків". 

Нїколв 11е бачпвшu подібних. поїздок і Dta-
• • 

ЮЧП про НИХ ПОНЯТ6 Тl.1JЬКП 3 ОПОВІДаНЬ Д.JJДЬКа 

6рошкu, Олвuїн хотУв не одставатп від козаків 
і все бачuтп. Він любував ся коаа·ка]}tu, пригля:
дав ся до всього, nt>ncлyxaв ся і робив свої ува
ги. Хоч він і взяв jз собою шаблю та вабпту 
рушницю, але DОВ'Іітпвшо, .як козаки його цура
ють ся, він рішив ue Іtройrrtати нїякої участи 
в бійцІ тиrtr більшt, що 11а його гадку він уже 
доказав свою хоробрість у вjддУлУ, а головне то
му, що він теnер був без міри щасливий. 

Нараз дееь далеtJенько _IJoqyв ся вистріл. \ 
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Хорунжий аахво.1Jював ся і став розпоря-
жати св, як козакавІ роздїлuтп св і з ако1,0 бок1 
під'Уздитвt Апе козаки, вuдuмо, не ввертаJJи нія
кої уваги на сї роаnорвжеuя, слухали тільки те,. 
що говорив Лукашка і дивили ся тілько на нього. 
В облочі та всій Фіtу(>і Лукашив виявляв ся 
сnокій та уроqвстість. Він вів проїздом свого ка .. 
бардпнця, аа яким 11е встпга.11п ин•пі конj, j npu .. 
щулюючв ся вее, поглядав у перед. 

- ОвдеІJки кінной їде J - сказав він, стрп-
муючи копа та вирівнуючн ся а другими. 

ОлвнУн дпввв ся в усУ очп, але нУчого не 
баqвв. Козаки скоро розгл~JДЇJJи двох кінних і 

~ ·~ .. 
CDORlH .:ІИІ.\1 КрОКОМ ПОІХ&ЛU ІІрОСТО fla НИХ. 

- Се Абреки ? - спотав О.,11енУн. 
Козаки нУчо1~о не відІІовідалп на ее заІІптанв, 

що в їх очах було ц\;ІІ(Онитою дурницею. Абреки 
були-б остатнУі'tп дурням п, ко.'Jn-б ІІереправвлось 
на сей бік із кjuьtttn. 

- О·н, здавть ся, батько Ротька n1ахав, -
сказав Лукашка, покаsуючп на двох кіuнпх, що 
виднУ.1п ся вже .нено. - Оа до нас поУхав. 

І сnравді череа де- кі."'lька хвп.УJпн ясно стало 
видко, шо кінні тu було козаки з обїзду, і уряд
ник 11ід'їхав до Луко. 

LXI. 

- Чи далеко? - тільІ{О спитав Лукашка. 
В сю хвилину ае більше як кроків зо трп

цять від них почув ся короткой вистріл. Уряд-
.. 

ник з легка усьмtхвув ся. 

- Наш Гурка в нпх стріляв, - сказав він, 
показуючи головою в на11рямі ввстрі.УJу. 

ІІроїхавшп ще де-кілька кроків, вouu rІоба
чвлu Гурку, Щ() сидУв аа ІІіщани&І cyropбRODI і на
бивав рушноцtо. Він не DІаІочи що робото, пере-
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стрілІопав ся з Абрекаrttи, що СІІДЇлu за дpyrnnt 
таким же сугорбковІ. Кулька upocвncтY.1Ja іІвідти. 

Хорунжий вб.'Іїд і плутав ся~ Лукашка алїа 
з І\ОНЯ~ кинув йоrо козаково і пішов до Гурка. 
Олвнїн ар~обов те-ж cartte і зігнувшись, ІІішов аа 
Hliitl. l~ЇЛЬRD ЩО BOUU підіЙШЛИ ДО козака, ЩО СТl)Ї
Л}lВ, як дві ку,лї просвuст1лu над ними. 

ЛуІtашка сьnІіІочuсь., оглянув ся на ОлвнУна 
j нахnлив ся. 

- Ще у61оть tІ'ебе, Андріввичу, - сказав 
він. - Ід11 лпшень КІ>аще пріч, не твов тут дїло. 

A .• 1Je Оленіну доконче хотї.1о ся подивитись 
на Абреків. 

Заа бугра ІІобачuв він, т.ак на дві сотні кро
ків, tпanRn і рушниці. Нараз показав ся дпвІОК 
звідтІJ, свосну;Jа ще ку.11ька. Абреки свдУ.?Jо під 
горою в бо.lJотї. 

О)JЄНУІІа здuвува.11о те nticцe, в .якоа1у вони 
спд1.і:1Jи. lt'licцe бу .. "lо таке-ж cal\1e, як і цїлий степ, 
а."'Іе тпn-1, що Абреки сидУли в сьоn1у l\1ісцІ·, воно . .. . 
вertiOB ВІДД1JJuло ся нараз ВJД усього останнього 

і відзuачи.'Іо ся чп~ttось. Воно навіть здало сл iio~JY 
власне ТПІ'rІ cantnnt I)Jicцeni, н якortty пониєні було 
свдУтu Абреки. 

Лукашка вetJuyв ся до коня і 0.'1внїн ІІЇІІІОВ 
аа ним. 

