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І. 

Одарці не було ще пять літ, як вона стала круг
лою сиротою без. мами, без батька. Обов повмира.?Іи 
на протягу чотирох неділ: зразу мама, а за нею в слід 

пішов і батько. 

Одарка того всього не розуміла, що воно робиться. 
Мама одного дня рано не встала з постелі. Батько дуже 

побивався, сходилися люде, щось говорили між собою, 

радили, кодо мами заходились чужі жінки, старі бабусі, 

~а м:а:ма таки не встала, а до тижня цілком заніміла, не 

-стогнала вже, а коли Одарка доторкнулась її руки, то 
вона була цілком зимна. Батько плакав дуже, бив голо

вою до одвірка, а до Одарки говорив за-єдно крізь сльози: 
моя ти, бідна сирітко, обоє :ми посиротіли, наша мамуня 

1йшла до Бозі. 

Цього Одарка не :могла зрозуміти, бо мамуня не 
піш.1а ні ку ди, а лежала серед хати з руками схрещеними 

на грудях. У головах стояли дві горіючі свічки, а між 
·НИМИ хрест. У хату приходили люде, хрестилися, моли
.лись, а мама все лежала на тім самім місці і нікуди не 

1Ііш:~а. Чого ж тато говорив, що :мама пішла до Бозі? 
Та опіс.ля те все змінилось. Прийшли якісь люде, 

І!рипсс.1Jи ве.лику скриню і поклали сюди маму. Опісля 

-світилося багато свічок, ·прийшов духовний отець, той 

що в церкві співає, і тут співав, вимахував кадии1JЬІШ

-цеn і на всю хату пахло кадило. Відтак скриню заІtри.ли 

.дошкою, забили кіЛочками, поклали на сани й повезли 
з подвіря. Тато йшов за саньми і провадив Одарку за 
руку. Люде плакали і Одарка плакала теж, але аж тоді, 

як скриню з мамою спустили в глибоку яму на цвин

'Тарі та й ста~1и землею присипати. Одарка дуже наляка-
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;шся, що :маму присиплять землею, що вона вже певно 

з ями не вийде, і вже ніколи до хати не вернеться. 

Привів її тато з цвинтаря до дому. І щойно тепер 

Одарка зрозуміла, що мами вже нема, що мама пішла 

до Бозі. Ще того самого дня посходилися люде, сиділи 

в хаті, балакали, співали, а батько з тетою Паранькою 

та дядьком Якимом людей частували. Опісля Одарці схо
тілосr:.. дуже спати, а стара наймичка, Варварка, занес.ІJа 

J"ї в комору і поклала на лежанку. Відходячи поцілувала 

Одарку і сказала: Спи, моя бідна сирітко, хай тобі ян

гол присниться. 

По смерти мами Одарці було невесело. І батько 
ходив смутний. Було прийде в хату, сяде на лаві, возьме 

Одарку на кvліна, гладить її біляву головку, цілує та 

nce приговорює: "Бідна сирітко!" Тоді Одарка чула, що 
на її головку капають з батькових очей горячі сльози. 

ТаІ( само робить з нею і Варварка,_ а Одарка всюди за 
нею ходить, як було иноді 3а мамою. 

Але й це не довго тревало. Занедужав і батько, 
довго не вставав, та й теж умер. І тато пішов до Бозі, ЯІ'

це Одарці Варвара говорила. І вона розуміла, що це 
значить. І все тепер так само робилося, як минулого 

разу, коли xoL али маму. Одарка вже знала, що ця ве
лика скриня називається домовина. І тато так само ле

тали серед хати поміж GВічками. І так само їм співали~ 
а потім вивезли на санях на цвинтар. Лише, що тепер 
вела її туди Варвара за руку і обов дуже nлакали. Те

пер Одарка ждала, ·коли і вона піде до Бозі за татом і ма

мою, але на це треба трохи підождати, бо тато не пішли 

до Бозі враз 3 мамою, .11ише трохи згодом. 
Та поки що воно стадо тепер з Одаркою трохи йна

І~ше. 3араз з цвинтаря забрала. її з собою тета Паранька 

і пове.1Jа у свою хату. Одарка бачила, що Варвара плаче 
:за нею та й їй самій не хотілося зі старою розставатись~ 

1·а нічого буЛо робити. 



5 

У тсти Параньки було кількоро дітей, але не було 

таких статків, як у Одарчиного батька. Одарка не хо--

тіла з тітчиними дітьми іrратись, вона увесь час пла-;. 

ІШЛа, бо їй дуже жаль було за батьківською хатою, куди 
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Е не пускали. Вона зрозуміла тепер свою самітність.на 

світі, навіть старої Варвари коло неї не буJю. Тато й мама 

1'ак її любили і Ііішли до Бозі, а її остаnили саму. Чому 

це так? Буnа.по, коли обоє кудинебудь ідуть, чи до мі

ста, чи на храм, то забирають її з собою, а тепер її саму 

оставили, хоч пішли далеко аж до Бозі. Через те ма.ла 

Одарка вс.'Іикий жаль, хоч сама не знала до кого, хто 

їй кривду зробив, хто мав її забрати з собою: мама, чи 

тато? Та може вони ще вернуться, щоби її забрати, бо 
обов її дуже .любили. Вона тямила добре, як мама її пе
стила та голубила, бо вона одинока в дома була. Бувадо 

батько верне з роботи, а Одарка вже біжить до нього, 
1·а в руки плеще, та сміється, радіє. А батько візьме її 

під пахи, посадить собі на плече, носить, підгоцкує та 

говорить: Скажи, Одарко, мамі, яка ти велика. А вона 
кличе: Мамо - ви сі, я вика! 3 такими думками-гадками 
Одарка перший раз засипляла під чужою, не батьків

ською стріхою, томлячим, важким сном. 

11. 

Одарка, прокину,вшись вранці, не знала зразу, де 

вона є. Аж опісля стямилась, побачивши в хаті тітку 

і її троє дітей: Максима, Марину і Панаса, що завдно 
кричали і допоминалися їсти. Одарка нагадала все від

разу, і стала голосно nлакати. - Вже досить того, гово
рила тета сердито. На6ексалася*) вчора, буде з тебе, ходи 

їсти. Одарка відразу замовкла. Вона ще ніколи не чула, 

щоби хтонебудь до неї так сердито говорив. Тета Па
ранька бу ла все для неї така люба, солоденька. Бу ло 
nрийде за чим небудь до Одарчиної мами, чи молока, чи 

зерна, крупів або барабольки на переднівку випросити, 

так зараз до мами: "Сестричко-голубко, пожалій мене 

"') НабексаJІася - наnJІакаJІася. 
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бідну, у нас так тяженько, діти їсти жибонять, а нам лі 

звідки взяти - звичайно переднівок, поратуй чим лае

Іш". А мама йде зараз в комору і дає. Тоді тета припа

дає до Одарки, та цілу в, та пестить, та приговорює: .,'Чо

му, ·одарочко, не прийдеш коли до нас, з моїми дітьми 
погуляти? Моя Маринка заєдно тебе згадує. Приftди 
J<:онче, попроси мамуні, щоб тебе пустила. 

А ко~1и Одарка до тети справді часом прийшла, то 

uже їй місця не могли знайти: і це і Т( дають Одарці. 
А тепер тета сердиться на неї: Перестань бексати! Одар
ІШ не могла з дива вийти, вона налякана перестала пла

кати, але зі своєї .11ежанки не вставала. Тета каже сер

дито: "Слухай, Дарко, я два рази говорити не дюблю. 

R.11икала тебе істи, так ходи зараз, а то опіс.11я нічого не 

дістанеш. Ти у своєї мами бу ла одна, то можна бу .10 во

зитися, а я вас маю тепер четверо і в :мене нема часу. 

А.ТJе Одарка таки не піш.11а. Вона обидилася і тепер в її 
дитячу головку прийшла инша думка. Вона вийшла 

;з хати і побігла що сили на батьківщину. Не була тут 

від учора, відколи вийшла за татовою домовиноіо на 

цвинтар ... Тут було 'пусто і на оборі, і в стайні. Леред 
хатою замітала стара Варвара. Вона зразу Одарки не 

покмітила. Одарка перелізла через перелаз і стала собі 
біля старої наймички: Bapnapa, побачивши її, кинула 
:мітлу і вsя.ТJа Одарку в обійми, сіла з нею на приспі піД 
хатою і почала п.11акати: 

- Сирітки ми обі, моя люба Одарочко. Нема в тебе 
батька, мами, а у мене не стало моїх добродіїв. От така 

наша до.1я; та ще нам і р.озлучитися треба. Думала я, 

що в цій хаті я й віку ДQкоротаю, та от мене звідси про

І'аняють ... 
- То татова і мамина хата, - каже Одарка, від

дувши губи. - Я з тобою бу ду тут жити все, а до тети 

не хочу йти. 

- Не вдієш нічого, моя пташко, так старші порі-
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ши.'Іи і так цьому й бути. Нас уже розлучиJІИ. Мені треба 

йти n найми, заки в старці піду та з торбою жебрати бу
ду, а тебе тета бере до себе і там житимеш. Твою ·бать
ківську хату у найми пускають ... 

- А я до тети не хочу, бо тета на мене сварить ... 
- Ой, певно, моя дитинко, що тобі ніде так добре 

Ію бу де, як у мами бу ло, та годі; ти ще дитина і тобі ні

хто не дасть волі, щоб так бу ло, як ти хочеш ... 
Варвара попестила Одарку, поплакаJІа над нею, ви

чесала їй голівку, заплела в кіски і таки уговорила йти 

до тсти, що6 часом її не всердити; нонаж тепер має О

дарці :заступати маму. 

Тета привітала її криком: 

- Що ти собі гадаєш? Мені так не будеш лазити 
по голові, як твому батькови. Де ти сьогодні була і хто 

тобі позволив а хати виходити? Ой, небого, як не бу

деш слухати, то так вибю прутиком, що попамятаєш ... 
І\ у ди тепер лазила? 

Одарка замість відповіди, стала дуже плакати. Во

наж нfчого не зробИла, що пішла до батьківської хати, 
t~. їй за· те биттям грозять. Такого вона ще ніколи не чу ла. 

Вона слухала все тата і мами й за те її хіба хвалили. 

а. не то що. 

- Тихо будь, - крикнула тета, · - бо цожалуєш 

тоrо. 

Одарка припала гол'овою до лави, закрила лице до
лонями і старалася придавити в .собі плач, що їй роз

дирав душу. 

Від першого дня було Одарчине життя у тети по
rане. У сі на неї сварили, Іtрич~ли, а то і штурха.lJи_; осо

бливо допіка.11и їй тетині діти, котрі нераз видирали їй 

кусок хліба з перед губи. Усю гарнішу одежу забрала 

в nеї тета на свою Маринку, а Одарка мусїла ходити 
в старій, зношеній. Часом лише дядько Яким, побачивши 

її кривду, постояв за нею і на других нагримав, та вони 
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~сі на очах дядька ·не чіпали її, за те за п.чечи:ма дядька 

.діставалося їй добре. Одарка мала тільки відради у сво
йому горю, що бу ло по пестить стару :мамину корову, або 

·телятко, або пса Лиска, котрий її на крок не відсту~ав. 
А при неділі, чи при святі стара Варвара приtІдР, вимиє 

·та вичеше голівку і заш:rете коси. 1\о.либ не те, то може 
.ніколи не бу лаб чесаnа, бо тета тим не турбуnа~rась. 

Люде в селі бачили те все і стали на тету і дн;rм~а 
виrоворювати, що сирітським добром багатіють, а про 

сироту не дбаютr,. Вони Одарку жалува.чи, та нічого не 

могли вдіяти, бо комуж її буо~1о приняти, як не рідшш 

.дядькам? 

А тета чим раз більше знущалася над ОдЩJКОЮ. 
Вона її дуже не злюбила, називала непотрібом, та ~'сі 

кутки нею витирала. Зразу заставляла її пасти гуси, 

а далі те.1ята, вівці, а опісля й корови. А в.ж~ тюлІ 

{)дар ка не моr~1а чого зробити, то тета її за непослух r~a

рала. 

Одарчині дяхьки багатіли сирітським добром, а .1ю
дс, бач~тчи це, приг6;ворювали собі: Чуже не загріє, треба 

<>уде ,Іюлись, яrс дитина виросте, здати рахунок. з усього, 

ЩО ВЗЯЛОСЯ. 

