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IX
В кінці літа Леонід Семенович одпросився додому, щоб навідаться до свого батька та
трохи спочить. Од останньої станції залізної дороги до батькового хутора було всього
верстов з п'ятнадцять. Леонід Семенович найняв візника, вже на вечірнім прузі приїхав в
Богуслав, сів на поштову труську чортопхайку і виїхав на високе богуславське взгір'я. З
високого пункту перед ним неначе розгорнулась горяна місцина на двадцять верстов
навкруги, ніби скам'янівші велетенські хвилі бурхливого моря. Гори й горби, перетяті
глибокими долинами та балками, скрізь розбігались на всі боки чередою.
Вечірнє сонце обливало усі гори червонуватим тихим світом. В долинах полягла легка
сиза імла й закутувала рядки зелених верб, натякаючи на села, заховані в балках та ярах.
Надворі стояла тиша. Леонід Семенович задумавсь, дивлячись на рідні гори.
І на людей дуже практичних часом находять хвилини поезії; і на їх черству душу
часом повіває своїм духом поезія чи з синього неба, чи а сизого моря, чи з зеленого лісу,
чи з мелодій музики. І вони самі часом незчуються, звідкіль то найшов на їх такий чудний
сентименталізм. Леонід Семенович хоч був практичний і зовсім не поетичний чоловік, але
мав серце м'яке й добре. Він і сам незчувся, як черкнулась об його крилом ця поетична
хвиля, неначе та ластівка, що несподівано влетить у хату через одчинене вікно, політає,
покрутиться, мов спішний гість, звеселить хату, випурхне й щезне в зелених гілках в
садку.
Він задивився на червонясті гори, впізнав рідні долини й пригорки. Он на горі сяє
білими стінами панський дім; вікна неначе горять червоним огнем. Там за горою батьківський хутір. А ондечки далеко на обрії суспіль полягли сизими хмарами ліси та гаї! То
горобцівські гори й ліси...
І він пригадав назвища долин та усяких корчом. І думки молодого хлопця наче
спустились з тих далеких гір в долину. Там, під тими горами, ставок. Понад ставком
розкинулась Горобцівка.
«На тому ставку колись ми плавали човником... з Ватею... Там пробуває Ватя...» —
думав молодий хлопець..
І вид Ватин несподівано ніби з'явивсь уявки й став перед ним. Він згадав і її гарні очі,
і її чорні брови; повні коралові уста неначе осміхнулись до його принадним осміхом. І той
вид заступав усі згадки про інших паннів, котрих він знав, і стояв перед ним, і надив його,
і манив.
Леонід Семенович зітхнув.
«Чи помирився зять з о. Артемієм, чи, може, вже до цього часу вони ще гірше
полаялись, стали ворогами на смерть? Коли б помирився... коли б помиривсь... А як не
помиривсь? Чи можна ж буде мені тоді їхать до Ваті? А як мене й не приймуть там?» —
думав Леонід Семенович.
І він в думці забажав, щоб настав мир між ними. Його жартовлива, жвава й шумлива
вдача вже ніби входила в свої береги, як входить в свої зелені береги весняний бурхливий
та шумливий потік. Задума полягла на його чолі, як ті сизі тіні понад горами.
«Як приїду до батька, зараз-таки покатаю конем до Леонтія Петровича, до Фесі, сам їх
розпитаю за все, розпитаю про Ватю. А може, вона вже й жениха має... вона з достатками,
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поважна, тиха на вдачу... Може, вже її хто й посватав. Поїду зараз до Горобцівки, зараз!»
Молодий хлопець вже був ладен звернуть на поворотку до Горобцівки. Його брала
нетерплячка. Але він глянув на сонце. Сонце вже ховалось за богуславський ліс.
«Поїду завтра, поїду завтра раненько. Сам за все досвідчусь та довідаюсь. Батько й
стара мати нічим не цікавляться; нічого од їх я не допитаюсь. Там то їм клопоту про Ватю
та о. Артемія! їм в думці воли та корови. Завтра субота чи неділя... чи то пак субота. В
неділю піду до горобцівськоі церкви: певно, там побачу Ватю».
