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ЧАСТИНА ДРУГА
Сніги впали великі, і Андрій радо прокидає од порога до воріт стежку. Воно усе ж робота, та

й не мусить чоловік вічно стирчати в хаті, де світить порожнім оком голод та нужда товчеться по
вогких кутках. Бо то, пане добродзею, приходять останні часи: і рад би щось заробити, та нема де.
Не знаєш, як перебути зиму. Маланка чорна, зсохлась уся на шабатурку, тільки оком пече, та
колить, та бухика по хаті, аж шибки деренчать. Весільну пам’ятку маєш Маласю. Аякже… Як брав
панич Льольо, той, з сусідньої економії, в нашого дідича дочку, стара наче здуріла: чим стріну, як
будуть од вінця їхать, — ячмінним хлібом? Вона в них служила, на її очах і панич виріс... Бігала
по селу, змокла, на качан змерзла, поки не випрохала десь паляниці. Либонь, в ковалихи. Правда,
дав панич Льольо два злоти, та один бабі Мар’яні оддала, бо як схопила колька, то мало душа не
втекла з тіла. А тепер маєш — бухикай, серце... панську ласку викидай з грудей.

Андрій розігнув спину і застромив лопату. Він загрівся, димів парою, неначе комин, вуси І
брови стали в нього молочні.

Село було засипане снігом до половини. Низенькі хати осіли під синьою банею неба, немов
баби в намітках на коліна стали у церкві: за коловоротом по полю око м’яко бігло снігами аж до
крайнеба і не мало на чому спинитись.

Андрій взявсь за лопату і знов зловив загублену думку. Бо він собі так покладає: як піде
чоловікові з якого дня, то так воно вже і йдеться... Стара каже, що знала, а він не сподівався навіть.
Де-де? Щоб син хазяйський та узяв убогу? Щоб Прокіп засватав Гафійку? Ну, що ж, таки було.
Різдво із хати, а старости в хату, та нічого з того не вийшло. Затялась дівка і ані руш. Йому нічого,
а Маланці горе велике. Не спала, а снилось за хазяйським сином бачити дочку, поле орати в городі
садити... Ха-ха! Оближи губки, Маласю... Дівка не хоче. Гляди, чи не Марко в голові в неї... Може,
вже й кісточки його згнили, може, помер десь в тюрмі... Була дівка як огірочок, а стала немов
черниця. Схудла, мовчить і до батька жаль має. А він чим винен? Хіба він завдав Гущу в тюрму?
Бо що, пане добродзею, бунтар, то таки правда, знали що з ним зробити…

Хе, от вже й втомився. Геть чисто захляв за зиму, захарчувався. Ще літом нічого: бурячок
там, цибулька, рибки наловиш.

Ну Прокіп не мав чого ждати. Іншу засватав. Аякже.. Маланка аж плакала з злос..
— Га! Фабрикант! Бач, як старається, щоб жінка ніжок не замочила, болячка б... Здоров!
Ху!.. Бодай вас, Хомо, як налякали... Дай... боже.. Я, знаєте, тепер такий полохливий, що й

тіні своєї боюся.
Хіба в тебе душа? От заячий дух...
Хома видимо глузує. В зморшках старого, безвусого виду глибоко залягла злість.
Андрій звик вже до того. Він знає, що, відколи пан прогнав Гудзя, злидні ще гірше його

обсіли, а проте каже:
— Добре вам, Хомо, що ви самі, а у мене три пельки в хаті.
— Ха-ха... Мені? А добре, бодай йому так легко здихати, як мені жити... Став пиво, скажу

новину.
— Де-де! Я вже забув, яке воно на смак... Про фабрику? Ет, багато вже говорили...
— Не віриш? Панич Льольо ставить гуральню.
— Та ну?
— Не ну, а справді. З старої сахарні зроблять гуральню, ще й дім для себе збудує Льольо, щоб

він тобі луснув на радість.
— Та що ви кажете? Звідки?
Не вірить, чортове зілля... Кидай лопату, ходім.
Куди?
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— Не питай, а ходім.
Андрій крутив лопату в руках і неймовірно дивився на Гудзя. Врешті встромив лопату в сніг і

опинивсь за ворітьми.
— Нащо лопату покинув, ще хтось потягне, ти! — почув він голос Маланчин, але навіть не

озирнувся.
Брів у снігу, поспішав за Хомою. Хома ставив ноги рішучо, злісно, як говорив, а сніг

розкидав, наче коняка. Андрій голосно сапав, його очі бігли кудись наперед, назустріч мурованим
стінам, що, здавалось, уже тремтіли від живого робочого руху, уже бухали з коминів димом.

“На сей раз Хома не дурить”, — калатало серце в Андрія.
Ішли безлюдним селом, засипаним снігом, мов глухим лісом, який швидше хотілось минути,

щоб побачить простори.
Коли ж нарешті на горбку перед ними зачорніли руїни сахарні, Андрій виразно на мить

побачив дими, почув знайомий гомін. Правда, дими враз щезли, зате біля сахарні роїлась купа
людей і чорніли підводи.

— Куди біжиш? Постигнеш...
Андрій одмахнувся рукою. Ет, що там тепер Хома. Він бачив уже валку саней з колодами,

брусами, повні лубки червоної цегли, немов миски ягід, волохатих коней, закутаних у власну пару,
зігнуті спини, підняті пуги. Ньо. Вйо! Соб-соб!.