Знали про те добре-, і тета й дядько. Тета придуму

вала над тим, як-би воно' це дише не треба бу.1о с:к.1а

дати рахунку, але як-би воно добре буЛо, коаиб так ціае 
·Одарчине майно перейшло виключно до неї, як найбли

щої кревної. Таку думку їй лихий піддав, а за цею пі

ш.чо ще й друге бажання~ 'тети, як-би воно добре бу.1о, 

колиб те опудало денебудь пwпа.:rо. От ПQ~мира.'Іи бать-

1і:И, а воно лишилося, не знати .нащо й пощо. Тета ста.1а 

щораз більше над Одаркою зну\Цатися, морила її гоао

.дом, то що. Вона виставля.1а її ца студінь, не зодяга.1а 

.нк слід. Від того Одарка зимоn сильно занедужа.1а, 

.а 11ета аж свічку світила перед обр\tаами, щоб "Господь 
·змилосердився над сиріткою і забрав її до себе, щоби не 
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мучилася". Та Господь таки не пос.1ухаn цього аука

вого бажання і Одарка, хоч з тяжкою бідою, а таки по

дужала. Стара Варвара, довідавшися, що ОдарІ~а хор'а, 
хотіла її пильнувати та обходити, а.ае тета на те ю· при

стала. Ніхто так дитиною не буде піклуватися, лк рідна 

тета. - Вона була з цього дуже невдовоаена, що О;.щрІ~а 

видужала. "Вже доходило, - думала собі, - а таю1 не 

вмерло, лише вил~~залося. Га, коли Господь не хотіи її 

до себе забрати, так треба мені дещо видумати, щоG те 

чортеня від мене пропаи'Іо". 

Та зразу її голова не могла нічого путнього виду
мати і вона загадала з чо."Іовіком порадитись. Чо . .1овік. 
ніколи не противиться їй і все робить її во.1ю Taf~. лк 

nона хоче. І тепер вона зможе уговорити його, що таки 

Одарки треба з хати позбутися. Треба лише валтись за 
діло осторожно. Та коли за першим разом не вдасться, 

то за другим, третім вона так чоловіка переконає, що 

він певно їй поможе виконати те, що вона загада.1а. Од
ної ночі вона каже до чоловіка: 

-:- Якиме, Якиме, біду ми собі взя.1и на ·ro.1ony 
з цею Одаркою. 

- Та то твоя кров, не моя ... 
- Ну і щож з того 1 Коли моя, то й' твоя, бо ми собі 

шлюбні... То така нероба, що далебі нічого з неї не 

вийде. 

- Вона ще дитина. 3 неї все можна зробити, uде 
її треба би інакше повести, а не ТаІ~, як ти: це робиш ... 

- Я маю ·Свої діти і маю ко:ю чого заходитися. 

Вона і так ве~1ИІ<ою богачкою буде ... 
- Як тобі так з Одаркою тяжко, то віддамо її кому 

небудь в громаді з· цілим її майном. Хто будь її візьме 

ОХОТНО, бо 6 за ІЦО КО."ІО ДИТИНИ ХОДИТИ. 

- Але тобі треба бу де розчис.1итися з її майно~І. 

- Ну то і роз числюсь. Хіба я що вкрав 1 Не· 
боЮ<' я. 
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- А все воно було би краще, коли би без розчи

слень усе при нас осталось, якби nона вмерла. 

- Чекай псе, аж кобила здохне, а Одарка не спі-
шитьсл вмирати. 

- Я думаю, якби вона так де пропала ... 
Яким аж зірвався з постелі: 
- Ти хіба здуріла, або лихий 1·~бе опутав? То ти 

хоті.11а би дитині віку вкоротити? Хочеш потім на ши

бениці повиснути? Ти хрестися та молись, щоб Господь 
ІJід тебе ці грішні думки забрав ... 

Тета nобачила, що задалеко на nерши~ раз скочила 

і хотіла відразу завернути. 

- П~о? Ти може думаєш, що я душогубка? А тобі 
що на дурний розум nрийшло? То я лише так натякну
Jrа. що колиб Одарка пропала, то не треба би рахункій 

здавати, але про те, щоб я мала що, лихого заподіяти~ 

jJ ані не думала. Я її крови не хочу, краще би я вмерла ... 
- То чого дурниці верзеш і де інде міриш, а де 

інде стріляєш? Краще ми про це не говорім, бо коли ще 
раз таке заговориш, то SІ таки віддам Одарку котромусь 
3 сусідів, з цілим її майном. 

- Ти дурний та й годі. Ти гадаєш, що я держала 
би її одну _годину без майна? Та ти мене зрозумій вже 

раз, що як би Одарка счезла, то її майно дІсталось би 
нам та нашим дітям ... 

- Наговорила ти, небого, сім міхів nолови та одне 
другого не тримається. Тебе може коли справді дідько 

оnутати_ та й дитині що заподієш. Ти не подумаєш, що 
самою думкою грішиш Tfl. гнів Божий на себе та на нас 
;усіх стягаєш. Тьфу, на твою дурну голову! - Я:rtим по

вернувся до стіни і не хотів далі ·з жінкою говорити, хоч 

вона ще довrо не могла успокоїтися. Нарешті собі по

.з.:sмала: "Нема з ким говорити, не т~ помочі, але й по
ради від нього мені не ждати, то я собі сама пораджу"~ 



а н майно собі забрати, не покидала її ні в день, ні 
в ночі. 1й аж сон відбирало, так заєдно про те думала, 

аж поки не видумала діявольського пляну, та лише ви

жидала. відповідної пори, щоби цю думку в діло пере

вести. 

ІІІ. 

Було то якраз на другий рік з того часу, як Одарка 
перебувала у дядьків. Вона за той час дуже змінилася, 

змарніла і висохла. Ії дитяча веселість кудись поділася. 
Вона бу ла все сумна, бо на неї завжди кричали та ева

рили. Від цього вона стала злюча і за виїмком старої 

Варвари, Лиска й маминої корови, нікого не любила. 

Одного літнього дня мав дядько Яким поїхати до 

міста за ді.1ІОМ. Та йому страшно не хотілося їхати, бо 

.ЯІtраз були сінокоси і шкода було втрачати день. Па

ранька заєдно йому пригадувала, що треба їхати і дуже 

його до цього намовляла. Остаточно Яким скосив луку 

і вибрався возом в дорогу, з котрої ман вернутися за два 

дні. Цього Паранька ждала, як каня дощу. Чо.11овік по

їхав пополудні, а вона зараз ладилася у ночі поїхати на 

Сухий Верх громадити сіно та лоскладати в копиці. н:а-
3а.ла наймитовп з.ладити другий віз менший з полукіш

ком і· запрягти одного коня. Вона поїде досвіта і возь:мс 

з собою Одарку, щоби їй помагала сіно стягати в копиці. 
Ніхто з домашніх тому не подивувався, бо таке в І'оспо

дарстві нераз водилося. На Сухий Верх було далеко 
~ треба було виїздити під ніч, щоб над раном: заїхати на 

місце і дещо зробити, а другої днини над вечером: вер

нутися. 

Тета вже не могла того вечf?ра спати і вижидала 

хвилі, коли їй треба буде їхати. 

Відтак винесла сплячу Одарку на віз, покла.т.а 

г. сіно n полукішку і прикриле, nсретою. Дорогу на Су
хий Верх тета знала дуже дoupr, та nиїхавши за сс.'ю, 
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вона не поіха..,1а на Сухий Верх, ,1ише зцвсрпу.1а в гори 

на и1ЇВО на 1\ичеру*), де був ве.lИКИЙ густиіі иlІС. Тста 
так спішилася, к..,1адучи Одарку на віз, що серед ночі 
не пок:м:ітила, що запаска Одарчина держааась OJJШ~I 

рубцем дитини,• решта впа.1а на зсм.1ю і ni.1y дорогу rю
ліютась за возом по зем.1і. Іха.1а так ці.1у ніч до рана. 
Треба було іхати під гору пома.1у, бо на одного коня бv

ло за тяжко. Вже небо на сході сонця зарожсві.1о, вшс 

птиця лісова прокинудась і стааа щебетати свої ~юаи

тви перед Господом Творцем, як Паранька заїха.1а пі:( 

сам верх І\ичери, серед густого, ве.1икого .1іса. Тух вона. 

попала на невrаичку rа.1яву серед .1іса. оточену r~·сти~ш 

:корчами малиннюш та и1ЇЩИНИ:. Вона пристану.1а, 3НЯ.lа 

обережно Одар1-~у з воза і занес.1а її снаячу та поІ~.1а.1а 

разом з веретою і фартушиною на траві перед корчс~r. 

Сама вернулася назад і не даючи копеви відпочати, :за

верну.ча і, начеб за нею чортяки rони.1и, ПО:\ІЧа.lа ::J горн 

манівцями на Сухий Верх. 

Вона була дуже рада, що позбу.;уася з хати того 

оп;vдала-непотріба. Вона бу;rа певна, що Одарка ;ю до~ІУ 

більше не вернеться. Раз тому, що І\:ичера бу.1а дуже да

леко, отже така дитина не буде 'мати си.1и на таку J.о
рогу. Друге, що її ще тої ночі може що загрп:пи. По 
третє, якби її там хто і знайшов, то вона кромі цього. що 

називається Одаркою та що в неї є тета і дЯ.1ЬІ\О. ні

ЧОl'О бідЬlпе про себе сказати не зможе, навіть не :знає, 

.нrt називається їхнє село. ПараньІtа зі свойого ді.1а б~·.111 

дуже рада. П совість ще не прокин~·лася, ще не pou11.1a 
їй закидів, що дитині може що за·ого прик.1ючитись. Во

на над тим не дума.:ш, бо у неї бу.1а одна, о;щісіньЕа 

думка. що коли Одарка пропаде, то ці.1е її майно ,1іста
неться Ій та її дітям і вона буде богачБою на ці.1с сс.1о. 

*) В гуцульськім говорі с.10во "Кичера" означае гор у, !10· 

криту під самий вершок лісом. 
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Тим одним вона радувалась. Однак совість ста.1а у неї 
nрокидатись, ще заки до дому верну:шся. Прокидалася 

.дуже поволеньки, :мов ма.'Іа дитина зі сну. Та Паранька, 
·Оскільки могла, до цього не допускааа. ffo,lи їН лрихо-· 
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;~и.rro на думr~.v·, що Н~' її щюл, ,rщтишt рі;щої ссrтри, І~о

тра ш·ра;J і Ію ющ, ;t І~і.їи~и їіі .'ІИІІІе G,v .. ·ю нотrІ'rі<t, ІJО.t<t
Інt.:ш ІІОМЇ'ІІІУ P.VI\,V, то Ililparrr>t~a :щг:ІуІІІ,VНа:r;t своІсІ rо

вість ост~ .ше "От .:rю(Ja. есетричrш, ш~а вона бу.аа все ,r~;.:m 
мене rop,rщ та шшша. Ву.:ю rю.тш й дасть мені лr~.v ІJО~Ііч. 

то так аж пока:зує, .л ку вона мr.ні .тшску роuитr). Оввн! 

rm ;шати що, а .н хочу Т<Ікож ра:з бути uагачкою ... " І цн 

думка стати багачкою ~щтрмнюшtла їВ розум, присин:r.л

~!Jа соність і 3 такою думкою nона nРрнула nсчrром до 

дому. На noJi приnс;та трохи сіна з Сухого Верха, щоб 
мати докаа, що nона справді там 6уJш і щоб могда на 

випадок потреби перед люд'f?МИ і чоловіком виправдатиея. 

Всрнувши з діса, вона застала в дома ;nіз з поломаним 

Іюлссом. То її дуже занспоr<ої.ло, бо тим возом їздив нині 

до міста чоловік, видно, що всрнувс.н раюпе, чим вона 

і певно буде питатися, де Одарка. 1й хотілося такі пи

тання відложити на пізніше, щоб мати час передумати, 

що має: відповісти. 

Чоловік nредчував щось лихого, коли дізнався від 

наймита, що господиня виїхала ще в ночі на Сухий Верх 

І'ромадити сіно, та й взяла 3 собою Одарку. Він ждав на 

жінку нетерпеливо біля хати і зараз спитав її: 

-Де Одарка? 

Жінка вдала, що дуже занепокоєна і СІ\азала: 

- Хібаж Одарка не вернулася? Піш.rш дурна рвати 
І'Оріхи і десь заблудила, даремне я шука.•ш за нею всюди 

і к.чикала, аж захрипла. Я думала, що вона сама вер
нулася до дому. 

Та Яким цим ласкавеньким сдовам ніраз не пові
рив. Він знав, .лк жінка не любила Одарки. Самаж 
йому rоворида, що загадує. Він знав, яка погана душа 

у його жінки та що в неї нема крихітки серця, а ціле 

щастя бачить у цьому, щоби стати багачкою. Він уже 

анав, що дитину занапастила жінка і його аж зморо

зило. Тепер узяв жінку за руку і повів мовчки до ко-
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:мори та замкнув за собою двері. Стиснув її за . руку так~ 
що вона аж засичала з болю і запитав крізь затиснені 

зуби: 

- Скажи правду! Чи ти дитині віку вкоротила, чи 
лише покинула серед ліса на боже змюІування? 

- Що тобі в голову прийшло? Ні одно, ні друге

я не зробшІа,_ а так як кажу. Одарка пішла за горіхами 

і відстала від мене ... 
- Жінко! Ти неправду говориш, ти накличеш на 

нас усіх гнів божий і тяжку кару. Тям, що У. нас є троє 

дітей, для Іютрих ми у Господа щастя мшІимо. А що

буде, коли Господь схоче нас за це покарати і нам за
бере їх? 