- Треба гарбу а сїноn1 взsтu, - сказав 
Лука, - а Т() ІІовбинають. Он таІtІечкп за бугро111 

... '!L· ~ •• 

стоJТ'Ь ногаиська r-·apoa а СіНОМ. 

Хорунжий вnс-"'Іухав його і уряднпк аго
дов ся. 

ll pnвea.:'ln ві а із cYнol\t і ко~акп, укриваючись 
4=Іа НПRІ,. почали оосовуватп йоІ~о впеf>ед. Олєнїн 
ІІоїхав на суІ'О})бок, а 1Ікого йonty бу.по все вuдь:о. 

Віа ja сУно~І рух.ав ся, козаки ту~"Іили сн за 
нuat... Козаки рухали ся,. а t.Іеченцї - їх було 
девя.ть - СНДЇЛИ рНДОІ1І, ROJJYHO З R0~"1JЇBOM і не 

• 
СТJ)ІЛЯ.'ІІf. 

.:\. To:rcroi1. ІtоздJ\ІІ. 1, L 

.') 
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Все було тuxu ... На}Jаз, ві стоІ>онв Чеченц1в, 
розітнули св дuвовuжні аrуки cyl\rнoY nіснї, по
дібної до ай-дай-да- л а-л а й, що співав дядько 
брошка. Чеченці знало, що oe~tta Ум куди т'ікатu 
і аби спасти ся від СІІокуси, авязалu ся :колУН<) 
з колїн.о~t, прпr·отовплп рушнuцї і зас[Jівали r1e-. 
редсntертну nІсню. 

Коаакп з возом сУна nідх,одп."'JП все блпжче 
та б.'lижче і Олєн~н що-хвилї чекав вnстрілів, ал·е 
тпша порушува.11а св лише суl\1вою nіснеІо Абре· 
ків. Нараз пісня вмовкла, роаітІІун ся короткuіj 
вистрі."'І, ку ля вда}JПЛа ся об віз, почула ся че
ченська лайка та вuскотінв. Вистріл ровдавав ся 
аа впстрі.11оnr і куля ва кулею била ся об нjз. 
l{озакn не стріляли і бy."lu не далї як зо r1нть 

• 
КроКІВ, 

ІІрийшла ще хвп."Іона - і козаки з кpuкantn 
вискочило з обох сторін воза. Лукашка був ІІО·
пере.ду всїх. Олвuїн чув лише де-кілька вистрі
лів, крики і стоrіІІ. Він бачив дBlti і кров, яІt Й()
D1У здало ся .•• 

Кпнувшn коня і не оаl\'Jятаючп себе, він по
біг до коз.аків. Жах застелив iion1y .очи. Він ІІЇ
чого не розібрав, але apoayntiв тілько, що все 
скінчпло ся, Лукашка блїдn~і., ntoв стіrна, де-ржав 
за руки раненого ІJ.еченц.я і кричав : 

-- Не бий iiot•o;! Живого візьму! ... 
Чеченець був той самий червоний, брат убп· 

то1~о Абрека, що приїадuв аа т'і.лов-1. Лука.шка кру
тив йort1y J)уки. Нараа Чеt~еuець вирвав ся і во
стрілив іа пістоля~.. Лукашка упав... На жпвотї 
у нього показа;'Іа ся кров ... 

Він скочив, але знову упав, лаючи сп по 
р·осійськи і по тата]JСькп. Крови ва ньому і пjд 
нп&t ставало вое більше і більше. Коаакu підій
шли до нього і почали роаnеріаувато. Одвп із ІІІІХ, 
Назарка, перед тuм, .як уа.вти ся за нього, довго 
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не l)1ir нложито шаблю в Іtіхву, 11оnадаючu 11е 
тІJ rtt боІ{ОВ'Т. Ністре шаб)1Ї було· в крови. 

~еченцУ ру ді, а ІІідстрвжепивtп вусаnІп, ле
жа~?Jп убиті та порубані. Тільки одnн, відоntий, 
весь ІJо.ранений, той caDt, що впстрілпв у .!!у
кашку, був іще живий~ Він, мов підстріленпіІ 
вструб, весь у крови (зпід правого ока, теRла у 
нього кров), стuснувши зубu, б.7Іїдпй і сувороіІ, 
дпкомu, велоqезнпnJп очима оаираючпсь на вс~ 

боки, сидів нао(JрпсУдах і триман кинджал, го
товлючи ся щ,е битись. Хорунжий підійшов до 
ньоІ"О і боком, неn1ов лишаючи його, Іпвидкв.м py
xo~t вuстрілuв з nістоля в ухо. Чеченець рванув 

• 
св, але не встиг 1 впав •.. 

Коааки, аадnхавmпсь, }JОатя гало убптnх: у 
боки та aдiйtttaлu з ІІІІХ абро1о. Кuжнuй а сих ру
дих qеченцїв був людиною, иожний &Іав свій осіб-

". 
ІІИИ вuраа лпцн ..• 

Лукашку nонесло .до гарби. Він усе лаяв ся 
ОО роСЇЙСЬRИ і ПО T&TaJ)CЬKU. 

- Брешеш! РукаnJи задавлю!... Вjд мо1х 
рук не }jтечеш !... А н н а е е н і 1 - кр,ичав він, 
порива1очu сл. Скоро він за~]овк, ослабівши. 