На подвір’ї стояв прикажчик і серед криків та зойку приймав матеріал.
Андрій бігав од саней до саней, обмацував дерево, стукав по цеглі, заглядав кожному в очі,

немов питався: чи правда? Перед прикажчиком зняв шапку і довго мовчки стояв.
Підійшов до Хоми і осміхнувся.
— Буде?
— А буде...
— Гуральня?
— Таже казав.
Споловілі, зеленкуваті очі Андрія блищали, як лід, що тане на сонці. Вони пестили чорні,

задимлені стіни сахарні, круглі жовті колоди на білім снігу, сміялись до стосів цегли, до
прикажчикової бороди, сивої од морозу. Тепер, пане добродзею, вже пустять пару... Не буде
чоловік з голоду гинуть, аякже.. прийде термін — бери готові гроші. Так, так, Маласю, от тобі й
“фабрикант”...

— Що, Хомо, буде? А бач, а бач..
Але на Андрія шипіли з Хоминих очей зелені гадючки:
— Чого радієш? Гадаєш, вони горілку гнать будуть? Кров з тебе гнатимуть, а не горілку.

Хліба схотів? А горба не заробиш? Гляди! Кому черево наросте аж вище носа, а тобі жили
тягтиме, пропади воно прахом...

— Чекайте, Хомо...
— …бодай би взялось вогнем та розвіялось попелом разом з людською кривдою...
— Чекайте ж бо, Хомо…
— Чого чекати? Він дума — гуральня. Домовину тобі готують — чотири дошки та яму. Та й

вже.
— А, які ж бо ви, Хомо…
Але Гудзя годі було спинити. Він гнав, наче з горба. От взяв би — р-раз, р-раз, розвалив би к

бісовій мамі, зрівняв, би з землею, щоб і пам’ять пропала на віки вішні.. Хома махав руками і
тупав ногою. Кожна зморшка на безвусому виду скакала у нього, і видко було, як під старою
свиткою корчилось тіло, наче пружина.

Андрій з ляком дивився на Гудзя. Він навіть язика забув у роті.
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Що се з Хомою? І що він каже? Треба ж із чогось жити… Хіба краще отим, що крутяться на
латочці поля і не зберуть, буває, навіть насіння? Або тому, що закопає силу у панські лани, а
прийде слабість, каліцтво чи старість, то здохне, як пес, під плотом? І що-бо він каже, господи
боже...

Але Хома помалу одходив. Злість і прокльони розсипались раптом в хриплий, застуджений
сміх...

— Ха-ха! Ну, ставиш пиво? Твій могорич. Гайда до Менделя
Андрій посміхнувсь винувато. Чому б не поставить? Ой, як би охоче він сам напився на

радощах пива, та... Вірите, Хомо...
— Ну, ну… не маєш? Чорт із тобою... теж “фабрикант”! Я йду ...
Андрій дивився у спину Хомі, але перше ніж зникла похила фігура, затихло шипіння зелених

гадючок, погасли пекучі слова, і одно тільки дзвеніло в Андрієвих грудях — гуральня!
Він хотів ще раз почути те слово. Стояв перед прикажчиком і м’яв шапку в руках.
— Гуральня буде?
— Гуральня.
От. Тепер вже напевно. Він почув гордість, самоповагу, наче не панич Льольо, а сам він

оживить мертві стіни сахарні, пустить в рух колеса, паси, машини і людську силу.
Село, хлібороби, земля...
Яке все бідне, злиденне...
Кроти! Залізли на зиму у білі нори, а прийде весна, почнуть мучити землю, різати груди. Дай,

земле, покорму! А земля стогне, пісна, безсила, подерта на латочки. І замість покорму дає свою
кров. Не хліб, а кукіль родить, будяки, хопту. Годуйся!..

А тим часом голодний зростає, множиться, корчиться, як гадюка, порубана на шматочки.
Намножилось вас. Хоч би милосердний господь порідив вас війною або мором яким. Може б,

легше було на світі...
Ну, а йому що? Він не має землі. Гуральня дасть йому хліб... Хома каже дурниці.
І ти, Маласю, дурно сміялась. Казав Андрій Волик — буде гуральня, — і буде...

* * *
Гафійка увійшла в хату і притулила до печі замерзлі руки.
— Забула, що піч холодна, — винувато посміхнулась вона. Маланка обернула до неї червоні

очі.
— З ким розмовляла у сінях?
— Прокіп приходив.
Прокіп! З того часу, як він оженився, Маланка не могла чути його наймення.
— Чого йому треба?
— До мене приходив.
— До тебе? Чого?
— Книжки приносив.
— Нехай носить жінці своїй, а не тобі...
Їй хотілось вразить поглядом дочку, але не вдалось. Набігла сльоза, загризла, довелось

кулаками закрити очі.
Тепер Маланчині очі вже самі плачуть. За осінь та зиму стільки вилляли сліз, що уже звикли.

Бо настав холод, сльота та негода не тільки в природі, айв серці. Облетіли надії, розметались
безслідно, і там тепер голо, як в лісі. Сніги тепер в серці і вовки виють. Господь не схотів показать
свою правду: як була панська земля, так і лишилась панська. Дурно Маланка збирала насіння,
дурно плекала надії. Вузлики з зерном так довго висіли під образами в хаті, аж намулили очі.
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Нарешті зняла та винесла в хижу. Годі себе дурити. “Нащо знімаєш? Настане весна — лани
засієш”. Се Андрій так впік у живе.

Сухі губи Маланки стиснулись од болю на саму згадку.
Їх троє, а всім судилась однакова доля. Холод, і голод, і безнадія. Днями сиділи в нетопленій

хаті і не варили страви. Світили ненависним оком, кусались кривавим словом. Як звірі. Щоб не
замерзнуть, Андрій нишком по ночах рубав на шляху верби або розбирав стріху в сусідніх
порожніх будинках. Якби не совість — крав би. Потому залізла колька у груди, вчепився кашель.
Печінки вивертало, по ночах ніхто спати не міг. Навкруги порожньо, сумно. Гафійка ходить немов
черниця. Мовчить, нічого не каже. Хіба Маланка і так не знає?