Вже смерком Леонід Семенович в'їхав в батьків двір. На ґанку нового гарненького
домка з бляшаною покрівлею стріли його батько й мати і щиро привітались з ним.
Старий Панасенко був поставний чоловік — високий на зріст, здоровий та плечистий,
ще й тепер гарний з лиця. Його карі блискучі очі були й розумні, і трохи хитрі. На його
чорноволосій голові, на довгих вусах не видно було ні однієї сивої волосини. Його жінка
Марта вже була сивувата, але ще кремезна й поставна. Семен Панасенко брав її удовою.
Марта вийшла перший раз заміж за багатиря. Нещерета, прожила з ним два роки й
зосталась багатою удовою.
— А що, тату, чи помирився зять з о. Артемієм? — було перше слово Леоніда
Семеновича до батька.
— Оце диво! — аж крикнула стара Марта.— Чого тобі це слово перше навернулось на
язик?
— Так, спало на думку... — якось заметушившись, обізвався Леонід Семенович.
— І вже! Якби ангол з неба прилетів в Горобцівку, то й він не помирив би їх. О.
Артемій скинув зятя з писарства, — сказав старий Панасенко.
— Невже? — аж крикнув Леонід Семенович. І старий трохи догадався, чого то син
питається в його за той мир, і розказав йому про всю тяганину, сварку та про всі змагання
о. Артемія з писарем. Леонід Семенович сів на лавці й задумавсь. «Втеряв я Ватю,
втеряв... А може, старі батьки мої не за все довідались гаразд... Треба самому поїхать до
зятя та за все розпитать гаразд».
І цілий той вечір Леонід Семенович був смутний, все задумувавсь, ледве слухав, за що
йому казали батьки, одповідав ніби знехотя. Мати зготувала добру вечерю. Старий батько
ради сина переодягся: скинув синій старенький жупан і надів сіртук. Він попросив сина до
гостинної й посадив його поруч з собою на канапі. Старий любив свого сина, бо він
зостався в його один; менші сини його усі повмирали.
Вже за вечерею Леонід Семенович заспокоївсь і розбалакався з батьком та з матір'ю.
Батьки розпитували в сина про його службу, а син все звертав на розмову за Горобцівку,
про Леонтія Петровича, про Фесю та про їх змагання з о. Артемієм та Сусаною Уласівною.
— Чи вони там вже помирились, чи, може, й досі лаються та змагаються, про це
напевно ми не знаємо, бо й зять вже давненько був у нас, та й нам не було часу до його
їздить в гості, — в кінці розмови додала мати.
— Поїду я завтра до їх та сам за все розпитаю, — сказав Леонід Семенович.
— То й поїдь, сину! Довідаєшся й нам за все розкажеш. Може, вони вже й
помирились. Знаю тільки, що в великий піст і зять і Феся не говіли в горобцівській церкві,
а їздили говіть в Комарівку, — додав батько.
— Це поганий знак! — тихо обізвався син і задумавсь. Леонід Семенович ліг в постіль
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і довго не міг заснуть. Він довго перекидався з одного боку на другий і все думав за Ватю.
Його думки літали далеко од батьківської хати. От він ніби в хаті писаря, розмовляє з
сестрою Феодосією, сміється, жартує; от його думки полинули в садок о. Артемія, і він
ніби гуляє з Ватею попід старими грушами, потім бачить широкий ставок. Далі блиснула
перед ним Рось, заманячіла гребля, заманячів млин... І скрізь він ніби бачив поруч з собою
Ватю, ходив з нею, промовляв до неї. І разом несподівано той манячий вид Ваті неначе
розсіявся в легкому тумані, ніби розвіявсь імлою. Молодий хлопець заснув міцним сном
після далекої й важкої дороги.