Олені f1 ІJО~хав ДО ДО1\tу. в.ечером ЙО]}ІУ с"ка ... 
~али, що Лукашка ІJри смерти, але що ТатаІ)ИН 
зза річки ваяв ся лУчити його травамu. 

Трупи nастягало до станвчноУ у(Іравп. Баби 
та х."lоuята бігли дивити ся на них. 

Олєнїн верuув ся прпсвrеркОJ)І і довго не 
n1i1, опаntвтато ся від усього,, що бачив. Але 1' 
ночи знову найшли на uього вчораііші гадки. Він 
виелпнув у вікно: ~[аряна ходнла з хати ~10 Rt1-

niopu, пораючu сл цо господарстві. 1\Іатп піш.1а 
на вnноL~ра~ІІІІК. Батько був в управі. 

Не дочекавшись, поки вона аовсЇrtІ уnоравть 
ся, О .. 11вн1н нішов до неї. Вона була в хатУ і сто
.нла спнноІо до пьо1,u4 Олєн'іп гадав, що вона со
ро~Jпть ся. 
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- Mapяt•u, - ск~зав вів, - а ~Іарянu ! Ч11 
~tuжна до тебе? 

Нараз во11а оберпу]Jа ся. На очах у неї були 
ледвп по~ttітні сJJьоаи. На ."'.ІИЦЇ стояв гарной cniy
тu1~4 Вона подпвu.1Jа ся вtовч&и і нелnчаво. 

0.,1Jвнїн СІ\ааав іще раз : 
Маряно, я ІІрий шов ... 
ІІіди nріч, - сказа.1Jа вона. Лице її не . ~ ~ 

зRJІUИ"'lo св, але сльози 11олплu ся у ue1 а очеи. 

Чого тв? Що з тобою? ... 
- Що? - повторп.11а вона грубnl\І та ЛІО-

тиJ)J roлocon'l. - ІСоааків uов6ввалп, от що. 

до неУ. 

Лукашку? -- скааав він. 
ІдtІ пріч~ •. Чого тобі треба? 
rtІаряно ? - сказав Олєнїн, nідходячи 

Ніколо нїчоrо тобі від nteнe не буде4 
~іар,.яно, не f(ажи так! -- вІовпв О .. ТJtінїн. 
Іди пріч-, остогидлий! - крикнула дїв-

• 
ЧПІІа, тупнула НСJГОЮ 1 8 IIOГJ)U80IO ПОВернула СЯ 

до uьoro4 І така огида, погорда та злоба виавп,ла 
ся на її об.']нчі, що Олвнїн аразумів нараа, що 
ІJе~tає iioІtty чоt~о сподУвати св і що те, що він 
равУйше дy11tan [Jpo неІІJ)Истуоність сївї жеuщинu, 
було таки дУйсно1о правдою. 

ОлвІtїн нїчого не скааав }~іі і впбіr із хати. 

XLII. 

Вернувшu до дому, він ао дві годпн1 проле
жав неІІоруwно на .,".Ііжку, потім пішов до рот
ного ІСОІtІандпра і відпросов ся до штабу. 

Не попращавшuсь нї а киl\'І та чеJ>еа Ва ню 40 

• • • .;11 

шу роаплатовwпсь Із t'осподарлмп, &ІІІ з1орав CJJ 

Ухати до кріпоств·, де стояв Іtолк. І тільки один 
дядько 6рошка проводив йо1\о. 

І так ca'-\tO, як тодУ, ко.1и nроводп.лu iioro 
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.а ~fnскви, »яnJская тройка" 1) стояла біля під'їзду .. 

.~\ле Олєнїн уже не рахунав ся, ак тодУ, can-1 і3 

.собою і не казав собі, що все, що дувtав і робt:tн 
тут, було н е т е. Btu уже не обіцяв собі новоL'о 
жnтя. Він .любив Маряну більше, ніж ІJаІІїоmе, 
але анав теІІСJ), що вона нїколи ііо['о ue по

.любвть. 
- Ну, ІІрощаіі, батьку 1\tій, - rоворпв дядь

ко 6рошка .. - Іlідеш у похід, будь poayDtHDІtJ, 
nteнe старого послухай. Як дuведеть ся бути в на
:падї' або де (я старий вовк, усього бачив), та як . '" 
UОЧНJТЬ Сf.()ІЛЯТП, ТИ ДО куtІИ не ХОДИ; де ЛЮДеlІ 

багато. А то все ваш брат як перелякавть ся, то 
до JJюдей тулить ся, думав веселїііmе буде ttІіж 
наІ>ОдоDJ. А воно тут найгірше: на .ЛІодеП більu~е 
іІ нацїлюють. А я все, було~ від пароду подалУ, 
одпн і хожу: от нї разу мене й не ранило. А 
чох'о вже, чого 11е бачив в на, свойоl'ІУ віці. 

- А в СІІnнї у тебе ку.?Jв від чого сидить? 
-· сказав Ваuюша, щu пробnрав у хатї. 

- Е, ее козаки жартувалІJ, - відІІовідам 
·6рошка. 