— Бач, книжки носить... Якби пішла за нього, читали б разом.
— Облиште, мамо.
— На кого чекаєш? На Гущу? Бачиш, біда. Батько небагато заробить, я немічна, зчорніла од

праці — та що із того? А Прокіп...
Ах, як се нудно, як нудно все одно чути!..
— Ви не журіться, мамо. Я піду в найми. Маланка прикусила язика.
— До двору наймуся. Або до Підпари, він, кажуть, шукає дівки.
Очі в Маланки стали налякані, круглі. Щось промайнуло на мить перед ними, давнє,

напівзабуте.
Вона підняла руки, наче хотіла його одігнати.
— Мовчи вже краще.
— Їй-богу...
Тоді Маланка раптом розм’якла. Що там журитись, коли все йде на краще. От перебудуть

зиму, весна не за горами. Андрій напевне найметься до пана, почнуть люди городи копати, підуть
заробітки.

Голос Маланчин ставав теплішим, немов нагрівався од сонця, що тихо сідало перед самою
хатою. Золотий обрій зробив з вікна вівтар, комин червонів жаром, неначе в печі палало, мова
стелилась лагідно, як останнє проміння, і гасла поволі в вечірніх тінях. До Гафійки лиш часом
долітали окремі слова. Той лагідний тон будив у неї згадки, навівав думи.

Коли б знала — куди, пішла б пішки до нього. Нехай би не думав, що одцуралась. Сказала б:
“Я не забула, Марку, твоєї науки: ти кинув слово, а з нього вродилось десять... Тебе зачинили за
грати, а твоє слово ходить по світу...”

— ...Настануть жнива, будемо жати, заробимо хліба, а восени...
“Хто любить вірно, той хтів би весь світ засіять милого словом... Знущаються з тебе, а я хіба

мало прийняла муки? Гляди, яка стала. Щодня тобою журюся, щодня моя думка круг тебе
в’ється...”

— ...Посватає хтось... ще твоя доля за дверима у бога...
“Чекаю на тебе і виглядаю. Як не за тобою, то ні за ким. Одна в мене потіха, що розмовляю з

тобою, хоч ти й не чуєш...”
Вікно поволі гасло.
Земля повечеряла сонцем і облягалась на ніч. Блакитні тіні розкривали свою глибінь і

приймали, як в м’яке ложе, Гафійчині думи, сподівання Маланки...

* * *
Маланка не хотіла вірити. Ат, знов наплів Гудзь. Андрій аж мінився, так сердивсь. Він бачив

на власні очі. Не сам Хома, прикажчик казав. Вуси ще білішими стали на червонім виду, і очі лізли
наверх. Маланка низала плечима, але вдягла кожушанку і побігла до двору. Тепер се вже її справа.
Панич Льольо мусить найняти Андрія, вона ж в них служила, вона робила на них. Маланка довго
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кашляла в кухні, поки нарешті вийшов панич. Ну, панич як панич, пожартував трохи з старої, але
Андрія найняв. До прикажчика в поміч.

Се була велика радість. Тепер вже щодня палав у печі веселий вогонь, смачно пахло борщем
або галушками, і коли Андрій смерком вертався до хати, свіжий од вітру, з духом морозу у всіх
складках одежі, Маланка старалась догодити йому і повага хазяйки була у всіх її рухах.

По вечері Андрій присувався до печі і виймав люльку. Червоний жар кліпав до нього синявим
оком, моргав, стріляв зірками і загортався, нарешті, на ніч в кожух сірого попелу. Гафійка гриміла
ложками, хлюпала літеплом, а Маланка, заклавши руки, побожно слухала оповідання про те,
скільки привезено цегли, яке й чому забраковано дерево, що прикажчик нічого не розуміє і, коли б
не Андрій, не було б діла.

З весною, коли розпочались справжні роботи, розмови ставали більш різнобарвні і
розростались. Андрій був як у гарячці. Йому здавалось, що все йде дуже помалу, що будуванню
кінця не буде. Се була його гуральня, се він ставив її, і навіть Маланка, заметившись його
настроєм, часто бігла дивитись, як посувалась робота. Вона навіть забувала свої мрії про землю і
жила з Андрієм одним життям.

Нарешті одного дня, так щось по зелених святках, високий комин гуральні дихнув клубами
диму і з колишніх руїн сахарні розлігся понад селом свисток.

Андрій зірвався з місця. Він нахилився вперед, витягнув шию і ловив вухом той клик машини
довго, уважно, наче боявся пропустити з нього хоч одну мить. Потому обернувся до жінки, весь
сяючий, з впрілим одразу чолом:

— Чуєш, Маланко? Маланка чула.
— Се тобі не земля, що буцім мають ділити... Се тобі, пане добродзею, не жарт, а гуральня...
Маланка зітхнула. Вона тільки глянула на свої чорні та сухі руки, що просили іншої праці, і

почула, як її мрії впали глибоко, аж на дно серця.
Того ж таки вечора Андрій пішов на нічну зміну.

* * *
Хоч од м’ясниць, як оженився Прокіп, небагато часу минуло, але Гафійці здавалось, що

Прокіп виріс і навіть постарів. Він стояв перед нею і говорив, а вона оглядала його широкі плечі,
спокійне лице, на якому несподівано якось виросла борода і осіла чоловіча повага, їй здавалось,
що його сірі, трохи холодні очі дивились не так на неї, а всередину, в себе, і через те слова були
міцні та повні, наче добре зерно. Вона теж чула, що багачі сердиті на нього.