Він говорив з такою розпукою, що Паранька аж на

лякалася. Вона сподівалася, що чоловік в тій хnи.лі ки

неться на неї та убє на смерть. 

- Говори правду, до гріха мене не доводи, а Т() 

далебі сокирою голову відрубаю, як курці. :Коли вже 
.чорт опанував твою душу і в нашій хаті розсівся, так 
:ме:ні вже все. одно. Зараз говори, що ти з дитиною зро

била? Чи вона жива'? 
- Та кажу тобі, що жива, чорт її не взяв, тільки 

що десь в лісі заблукалась, а я сама вертати мусіла ... 
Яким не сказав більше ні слова. Він одягнувся, 

взяв nалицю в руку, в торбу трохи поживи і nішов, не 

І'аЮЧИСЬ, В ЛІС. 

Паранька рада була, що так сталося. Чоловік nіде 

певно на Сухий Верх, а там певно Одарки не знайде 
і верне з нічим. Вона хотіла, щоб Одарка не вернулася. 
Це коштувало її тільки праці і тру ду, заки таке виду

мала і виконала, а тепер це все ма.поб піти на марне? Н~ 
буде Одарки, то її май:Ею при ній остане. Інакше, як О
дарка підросте, треба бу де все віддати, з усього вирахува

тись. Хай собі чоловік походить одну ніч по Сухім Верху, 
а на н:ичеру він певно не попаде, а вона не гадає його ні за-
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вертати, ні справляти на добру дорогу. А совість 1 Е, що 
там. Таж вона її ані не вдарила, не то що, а поклала мов 
збите яйце на траву, щоб виспалася добре і сама про 
себе промишляла. 

Таке собі думала безсердечна тета. У неї на умі 
одна думка була: придбати для себе і ддя своїх дітей 

Одарчине добро і длятого вона навіть не зважала на 
спасепня своєї душі. Вона поклалася спати, не турбу

ючись тим, що чоловік цілу ніч шукатиме на Сухому 

Верху того, чого певно там не найде. 

І справді дядько Яким ходив цілу ніЧ, гукав, к.1и

кав Одарку по імени, та кождого разу почув хіба свої 
власні слова, або відгомін з поміж скель та дебрів, а біль

ше нічого. йому було дуже важко на душі. Жаль йому 

було бідної сироти, яку може вже дикі звірі пожер.;:ш, 

або може де впа.11а зі скелі . в пропасть та розбила своє 
марне мо:юде тіло, а :може її де гадюка вкусила і тепер 

вона конає безпомічна в тяжких муках. А вона, ця О
дарка, була така гарна, добра дитина. На свою жінку був 

він д~тже .11ихий за її нахабність, лакі:м:ство, бе3сердсч

ність. 3а те, щоб здобути чуже добро, вона не вагалася 

людині життя вкоротити та свою душу чортови занапа

стити. 3а такий злочин Бог буде карати. І цього Яким 
дуже боявся, бо кара :могла ~трінути і його самого через 

недобру жінку. Він присів утомлений під грубим буr~ом 

і важ1ю ааплакав. А опіс.ля став Богови молитися ;::а 

rріхи своє! недоброї жінки, та за те, щоб Господь охоро
нив бідну дитину і справив її між добрих людей. 

А що буде, коли Одарка справді пропала? Rоаиб 
так він сам, або хто з людей знайшов покрівавлену оде

жу, або недоглоджені кісточки Одарчині, тоді що? Чи 
він має видати жінку судови? Тож його жінка, котрНі 

присягав в церкві, що її не покине і остане їй вірний. 

ІЦо він тоді зробить? Яким ва~ко задумався і таки під 

деревом заснув та спав так аж до самого ранку. 
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Вертаючи до дому, він ще гукав і кликав Одарку. 
В дома був сумний мов хмара і до нікого нічого не гово-

( 

/ 
І 

,І 

рив. Паранька вдавала заклопотану і питала його, чи не 

найтов Одарки. Він пізнав жінчине лукавство, сердився 
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дуже плюнув її в лице та погрозив кулаком так, що 

вона справді на.11якалась. 

Він почував себе зовсім безрадним. Що йому ро
-бити? Він вийшов 3 хати і сів на приспі. Тоді присту
пив до нього пес Лиско та подививсь сумно у вічі, начеб 

питав: а де ви, люде добрі, занапастили дитину мого го

сподаря? 

Яким начеб відгадав думки пса і наставив до нього 

руки та відтак погладив його по гол:ові. 

- 3ле, Лиску, зле ти пильнував Одарку, пропала 

дитина. Можсб ти поміг її найти? 

Пес начеб зрозумів и'Іюдську мову, замахав хвостом 

і сrючив на бік, начеб справді хотів іти, то знову під

ступав до Якима. Тета почу ла в хаті, що Яким говорить 

і, не знаючи до кого, вийrшш з хати. Та лщпе поr•азааася 

па порозі, .П иско вискалив на неї зуби і сердит.о загар

-чав. :Вона Зи'І.якалася і піш.1а в хату, а в душі подумала: 

"Тебе також треба спрятати, чортове насіння, ти колись 

мене ще зажреш на смерть". А Якимови начеб яка спа

сенна думка прийшла до голови. Він встав з при спи, пі

шов в хату, переодягнувся на д,орогу, взяв торбу з хар

чами, добру палицю, встромив за широкИй ремінь добрий 

подвііінин пісто.'ІЬ. Опіс.1я вхопив з жердки над посте

лею Одарчину хустину і вибіг прожогом на двір. Тут 

ждав на нього Лисrю. 

- На, JІиску, полюхай добре хустину, це Одарчина 

і пшtажи свою песю штуку, пошукай дитину. Як най

деш, тоді будеш у мене ·в пошані, поки твого віку, страви 
тобі не пожа.1ую. 

Лиско скакав з радости, обнюхав хустку і став бре
хати, див.11ячись весело на господаря, начеб його впев

нював: 

- "Не журіться, я певно її найду, ту любу, добру 
Одарку" 
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Яким застромив хустку за пояс і подався за во

рота. Пес вітрив по. землі, підібравши хвіст під себе. Від 

часу до часу оглядався поза себе і поганкував весело, 

уривиста, накликую чи Якима до поспіху. Яким справді 
поспішав за ним що-сили. Прийшовши на роздоріжжа, 

Яким нема.чо счудувався, як Лиско завернув на ліво 

і за.містБ на Сухий Верх помчав стрілою в сторону Rи

чері. Яким\подумав собі про свою жінку: "А то недобра, 
навіть їй не жаль, що я всю ніч Даремнісенько по 

лісі блукатиму. Вона певно побоювалася, щоб я дитини 
не знайшов". 

Яким поспішав за Лиском, аж втомився. Сонце пе
кло дуже, він зіпрів і присів під смерекою, щоби відпо

чати та прикликав пса. Пес вертався нерадо, бо йому 

було пильно бігти наперед. Яким дав йому хліба і брин
дзі. перекусив сам, напився відтак води з потічка і пішли 
далі. Над вечером зайшлИ в густий ліс на. :Н:иче·рі. Дов
генько .ішли тою доріжкою, де бу ло ще знати сліди 'ко
ліс, куДи Паранька їхала. Відтак зайшли на поJrяну, де 

Паранька оставила сплячу дитину. Пес крутився довго 
по тім місці, відтак завив голосно, аж Якимови лячно 

стало. йому здавалося, що пес тим виттям смерть віщує. 
Він приблизився до того місця. Трава бу ла тут столочена, 
на землі лежали порозкидувані квітки, котрими вчора 

тут Одарка бавилася. Яким присів на цім місці, поди
вився на заходяче ~о'нцо оскільки його поміж деревами 

можна було бачити і сказав до·себе в голос:- Спічнемо 

трохи і підемо далі. Він виймив з торби хліб, перекусив, 

подав псови, трохи випрямив кости і пішов· далі за елі

дом пса. Пес опять збентежився, не могучи найти слід..v, 

хотів завертати дорогою, КОТ.РОЮ сюди прийшли, аж на

раз радісно загавкав і помчав стрілою поміж корчі лі

щини стежкою. Яким не міг його наздігнати і хоч від 

часу до часу прикликуван до себе, то одначе пес рвався 

наперед і веселим гавканням показував дорогу. 
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Довгенько так мандрували, аж опинилися над бе
регом широкого провалля, порослоrо малинником, ожи

нами та дикою рожею. Лиско бігав тут на всі сторони, бо 

не знав, куди зійти з берега в долину. Яким держався 

корчів, подрапав собі руки, поки з бідою зліз в долину. 

Тут вже не бу ло корчів, лише досить стрімкий беріг по

рослий хабаззям. В такому місці наftбільше гадюкИ ви
водяться і Якимови лячно стало, що Одарку могла тут 

гадюка смертельно вкусити. Зійшли так аж на край про

валля, куди плив гірський потік. Вже геть смеркалося. 

На добавку лиха, пес втратив над потоком слід і не міг 

його ні з правого, ні з лівого боку найти. - Годі, гово

рив до себе Яким, - тут нам і персночувати треба. -
Він пішов понад беріг, назбирав сухого галуззя, яке тут 

nідчас повені nовякидала вода. Яким викресав О· 
гонь і розклав ватру. Він був уже в_томлений. Одну ніч 

набідувався в дорозі, де йому зломилося колесо і мусів 

завертати, відтак ці,ТІий день ждав на Параньку, опіс.ТІя 

знова товкся по Сухому Верхови, а нині цілий день 

ішов. Розвівши великий вогонь, він ліг коло нього і неза

баром кріш<о заснув. 

Другої днини пробу ди вся від того, що по цілому лісі 

щебетаu1И пташки. Яким розглянувшись, немало здиву

вався, що Лиска не було зовсім. Він став його кликати, 

та дарма, ні сліду не було. Яким налякався. Сам він ні

чого .не вдіє. Вже вчора пес втратив слід над потоком. 

Сьогодня або знайшов за потоком с,11ід і пішов далі сам, 

не могучи господаря гавканням ~будити, або вернувся 

до дому. А могло бути й таке, що дикий звір піймав Пи

ска, нііімав та й пожер. Як би воно не бу .110, а всеж по

гано, бо далі нем~ чого nускатися самому. Яким у пім 

Jiici не буn niitOJЩ, і навіть не знав, де він кінчиться 

і що є за тим лісом. Треба було, хоч з болем у серці, вер-
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вив молитву, з їв кусок хліба і став драпатись знову 

тою самою дорогою, якою його Лиско сюди привjв. 

Вертав до дому з важким болем у серцю. Сюдк 

йшов він з надією, що віднайде дитину і все JПІХО ·:ми

неться. Тепер бачить, що цього не буде, бо і вірний пес 

кудись пропав. Одарки він не відшукає, а жінчин гріх 
накличе на ·його голову божий гнів. Господеви може

подобатись забрати йому діток, які він так дуже любить. 
"Господи, не карай мене так важко, молився Яким, кра
ще вже мене забери до себе". Або може бути і таке, що
грім вдарить у хату, в якій сидить така велика rрішницsr 
і розторощить ії, а з нею і н~випних. Такий гріх треба 

конечно ще на цім світі спокутувати, та як? Над тиv 

він думав цілу дорогу, вертаючи до дому. 

Паранька знову показувала із себе затурбовану 
з того, що Яким вернувся без дитини, а навіть без пса'. 
Яким сів мовчки на лаві в хаті. На питання жінки ані 
словечка не відповідав. Парань:Ка цього дуже наляка• 

лась. Вона воліла би, щоб її чоловік вилаяв, або й ви• 

бив. Так вона брилася тої тишини перед бурею. Аж тепер

страшно їй стало, що дитина мог ла пропасти, за· що жд& 

н страшна, невидана кара. 3а це справді може її Боr 
тяжко покарати. Яким ждав, коли діти позасипляють .. 
Тоді встав з лави і приступив до жінки та заговорив глу

хим, твердим голосом, мов би хто говорив до неї ів того

світа: 

- Я дитини не відшукав, а .Лиско, що завів меН& 

на ту поляну, де ти Одарку полишила та й ще далі, -
пропав без вісти. Може бути, що пес· натрапив на сліА 

того звіра, що пожер Одарку і та сама звірюка і вірнога 

необачного пса поже.рла. Отже дитини нема, а цьому тв 
винувата. Навіть не виправдуйся, оо ти мені са:ма гово

.рила, що треба Одарку спрятати, щоб її майно собі за

горнути. Із наха~ности і лакімства стала ти душогубко» 
невинної дитини. llьoro Господь не простить і покарав; 
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тебе, дай Боже, щоб ще на цім світі, щоб ти не ~ryci.1a 
у пеклі за це мучитися ... Яким зітхнув важко і задер
жався. Паранька відчула вагу цього засдуженого обви
нувачення, кожне слово пекло її, мов розпа"1ене залізо. 
Вона стояла перед чоловіком мов засуджена, навіть не 
пробувала себе виправдувати. Яким говорив да.тrі: 

- Коли тебе кара божа стріне, то вона може дося
гнути й того, хто біля тебе під ту пору бу де биlИзько сто

яти. Ти скривдила сироту, а такий гріх накличе на тебе 

пімсту. Тебе :може кожної хвюІі вбити грім іЗ ясного 

неба, а від цього може дістатися і мені і дітям. Отже 

кажу тобі, Паранько, що хоч ти мені ш.любна жінка, я 

з тобою разом жити не бу ду, бо я боюся і за себе, а ще 

більше за діти. йди собі, небого, з хати куди хочеШ, йди 

шукай Одарки. Як знайдеш, то вертайся до дому, тоді я 
тебе радісно прийму, тепер я тебе так засудив ... А ко.1иб 
ти моrо з асу ду не послухала і не хотіла вqтупитися з ха

ти, або поміж людьми на мене жалувалася, що я тебе 

прогнав, тоді позбу ду ся тебе в той спосіб, що піду 

і скажу на тебе все су до ви, а тоді гнитимеіІІ в тюрмі. Від 
нині я тобі не чоловік, а ти мені не жінКа ... 