- .Як козаки? - спотав 0.'1внїн. 
-- Та т.ак ! lln .. 'lu, а В~н1оха Спткін, козак 

·був, J1Оагуляв ся та як бабахне, просто в сев Іні-
.. ~-

сце з uІст·оля n попав. 
- Що-ж боляче було? - спитав Олвнїн. -

Ванюша 1 Та чи скоро то там? -· додав він. 
- Е, ку ди квапnтп ся, дай доL .. оворю... От 

.як у дарив він ~Іене, а ку ля кісrку не ripoбu.:1-1a 
та тут і зостала ся, Я it кажу~ ти-ж ~zене убив, 
братку тu мііі, га? ІІ~о-~І' ти зо мною зробив? 
Я-ж а тобоtо так не розетану ся. Тп rttiнї відро 
1\'І),СПШ ІІОСТЗВUТІ1. 

1) І~і~1нин, пtо правпть тріі1І\ОЮ, пазинаєrт. ея ~я!rІnпк ~; 
-від то1·о приватна, НР по ... гrова rpii1r'a почала назІІВаТІІ ел ~ИИ* 
L(~КоІо тро і1І<оі1 и • 
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ІІ~о-ж боляче бу~'ІО? знову спотав 
Олвнїв, DJaoжe не слухаючи опонідапв. 

Стрівай, доrоворю. Ilocraвuв він відІJО. 
Вuпи.11п мп. А кров усе біжить. Усю хату валив 
КІ>Овю. ДУд Бурлак і каже : "А хлопець мабуть 
здохне. Давай іще Іtварту СО.'ІодкоЇ, а то nІп тебе 
засудимо". llpuнecлu ще. Вже дули мп, ду.?Jо ..• 

- Та що-ж, чu б,uлпче Т<)бі було? - аuову 
спитав О.лвнУн. 

- Та чого там боляче ! Не перебпвай, 11е 
л1облю. Даіt договорю. Ду ли ми, дуло, І' У лвлu до 
рана; так і заснув я на r1ечі ІІЯнuй. А в ранцї 
прокиІJув ся, не розігну сн нУяк. 

А дуже боляче бу."Іо? - ще раз СІІитав 
Олвu'іu, дуІttаючи, що врешті хоч тепер він до
бtіТЬ ся відповjдu на свов nптанs. 

- Та хіба s тобі кажу, що 1о.'1яче? Не бо-. 
л'J че, а розtrнутп сн не n1oяcua, xoдuru не дава.':Іо. 

- Ну й загоУло ся? - СІІuтав О .. 1sнїн, на
віть не сьмі1очи ся; до того важко було ііому ua 

•• 
серц1. 

- ЗагоУло ся, але ку ль ка все тут.. От пu
лаиай. - І ві 11 підніс сорочку та показав свою 
адоровеяву crtoнy, на якій біля кістки рушала 
ся ку.льв:а4 

- Он, бач, так і рушавть ся, - казав він" 
вuдпn1о тїшучuсь сУвю кулькою, мов іграшкою. -
От до заду nерекотила ся. 

- А що, чи аостанеть ся Лукашка живий? 
- спитав ОлеІJЇІІ. 

А Бог Пuго анав! Лїкарв 1це нel\ta. ІІа· 
Jxaлu. 

3відкn· ж nрuвезуть, ~із Грозної? - сnо-
тав О.'Івнїн. , 

-- Нї, батьку ntiii. Вашuх російських лікарів 
.fl -б давно nе1Jевішав усїх, пк бu царем був. TiJJь · 
кu різатп И уміють. Та от uашоІ~о кuзака Бак.rJа
mева не· чоловіком зрuбuлп, ногу відріаалu. Ска· 



- lg~J -

~ано дурні! Ну, на 11~0 тепер БаІ,лашов годить 
-св ?... Нї, батьк.у tttiй. В горах. в лїкарі, ото лУкарі 
~ак, так. От колись Ворчика, н я н ю Dtoro в по-
ходї раноли от у ее 1)1ісце, в груди. Так лУкарі 
ваші одмовило ся nУqитп> а з гір орп1хав Саїб і 
вплУчuв 1 Траво такі, батьку rttiй, знають. 

- Ну, годУ, дурницю MO)Joтu, сказав 
Оленїн. Я кра11~е із штабу лїкаря ПJ1ИШJІЮ. 

- Дурнвца, - ІІередразиив старой. - Дур
НІО, дурню! Дурницn... Лїкарв пришлю. Та як 
{)u ва1uі добре пУчолп, то козаки та Че11енцї до 
вас Уздилu бп лїчити ся, а то навіть ваші оФіцери 
та uолковникu з гір лїкарів а~1клика1оть. У вас 
Фальш, все одна Фальш. 

Олєнїн не став відrtовjдатп. Він занадто був . ~ 

Зl'Одев 13 ТИМ, ЩО ВСе оуло Фа1ІЬШПВU3І у TODty 
І •• + 8 "" 

СЬВ1ТІ, В ЯROD1Y 818 ЖDВ 1 В JlKИU верrав СЯ ЗНОВ),. 

- Що-ж JІукашка? Ти був у ньогv? -
І 

~саuтав вІн. 