Вже сонце підбилося вгору, як Леонід Семенович прокинувся. Після міцного сну він
спотання спершу не розібрав, де він знаходиться. Йому здавалось, що він спав в своїй
квартирі. Але до його долетів якийсь гук з двору; десь кудкудакали кури, десь ревла
корова; чийсь голосний голос кликав когось у дворі, і м'який одбиток того голосу луною
долітав до його вуха. Леонід Семенович опам'ятався; його думки прояснились. Щось
приємне й миле знов майнуло ніби перед його очима: то був вид не проворної доладної
Антосі, а вид Ватин. Той милий образ привиджувався йому, ніби ставав перед його очима,
надив його. Якесь приємне почування заворушилось в його серці, мов подих тихого вітру
в гарячий пекучий день в спеку.
«Все Ватя й Ватя на моїй думці! Невже я її кохаю? Невже я її тепер так кохаю, як не
кохав передніше? Чудне те людське серце!»
Але разом з тим щось неприємне підкинулось до тієї милої згадки, мов важкий дух
полиню в пахучому квітнику. Молодий хлопець згадав про зятеву лайку та змагання з о.
Артемієм.
— Поїду сам! Поїду й про все досвідчусь сьогодні! — аж голосно промовив Леонід
Семенович і при тих словах раптом схопився з ліжка й одкинув обидві половинки
віконниць. Ясний світ сонця полився в вікно. Леонід втирив очі в простий батьків двір, в
розкидані по дворі залізні плуги, сіялки та п'ятиральники; далі він перевів очі на молодий
садочок за штахетами. На молодих грушах та яблунях подекуди червоніли перші
червонобокі здорові овочі. Але не поезія повівала на його з молодого садка. Йому
забажалось зостаться тутечки на хуторі, стать хліборобом, орать та сіяти й гроші
зароблять. Йому не подобалась служба. Батько намагавсь, щоб він йшов на службу, і
тільки ради батька він служив.
«Осточортіла мені та служба! остогидла мені та залежність на службі, чи земській, чи
урядовій! Не люблю я кориться та гнуть перед усяким дідьком спину. Нема в світі нічого
кращого, як бути незалежним, самостійним. Один хлібороб зовсім самостійний чоловік.
От би де пригодились мені Ватині тисячки! — подумав Леонід Семенович. — Прикупив
би землі, розвів більше товару, більше волів, розвів би коні, орав би та сіяв та добра
наживав і нікого б знать не хотів».
Мати одхилила двері. Її велика постать з'явилась на дверях.
— Вставай, сину, бо вже самовар кипить; кипів та й годі сказав. Вмивайся швидше! —
сказала мати. — Батько вже спозаранку натупцявся коло хазяйства і хоче їсти.
Леонід Семенович похапцем вмився, одягся й вийшов до гостинної. В гостинній коло
стіни на столі, застеленому білою простою скатертею, шумів самовар. За столом сидів
батько й, очевидячки, ждав сина.
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— Доспав трохи не до обід: чи не приснився ведмідь? А може, тобі снилось щось
краще за ведмедя? — спитав жартуючи батько.
— А я оце думаю пїсля снідання побігти в гості в Горобцівку до Леонтія Петровича.
Побачусь, побалакаю, —сказав син, сідаючи за стіл.
— А може, то до когось іншого тягне тебе в Горобцівку? — спитала мати. Син
осміхнувся.
— До о. Артемія хоч і не заходь: приймуть тебе там не дуже привітно. О. Артемій,
мабуть, зненавидів увесь наш рід через зятя та через Фесю, — промовив батько.
— Я поїду не до о. Артемія. Там то мені клопоту про о. Артемія! — обізвався син.
— Я тебе без обіду не пущу. Феся не знає, що ти приїдеш, і для тебе не зготує
смачного обіду, — сказала мати.
Після обіду Леонід Семенович покатав в Горобцівку. В'їхавши в писарів двір, Леонід
Семенович углядів велику зміну в дворі: над невеличким домком піднімалась високо
вгору на слупах бляшана зелена покрівля; задня й причілкова стіни були вже закидані
деревнею. Давніша хата входила в новин дім, сливе як одна тільки чимала горниця.
— Що це в вас за зміна? — спитав Леонід Семенович, поздоровкавшись з писарем та
Феодосією.