— Найбільше лютує на мене Підпара. В неділю кричав на сході: “Таких, як Кандзюба, в
Сибір. Завів газети, книжки голоті читає, бунтує народ. Бомажки розкидає”. А сам, як стріне, зараз
питає: а що там чувати? Що про війну нового пишуть? Мати теж дорікають: світите світло, а воно
дороге.

— Ну, а Марія?
Прокіп зирнув на неї допитливим оком. Гафійка стояла міцна, запалена сонцем, з тонким

пушком на руках і ногах, мов золота бджілка. Спустила очі додолу і уважно ловила між два пальці
ноги якесь стебло.

— Марія? Що ж, молодиця як молодиця... їй аби люди, аби послухать та свого докинуть. Не
так склалось, як думав. Мені б товариша треба, та ти не схотіла.

Стебло не давалось, тікало з-під пальців.
— Облиш, Прокопе, годі.
— Та я нічого. Не кличеш жалю, сам часом прийде до тебе. Все сподіваєшся Гущі?
Гафійка підняла на Прокопа очі.
— Сеї ночі Марко мені снився.
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— Ага! Я і забув. Дядько Панас стрів мене вранці: прийду до вас, каже, послухать, про що
там мудрі радять...

— Сниться мені, тільки я ніби скінчила розносить листочки і вже останній виймаю, щоб
застромити Петрові в повітку, — хтось мене ляп по руці. Я так і захолола уся. Дивлюся — Марко.
Такий сердитий. “Я, — каже, — сиджу за вас у тюрмі, а ти так слова мої сієш? Покажи руки”. А
мені соромно — страх, що руки порожні, очей звести не смію, не смію показать йому руки. І
хочеться похвалитись, і не добуду голосу з грудей... Чуєш, Прокопе, коли нових даси? У мене
більше нема.

— Нема і в мене. Піду на тижні в город, то принесу. А ти заходь.
Прокіп обіймав оком Гафійку. Туга, здорова, чиста — вона світилась на сонці, як добра рілля,

як повний колос, а очі мала глибокі та темні, як колодязне дно.
Ті очі його чарували. Прокіп зітхнув.
Але зітхай не зітхай — інакше не буде.
Він хтів принаймні словом полегшить свою душу, як хмара чує потребу вилить свою вагу, і

говорив. Бо що свої болі — пусте. Світове горе велике. Він надивився на нього. І вдома, і по
світах. Скрізь бідні сподом, багаті зверху. Долиною сльози, верхами глум. У поросі люди, як той
спориш придорожній, затолочені сильним, багатим. І нікому крикнуть: “Зведись, народе,
простягни руки по свою правду”. Як сам не возьмеш, ніхто не дасть. Не народився, видко, ще той,
кого почують. Треба мати великий голос. А що можемо ми? І де наш голос? Тільки пошепки
скажеш: “Вставай, Іване, обмий лице. Зведися, Петре, нас більше буде”. Коли б спромога хоч се
зробити, кількох збудити, а ті вже інших. Запеклась кривда у кожного в серці, торкнись до
болячки — і запече.

Щось було тихе, покірне в тих скаргах, наче річка журливо дзвеніла по дрібних камінцях.
Ні, Марко не такий. Він, як бурчак, рвав би каміння, рив береги, з корінням вивертав би

дерева. Його слухали б усі.

* * *
Тепер для Маланки настали кращі часи. Андрій був при роботі і хоч не весь заробіток

приносив додому, а все ж голодні вони не сиділи. З Андрієм вона рідко й стрічалась, бо він ходив
лиш на нічну зміну, а удень спав або блукав десь удвох з Хомою. Маланка з Гафійкою теж
заробляли, і дні їм минали на чужій ниві. Проте Маланка не мала спокою. Чутки про землю ожили
з весною, наче посходили з зіллям укупі і з ним розростались. Дарма, що разом з клунками насіння
вона кинула в порох свої колишні надії: вони тепер знову прохались до її серця. Із уст в уста, од
хати в хату, з села в село котилась радість: будуть землю ділити. Хто сказав перший і хто
останній — ніхто не питав. Чутки пливли, як хмари, самі собою, носились в повітрі, мов пил з
квіток в час красування ниви.

— Чули? Будуть землю ділити.
— Обдарують людей. Минуться злидні.
— Земля вже наша. Скоро почнуть ділити.
— Навіть пани гомонять: оддаймо землю.
— Пани? Не вірте.
— Аякже!
— Звісно, бояться.
В Маланки очі блищали.
А тут — сама земля подає голос.
Співає Маланці колос, сміється лука ранніми росами, дзвоном коси, кличуть городи синім

сочистим листом, тучна земля диха на неї теплом, як колись мамині груди.



Михайло Коцюбинський. Fata morgana 25

Електронна бібліотека української літератури — КІУС

А на той голос подає голос Маланчине серце, обзиваються руки, сухі і чорні, що силу віддали
землі і в себе взяли від неї силу.

Часом, серед роботи, вона ставала і оглядала землю.
Котились низом ниви, стелились горбами, повні, свіжі, багаті, та все чужі. Скільки оком

захопиш, кінця-краю немає. А все чужі. І навіть не людські, а панські. Нащо йому? Куди все
подіне?

Серце боліло дивитись, а вже поле потиху шептало і потішало:
“Не журися... поділять... поділять...”
Думи про землю будили Маланку по ночах.
Вона прокидалась, вся зрошена потом, тривожна, їй раптом здавалось, що се неможливе. Не

оддасть свого добра багач мужикові ніколи. У нього гроші, у нього сила, а що в мужика? Чотири
кінці — руки та ноги. Нічого з того не вийде, все буде, як було; довіку буде убогий на чужім
марнувать свою силу, до домовини не зазнає Маланка кращої долі, зносить Гафійка красу і літа по
наймах, зчорніє, зів’яне на чужій праці, як її мати. Тільки й землі твоєї буде, що лопатою згорнуть
на груди.