-· Та лежить як вtертвuй. Не їсть, не по, 
-тілько горілн:у nрийl'tав душа. Ну, як горілку пе, 
то д.Jбре. А то шкода хлопця. Добрпй хлопець 
був, джutіт як я. А оттак і л Уl'Іорав раз : уже 
-аавива;'Іи баби, завива.11n ! Горячка в голові сто
ял.а. Іlід сьвяті nteнe старабанплп. Оттак я лежу 
•Собі, а надо ntною на ІІечі все оттакі, оттакісевькі 
аtаленьІtі ба1)абанщикп та так вибивають зорю 1). 

Крпкну-крнІ(НУ .я на них, а вони п(е ;'1іпше зачи-
нають! 

Старой аасьміsв ся. 
- ІІривелu до rt:eнe бабо уставuпкаі), хо

вати вже, бatl, 3tене хотїло. Кажуть : вів м і р-

1 , 11 і<~ля aaxo;ty і exo:ty еонпя ддя JІ\онпІрj н бІотІ} )" ба· 
" VH Н ,. ;~о рІО •.• 

~) ~ .. <~Та J100Up.fCLЦ]'в-бc:JПOllOBЦ1"B, ~Н\ІІМ Н uy:tп RОЗаНІІ~ Не 
~ПlЄ IH1C'1)TИ:Jt1(Чt11X llOHi В і J\O:fi~HHJL об(JНТаJІПІ1 На бО)І~ОGТЕt:::~ПНИХ 
ннпгах чо.1онін:.. ~ІО)І~е нn r-~оп,~вати обовя;~І\П еьвЯІІl(іЯНІІНа. Т<1Кі 

1\t 

лк)де ti Н:lЗП ваtотr'] Р.я ,._уеrавп ПІ\аінr". 
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щ и о с я, з бабаR-ІП гу ля в, душі губив, сnороn1пп 
ся, ua балалавцї грав. ІІокаІІ сл, кажуть. .Я it 
ІІочав каяти ся: СОІ"рішов, кажу. Що не скаже 
піп, а я все: соt'ріmпв, кажу. Він про балалайку 
почав ІІотаrи. Де-ж вона, прок.71ят·а, каже, у те
бе І ТІJ nокажи та розбвй її. А я кажу, не!\Іав у 
nteнe ІУ. А cant її в хатІJНЇ в сїтку заховав, ана1о, 
що таІ\І не З ІІа йдуть. 1.,ак і кону ... "'Jn мене. Так 
1цо-ж то дуntавш? Віддихав! Як пішов у ту савtу 
ба.~алаоку чесати~ ... Що-ж ее л тев, .. t,оворпв? -
казав він да.11У. - Е re... Так ти мetre СJІухай : 
від людей Іtода~,у ходи, а то так ні аа що убють. 
А я тебе жалУю, справдУ. Ти nянuця, я тебе JJІО
блю. А то ваш брат усе ua сугuрбRІJ їадитп лю
бить. Оттак у нас один жив, іа РосіУ нрпУхав, 
усе На сугорбки JЗДОВ. Я~ОСЬ ПО чудернаЦЬКlІ 
х о л к о nt 1) вааІ-ІВан суl'<>рбок . .flк побачить сугор· 
бок, так і сt,аче дu нього. Таіі ІІоскаЕ\ав or та
кечко раа. Ви] хав, .• і J)at-J. А Чеченець ііого стр і .. 
лив таіі убив. Ех, добре а rJjдcoruкiв стріля
ють 1leчeнtt1 f Краще вjд Іtteue! Не люб.тІІо, як 
uттаttечкп дурне) уб1оть- Довw1!Іось я, бyJJO, на ва
ших салдатів тай дивую ся. Отu дypuj ! Ідуть, 

• • 11 • • 1!8 

сердешнІ, усІ в кyut та ще червонІ ковІІІрІІ U()· 
нашІ-tвають. Ну, .як тут не ІІооастІJ! Убють одноІ,t}~ 
nонолочуть йоги, сердеnІНОІЧJ; ДJ)yrnй іде... Ото 
Рлупuта ! - ще раз сказав старой, noxuтyiOЧll 
головою. - І rцо-б в ус'і боІ~и розііітись та по 
одному! Оттак чесно і йди. От він тебе й не uj · 
звав. Оттак ти n Р'Обп. 

- Ну, СІІасnбі. ІІрощаваіі, дядьку. Бог дасть, 
побачоDtо сн, - скаван Олввїu, устаючи та звер
таючись до ~Уuпіі. 

Старой спд'ів далї і не вставав. 
- Хі6а так ІІІ)ОЩаІоt~ь ся ? ДуреІІЬ, дурень ! 

-- СІtааав ві11. -- Ех, .sJкi воно люде сталu... Ком-

1) СуrорбОІ< по роr.ійсьІ\П холм : зменчене - хол:мік .. 
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пааї.ю вuдnлu, водuл11 рік цУ.:'Іиіі, а теnер·: прошаіr· 
таіі nішов. Адже-~с n тебе лІоблtо, я те~бе жа.1їю. 
Який ти бідний : все саnІ та cant. ВідлюдаЕС якuйсь. 
ти. Иньtпий раа аж не сnлю в, як згадаю те-
6е1 так я тебе жапїю. Як воно· lІЇСІІа спіна
вть ся: 

Мудреuо, родпDІЬІЙ братец, 
На чужой сторон,h жпrь. 1) 

Ну, nрощай, - знову сказав Олвнїн. 
Старий устав і подав йol1ty руку. Олвнїн-: .. .... . . . . 