Паранька такого засуду ·від свого доброго, с.:Іухня

ного чоловіка не надіялася. Вона заломила руки і стала 

плакати та проситися: 

- Змилуйся, Якиме, зглянься н~ наші діти, хто-ж 
їх буде доглядати, як мене нестане? Боже, Боже, що я 
собі наробила! 

- До дітей я найму стару Варвару, вона буде кра

ще ними піклуватися, чим ти, бо ти, небого, - прочу

ваючи багацтво, не по господарськи їх вести зачи:Н:а.1а 

та розвезла так, що гидь. Ти не п~тrач, не побивайся, бо 

то ні на що не здалося. Мав бути так, як я <;казав, а тп 
вибирай, або підеш по доброму в світ, :може ще дитину 

віднайдеш, або в тюрму, бо я скажу про все першому 

жандармови, якого стріну. Коли хочеш, то ще цю· ніч пе-
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реночуй в :моїй хаті, але рано, заки чеJІядь та .діти по

встають, щоби тебе вже тут не було. Я радив би тобі піти 

ще иічю, щоби тебе ніхто з села не бачив. Ти могла би 
виговоритися, що я тебе прогнав. Але н1хто тому не по

вірить, бо ціле село знає, який я був згідливий та по

датливий д.ля тебе у всьому. Не я тебе проганяю з хати, 

а твій тяжкий, сирітський гріх. Візьми з собою з ха ти; 

що хочеш: візьми свої коралі, дукачі, візьми всі гроші, 

вони тобі в дорозі можуть придатися. До дому вертайся, 

коли найдеш Одарку, або коли почуватимеш у своїй со
вісти, що Господь тобі твій гріх простив. - Не маю тобі 
що більше сказати ... Хай тобі Господь подасть прощен
ия. - Яким вийшов з ха ти в стодолу і там замкнувся 

а середини. 

Жінка остала в хаті сама. Вона начеб зачаділа від 
того, що від чоловіка почула. 3разу не могла собі усві

домnти, що з нею твориться. У неї страшно в годовj шу

міло, а серце товклося в груди мов молотмм. От чого ді

ждалася. Тепер, коли здавалося, що буде багачкою на 
все село, що не буде. в неї вже тих злидпі·в, які нераз 
приходи.11ося їй терпіти, зробилася волоцюгою без дому 
і без сі:мї. Усе треба покидати та йти в світ за очj, на не

nевне. А як би не пішла'? Вона вже знає, що станеться, 

бо П чоловік перед нічим не уступить. Прийдуть жан

дарми та й поведуть у ланцюшках в тюрму ... Паранька 
отворила скриню і стала звідти вибирати те, що їй на до

рогу було потрібне. Все складала у клунок на лаві. Притім 

вона важко плакала плачем тихим, розриваючим серце ... 
Тепер вже хотіла чим скорше з цього місця втекти, як 

наЙДальше. Не дай, Боже, щоб діти пробуJJллися, поки 

вона піде з дому. Нащо відкривати сердешну рану? Во

на приступила до своїх дітей, перехрестила кожне і по

цілувала. І знову плили гіркі сльози горохом і спада.rш 

на головки сплячих небожат. Ії мов ножем по серцю рі-
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зало. Оттак із поганого лакімства. розставатися з усіми, 
зі всім, що їй бу ло найдорожче, найлюбіше. 

- Діточки мої, простіть мене грішну, вашу неро

зумну :м:а:м:у, моліть Бога милосерного за мною, може я 

ще до вас вернуся і тоді .вже знатиму, як жити ... 
Взяла на плечі клунок і вийшла з хати тихо, мов 

дух. Вийшла за ворота, оглянулася ще раз на хату, пе

рехрестила її тричі і пустилася в далекий незнаний світ. 

Ціле село ще спало. Блідий місяць вже к.тюнився 

на обрію до заходу, як Паранька минала останню хату. 

lV. 

ОдарІtу розбудив рано зі сну легкий шелест листя 

між Іtорчами. Вона відкрила очі і побачила на про

rалині серпу з двома молодими. Вони дивились на ·одар
ку цікаво, не показуючи переляку. Одарка дуже зраділа. 
Вона ніколи ще таких звірят не бачила. lй здавалося, 
що їх можна так, як маленькі овечки, або телятка при

кликати до себе, та поігратись з ними. Вона встала і, на

ставивши до них руки, закликала: базі, базі, базь! Серна 

з молодими стояла ще якийсь час на місці, а відтак ско

чюІа в корчі. ·Одарці зро6илося жаль. Вона стала роз
глядатися і щойно тепер покмітила, що вона не в дома, 

а в якімсь иншім місці, де вона ще ніколи не бу ла. Але 

їй тут по'добалося дуже. В цілому лісі щебетали птиці, аж 
заходилися; на поляні росла зелена трава, а серед неї 

стільки ріжних квіток, що аж за очі хапало: і червоних, 
і жовтих, і синіх і білих. Одарка нарвала тих квіток, сіла 
серед трави і стала складати китицю, опісля плести віно
чок. lй було дуже весело. ВІ)на зараз стала собі підспі
вувати пісоньку, яку її ще покійна мама навчила. А во

на вже давно не співала, бо к_оли їй в дома прийшла до 

співу охота, то тета зараз кричала: тихо, вороно, не кра-
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ву другі діти з неї сміялися. Тепер Одарка у цій затиші 
почувалася зовсім безпечною, бо ніхто їй забороняти не 

міг. Сонце вже підійшло високо, а Одарка сиділа на од
ному :місці, порядкуючи с:вої квіm. Біля неї бреніла 
:муха, відзивалися в траві цвіркуни, скакали коники. 

Один скочив на руку і став їй придивлятися своїми ве
пикими очима, начеб питався: а що ти тут робиш, і де 

ти будеш цеї ночі спати? Одарка засміялася своїм сріб

ним голоском, бо цей коник видався їй дуже смішним. 

Вона хотіла його піймати рукою, та він в тій хвилі ско
чив далеко в траву. 

3а якийсь час Одарка: почула голод і спрагу. Вона 
стала довкруги розглядатися. Зразу їй здавалося, що 
ось за цею ліщиною стоїть певне якась хата. Тепер, роз

rлядаючись, пізнала, що· тут ніде хати немає, що вона 

у великому лісі, про котрий чула нераз від старої Вар

вари. Чула, що в лісі є :медведі, вовки, дикі коти, котрі 
людей поїдають на смерть. Одарку опанував великий 

страх, що і голосу з себе не могла добути. Одна лише 
думка заволоділа в її діточій голові: тікати звідсіля чим 

скорше і як' :можна найдальше, щоб заховатися від тих 
лютих звірюк", які загрожують їй на кожному кроці. 

Одарка кинулась прожогом поміж корчі ліщини 

і почала· тікати навмання навперед себе, куди лише мож

на. Вона продИ:ралася поміж корчі ліщини, малиннику. 
:Колола собі ноженята в ожиннику, її лице калічила ди

ка рожа, дерла їй волосся а голови. Одарка на це не зва
жала, не чу ла болю, а втікала все далі і далі. Rілька 
разів зашпоталася і впала, тоді зривалася мерщій і з ве

лmtим криком біг ла далі. 

Вже сонце показувало на південь. Одарка дуже зне
моглася. Почула великий голод і спрагу, до того пе1ши 
її рани на руках, нGгах і лиці. Вона добувала останніх 

сил, щоб лище втекти з цього страшного, великого ліса. 

Аж добігла до берега великого провалу. Вона біг.па ·~юди 
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:мов божевільна, пристала над краєм, втратила рівновагу,. 

і впала з берега вниз. Втратила память і nже ле тямн.ла,. 
що з нею сталося дальше. 

Та під тим берегом стояла якраз людина, що nо
чула розпучливий крик і намагалася Одарку остерегти 

та здержати. Але перелякана Одарка нічого не ':JУЛа й не
бачила, летіла мов нетля на світло ... Під тим проваJІОМ 
стояла, мов сухий опеньок, старенька бабуся. Вона по

чула Одарчин крик, відтак її побачила, кликала до неї,. 

щоб уважала, вимахувала костуро~, та це нічого не по

могло. Одарю~. впала з берега ~ стала котитися поміж бу

ряном та по каміннях вниз і тут її здержала бабуся. О

дарка лежала на землі обімліла без памяти. 3 її лиця, рук 
та ніг плила кров. Бабуся забрала Одарку в плахту на пле
чі і понесла вниз до потічка. Тут обмила її рани, пообк.'Іа
дала листям і поперевязувала кусниками Одарчиної ху
стини, яку подерла. Тепер стала Ії приводити до памяти 

:зимною водою з потічrtа, доки Одарка не відкрила очей. 

Одарка побачила над собою стареньку бабусю і ду
же її налякалася. Бабуся бу ла суха мов засушена риба .. 
Лице поморщене мов зівяле яблоко. Сиве волосся визи
рало зпід х~rстки, якою перевязала голову. В роті не бу

ло зубів, тому то борода підійшла в гору і зблизиласн 

до носа. Pyrtи в неї були сухі і обгорілі від сонця. По

них понатягалися грубі сині жили. Стара мала на собі 

грубу полотняну сорочку, розпняту на грудях і стару 

rорботку*). Через плече перевісила велику торбу, в яку 

збирала зілля та лісові квіти. Rромі того вона мала з со~ 

бою велиrtу полотняну плахту, в яку саме загорну ла 

зомлілу Одарку. Біля бабусі лежав великий пес з висо

лопленим, довгим язиrtом і важко дихав. 

Одарка дуже налякалася бабусі. rй нагадалося опо
відання старої Варвари про лісових бабів-чарівниць, якf 

*) Фартух, який носять Гуцулки: складається з передноt 

nілки і з задноі, по боках е розпір. 
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крадуть малих дітей. І вона собі подумала, що то певно 

.лісова баба. Одарка заслонила руками лице і стала пла

sати. 

- Дитинко, не бійся мене, я тобі нічого злого не 

зроблю. Ти певно голодна, ·на тобі кусок палапиці ;. я тут 
-троха ягідок назбирала, бери та й їдж. 

- Коли я вас, бабусю, ду.же боюся, бо ви либонь 
.пісова баба, що малих діток хапає і топитЬ. 

- Не бійся, серденько, каже бабуся, всміхаючись. 

·- От ти найперше поживись сама, щоби бу ла в тебе 
-сила йти ... 

- А колиж ми підемо: до дому, чи до тети? 
...;_ Підемо, та ще не· зараз, ось бачиш ніч буде 

і сьогодня не наспіємо, аж завтра. 

Одарка була дуже голодна і стала їсти паланицю 
'Та ягоди. Тепер вЖе не лякалася бабусі, котра гладила 
її по головці. 

- Давно тебе, бачу, дитинко, не чесали ... 
- Давно. Сама не знаю коли. В неділю мала при-

йти стара Варвара зачесати мене та голову вимити ... 
- А :мама тебе не чеше 1 
- Моєї мами і тата вже давно нема. Пішли обоє 

до Бозі. 

- А у кого-ж ти тепер живеш? 
-Я у тети Параньки і в дядька Якима. Вони все 

"3 нашої хати перебрали до себе: корови, коні і нашу ста
ру корову і телятка. А в нашій хаті сидить Панько На

хопечний, Варвара пішла в найми до Стефана Підлуж

ноrо. Вона лише в неділю і свято приходить і мене чеше 

-та ми~. 

- А тета тебе чому не чеше 1 
- Не знаю. Тета на мене сварить, а часом і бє, 

а тітчині діти все штурхають і прозивають непотрібом:, 

'Тільки дядько деколи мене погладить. 