Холодним потом обливалась Маланка, вся терпла і гострим оком вдивлялась у пітьму, наче
питала: “Як буде?” Але ніч темна, сліпа і глуха: вона вміє тільки мовчати. Тим часом сподом,
потай од холодної думки, ворушилася тепла, маленька і добра. Вона щось шепотіла Маланці і вела
за собою на поле.

Хвилює на сонці нива, та божа постіль, льон процвітає синьо, сказав би — небо задивилось в
озерце, на сіножаті — віз. Гафійка годує дитину, а друге біля Маланки: “Бабо!..” І все те —
родюча нива, віз, коні, кубло, — все те своє, рідне, з серцем зрослося. “Що ж се я вбралась
сьогодні у сап’янці червоні, наче у свято... бач, процвітають на ниві, неначе мак...”

Вранці Маланка — кого стріла — питала:
— Не знати: будуть землю ділити? Ковалиху і ту зачепила:
— Чули, серце, скоро землю нам мають давати...
— Аякже, Маласю, чула. Аякже. Тільки в людей і розмови, одним тільки живуть, одним і

дишуть. Мій ще з зими купив у пана одну десятину; завдаток дав, а далі не хоче платити.
“Нащо, — каже, — маю викидать гроші, коли однаково земля буде моя. Нехай пропадає завдаток”.
А мені шкода й завдатку. Осе! Щоб за своє та ще й платити. І копійки не дам. Нападаюсь на свого,
щоб одібрав, а він не хоче “Що з воза впало, те, — каже, — пропало”. Будуть, будуть ділити. Вам
більше прийдеться, бо ви безземельні. Коли б тільки справедливо ділили, щоб люди не бились
поміж собою...

— Ой коли б то дав милосердний... Звісно, люди — божі собаки, гризуться. Спасибі вам,
серце, за добре слово. Хай вам господь помагає, де тільки лицем обернетесь...

Маланчине серце топилось, як віск, їй навіть чудно, що з ковалихою вони часто у сварці.

* * *
Марія сплеснула в долоні.
— Глядіть, і дядько Панас прийшли послухать!
— Хіба не можна? Може, тут що погане говорять?
Низька, корячкувата постать спинилась на хатнім порозі, переставила довгий ціпок з корою у

хату і, спершись на нього, щулила очі. Здавалось, вербовий пень витяг з землі своє коріння та
причвалав між люди, цупкий, битий негодою, з духом землі, на якій ріс. Стара Кандзюбиха
кликала брата:

— Заходь, заходь у хату.
Всі повернули до Панаса обличчя, а чужий раптом замовк, поклав руки на стіл і закліпав
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очима.
Панас все ще роздивлявся по хаті.
— Щось у вас світло погано горить, не розберу я зразу...
Але він вже пізнав. Коло Гафійки сидів Олекса Безик, якого на селі звали Півтора Лиха. Він

мав дітей, як маку, і ані клаптика поля. В кутку підпирав стіни високий Семен Мажуга, з запалими
грудьми та довгорукий, весь як складаний ножик. Він тільки й жив з того, що на клишоногій
кобилі возив жидів на вокзал. Були тут Іван Короткий і Іван Редька, Олександр Дейнека та Сава
Гурчин — всі безземельні або такі, що їх земля не могла згодувати.

Тоді Панас переставив через поріг свої чоботища, в яких, певно, більше було онуччя, ніж ніг,
і примостився біля Марії.

— А хто ж той чорнявий, що за столом?
— Се чоловік з Ямищ, — пояснила Марія і обернула до чужого зацікавлений вид.
— Розказуйте далі, — попрохала вона.
Той перестав кліпать очима. І всі обернулись до нього.
— Ну, значить, зібрались ми зараз на зборню, староста з нами, так і так, пишіть приговор. Ми,

ямищани, пристали на те, що ніхто з нас не буде робити в пана по давній ціні. Тепер піший
робочий — рубель, а кінний — два. Робочий день має бути коротший на четвертину...

— Ого!
— Цитьте! Нехай говорить...
— Жати за шостий, а не десятий сніп, молотити за восьму, а не тринадцяту мірку...
Осе так добре! Голови по кутках закивали, а довгорукий Мажуга, на знак повної згоди,

складався і розкладався, неначе ножик.
— А як пан не пристане?
Стара Кандзюбиха пропхалась крізь натовп і обережно зменшила у лампі світло.
Справді, що буде, як пан не пристане?
Чоловік з Ямищ помовчав хвилинку, глянув навколо і одрубав:
— А не пристане, то забастовка. Марія сплеснула в долоні.
— Забас-тов-ка! Господи милосердний!
Панас Кандзюба хитнувся вперед, немов верба од вітру
— Забастовка? Як саме?
— А так. Пан кличе косити — добре, карбованця в день. Не хочеш — коси собі сам. Ніхто на

роботу не вийде. Настали жнива — давай нашу ціну; незгода — назувай сам постоли та й гайда з
серпом на поле.

— Ха-ха! От ловко!
Сміх розкотився по хаті, з кутка в куток. Цілі ряди коливались од нього. Сміх косив наче та

клав людей в покоси. Пан в постолах! Ха-ха!
Півтора Лиха впрів навіть од тої уяви; його лисина, зрошена потом, ловила й переливала

блиск лампи. Пан в постолах!..
Чоловік з Ямищ все говорив.
Перед очима в Панаса невідступне стояла кумедна постать гладкого пана у постолах, сама

серед поля, невміла і безпорадна. І не легка веселість грала в Панасовім серці, а давня мужича
зненависть, що нарешті знайшла своє слово.