СТИСНув 11 1 XOT.JB ІТП. 

- Мурло, J}typJ.Io давай сюдп. 
~старпіі вз.яв йо1.,о oбonta товстими руками за 

l'0~1JOBy, ІJОЦЇЛував тричі 1\IOKpUDIИ в·усаІtІИ Й l'yбa!!tR 
1 ааплакав. 

- Я тебе люблю ... lliJOщaii ... 
О."Івнїн сїв на віа. 
-- Що·ж, так і вjд'їзджавш? Хоч подаруtl· 

що-небуд.ь на сиunгин, батьку. Ф .. ~Унту подаруй. 
Навіщо то·6.і дві? - 1,оворuв старий, хлиnаючо 
вjд ІЦП рпх ·слів. 

ОлвнУн достав pyrtІunt~ю і віддав iiottІy. 
- І стілько ІІонадавали сьов1у дУдови, 

n1урмо-т':ів В.аuІоша, - і все йon·ry мало. Жебра
чuще -старий J Все нарід якиось нестаточний, --
пров·tовпв віu, загортаючи ся в плащ та сїдаючп 
па uередок. 

- Мuвqи, свпне! ---- крикнув старой, сьв-Іі
ючu ся. - Он, бач, скуDІІіі який! 

Маряна вийшла и KOD'Jopu, рівІІадушно по-
І'JІЯну91Іа .на тріЙR] і IlOKЛOIJI1BШlt СЯ, пішла 
до хатв. 

- Л а Ф і л ь J - сказав Ванюmа, підмор._ 
t .. нувшu, і глуІJо ааре1·отав с.я. 

- Торкай! - сердито 1~рикоув О.'Івнїн. 

1
) Ой наж[\0,. piдunii братїку~ _на ЧJ"'2-І\ій сrоронцї жн1·и. 
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- 1Ірощай, баrьку ! Прощай! Зrадуватпntу 
тебе І - кричав 6рошка. 

Олвнін оглянув ся. Дядько 6рошка роаnІо· 
вляв іа Марянкою, ввдп~Іо, про свої справи -. ·~ "' . . .. 
1 НІ Ctapиu, Hl ДlВЧОВа НЄ ДНВПJІІІ СЯ На НЬОГО. 

RrnEць 
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,;~7 Кf>аїньско-руська В11давнича CuiлFCa- вп
.,.'1а.~а ДОСП ()ТСІ· КНІJЖRІІ : 

В nepwiй сері1 : 
ЦІна в ворооовій ва• .. 

1. (\ l~ОВ&.'ІЇ8. ДеНЄJJТИр і ИRЬ"Іі опомідавн . . • 
2. І.вап ФJ)&пко. ІІоеми~ . .. .. . . . . . . . 
3. О. Ко6о.1япська. ІІоІ\ора і инІ.tні оІІовіданв . 
4. Г1о де МоІІасаІІ. Дика панї і иньн1і опові"аІІJІ 
о. 1. Фt)авко. ІІолу ~на і ин. борисJІ. оповіАаuн 
6. 11. J~о6ринеька. Дух. часу і иuьtні ot1oвil{arrn • 
7. Кнут І'аІrсун. ГоJІоАt ро:иан • . . . . . . . 
~- JlecJІ Українка. Думи і мрії. Iloesiї . . . 
9. (~. Rова..1їн. І'ромадські ІІромис.~овцї, опов ... 

·10. У. Шr.иt~ІІіJ). ГамJІет~ nринц ~аuськи~ • . .. 
11. feB))bJt Понтоппjдан. Іа хат. Оr•овідапп 
12. Богдан .:{.епкпй. 3 жити. ОtІонідапи. .. . . . 
13. (epra))·T fауuт:ман. Візнии 11епше~ь . . . • 
14r. :м. к.оnю6ввськнй. в путах ІІІайтана. О пові А~ 
156 У. ШскспіІJ· fІриборкана rостр) .. х& . . . . 
16. Папае МвtJІІИА4 .D.ихі лю~tи . . . . . 
17. n. Rороаевко. О)~дниі1 ДСІІL • • • • • • • І 
18. У. Шекепір. Макбет . . . ~ . . І • • • • 

19. R. (уцков. :\о"~'ріsль Акоста . . . . . . 
20. У. ШекспіJ). Коріо~яu ,. . . . . . . . . . 
21. М. Яцків. В царстві сатапи . . . • 
22.. Панае МвІtІtuй. 1\1ороаенко . . . . . . . . 
23. JІесь Ма))ТОвич. Нсчвтuьuии. . . . . . . 
24:. Jtl. Rоцюбипський. Ilo .1юдсьвому. ~ .. . 4 

2о. В. Оркан. Сиаuавий сь8іт,. драма . . . 
!6. llat~uзь (~тефаник. ДopnrtL~ r1овелї . .. • . . 
!7 .. У. ПІекспір. ІО.пїй Цезар . . . . 
9!8. ~1. 'І'олстой. Відрод8{ени, (3 томи) . • . 
!9. :К. Гавзїчек-RоровекнА. Вибір ІІое•ій . . . 
ЗО. Ф. Вареввч. ХlІопсьиа ~JІтина . • • • . . • 