— Розкорінюємось! На злість нашим ворогам розкорінюємось на місці назавжди! —
гукнув Леонтій Петрович. — Тепер нас не викоренить ніякий о. Артемій. Це будую
справдешнє панське житло для себе й своїх нащадків.
Леонід Семенович смутно спустив очі й похилив голову.
— Хотів мене о. Артемій виселить трохи не на Сибір, а я, мабуть, швидше випхну
його з Горобцівки, — промовив писар.
Леонід Семенович признався зятеві, що хоче поновить знайомість і приятельство з о.
Артемієм, що він має думку сватать Ватю.
— Ну, трудно буде вам потрапить поміж ворогами! А ми стали ворогами на смерть. Я
й на весіллі в вас не буду, коли ви повінчаєтесь з Ватею, з Горобцівки виїду на той час,
стану на царині за селом та буду гукати й одвертать, хто їхатиме до вас на весілля.
І цілісінький вечір в писаря та в писарші тільки й було розмови, що за своє
ворогування з о. Артемієм.
— Який же панич тепер наїжджає до Ваті? — випитував Леонід Семенович.
— А дідько їх знає! Я послав би до неї за жениха якогось сажотруса або й самого
дідька, та ще й рогатого! — сказав писар.
— А я послала б для неї в світилки та дружки найхвостатіших десять відьом! —
обізвалась Феся.
— Тепер їздить до їх клешоногий та видроокий Іцько: закуповує пшеницю. Він оце
овдовів. Саме був би гарний жених для Ваті! — сказав писар. — Та між Іцьком і о.
Артемієм і різниці неначе й нема.
І цілісінький вечір Леонід тільки чув лайку, та ще лайку, та розмову за змагання, за
позви.
— Ой, говоріть вже за що інше, бо не видержу далі! Говоріть хоч про того
клешоногого Іцька, все-таки буде якась одличка од о. Артемія, — аж крикнув Леонід
Семенович.
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«Ну, та й забісована й закатована в їх обох ненависність!» — подумав собі Леонід
Семенович.
Другого дня в неділю Леонід Семенович впрохав сестру, щоб вона пішла з ним до
церкви. Йому дуже забажалось побачить Ватю.
«Стрінусь у церкві, поклонюся їй: може, вона й мені поклониться... Може, Сусана
Уласівна запросить мене до себе на чай. Буду з ними розмовлять, та про писаря не буду й
словом згадувать, неначе його й на світі нема. Та й яке мені діло до тієї колотнечі, до того
змагання між ними? Я сам по собі, писар сам по собі, а Ватя, певно, ні сюди ні туди, а
може, так само сама по собі. Я знаю, що вона мене любила. Може, й тепер любить», —
думав молодий хлопець, прибираючись до церкви.
Вже забевкав дзвін на службу божу. Вже й в усі дзвони продзвонили. Леоніда
Семеновича брала нетерплячка. Він наганяв сестру, котра чепляла на себе золоті сережки,
намиста й зачісувала голову перед дзеркалом.
— Фесю! станьмо в церкві з правого боку, там де стає Сусана Уласівна з дочкою! —
просив Леонід Семенович сестру.
— Про мене, й там станьмо. Ти думаєш я їх боюсь? Не знала, кого лякаться. Овва, які
вони мені страшні! — обізвалась Феся, повернувши голову набік од дзеркала. — Од того
часу, як о. Артемій скинув з писарства Леонтія Петровича, я стаю в церкві по ліву руку, бо
матушка з дочкою все стає по праву руку. Мені й дух їх противний, неначе вони тхнуть
козою; і слід їх поганий, смердячий. Де вони пройдуть — неначе тхір походив.
— Та хутчій чепурись!
— Оце як хапаєшся! неначе до тебе приступає! Я оце зумисне приберусь, як на
Великдень, щоб вчительша луснула од злості та зависності. Я це хочу запагубить її.
— Але, Фесю, їй-богу, ми прийдемо до церкви на святе «шапкобрання»! Вбирайся
мерщій!
— Я вже готова. Ходім, бо й справді опізнимось, — сказала Феодосія, вхопивши в
руки зонтик. І вони обоє пішли до церкви.