- А чого ти, дитино, до цього ліса забігла 1 
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- Я не забігла. Я поклалась звечера на лаві спати, 
там де все, а Іюли пр01шну ласл, то вже бу ла в ді сі. Таи 

такі гарні квітки були. Я зразу їх збирала, та відтак на

лякалась вовка, бо Варвара говорила, що в лісі в вовки 

і я стала втікати ... 
- Чи ти ще дуже голодна'? 

-Вже ні. 

- То встань, підемо до дому. 

Але Одарка бу ла така знеможена і так. дуже пере
лякалась, що не могла поступитися. У неї кружляла 

голова так, що :мусіла присісти до землі. Бабуся взяла 

її опять в плахту на плечі і понесла. Попереду біг пес. 

Перебрила потічок і пішла лісовою стежкою вгору. Пе

рейшовши відтак попід верх боком, стала знову схо

дити вниз, по другому боці узгіря. Тут стояла висока. 

скеля, а над нею ріс великий ліс. Зі стіни вптікало дже

рело студеної чистої води. Вода спадала по стіні скелі 
до великого камююго корита, яке собі сама в камені ви

жолобила, а. звідси відпливала в долину :малим рівчико:м. 

Тамто під цею скадою стояла невеличка бабусина. 

хатчина. 

:Н:оли бабуся сюди прийшла, то вже сонце мало за
ходити. Одарка заснула їй на плечах і прокинулася аж. 

під хатою, коли пес став весело гавкати та бігати до

ЕІ\руги хати. Одарка, як злізла з плечей бабусі, стала. 

:усім цікавитись, 'що тут бачила. ХатИна стоя.ла одноD 
стіною під камяною скелею, що заслоню1а її від північ

ного вітру. Віконцями вона була звернена на південь .. 
Під передною стіною була приспа розмальована жовтоD 

та сірою глиною. Стіни хати були білі, лише довкруги· 

вікон розмальовано фарбою широкі сині пасмуrи. До. 

дверей заходилося по однім каміннім ступені. В сінях: 

була стайня на кози, а на вишці курник на кури. Хато, 
вкрита бу ла драницями, на даху стирчав невеликий, г.ли

ною обмащений димар. Перед хатою було чисто позамі-
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тане nодвірячко, а Далі плотик і городчик з яриною. Тут 
-стояли ще дві овочеві деревині. На городі кромі ярини 

О, у ли дві грядки засаджені всіляким цілющим зіллям, яке 

.Оабуся старанно плекала. 

Сонце стояло ще високо на обрію, аж як сховалося 
:за високу сІ~елю, то довкруги хатчини настав відразу су
мерк. Зараз 'опісля прибігли з гори дві козі з кізлятами, 
.а кури стали заходити до сіней, дивилися на банти, і ви

.літали на сідало. Кози з кізлятами мекали весело, об
ходячи хатину з двох боків. Бабуся взяла· їх до сіней 

і стала доїти. Відтак затопила в печі. Зварила молока 

і обі з Одаркою сіли вечеряти. Опісля вийшли обі з ха~ 

-тини і посідали на приспі. Бабуся винесла з комори 

.hкоїсь масти, намастила і лозавивала дівчині ноги, що 

посідались, аж потріскали. 

- Від чого, тобі, дитино, ноги так посідались? 

- А від роси либонь. Я мусїла рано вставати і ко-

·рови на :межах пасти, а рано по межах в веЛИRа роса. 

Одарка сиділа на приелі і дивилася в далечінь. Зпе

:ред хати було дуже далеко видно. Одарка побачила ви

сокі гори, одні вищі других, всі порослі лісом, який під 

·ту пору покрився мракою. Там, де ще лучі сонцs1 її осві

·чували, мрака прибирала рі.жні КJ.Jаски. 3 одноrо боку 
виrналася. в ropy висока скеля з прямовісним берегом, по 
якому елливала з дощем залізна pyf(a, що наче чорна, 
скипіла кров, червонила ту скелю. 

Одарка стала довкруги хати бігати і всьому ни.льно 

nридивлятиея. Зараз познайомилася із собакою, п~.с зва

.лася Бурком, і з сірим котом, з козами та з кізлятками. 

- Бабусю, а де ваші діти? 

- У мене, дитино, діток немає. Аж ось тf\пер при-

оелав мені Господь тебе. Чи будеш мені дитиною? У тебе 
і так нема ні тата, ні мами, а в мене дітей нема, тпж 

.жиймо разом. Чи добре? 
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- Добре, бабусю, не давай мене нікому. Моя тет а 
все на мене сварить, та лає мене. Вона забрала мою оде
жу, та своїй дівчині подарувала, а я мусїла ходити в ста
рім, латанім, а тетпні діти :мене все бють та прозивають. 

- Бачу, дитино, що не було тобі гаразду у твоєї 
тети. А ти мені· скажи, як тебе кличуть? 

-Одарка! 

- Ну, гарно, ходім, дитино, в хату. А чи ти, Одар-
ко, вмієш Богу молитися? · 

- :Колись я вміла, як мені мама, або Варвара пе: 
реповідала; тепер вже не тямлю нічого. 

- Я тобі тепер молитву проводитиму, бо .треба лю
дині :молитися і рано і в вечір. Треба милосерного Бога 
за все просити і за все йому дякувати ... 

- Тато мені говорили, що мама чішли до Бозі, 
а відтак самі туди пішли, а мене лишили самУ.. Чомуж 

воно так є, . бабусю? Чому вони і мене з собою не за-
6ралИ? 

- Бо тобі ще не пора. Як прийде час, то певно 
і ти підеш до Бозі і кожне з нас піде. Лише треба бути 
добрим на світі, бо лихі люде не йдуть до неба поміж 

~ірн.и ясні, а в пекло :між чортів, що їх вогнем: печуть 

та д~rже :мучать .... 
- А тет а підуть до пекла, чи до неба? Я не хоті

лаб з тетою в небі бути, бо вона все на мене сварить і бє ... 
- Це вже сам: Господь розсудить, кому ку ди 

йти треба. Як чоловік умре, то є така вага і там на оден 
бік кладуть янголи те,. що чоловік доброго зробив, а на 

другий бік зносять чорти те, що чоловік лихого накоїв, 

а вже вага покаsує, ку ди йому йти . прийдеться... А чи 
ти, Одарко, знаєш, яка то вага? 

- Знаю. У нас бу ла вага. Мама важили на ній по

вісма, то-що. 

- Отож бачиш. Людині треба мати за собою більше 

добрих вчинків, чим лихих, а тоді дістанеться до неба. 
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На дворі стало теииіти. На небі виступали одна по 
одній зорі. У лісі замовкла птиця. Із скельних щіJІИН 
стали погукувати сови. На дворі було ~хо-тихесенько. 
Десь далеко почулась трембіта на полонині. У хаті зпід 

печі відізвався цвіркун. 

Бабуся сиділа на приспі і відмовляла :молитви. 
Біля неї лежала ОДарка, поклавши голову на коліна ба
бусі. Вона дивилася на ясне небо, на місяць, що виходи& 
зпоза ліса, відтак заплющила очі і заснула . твердим 
сном:. Бабуся взяла її обережно на руки, занесла в -~:ату 

і покла.11а за скринею на лаві. Сама вернула на двір. Тут 

було так гарно, що аж не хотілося у хату вертати. Сіла. 

;знову на те са:ме місце і м:Qлилася за всіх. Біля неї на 

землі лежав Бурко, а на колінах муркотів сірий І~іт. 

* • * 
Другої днини встала бабуся дуже рано. Видоїла 

кози та Пустила на пашу, зварила молоко і збудила О
дарку. Вона дуже довго спала по вчерашній утомі. Ба
буся погодувала її :молоком: з паланицею, а відтак пе:. 

ревязала рани. Опісля вичесала П голову і заплела кіски. 

- А що я, бабусю, буДу сьогодня у вас робити? 
- Що Gхочеш. От візьмеш мітелку та позамітаєm 

у хаті, в сінях та перед хатою. А відтак то вже роби собі:r 

що хочеш, лише не вільно тобі ходити без :мен() у ліс,. 

а то заблудиш і вхопить тебе вовк або дикий кіт. 

Rоли так бабуся з Одаркою розмовляли, почули, 

що під горою в tім: місці, де бу ла стежка, час від часу 

гавкав чийсь пес. На те відізвався Бурко і почав собі 

гавкати. Бабуся зацікавилари і вийшла з хати, а за 

нею Одарка. Вони побачили, що до їх хати біг

з ВИСОПЛеНИМ: ЯЗИКОМ: і Підогнутим ХВОСТОМ, ПОНИЗИRШИ 

голову, якийсь пес. Він часто гавкав. Бабуся пізнала, Щ(} 
пес не був скажений. До нього прибіг Бурко; оба. стали ш> 
собачому обнюхуватись. Бурко загарчав, а чужий пес по-
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клався на :землю до rори ноrами і ·став жалібно скомліти, 
начеб просився: "Не роби мені нічоrо :злого, бо я не при-

йшов сюди :з тобою жертися". На те видав Бурко і:з себ~ 
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на бік. Це був знак, що вони оба вже в в згоді. Чужий 
пес зараз схопився з землі, оба .ще раз обнюхали себе 
і побігли в сторону хати. 

Одарка, побачивши цього пса, сплеснула рученя

тами і закричала весело: Лиско, наш Лиско! 

Пес прискочив до дитини такий радий. що трохи 

її не переверпуь. r: · · :ю1u, с __ ._._, -•.a..u, llvJ.u.нкyвaв, u. ,J.i:LJH 

лизнув 11 своїм довгим: язиком по лиці. Одарка взяла 
його за шию і пригорнула до себе, стала гладити, цілу

вати та приговорювати: мій Лиско, добрий ЛисІю, зату

жив за мною і аж сюди прибіг ... 
По першім вибуху радости, Лиско охляв зівсім. 

Він сів біля Одарки і став важко дихат~. 3apaJ 
біля нього присів Бурко і дивився на свого кревняка. 

- Ой,небоже, з махався ти не аби як, та й голод
ний ти, аж боки позападалИсь, говорила бабуся. Воца пі

шла в хату, налила в мисчину молока, всипала вареної 

кулеші і подала Лиско ви. 

- А ти, Бурку, будь чемний для гостя, бо ти вже 

своє дістав, - сиди, не рухайся! Вона погрознла йому 

пальцем. 

- То чий пес, Одарко'? 

- Та то ІJаш Лиско. його взяли до дядьків враз 
з худобою. Ні, він сам прийШов, бо його не хотіли брати. 
Він більше як два дні переснджував перед воротами, бо 

його і тета і діти гонили від хати геть, каменюками за 

ним н~дали. Та я йому все таки кусок хліба винесла 

і Варвара йому дала їсти і він таки лишився. Він за

вдно коло мене крутився, як я пасла гусята, або телята. 

- Бачиш, Одарко, як він тебе любить, коли аж сю

ди за тобою прибіг. 

- Він мене більше любить, чим: тета. Раз хотіли 
мене хлопці на пасовиську бm:и, тоді Лиско так люто 
загавкав, так загарчав, що вони повтікали ... 
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- Знаю я, що варт добрий пес. Тепер ти, Одарко, 
-будеш безпечна хоч би і в лісі,. 6о чи Лиско, чи Бурко 
не дадуть тобі в лісі заблудити. 

- А чи вони далиб раду вовковп або дикому ко

тови? 
- Ой ні, дитино, до цього вони за слабі, тому-то 

ніко.1и не заходи далеко в ліс. 
- Бабусю, а як Лиско тут лишиться, то ти його 

не проженеш? Тета говорила, що тим хлібом, що Лиско 
~їсть, можна би порося вигодувати. Та я бачу, що у вас 

поросяти нема, а кози пасуться травою, то їм хліба не 

'І'реба. 

~ Не бійсь, дитино, такого доброго, розумного пса 

не проганяється, бо він собі заслужив, щоб йому до смер-

'І'И давати їсти... _ 
Від тепер у цій ~тrісовій, маленькій хатині 'настало 

·нове хшття. :Бабуся начеб відмолодніла, так дуже раділа 
дитиною. Вона її що-дня мила, чесала. Вишила їй кілька 

·сорочечок, спідничок, фартушків, купила постоли, стя

жок і гарненько заплітала їй кіски. 3а те Одарка віддя

чувалася чим могла. Вона не сиділа безчинно і помагала 

бабусі в роботі. Найбільше прислужилася старушці тим~ 

що всюди розносИла свою мододу веселість, своє щебе
тання, спів та срібний сміх. 

До бабусі приходили з ріжних сторін люде за ~о
радою, за цілющим зіллям, якого вона мала повно в ко

Уорі, в скрині та на вишці. Від ранньої весни, до пізньої 
~осени вона ходила за ·ним по горах, збирала, сушила 
і ск.пада.тта. Потім роздавала людям, як часом потребу· 

вали. Частенько ходила сама до недужих, часом на коні 
-їхала, а ніколи не Відказувалась помогти багатому~ чи 

бідному. 3а те її то де дуже поважали й любили, і ніхто 

ій нічого не відмовив. Понаносять. бvвало. всячини: 
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колять та попід стріхою поскладають, навозять сухеньких 

щіпоR, щоб старенькій не бу ло зимно, та й щоб мала ло 

засвітити. Жінки приносили їй полотно, сукно, іщоли 
знова ремінь на постоли. Одним словом бабусі Софійці 
(вона так називалася) ніколи нічого не забракло. Та. 