31. І. Франко. Кона•ь І)ассІм . . . . . . t~·6U К .. 
а2.. у. ШекеІІ Ї)). Ап·тон-ій і lt..3eouaтpa І • • t·~~) Jt 

ан. Е. 'І'ІІНЧЄUКО. Іtа.лева.18, фінська. епоuен ;J·OU " 
34. О. КаТ])СВ ко. Tlstн ІІ рирОАU і ин .. оzsомtда.ІІИ 1 ·4_.(_) ,. 
35. У. Ш е.к~Іtір. Баt~ато rаласу s ІІсчев.ttн . . . 1·6U )' 
36. Ів&ІІ ФІ•&ІІКО. Оїм нааок, нонеАЇ . .. І· • • • l·.J..U ,, 
Н1. С. ІІОІ1Обкевn•І. ІІад ІІрутонt uоеиі-і . • • . 1·6U ,'! 
38. ). . ІІІекt~ІІіJt. l)oweo і Джу.аhвта • . . • • 1·~0 ,, 
НЯ. К. СJtОКОВСЬКВЙ. ()ааt>ніда.нtІ • • • 1 • • • • 1·4U ,~ 
40~ А. К))UИtЬКUЙ. Пu..аJ,иове І'ИJІ.JJН, (3·00) і • '2·UO ". 
41. О. К.онu(~-ькиІ. Молодий вік ~Іакс. 0АИНЦ)І . 2·00 " 
42 .• f1o ;te )ІОІІаеаи. },'орлЯ і внІ.tІLі ононідавн + l·:iU ,,. 
43. В. КІІВ.Вчевк-о. Будсипе а:ІJт&. 0ІІоніАаІІН • • 2·00 " 
4-4. У. ШекеtІір+ K()pot~h )]їр • • • • • • • • 1·80 17 

45. Д" ;1 )~КЇJІ нови•&.. Зt\ КиАИ.ІЬН)', uоuість • • ~ Я·UО " 
46. r. fайие. 1Іодорож на l,арц . • !І І • • • • 1·20 ~r 
4:7. І. Франко. Захар Беркут (бронІ. 1·20J К. ОІJр. 1·60 "~ 
48 .. у. ш.Е_~КСІІі.р. ~1 і ра ва ~мір)·. . • . . • • І • ]·4{_) n-
49. }1. Ко·ЦЮ6ІІПrькиА. ІІовди&Іок і ин. оuов. . . 2··00 ", 
оО. о. СтОt)ОШеnко. Ма рко прокднтий, uoeJІa • • 1 ·4() n· 
?J:l. С. Ко в&:~ їв РибоІови. . .. • . . ~ . . • . 2·UO " 
52. :Марко JJoвqo.s. На~)одu1 опоніn.аuи. т. І. (1·60) 2·00 " 
53. П. ~Іпрнuй. Серед степів. Uповідаuи . . . . 3 ОО » 

54. Е. ЯІ)~оmвпеьха. Псрr-киньчики • • • • . . 2·60 ~ ". 
ЬЬ. ll .. ІlпІІППЧенко. Повісти й оповід. . . .. .. 3 OU ,t 

56. ~1 .. - )Іартовuч. ХнтJ)ИЙ ІІанько . . . . • • .. 1·50 " 
57. 11. ІІе))есаєв. Записки .t~їкаря • • • • • • • H-C)Q ,г-
58. М .• Вовчок Народні ооовіданн ,1,. J 1. (l.GOJ • 2~00 " 
59. М. 1" орь.кпй. l\luьнn і иньt11і о nов. • • • . ~·50 !t 

60. М. )(t~])ЗПЦИ. Коиnовитор і иньші о пов. • ~ 2"00 ,, 
61. Ю. 3а6р. Леrенди. • • • . . • • • • . • . 2·4.(1 ,, 
62. -t\. Чехов. 3мора і иuь. опав. . •. • • • • . 2·4t0 ". 
63~ 11. Ко6рnнсьна • .Ядвн і К.атр}rсн та инь. оnов. 1·80 " 
64. Д ... 1укіипович. Від кривди, повість • . • ,. 2 ОО ".. 
65. !.4 Чайковський. lJпові •а ІнІ • • • • • • • • 2 ОО ,._ t~ 

(і6. JI&J.)KO JІовчок. І1и рода1·1 onoujAaLІn, т. 111. • 3·80 n 
67-· -68. І. JІевпІ,Ькuй. Хми.ри. • • • • • • • • 4·80 ". 
о~І-70. Е. 3o.1JJ • .iltep:uitІSJib . • • • • 4 jl * б оо D~ 
71. О. Мавовей. <Juовіданн • · • • • • • • • . • а~оо ~ 
72.. І. 4•І)RJІ ко. На t~ он ї 11 ps.t роди • . • . • • . . Н !60 ,, 
7Н. к.аро..tь Rав·цкі .. НарОАІІЇСТІ:t і її І!ОЧRТRИ t0•60) i"()fJ " 
74. tl)p. Енrе.1ьс. ЛюАнін Фаврбах. . • • (0~5()) 0·~0 JJ 

7~. Фр. }~JІ(f!.1~t!. Іlочатки роJt~ИІІИ~. • . (l•fiUJ l·~U ''" 
76. m. t~t~вьо-6о. Анстрин н ХІХ CTOJJ.lтю (O•t)OJ 1·2U " 
77. ]J. В)тд&иновський. х~опськн ІІОСЇ!Іість (2'0tJ) 2"40 tJ-cc 