Писарша й Леонід Семенович і справді застали вже на «Херувими». Вони стали в
церкві спереду по правий бік перед Іконостасом. Леонід Семенович все поглядав в
одчинені двері в правому притворі.
Після «Херувими» в дверях з'явилась Сусана Уласівна в ясному літньому убранні. За
нею слідком ішла Ватя. Леонід Семенович кинув на неї очима й примітив, що вона трохи
схудла й зблідла, але через це покращала. Вид її став делікатно-матовий; темні очі стали
ніби темніші й ясніші. Перебуті муки та смуток впали на очі й на вид сутінком задуми й
смутку. На їй була темно-червона коротенька кофточка з чорними торочками на грудях,
на шиї та на рукавах. Цей убір дуже приставав до її лиця. Щось східне, щось південне
світилося в її постаті, в її виду.
Леонід Семенович ледве вдержав в грудях легке зітхання. Він повернув голову, і його
очі стрілись з Ватиними очима. В її очах виразно виявилось, од несподіваності, дивування.
Сусана Уласівна зараз угляділа, що писарша стала на її місці. Вона гордо пройшла
поперед самою писаршею. Леонід Семенович поклонивсь їй; вона тільки зирнула на його,
але не поклонилась йому, гордо перейшла через церкву, перехрестилась перед царськими
вратами й стала в лівому притворі. Леонід Семенович поклонився й до Ваті. Ватя зирнула
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на його, насупилась і ледве кивнула головою. Її густі брови ніби звело докупи, і кінчики
брів подались униз. Ватя пішла слідком за матір'ю й собі стала з нею попліч.
«Обидві сердяться! Обидві понадимались. Нащо я запросив до церкви з собою сестру?
Треба було йти самому. Може, тоді вони пом'якішали б, і подобрішали, і подивились на
мене іншими очима. Ватя насупилась, ледве кивнула до мене головою. Діло пропаще! Це
через Фесю! Та й з якої речі їм здоровкаться з сестрою? Ох, і справді трудно потраплять
поміж ворогами. Накоїли вони мені лиха».
Як тільки Сусана Уласівна пройшла проз писаршу з надутим лицем, в писарші ніби
серце заграло од великої радості. Очі в неї аж блищали, губи аж облизувались, неначе
вона покуштувала коржиків з медом. Писарша була рада, що брат навів її на думку стати
на тому місці, де Сусана Уласівна завсігди ставала в церкві.
«Вийдемо з церкви, я поцілую брата за цю спасенну думку. Оцим я так допекла
Сусані Уласівні до живого!» — думала Феодосія Семенівна й на радощах вдарила аж три
поклони.
Сусана Уласівна зобідилась на смерть тією нахабною писаршиною вихваткою.
«Це вона стала на моєму місці мені на злість: привела брата до церкви, щоб
насміятись з мене та з Ваті. Дивіться, мов, якого маю брата, та він не буде ваш! — думала
Сусана Уласівна, дивлячись поверх іконостаса. — Ну, та й нахабна ж людина!
Прибралась, причепурилась, розпиндючилась, начепляла намистів, почепила довгі золоті
сережки аж до плечей, наче богуславська міщанка. Істинно розмальований ідол! А братик
її, мабуть, прийшов до церкви, щоб подражниться з нами... Ступа... Я — ступа, а Ватя —
колода! Нехай її «задні» візьмуть... Нехай вона йде за сажотруса...»
І ці згадки й думки не давали Сусані Уласівні молитись. Вона неначе крізь сон чула,
як проспівали «Достойно єсть», як співали святі пісні, як читали молитви, а важкі кривдні
слова доти гули й неначе стукотіли в її гордій душі, доки скінчилась служба божа, доки
люде з церкви повиходили.
І Ваті здавалось, неначе святі пісні співались десь далеко од неї; неначе до неї
доносилась далека луна десь ніби з густого лісу. Інші думки, інші почування розбуркав в її
душі колись милий вид. Вона вже почала забувать Леоніда Семеновича, а його самий вид
вже ніби розійшовся туманом в її пам'яті. Ласкавий поклін, ласкавий його погляд
несподівано розворушив її серце. Давня любов знов виникла несподівано.