вона варта була цього, бо на зіллю зналася дуже добре

і не одного (як то кажуть) з тоrо світа завернула і на 

ноги поставила. Було старушка увесь час лише молитnи 

шепче, та хіба сама до себе заговорить. Тепер Одарці 
ротик не замикається, все щось щебече, про щось питає. 

І треба їй пояснювати, або казок розказувати. І . бабуся 
оповідає казку одну по одній. Тих казок вона знала JJ.yr 
же-дуже баrато. 

В цій хатині бу ло тепер любо та весело. Віконця 
звернені до півдня. Проміння сонця так і бігають no
xaтj, псреrаняються. Виписують ріжні взори по nечі та 

по стінах,, а від вікна біжить стовп сві'];Ла, nовний ріж ... 
них малих та більших пороmинок, які прибирають колір

дуги і міняться в очах. Долівка вимащена сивою глиною; 

а Одарка пюІьнує, щоб у хаті був заєдно .лад і поря

док. Поки ще тепло, перебувають обі цілий день. 

на дворі. Тут так гарно. Обі сидять на приспі, при них 
лежать оба пси і сірий кіт на колінах. А коли сонце· 

надто припікає, то сідають у холодку під rрушею. В лісі 

співає птиця, а і_;з скали журчить заєдно вода, начеб хто. 

молитву шептав. І мушка бренить поміж квітками, наче

би десь далеко музика rрала. .. 
А як позимніє, то вже треба сидіти в хаті. Бабуся 

не виходить віку ди, хіба її до xoporo покличуть. Тоді 
Одарка лишається в хаті сама нераз і два дні, доки бабу

ся до дому не поверне. Але вона не боялася. Добрі люде· 

бабусю любили, лихі люде бояли.ся, вважаючи її за ча

рівницю, що може чоловіка в камінь перемінити, або зро

бити так, що йому рука всхне, колиб щонебудь у неі 

рушив. 
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В такі довгі, скучні, осінні вечері, коли на дворі 
аимний вітер подуває, а ще зимніший дощ січе, та до· 

людського тіла добирається, сидить собі бабуся з Одар

кою в теплій хаті, та або зі~1ля порядкує, або пряде вов

ну, льон, чи коноплі, які до не~ зносять tаздині. Вона 

пояснює Одарці, до чого яке зілля знадобиться, де воно 
росте і як називається, та в яку пору його найліпше рва

ти, та як сушити і де тримати. Одарка слухає уважно 
і запамнтує кожне слово. А коли· бабуся пряде, то Одар
ка пильнує на припічку світла. Треба вважати, щоб но

rонь не по гасав та був все· рівномірний, ні завелихий, ні 

~амалий. Треба держати поколені сухі щіпки зі смере

чини па поготівлю і запалювати одну від другої. 3а той 

час, доки щипка горить, Одарка вишивав на куснику по

лотенця хрестики та мереЖки, а бабуся дивиться і на

вчає, як і куди повести. Під печею лежать оба пси, звив

mись у клубок, як два рідні брати. На печі лежить сі

рий кіт та муркоче. В сінях кози збилися в купу і грі

ються. А в хаті бабуся довгу нитку суче, веретено дер

котить, а вона казку розказує. Одарка слухає то oдmn.r 
ro· другим вухом, слухає-заслухується, на бабусю дивить
~я, мов на образок. А як що страшного почує, то пригор

тається до бабусі. 

- Не страшно тобі, дитишtо слухати? 

-Дуже страшно, так страшно, аж дріжу, та ви, 
бабусенько, говоріть, не переставайте, я слухатиму, а при 
вас, бабусю, нічого мені боятися. ні відьм:, ні чортів, -
правда бабусю? 

- Правда., дитино! Доброму чоловіковп та ще хре
щеному нічого боятися лихого. Коли на те, то лише пе
рехреститися, а вже лихе певно не посміє приступити; 

а ще добре ·м:ати при собі кусник посвяченої крейди, себ

то такого бІлого каменя, котрим: :можна писати. Тоді зро
бити колесо довкруrи себе, а лихе не посміє приступити. 

- А чи вже кого так папаотували чортяки? 
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~ О, ще й як і кілько. Ось я тобі розповім одду 

таку казку, що волосся на голові дубом стане. 

- То розкажіть, бабусенько, прошу, я так любЛD 

слухати. 

Бабуся зачала оповідати: 

- Бу ло одно дуже багате село і там завівся звичай,. 
що мерцям давали до трумни срібні та золоті гроші, пер

стені, сережки із золота та срібла. Хотіли, мовляв, усо 

суєту з собою на той світ забрати. А цього Бог не nрика

зав робити, ()о ми всі люде з землі повстали і в земшо· 

повернемось. Ховали тих людей під церквою в льоху. Ро

зуміється самих багачів, що і золота могли багато з со

бою взяти і місце під церквою добре заплатити. А вже 

ту всю бідноту ховали на цвинтарі під голим небом. Та за 

те, що богачі так у тій суєті любувались, були Богом. 

nрокляті і по смерти ставали опирами та опириц..ями .... 
- А що воно, бабусю, опирі та опириці? 

- А то такі люде, що як повмирають, то не ле-

жать спокійно, суда божого вижидаючи, а в ночі вихо

дять із своїх домовив і ходять по світу, людям пакостять~ 
Хто з таким: опиром за життя собі зачепив, то гірка йом~· 
тепер година: опир не дає йому спокою, а інколи і за

душить його на смерть. А часом, то Геть видушить худо

бу, дріб, усе, так мстяться. 

- І довго він так пакостить? 

.......- Поки його не вбють. 
-А то як? 

- Як на кого люде скаЖуть, що він опир, чи опи-
риця, тоді треба його могилу на цвинтарі відкопати. 0-
пира чи опирицю. пізнати по тім, що в нього лице чер

воне, мов маків цвіт, він не гниє, і ніколи не буде лежа

ти так, ЯІt його в домовину положили горілиць, з руками 

на грудях схрещеними, а все, або боком, або ницьма. Бо 

тим опирам і опирицям вільно гуляти по світу в ночі· 

так довго, поки півні не запіють. Як запіють півні пер-
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шиn раз, опирі :мусять швидко бігти на своє місце та кла

стися в домовину, щоби всніти до третіх півпів. Колиж 

спізняться, тоді вони мертвіють там, де їх roJюc третіх 

півпів захопить. Такому опирові вже біда. Бо як його 

люде найдуть і вбють йому осиковий кіл між очі, то він 

уже більш~ н~ встане. 

- А ІЦО воно було з тим багатим селом, бабусю? 

- А не будеш лякатися в ночі? Чуєш, ЯІ\. там у ди-
марі вітер жалібно вив? Може то яка бідна душа пора

туику та молитви нашої просить? Зараз їй це треба зро

бити. Ану, Одарко, говорім "Отче наш" і "Остави, осла
би за терплячу, покутуючу душу" ... 

- Ну, бабусенько, говоріть :мені за те багацьке се

ло, та за опирів, я ні раз не боюся нічого. 

- Отже-ж слухай. 

- За те, що богачів ховали під церквою у льоху, 

а бідних на цвинтарі; Господь загнівався, (у ньогож всі 

.люде рівні) і Він бога чів прокляв, що стали опирами. 

У те село зайшли три убогі ремісники: о ден столяр, др у

гий швець, третій кравець. Всі три скомпанувалися і хо

дили скрізь по краю на зарібки. Зайдуть, було, в село 

яке, то зараз їх люде між себе до роботи розбирають. Не

раз прийдеться всім тром в одній хаті робити. І як уже 

все оброблять, то йдуть собі далі. От вони довідалися, 

що у цьому селі багатих людей під церквою ховають, та 

ще з грішми і багацтвами. Почувши те,завели між со

бою таку розмову: 

- У живого, каже кравець, я стебелники не рушив 

би, бо то в йоrо, і він може цього потребує, та й це був 

би гріх... Але нащо умерлому срібла та золота? Хібаж· 

він буде ~а те на тім світі що купувати? Навіть спасепня 

душі собі не купить, бо спасения можна добути хіба за 

добр.і ВЧІПІКИ. А ну-те хлопці, підемо в ночі, доберемося 

під церкву, та так поживи:мось, що вже до кінця житrя 
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зможемо сидіти у себе дома і не треба нам буде по свІту 
тинятись і чужі кути собою витирати. 

Вони всі на те згодились. У найближчу иедіJm иа· 

ияли :молебень і дали собі крейду освятити, щоб була ва 

поготівлі. Взяли з собою пляшку горілкИ, хліба, ковба
си, свічок і пішли з полудня до церкви па вечірню. Якраз 

цеї неділі був багацький похорон і вони придивились 

з хорів, з якою парадою спускають багача в льох, під 

церкву. При кінці похорону вони полізли з хорів на 

вишку церкви і тут пересиділи, поки люде не повиходили 

з церкви. Паламар погасив світло і зачинив церкву. Як 
стало тихо, тоді вони позлазили на хори, а звідсіль на 

церкву. В церкві було ще видно і не треба було світити. 

- А нумо, братчики, до роботи. Взялися всі три 

і підняли двері до церковного льоху. Зійшли по східцях 

в низ. Позасвічували свічки і стали розглядатися. А ту~ 

тільки домовни стоїть то рядком, то одні на других, що 

й не злічиш. Вони трохи налякались, що у такому мі
сці під ніч знайшлися, аж мороз пішов поза спину. Крав
чик найбільше налякавсь, радив вертатися і не зачіпати 

лихого. А на то каже швець: "Не треба нам було зачи
нати і ос:мішуватися. Я звідси з порожніми руками вер

тати не буду. А от, товариші, вам на потіху та охоту" ... 
- Він вИ1:Іяв пляшку горілки з киш~ні, потягнув з неї 

раз і другий та й подав дальше. Від цього всі підбадьо

ридись: 

- Ні, кажуть, з порожніми руками і ми не верта
в:мося, що буде, те буде, але третину з того, що добудемо, 

дамо на Служ6у Божу, а дві третині візьмемо собі за 

труд. Так, то буде і вовк. ситий і коза ціла ... 
Взялися зараз до роботи. Кожний мав у руках клі

щі і давай отвпрати домовини. Що_ відчинять яке віко, 

а там вмерлець цілий, не зігнив, а все лежить не так, 

як треба: але боком, або спиною до гори, а червоний на 

лиці, як бурак - сказано: опир. Парубки звиваються, 
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беруть сріб.тrо, золото, та все в торбу, та по кишенях хо
вають. Працюють так, увихаються, що і про час їм бай
дуже. Про світ божий забули, а тут-требаб перед північю 

nокінчити. ІЦе багато домовин не руханих, а треба би 

всі обчистити. МіЖ инmими найшли т~·т якусь паниочку 

чи nаню. На голові у неї золотий вінець і той nзяи1И, на 
шиї золотий ланцюх з блискучими камінями і той за-

6рали. Так само забрали золоті ковтки, наручники, по

стягали з пальців перстені. Добре з неї одної поживп
лися. А тут ще оден nерстенець на мізильному па.1ьцсви 

лівої руки. У ньому дорогий камінь так б.1ищиться, мов 

горіючий вуг.тrик. його теж взятиб, та нія:r~ не можна 

стягнути. Треба би відрізати палець, та ніхто з них не 

:мав ножа.. Тоді швець каже: "Давай, я відкушу, у мене 
добрі зуби". 3араз встромив собі па.1ець в рот, та як по
тисне зубами ... 

А в тій хвилі ця панна, чи пані як не крикне та та

ким страшним голосом, що парубкам, аж кров в жи:шх 

3авмер.1а: 

- Всі пекельники, окаяні~ всі опирі, вставайте 
:мені на поміч. 

Парубки, бач, не рахувалися з тим, що якраз зб.;:rи

жалаея година, коли всім лихим, чортам і їх кумю1 мож

на було по світі воJючитися і .тrюдям пакостити. На 

цей голос всі домовини порушились і ста.шr посуватися 

ДО ВИХОду. 

- Х.тrопці, втікаймо nоки час, бо тут не жарти, 
крmшув сто.тrяр. 

Вони всі три побіг.тrи до східців і якось дістались 

на церкву. Хотіли за собою зачинити двері, та одна до

мовина вже туди nідопхалась і підперла двері. 

- Втікаймо на nрестіл, каже оден. 