Озуть пана у постоли!
У сьому слові була ціла картина, розкішний план, справедливість людська й небесна.
Озуть пана у постоли!..
Але як се зробити?
Ба, як се зробити? Пан не дурний. Свої не схочуть — чужих покличе. Панське все зверху.
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На саму думку, що чужі стали б на перешкоді, пішли б проти громади, засвітилися очі.
Заговорили всі разом.
Мажуга підняв догори руку, наче голоблю.
— Чужих не пускати! Розігнати! Кілками! Го-го! Такий не пустить. Марія сплеснула в долоні.
— Авжеж. Як не послуха — бити.
— Бо вже нікуди далі, все одно пропадати. — Хоч в яму, гірше не буде. — Народ зголоднів, а

ніхто не подбає, їсти ніхто не дасть. — А не дасть. Як хочеш їсти — пий воду... — З’їв півбіди та й
напийся води... — Один розкошує, а другий... Старша біда — як розкіш. — Озуть пана у постоли...

Однак поволі уява Панасова в’яла, наче хробак точив її. Де-де? Хіба так легко змагатись з
паном!

Пан не хотів вже взувать постоли, не хтів сам жати. Він знов був сильний та хитрий ворог, з
яким трудно було боротись, який все переможе. Краще далі од пана і од гріха. Хіба йому земський
не вибив зуба?

Панаса ніхто не слухав.
Тоді він почав стукать ціпком.
Чого йому треба?
Ні, пана не налякаєш. Він має силу. Нажене тобі повне село, і в кого ззаду було гладеньке —

мережане зроблять. Тепер кричать, а тоді що? В гурті і беззубий собака лютує. Схотів один з
другим голіруч їжака вбити. Не вб’єш, бо вколить.

Стара хазяйка знов прикрутила лампу. Коли там що буде, а гас дорогий.
Іван Короткий хтів знати, чи всі підписались.
Чоловік з Ямищ за криком не міг нічого сказати.
— Цитьте, цитьте, нехай говорить... Звісно, не всі. Багачі одреклися.
— Схотіли! Один біс, що пан, що багатий мужик.
Проте до них пристали села — Піски, Береза, Веселий Бір...
— О! Чуєте? Чуєте, скільки пристало... Тепер за нами черга. Стіймо за них, вони за нас

постоять.
— Підписать! Підписать!
В хаті ставало душно. Дим слався по хаті, як низькі хмари, і сині хвилі, змішані з криком,

тягло в одчинені вікна.
Хіба присилує хто робити в пана? Не хочеш — не йди. Нехай побачить, що не в багатстві

сила, а в чорних руках. Треба пристати. Усім.
Панас Кандзюба йшов проти громади.
А він не згоден. Се буде бунт.
— Тю! Який бунт?
— Такий, що бунт. За се не похвалять. Краще чекати прирізки.
— Чекай — діждешся.
— Скоро будуть землю ділити.
Марія сплеснула в долоні.
Хіба ж вона не казала!
На Панаса насіли. Хто буде ділити? Може, пани?
Але Панас міцно стояв на свому. Твердий і сірий, як грудка землі, важкий в своїх чоботищах,

він знав тільки одно:
— Будуть землю ділити.
— Та добре, добре, а поки що...
— Се буде бунт.
Ще там загнати коні у спаш на панське, вивезти нишком деревину із лісу, закинути вершу у
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панський ставок, але бунтувать проти пана цілим селом — на се нема згоди. Буде з нього і одного
зуба, що вибив земський.

— Ось, бачиш... ось!
Роззявив рота і тикав пальцем, грубим і негнучким, як цурпалок з корою, у чорну дірку на

блідих яснах.
— Бачите... ось!
Так Панаса і облишили.

* * *
Грім все гуркоче, і руда хмара лівим крилом обійма небо. Бульбашки скачуть од крапель

скрізь по воді, а рівчаками пливуть потоки і підмивають сіно. Пропало сіно! Маланка закасалась та
лізе в воду, і тоді саме Гафійка говорить:

— Мамо, хтось стука в вікно.
Вікно? Яке там вікно?
Справді, щось стука.
Маланка злазить із лави, мацає стіни, а у вікно хтось гатить.
— Що там? Хто стука? Маланка одчиняє вікно.
— Йдіть на гуральню. Нещастя. Андрій скалічив руку.
— Нещастя... — повторює за ним Маланка.
— Дуже скалічив?
— Не знаю. Одні кажуть — відтяло руку, а другі — пальці.
— Боже мій, боже...
Маланка товчеться у пітьмі, як миша у пастці, а що хотіла зробити — не знає. Нарешті

Гафійка подає їй спідницю.
От тобі й грім!
Яке безконечно довге село. Там, на гуральні, нещастя, Андрій вмер, може, он лежить, довгий і

нерухомий, а тут ті хати, сонні і тихі, одну минеш, друга встає на дорозі, як безконечник. За тином
тин, за ворітьми ворота... Чутно, як худоба в оборах важко сопе та Гафійка нерівно дихає поруч
Маланки. А гуральня далеко.