На Ватю ніби звідкільсь дихнуло теплом, ароматом садка, пахощами пишного
квітника. Серце несподівано затріпалось в грудях. Блискавкою майнули поетичні давні
сцени стрічі з милим в садку, на ставку, над Россю, майнули, та й швидко згасли, мов та
блискавка. А десь глибоко-глибоко, ніби на самому дні серця заворушились насмішкуваті
жарти й слова, і всі вони виникли гуртом з надзвичайною виразністю. Ватя хотіла
молитись, ставала навколішки, починала молитву, а молитва зникала з її пам'яті, а
настирливі слова неначе налазили, чеплялись причепою. І молитва забувалась, а важке
почування обиди й смішків все більше й дужче збурювало серце гордої дівчини.
Ватя почувала, що сльози приступають до очей, що вона от-от заплаче. І втрачена
любов, і втрачене щастя, і ласкаві очі, і давня кривда, й недавній ласкавий позір
перепечалили за якусь годину молоду дівчину. Ватя ледве стояла на ногах, насилу
простояла до кінця служби божої.
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«І чого він прийшов сюди? І чого він кинув на мене очима, ясними, ласкавими,
кохаючими? І навіщо він дражнить мене тими очима? Нащо він знов украв у мене спокій і
привіз з собою тугу?» — думала бідна дівчина, стоячи навколішки й безнадійно
похиливши голову.
«А буду я дивиться, чи поверне Ватя голову, чи хоч раз подивиться на мене», —
думав Леонід Семенович.
Він кмітив за Ватею цілу службу божу, не зводив з неї очей. Ватя ні разу не повернула
голови, не глянула на той бік, де стояв Леонід Семенович.
«Погано! Пропала моя справа!» — Подумав Леонід Семенович і зітхнув так важко, що
Феодосія одвела очі од хмар та янголів в бані й зирнула на брата.
Вже як вдарили в дзвін на «Достойно», у праві двері церкви увійшла вчительша. Вона
завсігди ставала в церкві з правого боку коло Сусани Уласівни, щоб не ставать рядом з
писаршею по лівому боці. Вчительша прямувала просто до іконостаса на своє місце. Коли
зиркі — перед нею стоїть не Сусана Уласівна з Ватею, а писарша з братом. Вчительша аж
жахнулась на ході й трохи не крикнула. Її неначе якась невидима сила спинила віжками.
Вона сюди круть — туди верть, повернулась до стіни та й стала перед самісіньким кіотом
святого Миколая й трохи не притулилась до його лицем, неначе хотіла сховаться в тому
кіоті з колонами. Вчительша витріщила очі на образ та так і простояла до кінця служби.
Але все-таки вона на ході встигла примітить, що в писарші в вухах теліпались довгі,
здорові золоті сережки. І через ті сережки вона не могла ні хреститись, ні молиться до
кінця служби божої. Її аж кинуло в піт, неначе хтось висипав на плечі здорову макітру
жару.
Служба божа скінчилась. Народ рушив з церкви. Сусана Уласівна з Ватею вийшли в
ліві двері, вчительша — в праві, а побідна писарша гордо підняла голову, попростувала
через усю церкву й через бабинець вийшла просто в великі двері. Леонід Семенович
поплентавсь слідком за нею.
«Ну, та й помилився ж я, що пішов до церкви з сестрою! Це через неї мені не
поклонилась Сусана Уласівна, через неї гордо кивнула головою Ватя. Якби я був пішов до
церкви сам, може б, діло вийшло корисніше задля мене; може б, вони й поклонились мені,
а я після служби провів би їх трохи; може б, вони подобрішали, розговорились зо мною, а
потім запросили б до себе на чай. Це вони одхилились од упертої та завзятущої сестри»,
— думав Леонід Семенович, простуючи через цвинтар.
Він розсердився на сестру й почав підіймать її на сміх та дражниться з нею.