- Ні, там мало місця. Втікаймо на хори, та свя-
ченою крейдою зробім знак на сходах, щоб до нас .пихе 
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Зробили вони так і повилазили на хори. Засвітили 

свічки і ждуть, що буде да.пі. А домовини висупають~я 

з льоху одна за одною і підносяться в ropy до хорів. Але-



Rрейдою пописані. А ця панна, чи пані, що її падець від

кусували, мабуть якась старша між опирами була; вона 

собі таки так по церкві поміж домовинами походжає та 

кричить: "Ставай одна домовина на другу та й добере

мося на хори, а тоді ми їх роздавимо". 
І справді, лізе одна домовина на другу, одна на 

другу і так щораз вище: вже рівнаються з хорами. Па
рубки страх налякались, а тоді швець став співати: 

Всі Тя хори, иебес двори, Тройце сJtавJtять, 
Свят, свят, свят Госпось Бог, 
Свят, свят, свят Христос Бог, 
Свят, свят, свят Дух святий Саваот. 

Як лише скінчив останню стр і чк у, аж тут всі де

ревища на землю з таким гуком провалились, що аж ··сті
ни в церкві задріжали і велика курява стала, що світа 

божого не видати. А панпочка-опириця знову командує: 

"Ставати домовина на домовину. Ми тих ЗУ.Хвал~ців на. 
·порох зітремо". І знов та сама робота та так хутенЬJ(о та 

зручно виконується, начеб карти мішав, що й оком не

мигнеш. 

А наші парубки зачинають знов співати чудотвор

ну пісню, та вже всі три разом·. І знову домовини па

дуть на землю. Знову страшний гук, аж стіни дріжать, 

а курява така, що парубки аж закашлялись. І знов та 

сама робота. Парубки таки налякались, що як то ча-· 

стіше повториться, то церква певно завалиться, а курява 

їх таки подушить. То тревало досить довго. Щоб не жда

ти, аж домовин багато на купу назлазиться, то як лише· 

подовина їх зібрадася, парубки зараз співали. А що до

мовини звивалися швидко, то і вони майже бе.:зперестан

но сг.:івали, аж похрип.1и. Аж відразу Господь над ними 

змилувався. Заспівали півні, зробився день, а домовини 

навіть не вспіди поховатися до дьоху, всі полишалнея 

наверха серед церкви і позагачувади собою всі двері. Ні-
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куди парубкам видістатися. Вони так сиді~1и тк до ра
ІІа, страшенно поперелякувані, аж тряс.1ися мов у про

пасниці. Ще щастя, що у них бу.1а n.:Іяшка з rорі.1кою, 

ковбаса та хліб, а то бу.nиб всі три за:ковяз.Jи на міспі. 

Рано приходить паламар, хоче відчинити церкву, не мо

же ні одних дверий рушити. Ста.11о на тім, що паруGю~ 

:мусіли злазити 3 хорів вікном на мотузі. Ці.1а rро~шда 

працювала чотири дні, заки церкву упорядкува~'Іа. Пока

залося, що лише чотири домовині оста::rися в .1ьоху і не 

послу·хали голосу старшої опириці. Лише ті чотири бу.1и 

праведними людьми, а решта все пеке.1ьники. Таке то 
rpimнe бу ло село. 

- Яке то страшне, - каже Одарка, пригортаючись 

до бабусі. .. 
- А бачиш, я казала, що тобі лячно буде. Та ми 

вже підемо спати. Але заки помолимось, я ще пог.1яну, 

чи двері зачинені. Одарка приклякнула під обра:зами, 
а бабуся під кінець проказала їй ще таку мо.1итву: 

.,,Прийми, Господи, до ясного твого царства татовJ· і :ма
мину душу, а моїй теті, дядькови та їх дітя;м~ дай Боже, 

доброго здоровля". Цеї :молитви не хотіла Одарка зразу 
rоворити, бо тета бу ла для неї недобра, та бабуся по я

снюІа їй, що Господь наказав навіть своїх ворогів аю

бити і мо~1итися за них, а Ісус Христос, вміраючи на 

хресті, вибачив гріхи тим своїм ворогам, що його вида.1и 

на смерть, на розпняття. 

Так вони nережили цілу зиму. БабусЯ вчи.1а Одар
ку шити, прясти, мережати, пізнавати, яке зілля до чого 

надається, вчила її молитви та оповідала всілякі казІ-\И. 

Зимою бу ло їм дуже весело. На дворі морозно, а ж 

~ріщить, а у їх хатині тепло-тепленько. Бабуся сидить на. 
печі і виводить довжезну нитку. Одарка або шиє, або ме
режить хрестики. В ночі місяць та зірки світять на небі, 

.а їхнє світло відбивається на снігу, начеб хто дорогоцін

них камінців розсипав. Десь да.1rко в ropax виють вов-
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Itll, rав:кав пи:с охрипJПП( rолосо:и. Частенько вони аж пi.zt 
хату підходять, у вікна заглядають, та бабуся стала на 

ніч затикати вікна вязаика:м:и соломи. Пси, почувши під 

вікнами вовка, непокояться і, залізти далеко в кут ni.zt 
піч, ском:лять. 

Кінчиться зим:а. Від Різдва робиться день довший. 

Сонце йде щораз вище, та хоч не мав ще сили оrріти сво

їми проміниями кригу і її рушити, то все таки робиться 

всьому створінню на землі веселіше. У всіх родиться на
,z~;ія, що вже недовге панування зи:м:и, що весна побі

дить і все оживе, стане до новоrо життя. 

По цілому світу проявляється страшенна боротьба 

між зимою та весною. 3и:м:а добував останніх сил, щоб· 

своє панування над світом продовжити. Та її сила· з кож

ним днем слабне, меншає. Деколи ще зима зі страшною· 

':..d.ЛОЮ перейде над землею, щпrне снігом, потнене моро

зом, повіє ледовим вітро:и. Тоді весна, враз з сонцем, що· 
їй помагає, із теплим південним вітром, вмить иерейна

начує все, що зима змогла напакостити. Інколи загре

мить у хмарах, прошибне по небі блискавка. То весна 
відгрожується зимі: "Коли ще довше будеш вести цю· 

безнадійну борот:r;,бу, то ось що я тобі зроблю, горячим 

громом розтоплю ледяну кригу, блискавкою землю осушу 

і цілий світ, усе, що жив, до ~ового життя покличу". 

І так іде боротьба з дня на день, щораз слабша, бо 

весна з кожним днем перемагає... Аж одного дня небо 

випогодилосЬ, сонце пригріло, крига пустила, сніг по

чорнів і стаяв, зедева травичка з землі викололась, жов

та та біла квітка головку до сонця вихилила, ·птичка о

бізвалась, жайворонок під небо злетів, свою мо.литву-пі

сню Господеви відспіватИ ... 
3 кождим днем щось нового, якусь несподіванку 

весна ·людям приносить. У ее під життєдайними промін

иями сонця розвивається, на очах росте ... 
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Бабуся з Одаркою цеї весни ще одної несподіванки 

діждалися: однQго дня покмітили, що Лиско кудись про
nав. Бабуся міркувала, що бідного Лиска якийсь дикий 

звір роздер. Одарка nлакала за ним кілька днів. Тільки 
всього rоря бу ло в неї за той цілий час, як у бабусі С()

фійRи nобувала. 

V. 

Ми 6ачили, з яким тяжким серцем виходила тета 
Паранька з хати, з рідного села, коли її шлюбний чоло
вік прогнав. 

Вона вийшла з села, сіла під хрестом на роздоріж
ту і стала дуже плакати. Чи вона вернеться ще- коли 

.до рідноrо села, чи приrолубить своїх діток рідних? Що 

станеться за той час з її маєтком, чи він зовсім: не за· 

пропаститься? Може справді Господь схоче її покарати 

:за кривду заподіяну сироті? Цей rpix видавався їй тепер 
щораз тяжшим, страшнішим. Що вона зро(jила1 - по-

-думала.- Що їй чорт у rолову підсунув: ·немічну дити

ну лишити в лісі та ще до тоrо сплячу. А колиб так 
•сnравді дикий звір трапився і дитину пожер? А може 
еправді так сталося, що бідна Одарка вже не живе. Може 
справді ворони обдзьобують її кісточки, яких вовки не 

доїли. Господи, як їй страшно на душі. Від чого ;.зачи

нати покуту? Найкраще піти десь до якQrось чудотвор

ного· храмового місця, висповідатися· та пошукати там для 

себе поради. 

Від цеї думки їй трохи полекшало на серЦі. Пішла 
до найближчого містечка, а старці під церквою порадили 

ій удатися до монастиря в Готові. Там живе старезний 
:монах о. Созонтій; кого він внеповідає і кому nорадить, 

тому начеб цілющою ·водою душу обмив. 

Пішла Паранька зараз до Готова, та тут мусїла 

хілька днів ждати, бо о. Созонтій нездужав і лежав у по

~телі. Паранька що-днини заходила дQ церкви, лежала 
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хрестом, мо.лилася, молебні наймала, акафисти і терпе

ливо ждала мов спасения, коли той святець подужає 

і прийде до церкви. Нарешті о. Созоитій подужав і нею 
зацікавився та казав її привести до :монастиря. Паранька 

дуже зраділа, коли братчик завів її до келії. Побачивши 

о. Созонтія гадала, що бачить перед собою спраnді свя

~ого. То був більше, як вісімдесятьлітній старець, з дов

гим сивим волоссям і такоюж бородою. В нього тряслися 
голова й руки. Тепер ·він сидів за столом над грубою 

книгою. Паранька, переступивши поріг, впала навколіІU

ки і простягла до нього руки: 

- Ратуйте, отче, :мою нещасливу душу, бо пропа-а 

ду. Вирвіть її та оснободіть з діявольських кіхтів, не 

дайте загинути. 

Вона стала дуже плакати. 

- Чого тобі, доню, треба? 
- Хочу сповідатися ... конечно, бо :меJІі серце тріс-

не з жалю та страху перед гнівом божим ... 
_ - То приступи ближче! - Братчик подав йому 

-епітрахиль, що висів ца кілку і сам вийшов. 

Розпочалася сповідь довга, предовга, з цілого її 
ЖИТ'І'Я. Паранька плакала, каялась і не :могла успоко

їтися. 

- Великий твій гріх, :моя· дитино,· та ще бідьше 
боже милосердя. т~ :мусиш доложити усіх сил, щоб ди
тину віднайти. Я :маю предчуття, що дитина ж.иве, лише 

треба за нею добре пошукати. Піди в те місце,· де ти дп

тину оставила, шукай і розпитуй за :нею на всі сторони: 

а може Господь змилуєтьс~ і допоможе тобі її віднайти. 
А щоб тобі легше прий~лось покутувати, то не вільно 
тобі ані до дому вертатися, ані когонебудь за своїх ді

ток, за свій дім розпитувати, поки не віднаЙДеш сестрін

ки-сироти. Rоли це станеться, то б-уде знак, що тобі Бог 
простив. А ще :мусиш показати перед Богом покору. Тобі 
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~сподиня і ще багачкою захотілось бути. А тепер треба 
буде дrугих слухати. ІСолиб ти до року сестрінкп не 
знайшла, то прийди ще раз до сповіді. Я тоді тобі ска
жу, чи будеш :могла причащатися. - йди з Богом! 

Отжеж до причастя їй тепер приступати не вільно, 
бо вона велика грішниця. Паранька вийшла з келії :мов 

пяна. rй. нічого на серці не полекшало, а починалася ве
лика і тяжка покута, :мука й упокорення перед світом. 

Паранька пустилася в :мандрівку по світу. Ходила по 
храмових :місцях, бу ла за наймичку у господарів, зносила 

з покорою всі прикрости служби і йшла далі. Всюди роз

питувалася за Одаг~ою, що десь у лісі заблудила, та 
ніхто з людей не :міг їй щось певного сказати. Згодом по

радили їй люде розпитатися в якої доброї ворожки. І те

пер розпочала Паранька :мандрівку по ріжнюr славних 

і менше с:лавних ворожках і ворожбитах. Вона сходила 
цілу країну з одного :місця на друге, та це ні на що не 

здадосл. Хіба, що коштувало богато грошей, бо ворожки 
казали собі за свої теревені добре платити. Одні бала
кали, що дитина певно вмерла, або що її дикий звір по

жер; другі запевняли, що вона жив, та що її взяли з со

бою цигани і по світу з нею волочаться та заставляють. 

робити ріжні штуки. Вказували їй навіть дорогу, котроІ(} 

можнаб до тих циганів трапити. Але ця дорога була така 

баламутна, що і сама ворожка на неї не трапилаб. 

Паранька почала тратцти всю надію. Вже півтора 
року, як вийшла з до :му; десять :місяців наймичкою сл у

:1~ила, а решту часу стратила на :мандрівку, куди її во

рожки спрямували. Нагадала собі о. Созонтія, що вмер 
nеред пів роком ... О. Созонтій порадив їй був колись шу
кати від того :місця, де дитину покинула. Але від тоді 

вже тільки часу :минуло! Що вона там застане? Проте 

треба було піти і вона помандрувала на ІСичеру. Вона не· 

хотіла стрічати нікого із своїх односельчан, бо їй 
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держа.лаu, стрінуш11и коt·онсбудь. Тому то пішла на Ки
чсру маніпцлми. Ночува.;ш п .т1іеі но нустих коJІибах, або 
Il<l po:J:JOJ'llX, L'И.ПНСТИХ ДС'}ЮІШХ. lio І,Ї.:ІЬКОХ ДНЯХ ТаІ~ОЇ 

дороги діста.'Іас.н на 1\ичеру. 3ай.ШJlа на полянку,' де ди

тину нокинуJJ<t та нічо1·о а цього не вийШJlО. Високі де

рева, сосни та л.тшці нічого їй не ска3али, куди дитина 

поді.чася, а бі.!Іьшс ніхто цього не бачив. 