7~. Х. Ф.JJJІtaJ•ioн. ІІро небо . . . . . . (2·UO) 2~4tJ ,r 
j9. И. ;~І•аrоttанів. ІІереuиски ( в~оsчерпано) · . . 1 .. t\{) Ё:; 



80,. С. tтеІІНи к. Пі:tsемна Ро сін . . ~ . . (3 ОО) ;1·40 tt 

81. АдІ)ЇJІП. AtpaiHJBЙ 11роцсс у ДобростаІtах ( 1"·00) l·4U " 
82. І~ 'І .. еІІ. ФjJІhософін tuтуки . . . . . ( 1 ~uo) 1·40 " 
83. Дж. Інtреи. І·сторін ІІО}{Їт. еt(ОІІомії . . . . . 4·00 і· 
84. Е. Феррівр. Дарвінїви. . . . . . ~ ~ (1·30) 1·70 " 
80. й. Конрад. HaІtioпa..ttьua еиопонія . . (1·90) 2·30 " 
86. Па (~rrctj)aнuк. :&Іов с.rово, ОПОВЇАВІ~Я r. • (3·69.) 4·00 " 
87. Ж .. )ІасІІеро. Старвона історіи східнІtх uаро~~:ік 

т. І. . . • . • . І • • • • • • • • • (2·4·0' 2·80 • 
88. М. RоJ(Юбнпськнй. У rріпп1ий сьвіт . . (1·60) 2·00 " 
89 . .М. КарGєв. ФіJІьософін ку.11ьтурної 11 СОІtіял.І)ноІ 

історіУ XJX ст. . . .. . . . . • . . • (2•40) 2·80 " 
90. О. Rо6И.lJЯВська. До сьвіта. Нове.1ї і пар. (2·40) 2·,80 ~ 
91. О. Авдиковпч. АІок попуJІнрuість . . (2·20) 2·60 " 
92. }~. Фрас.. Нарис 1ео.1ьоrії . • . . • (1 ~20 J 1·60 " 
93. Б. JІепкпй. Кара та ИІІЬІІJі оuовіАанн • (2·00) 2·40 ,. 
94- !='5, П. (.JrOJ)OЖenкo. І сторін захJ'АНО·европеtі-

ських .JІїтератур до кінця XVIII ст. (4·00) 4·40 n 

96. Г. Байрон. Чаtjл·ьд Гаро.иь~ • . . . (1·Ю) 1·80 " 
97. М. ДраrоІІ(І.Иів .. Шевченко, уираїпофі~и й со-

ціаJІївм • • • • . . • . • • • . ~ • (1t60) 2·00 11 

~8. ltlapк Твайв. 1,ov Совр . • . . . . (2·60) 3-- n 
99-lOU .. Е. Шірер. ПоІІтична і сторіn ІІа.ІІест. (3·10) ;1·50 " 
101. І. Франко. ІІісіи. Чума. Казки і сатири (2~40) 2·80 " 
10!. 3. (інтер. Історик 1eorp. вjдкрить у 

ХУ-Х \ r І СТ. • . ~ _ • . • • • • ( 1·80) 2. 20 " 
103 .• ~І. То.tстой. Kosaкn . . . . . . . • (2 (}{J) 2·40 19 

Книжки ni~ чч. 73- 85 Ар уковаnі в Аавній д;руrій 

~ері1 (На)тковій БібJІїотецї). Цїнв в скобках UОАані за бро-
. -

wурова111 прии1рники. 

Кріа1 тоt~о DJОжна Іtабувато в Вuдавничій 

Сuілцї отсї видані окревtо, або набуті твори: 

1. АКОІ:.;~ІІ, анто.tьоrіа rкt•аїнської поевії ВіА 

.смерти ПІев1Іеика до пайповійших часів uiA ред. ~·}Ja 

Ів. ФІ>&вка, а і.rюстрацінни Ю. Панкевича~ •юксусовс 
ви~аІJ&, по ці ої 6, 7 .~О, 8, S·iO і І .. • • • JO·- К 

2. IJ. 3а6іJІа. І1іспї врізь иьоаи . . . . 0.80 К. 
3. А. &рИІІСЬКUЙ. Апдрій JJаговсьRий, повість 3·00 Е. 
4.~ )І. Яцків: Ornї rорнть . . . . . • 2·00 К. 



6~ Петербурська Ака.в:е:иія На}'К у сnраві внесе--

ва ааборопи українського r.JІона • • • . .. • • О 60 К. 
6. О. Вишневський. На пере.ІІО]dі • . ~ 1·20 К .. 
7. С. 'l1t·маmівськвй. Володимир Аптоuович 1·00 К. 
8. З~ачІ статвствчвоrо домїду австt}ійс~коУ 

Украіни . . . . . . І .. І • • • • • • 0·30 к .. 
Беї ВИАаннs Видавпичої Спілки проАаа й висила& 

тавоz Квиrарпи На.уновоrо Товарист.ва імени Шевченка 

у Львові, yJr.~ Театральна ч. 1 (Ао Росії висиJІав по ц1•ї 

lt(JJIO 45 КОП~ 88 OAHf ворону) 
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