— Сьогодні бачив я в церкві три панії, — почав Леонід Семенович, — вони усі чогось
були червоні, неначе аж пашіли вогнем, мов залізка, витягнуті з жару. Якби хто об котрусь
з їх тернув сірничком, те й сірник зайнявся б.
— За яких дам це ти верзеш? Це, певно, про тих червономордих шляхтянок з бровара,
що стояли позад нас. Але я не примітила, щоб вони горіли, — обізвалась Феся.
— Які там шляхтянки? Чого пак було горіть тим овечатам? — сказав Леонід
Семенович.
— Це. може, ти говориш проти Сусани Уласівни, вчи-тельші та й про Ватю?
— Яку там Ватю! Ватя при тих паніях безвинна ягниця...
— То це ти, мабуть, говориш про мене? Хіба ж я горіла в церкві?
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— Атож! Хіба ж ні? — сказав Леонід Семенович.
— А мені чого горіть? Стояла та молилась богу, та й не думала горіть.
— Її-богу, я вже хотів витягти з кишені сірники та здалеки приставить до вчительші!
Вже був і руку встромив у кишеню, та тільки побоявся наробить пожежі, — жартував
Леонід Семенович.
— Оце, може, й правда! Ця здатна запалить собою сірники й на верству од себе, та ще
й проти вітру! — обізвалась Феодосія.
Леонід Семенович вловив очима постать Ватину, котра манячіла малиновою плямою
між густим натовпом молодиць та дівчат, між квітчастими хустками, стрічками та
вишиваними сорочками. Та постать манила його очі й надила душу. Ватя все одходила од
його далі й далі і зникла на довгій вулиці за густими садками. Леонід Семенович почував,
що Ватя одсовується од його навіки і вже ніколи не наблизиться до його. Він важко
зітхнув.
«Тепер нічого я не вдію не так через себе, як через отих ворогів. Прощай навіки!
Знаю, що вже більше нам не доведеться й побачиться», — подумав молодий хлопець і
похнюпивсь та й зажурився.
Пообідавши в сестри, Леонід Семенович зараз-таки виїхав до батька.
— А що, сину? Чи був в о. Артемія? Чи бачив Ватю? — спитався в сина батько.
— Ат! — сказав син і тільки рукою махнув. — Ватю бачив тільки в церкві. Сусана
Уласівна пройшла проз мене, й не поклонилась мені, і не глянула на мене. В Горобцівці
оті вороги зачадили, здається, саме повітря. В мене аж голова запаморочилась од того
чаду. Зять аж сичить од злості. Феся пиндючиться, Сусана Уласівна дметься. Цур їй, тій
Горобцівці! Я туди зроду-звіку більше не поїду: може, вона запагубила мою долю й мій
талан навіки.
— Шкода! — сказала мати. — А Ватині тисячки стали б тобі в пригоді.
— Ой, ще й як стали б! — обізвався батько. — Землі в нас обмаль. Треба б прикупить
ще трохи поля, щоб розвести більше хазяйствечко, щоб тобі після нас можна було стать
справжнім дідичем властивцем. Ти ж у мене одним один син. Помремо ми, тобі ж усе
добро зостанеться, а не комусь іншому.
Леонід Семенович аж зітхнув важко. Йому заманулось і тисячок, але шкода було й
Ваті, бо вона в той час ще більше надила його своїми очима та бровами.
— Невже, сину, ти не напитав там, де служиш, будлі-якої грошовитої панни? —
спитала мати.
— Ой мамо! напитував я й розглядав, але тепер все панни якісь «безгрішні». А котра й
є грошовита, не піде за такого, як я, бо гроші люблять гроші, — одповів син, похиливши
голову.
— На Горобцівку нема ніякої надії. Поїду я оце до Антосі. Там хоч ворогами не тхне.
Там мені буде легше дихати. Та вона й не без грошей таки, — сказав син перегодя.
— Їдь, сину, і до Антосі. Її батько чоловік грошовитий, — сказав батько.
І син почав вчащать до веселої Антосі і все їздив до неї в гості, доки пробував в гостях
у батька.
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