"ІДе за мало моєї покути - подумала. собі 3 жа
лем, - ГосподЬ не хоче вкоротити моїх мук, треба тер
піти далі". 

Вона на тім місці ета.;rа мо.'Титися і Gити пок.нони. 
Відrак плаІtаJш, цілува.тJа землю і з -важким серцем за

верну да в долину. Підчас тієї молитви постановила йти 

пішки на прощу до чу дотворної ікони Матери Божої 

в Почаєві. її ніщо не лякало: ні далека дорога, ні нr.
знана сторона, коби лише раз добитися до краю своїх 

муІ .. , бо ТаІ~ довше певно не видержить. Вона багато на
слухалася про Почаїв від людей, що по чудотворних хра

мових місцях ходять. Це· вважала за пос.лідній -ратуноr<, 

а коди і це не поможе, тоді вона пропала. 

VI 

Яким якраз порався в стодолі на 'J;ОЦ] коло напра

ви п.пуга, коли почув від воріт веселий голос старої Вар
вари: 

- JІиску, а ти звідкіля взявся'? 

Поява ЛисІtа дуже всіх зацікавила. Яким вийшов 

зі стодоли з сокирою в руці, наймит вибіг з вилами зі 
С'І:айні, діти повибіга.ли: з хати, а Іюжне витало Лиск!t 
ласІtавим словом, бо ·всі ним втішились. 

Лиско ходив від одного до другого, начеб з кожним 

витався по довгій розлуці. Він не скакав, тільки йшов 
рівним кро1юм, вигинав шию на боки, вимахував хвос-
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годі бу ло інакше зробити". Лиско був дуже знеможений 
да.чекою дорогою, в нього позападалися боки і знати бу

.ао ребра. Варвара взюІа ·noro в хату і дала їсти. Він ви

Х.lІ'!tтан усе до чиста і, о6JІизуючися, .11іг nід припіч

ко~[ спочивати. Варвара придивлялася йому пильно. На
раз nона аж скрикнула і. перехрестюІася. 

- Свят Господи, а. дивіться, люде добрі, що Лиско 

ни собі. приніс. Вона розвяза..'Іа йому а карку, зпоміж 

ІП('рсти кавалок хустини. Це був шматок тої хустини, Що 

Одарка носила, заІtИ її з хати вивезли. - Ми вже зна
смо, що бабуся, найшовши Одарку в лісі., подерла її хуст
Іtу і поперевязува.ла рани. Тими Пlllатками бави.ІJася по

тім: Одарка і одним таІtИМ кусником перевяаала Лискови 
шию. Вона й н~ передчува.11а, що таким: чином дасть зка

ти своїй рідні про себе, що вона ще живе. 

- Я присяглаб, що Одарка живе, коби ті.11ьки її 

буЛо можна віДЦІукати. 

- Не журись, Лиско проведе як не моя~с бути кра

ще, - говорив Яким. 
JІисІ<о, почувши ~е, наче зрозумів, про що говорить

ся. Він підступив до Якима і подивився йому весело у ві

чі, наче хотів сказати: овва, я готовий в дорогу, хоч би 

й зараз. 

Всі дуже раділи. У них надія вступила, що .все гар

но скінчиться. 

Яким не •·аючись ладився іти в дорогу, як лише 

Лиско трохи відпочине та прийде до себе. Виб~раючись, 

,~;ав Лискови понюхати Цю шматку, яку він приніс 
на шиї. 

Тепер дорога тревала коротше, як пеvшого ра.'іу t· бо 

пес біг наперед себе не надумуючись. Коли вийшли на 
гору, де стотІа бабусина хата, .Писко побіr наперед, по
гавкуючи весе.11о. Опісля Яким почув ще кілька корот

ШіХ, уриваних rавкань і все притихло. Він доrQАО.Вс.я, що 
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добивел до І<іпця своєї мандрівки і в нього забило тп
віше серце. ПоспішаІ')Ч:И що мога, йшов до хати. Напроти 
нього вибіг разом ;з .Лиском якийсь другий пес, котриН, 

бачучи. що Лиско леститься до Яюrма, і собі став його 

витати. 

На поро:зі хатини стояла бабуся. Одарці вона н~ 

казала виходити, поки її не пок.личе. 

Дай, Боже, добрий вечір, бабусю, сказав Яким, кJш

нлючись шапкою. 

- ДаН, Боже, й nам, чо.:юві'1І\~'· 1~уди і за чпм nac 
Бог nеде? 

- Біда мене сюди нригнала. абисте зна.1Jи. Вжl' 

ХУТКО буде рік, ЯК ";v" МСНе ПЯТІІ.1ЇТНЯ ДЇВЧИІІа ПрОLІа.:Іа 
десь у лісі на І\ичері. Від тоІо часу шуІшє~о її і надармо. 

- Чи то бу.т~а ваша дитина? 

- Не рідна, а так, як би моя, бо nона сирота і гро-

мада присудила, щоб· я її до себе заб.рав, бо я її дядь1ю. 
- Разом з маржилою і всіми статками, правда? 
- Годіж бу.1Jо те все кому другому ,тпппати, :КОи1И 

то її було, 

- А :re все забажали ви присвоїти собі на в.1іtС· 

ність, а дитини позбутися - правда? 

ЯІ\И:М дивувався, звіДІ{і.лл вона те все так добре знає, 
а бабуся говори.ла да.лі, наче з книжки читала: 

- І прийшла вам на го.11ову грішна думка, позбу

тися Днтини. В ночі вивезли вп її сп.11ячу у ліс па Ки

черу і там покинули ... правда? 
- Так воло було, ніде правди діти, та не я допу

стився того гріха, .лише хто инший, який за це теnер тя
женько покутує .... 

- :Коли не ви, то ваша жінка; та ви винні, що не 
припильнувА .. тrи жінки, бо це:·R ваша кров бу.ла: дити"а 

вашої сестри ... 
- Це вжr, 6абусю, не ТаІ\. То була жінчина с~

стріика. Бог показав чу,в;о і иаслаи иіму з8іржну, щ• 
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:мені дорогу показа.ла, де за дитиною шукати. Я знаю, 

що Одарка є у вас, бабусю. Не раніть вже бі.т~ьше мого 

серця і покажіть мені її, хай я впевнюся, що моя нещас

лива жінка не допустилася душогубства і не буде про

клята ... 
- ·Ходи сюди, Одарко, закликала бабуся, обернув

шись до хати. Відчини.тшся двері і на двір вибігла гарна, 

бі.лявенька дівчина, одягнена в чисту, гарно мережану 

соrочину, в пацьорки, з повп.літаними у ~їски стяжками. 

- Одарка чу ла, що говорив дядько. Вона нагадала, що 
він нераз за нею уймався і її обороняв. Тепер вона дуже 

зраділа і підбігаючи до ньоrо, обняла його руqснятами 

за шию ... 
- Тепер .У хату прошу, - каже бабуся, - та по

вечеряємо, що Бог дав ... 
Пішли в хату, де вже світилося. Яким найперше 

прикляк перед образами, вдарив тричі поклони і п~дя

кував · Господеви, що так добре його мандрівка повелась ... 
При вечері довіда.т~ась бабуся, яку тяЖІ(У покуту 

завдав він своїй жінці та що вона ще не верпу,т~ася зі 

своєї покутної мандрівки. 

- Тепер пошукайте за жінкою, коли вона жива 

і не збожеволіла. 
- ІЦо ви говорите? 
- А ви думаєте, що від такОfо не можна збожево-

літи? Така вічна мука, непевність, скитальщипа бе:з 
Rінця, :може людину до розпуки довести. На"'Іожсна вами 
покута була дуже важка. Краще було перше з пан-отцем 

порадитись ... 
Яким став бабусі пояснювати, длячого він це 

зробив. 

- Ви Одарку заберете до себе, каже бабуся, я ц~ 

знаю. Ви до цього :маєте повне право і для неї то ліпше, 

бо жити буде між людьм:и н~ світі, не в такій пустині. 

Rlt тvт. Алє :мекі тяжко буде жити без моєї щебетушки: 
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не до1но л бс;з неї на цім світі плентатись буду... Ста.

рушка 3адаnиаа.еь нрп остапнім слові гор.нчою е.:1ьозою ... 
- А ось Сіаб~·с1о, що ми зробимо, - говорив Яюп.t 

вссr.-ю: - і Одарк~r я аабсру, а й ви з нею не бу,-~rтс ро:3-
става.тись. 

-А цеж ЯІ{? 

- А проето тю;, що а Одаркою я Н вас заберу. 

У ML'HC хата nc.liП\it, на два боки. б.vдс де номіститись. 

Годі ва:м Ilf.l старість у такііі пустині жити. Приіі,l.с час. 

ню треба швr Сіудr пшючі, а тої то вже Одарка nам· не 
ві;щовить, ЯІ~ довго Господь жити позвоJІИТЬ ... 

Бабуся за.,1:умалаел. Вона так дуже дівчину IIOJIIO· 

била., що без неї тяжко прийшлось би їй жити. Вона не 
спада цілу ніч. Як тут покидати любу хатину, де ті.1ьки 

.1іт прожила 1 Але знов старість, си.:ш її опускають, трrба 
шукати якогось кутr<а при .1Jюдях. Не буде кому навіть 

очей примкнути. 

Рано всташt бабуся і нри.11адиаа го~еви сніданок. 

Опіс.1л ci.1Ja біля Одарки, обняла її і ~пита.'lі1 крізь 

С.1ЬО3П: 

А що, Одарко, не проженеш мене, старої, nід 

себе? 

Бабусенько моя дорога, нічого тобі прп Н3С не 

забракне. Я НіКОЛИ ЦЬОГО Не забуду, ЩО ТИ ДЛЯ :мrне зрО· 

би.1а. ЯІ\ би нr ти, бабусю, то я· певно вже не жи.1:аб. 
- Отже згода, Jt.тrикнуn Яким, вдаривши до.1онrю 

по ІЮ.lіні ... - Такий nrcr.1иii він щr н~ був, nідколи О

дарка пропала. 

- Та ми зробимо так: ні nи бабусю, ні Одарка та· 

кої дороги пішки не пройдете, бо ось мене так кости бо

:rлть, що ще нині не uа.жуся :щ .1o~ty вертати. Покищо 

пі.1v :ю .10:\fY сам. а за кі.1ьт~а дrів приїду возом, :заберу 

nac і ваші статю-І та й тоді поїдемQ. 



ся~ як дійшов до рідного села. Під сеЛом стояв при доро:зі 
велю\иН камінни!t хрест. 

Яким, приблиаившись до хрсста1 зняг. JШlPT~y пr
ре.хрестився. Та в тій хвилі nnп ........ ------
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- А хто там'? - пвта~. 
- Чоловіче добрий, та божпrr. nоможи мrпі, хай 

/Щ <.:саа ;J,Ошrснтаюсь, бо АVЖС я :_шrмогаася ... 
ЯІ\ИМ приНшоn пі;~ самий хрrет. оа узгірш.[ nід до

роги .т:~сжат.t обідрана .1юдина, якаец жебрач1и.1. Поr~.тщn

ши свої старrцм;і торби пі.~ го.1ову, тяжrю r.тогна.1а. 

Яким в:зяg й ;за р,vки і хотів підвести. Пог:шнунши н Л 

знуждоnанс .'rицс, наче задерrвів: 

- Паранько, чи то тп, чи .1уша твоя? 
- 'Го справді я, душа моя страшно мучиться і н,~ 

можf' ;з тіJІом розстатися. Я почуваю cвffi т;інrць і хочу 
дістатися до рідного сс.ТІа, щоби ()одай на rвоїм гною зrн

нути, ніж між Ч~'жими .·но;{r)ми. l\lnro грі"Х<l п r:жr піr;о:ш 

не споr\утую па цім світі .. 
- Бі~·ща жію\о, -- r.;ажс Яким, ІІідводячи її си.lь

ною руrюю :1. аем.лі. - 'Ги вже споr~утуm1.-111 свій гріх. О· 
дар ка живе і післюшвтра я її привезу. 

- Ох, Господи, слана Тобі act 'Гnо/1) .li:l..l'K,\', - еr;а

за,ТІн. Па.раньr~а, клюшючи ІІі;{ xprrтmr. Пон;1 С(~JЩСЧІЮ 

плакала сдьозами радости ... 
Оніеля привів її Яким до дому .. 11"\ нrro щиро заня

лася стара Варвара. 
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