Тільки тепер помічає Маланка, що за нею поспіша хлопець з гуральні.
— Ти бачив Андрія?
Хтось чужий поспитав, а хлопець зараз говорить.
Ні, він не бачив, його послали. Оповідає щось нудно і довго, але Маланка не слуха.
Ось вже дихнула нічна вогкість ставка, і раптом, за поворотом, рядок осяяних вікон різнув їй

серце. Гуральня бухає димом і вся тремтить, ясна, велика, жива серед мертвої ночі.
На подвір’ї купка народу, а серед неї світло. Андрій помер. Вона кричить і всіх розпихає.
— Мовчи там, бабо!..
Сердитий голос її спиняє, вона раптом змовкає і лиш покірно, як битий песик, водить очима

по людях. їй пояснюють:
— Він, бачите, був в апаратній...
— Біля машини, значить...
— Біля машини, — каже Маланка.
— Держав маслянку, а шестерня раптом і того.. і повернулась...
— І повернулась, — повторяє Маланка.
— Він тоді правою лап, щоб схопити маслянку, а йому чотири пальці так і відтяло.
— При самій долоні.
— Живий? — питає Маланка.
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— Живий... там фершал.
Долі світиться світло а що там роблять, який Андрій — Маланка не знає. Тільки тепер почула,

що стогне. Значить, живий.
Врешті той самий сердитий голос гукає:
— Тут жінка? Ну, бабо, йди...
Робочі дають їй дорогу. Вона бачить щось біле, наче подушку, і тільки зблизька помічає

жовте як віск обличчя, якесь зсохле, маленьке, чорне, скривлений рот
— Андрійку, що ти зробив з собою? Мовчить і стогне.
— Що з тобою, Андрію?
— Хіба я знаю?.. Калікою став... Збери мої пальці.
— Що ти кажеш, Андрійку?
— Збери мої пальці, закопай в землю.. Я ними хліб заробляв... Ой... боже мій, боже...
Підійшли двоє робочих і забрали Андрія. Не дали Маланці поголосити.
В апаратній Маланка шукала Андрієвих пальців Три жовтих, в олії, цурпалки валялись долі

біля машини, четвертого так і не знайшла. Вона загорнула знахідку в хустину і взяла з собою.
Вранці Андрія одвезли в лікарню, в город, а Маланку покликав сам панич Льольо. Він довго

сердивсь кричав на неї, як на Андрія, але, спасибі, дав п’ять рублів.
За три тижні Андрій повернувся. Худий, жовтий, посивів, рука в черезплічнику.
— Болять в мене пальці, — жалівся Маланці.
— Та де ті пальці?
— Як ворухну ними — а все кортить, — так І болять. Ти їх поховала?
— Авжеж. На городі.
— Що ж будем робити? — журилась Маланка.
— Як “що”? Піду на гуральню, нехай поставлять на іншу роботу.
Але в конторі сказали, що калік не приймають. До панича Льоля і не пустили.
— Се добра справа, — кричав Андрій. — Робив, пане добродзею, на сахарні дванадцять літ —

не чужа ж вона була, а твого тестя, — тепер у тебе руку при машині скалічив, а ти мене викидаєш
як щось непотрібне...

Тоді ходила Маланка. Просила, благала — не помоглося. І так, кажуть, великі втрати: за
лікарню платили, п’ять рублів дали, а скільки мороки...

— От і маєш, Андрійку, гуральню! — шипіла Маланка, зганяючи злість.
— Мамо... що я вам скажу...
— А що там, Гафійко? Гафійка нерішуче мовчала.
— Та кажи вже, кажи.
— Піду я в найми.
Маланка підняла руки. Вона знов за своє!
Всі її сердять, дратують, хоч забирайся з світа.
— Ви не журіться, мамо. Так було б краще. Тато не зможуть вже заробляти — куди їм? А

настане зима...
— Мовчи! Чого ти вчепилась душі моєї! Я вже й так стала неначе тінь.
Гафійка замовкла, їй було досадно. От — мати хлипа, а хто зна чого.
Довго Маланка сякала носа та утирала сльози.
Гафійка подумала вголос:
— Якраз Підпара шукає дівки.
Маланка уперто мовчала.
Так воно і розпливлося, як завжди.
А Андрій лютував. Голос став в нього ще більше пискливий, жіночий. Коли він сердивсь,
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краска заливала йому лице, від чого вуси біліли, наче молочні.
— Багачі! Фабриканти! Зробили з мене каліку, а тоді і нагнали. Забрали силу, випили кров, та

й став непотрібний.
Кожному стрічному Андрій тицяв скалічену руку.
— Ось подивіться, що з мене зробили. Дванадцять літ сотали жили, дванадцять літ паслися

мною... То така має бути правда на світі? А, сто сот крот...
Андрій від Хоми перейняв лайку.
Він нахвалявся:
— Се їм так не минеться, чужа кривда вилізе боком.
Нахвалки ті дійшли до пана, і він перестав посилати Андрія на пошту. Тепер на пошту ходив

вже інший.
“Що ти зробиш йому, гладкому? — думав Андрій. — У кого сила, у того й правда. Ми — як

худоба в пана. Та де! Він худобу пожалує швидше, бо оддав гроші за неї. Правду казав той
Гуща...”

Гафійка позирнула на батька прихильним оком. Аж ось коли згадав про Гущу...
Про найми не було більше розмови, проте нишком всі знали, що доведеться Гафійці служити.

Маланка була недужа, осунулась зразу і не щодня виходила з хати. Гафійка ходила на роботу сама.
Давня біда знов повернулась. Гірко було Маланці.

От, зростила дитину, берегла, доглядала, рада була неба їй прихилити та зорями вкрити, а
тепер оддай між люди на поневіряння.

Вона знала, що значить служити. Се добре знали її спрацьовані руки, її душа, заглушена в
наймах, як бур’янами квітка.

Одно тільки потішало Маланку: ось-ось не видко — будуть ділити землю. Тоді Гафійка
покине службу і знов поверне додому.

А як прийшлося одводить до Підпари Гафійку, Маланка була мов з хреста знята. Кланялась і
прохала, щоб не робили кривди дитині.

У Підпари Гафійку ждала цілоденна робота. Хазяйка була слаба, немічна жінка, що все
стогнала і ледве човгала по помості шкарбунами на босу ногу. Уся хатня робота припала Гафійці,
а найбільше мороки завдавали їй свині. Кабани лежали по сажах, а кнурці, льохи і поросята рили
подвір’я. Вранці, поки Гафійка готувала їм їжу, все се вищало, кувікало, хрюкало і товкло
мордами в двері. А над головою докучливо стогнала хазяйка, рипів її голос, і човгали шкарбуни по
помості. Гафійка рада була, що попадала нарешті між свині. Свинячий гурт, уїдливий і
зажерливий, зразу накидався на неї, рвав з рук, глушив її криком і мало не валив з ніг. Вона не
могла дати собі ради і тільки дивилась, як свині перекидали пійло, місили ногами їжу та гидили.
Сажові поводились краще. Чисті, важкі, вони не хотіли турбувати свій зад і ставали лиш на
передні ноги, їх треба було прохати їсти. Вони не хотіли. Жмурили сонні маленькі очі, здіймали
вгору чисті кругленькі рийки і так ніжно стогнали: ох! о-ох!.. неначе хазяйка. Гафійка чухала їм
животи, такі рожеві, повні; тоді вони одставляли ще задню ногу, а закуцьорблений хвостик, наче
живий калачик, весь час тремтів... Ох! О-ох!..

Сюди любив заходить і сам Підпара. Коли його висока постать з’являлась у дверях, а на сажі
падала тінь, Гафійка здригалась. Вона боялась Підпари. Він був неласкавий, суворий; вічна
турбота ховалась у нього під волохаті брови, блищала сріблом в чорних волоссях. Він штурхав
ціпком кабанів, здіймав їх на ноги і мацав хребти. Не дивлячись на Гафійку, говорив до неї суворо:

— Гляди мені, дівко, щоб чисто ходила біля свиней... Божа тварина любить, щоб дбали за неї.
Опріч Гафійки, було ще два наймити. Підпара варив з челяді воду. Йому все було мало

роботи. Він сам робив за двох. Коли наймити їли, голодні, багато, він бурчав жінці: “Як їсть, то
впріє, а як робить, то змерзне... Стук-грюк, аби з рук...” Коли ж страва була недобра і наймит клав
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ложку, Підпара сердивсь: “Злидні! Що воно їло удома? Юшку з картоплі”.
Гафійці здавалось, що то він про неї говорить.
Особливо Підпара ненавидів бідних. Зсував густі брови і з презирством цідив крізь зуби:

“Голота! Що воно має... Якби робив, ледащо, то мав би. А воно на чуже зазіхає...”
Хоч те було добре, що хазяїн рідко сидів у хаті. Він вічно був в полі, на сіножаті, в клуні, біля

свиней. Скрізь од високої постаті падала тінь — і там, де вона впала, робота, здавалося, йшла
швидше.

Часом, в неділю, Підпара здіймав з жердки жупан і надягав на себе широкий пояс.
По відході Підпари хазяйка мліла, наче вмирала:
— Пішов на сход... ох, ох... щось колить у грудях... Мого люди слухають дуже... що скаже,

так вже і буде... Страх поважають. Хотіли за старшину обрати, та мій не хоче. Щоб не розтеклося
добро без хазяйського ока... Ох, моє лишенько... ох!..

Але щось воно було так, та не так.
Підпара повертався сердитий.
— Чорт його знає, що сталось з народом, — жалівся жінці. — Перше, що скажеш, всяк тебе

слуха, а тепер хоч мовчи... така розпуста. Вже мені ті верховоди... Голота! Тьху!..
Під бровами у нього лягала тінь.
Часом збирались гості. Холодком, в свято, приходив Скоробагатько Максим, староста

сільський, якого дражнили Вовчком, і тесть Підпарин Гаврило. Вони сідали надворі, на вільнім
повітрі, а Гафійка виносила з хати сало та рибу. Хазяйка, хоч було тепло, напинала на плечі кожух
і теж приставала до гурту.

Вони їли і міркували, де що вигодніше продати, хто скільки чого зібрав, хто кого й як
піддурив. Рудий Максим мав звичку згортати з столу всі кришки у жменю та кидати в рот, а після
сала облизував пальці. І не тому, що був голодний, а щоб не пропало. Він неспокійно кліпав
очима, вічно сміявся і повертав на всі боки широкий вид з густим ластовинням. Він завжди на
слизьке зводив спокійну розмову:

— От скоро почне голота землю ділити... Ха-ха... Нащо багатим стільки землі? Щоб, значить,
“усім по сім”... Ха-ха!.. Ти скільки маєш? Тридцять? От двадцять три і одріжуть. Ха-ха!..

Підпара не любив жартів. Але Максима нелегко було спинити. Він вже моргав до Гаврила:
— А вам, куме, не гріх і більше оддати. Нащо вам, справді, ви вже старі, нехай голота у палки

вб’ється, покушає папки.
— Атож! Що громаді, те й бабі, — посміхався криво Гаврило. — Ще доведеться на старість

за сніп заробляти.
— Ой-ой! Ще й як! Хіба забули вже жати?
Підпара сердивсь.
Чорта лисого візьмуть. Він і упруга не дасть. Що діди та батьки кров’ю здобули, те

нерушиме. А що надбав — то його праця, і всяким неробам зась.
— Поклав би на місці, як пса, нехай би зваживсь котрий, не побоявся б гріха!
Підпариха загорталась в кожух і стогнала:
— Ти хоч би кращу рушницю купив... Ох, ох, боже мій милий!.. Твоя негодяща, мотузком

зв’язуєш...
— Буде й така... нащо гроші втрачати...
“Ну цей і клаптя не випустить з рук, поки живий”, — хитала головою Гафійка.
По тих розмовах Підпара ставав ще похмурнішим.
Облягаючись на ніч, він поправляв на стінці рушницю і клав біля себе сокиру.
Гафійці робилось страшно.


