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„СЫНОКЪ!44

У маладыхъ малжбнкау якъ галушки 
Радзйлися самыя дачушки, 
А яны вѣльми жадали
Кабъ сына имъ Баги наслали. 
Бывала на куцѣ клёнчаць, 
Выракаюць и у Гола съ ѣнчаць: 
„Сына, Боже! Сына треба, 
„Няхай спадзѣ намъ хоць зъ шѣба!“ 
Прауда; вѣдау лѣпшъ мудры Богъ, 
Аля прозьбя адказаць ня могъ; 
Затымъ якъ разъ у гадокъ 
Радзіуся малжонкамъ сынокъ. 
Ахъ! якаяжъ была радасьць, 
Што сталася у Тэтамъ задасьць! 
Дыкъ сабрали шматъ кумбу, 
Пазвали ажъ двохъ ксяндзбу, 
Змитрамъ хлбпца ахрысьцили, 
Тры дни целыхъ кіи, пили, 
Вясялйлися бязъ мѣры, 
Ажъ тращали вокны, дзьвѣры. 
Аднакъ ня абышлося бязъ уроку: 
Чорны вбранъ лятау зъ боку
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И хоць вясібла хата скачѳ, 
Іонъ панура кругомъ краче...
Пачули тон уразъ людзи
Да и кажуць: „нѣшта будзѣ“... 
„Алежъ будзѣ!“ мрукнуу Уласъ Дзѣдъ, 
„Грамадзѣ на отвѣтъ...
„Ня добра, кажа, мѣць многа воли, 
„Жадаць ціонгля лѣшпай доли, 
„Ня быць радымъ тымъ піто маяшъ, 
„Но адкуль-же прышласьць знаяіпъ?.. 
„Захацѣлася имъ сына, 
„Якъ бы чымъ горша дзяучына! 
„Пану Богу дакучали, 
„Пакуль сына ня прыждали, 
„А Вбранъ чорны можа на тоя краче, 
„Што Маци колись заплачѳ!!..
„Во якіяжъ сыны цяпѣръ?! 
„Важны проста злосны зьвѣръ, 
„Задзирая носъ тарчма, 
„Аушчуння на нихъ ня ма!“... 
Тутъ Уласъ змоукъ, спусьціу вочы, 
Словы-жѳ яго прарочы 
Мерамъ жалы паляцъли 
И умысляхъ людзямъ застрели, 
Дыкъ Іуляць болынъ ня хоцѣли, 
Усѣ дамоу паразхадзилися, 
Жупили и са страху малилися.

* **

Росъ сынокъ у бацькбу, 
Цѣшыу ихъ и кумбу.
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Бывала, ѣдзя на кирмашъ 
Бацька, а хоць багацьця ня машъ 
Купляя сынку адзѣжу, 
Абаранки и обуй сьвѣжу;
Маци-жѳ бязъ спречки, 
Робиць дзицяци пярапѣчки, 
Мя дномъ малбга частуя, 
Да и масламъ хѣбъ смаруя, 
Кажучи: „Ай сынокъ!
„Мусиць зъ нѣба ты знарокъР... 
Яму пѣрша заужды ложка, 
А дачужкамъ таквѣля трошка, 
И то кали на астатку, 
Пазавуць спытаць у хатку... 
Здавалася: „штожъ тутъ злбга, 
Што хаюць сынка дараГдГа?.. 
Аляжъ уласьня, бацькоу пящбты, 
Псуюць дужа дзяцѣй цноты...
Такъ и Змицярка Бэты, 
Патраціу добры прымѣты. 
Якъ мѣу ужо дзѣсяць Годъ, 
А къ сталу прысѣуся котъ, 
То іонъ варамъ яму у вочы, 
Ажъ звярокъ крича у што мочы; 
Бацьки-же, мястъ дзиця караць, 
Стали ящѳ похваляць, 
Такъ яно изъ серца злоГа, 
Выдварала маци многа 
И на баньку пліоваць прабавала, 
Аусіожъ кары ня достала.
„Штожъ“, „дзиця“—бацьки чаупуць,-- 
„Ня накажашъ дурному ня плюць;
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„Прашки, падрасьцѣ, паразумнея,
„Такъ и само паляпшёя,
„И намъ прыйдзя радасьць вѣдьма —■ 
„Можа сынъ ня будзя шельма“ — 
Гѳтакъ думали у надзѣи, 
Свайго дзицяци дабрадзъи.

Росъ сынокъ и адъ часу
Цягау матку за коду.
Крыудзіу сібстры, біу скацину, 
Кажнаму дзицяци дасьць у сыіпну, 
Прадражняя, пракрыуляя, 
Ни якай баязьни ня зная.
Аглѣдзялися бѣдные бацьки;
Што сынокъ ихъ ня таки,
Якога яны жадали
И зъ таго хмурны стали:
Во у хлопца зъ гадками
Расла сила. Кулаками
Бацькомъ сваимъ стау гразпць;
Кажа: „маучыця! буду биць!..
„Ай! Кѣпска!“ загаласила маци,
„Ня ужыцца мусиць зъ сынамъ у хаци; 
„Прауда жонка—прыткнуу мужъ— 
„Во я ужо саусимъ ня дужъ, 
„А сынъ крепакъ, якъ мядзьвѣдзь, 
„Разгониць бадай насъ нѣдзь...
„Ой, бяда! Штожъ намъ рабиць?! 
„Якъ-жа намъ вѣку дажыць?!“ 
Плакали бацьки, а сыночакъ
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Росъ, гл яд зя на лясочакъ;
ПГто дзѣнь горшы, якъ шатанъ;
Крычыць: „Я у хаця ужо панъ!“...

Стары ня выцярпѣу, шельму бацъ,
А іонъ па твары бацьку мацъ;
Старая къ нимъ, а сынъ за матку,
Да и паціогъ празъ усю хатку
И выкпнуу за парогъ—
Урешця самого бацьку змогъ...
На крыкъ збѣглися сусѣдзи,
Но баяцца, кабъ самымъ ня быць у бѣдзи, 
Дакъ толька кажуць зъ даліока:
„Змицяръ! мѣй на бацькоу миласѳрдна вока! 
„Бога бойся! Што ты уздумау?!
„Кликнямъ старшыхъ и кумау, 
„Будзя сбрамъ, будзя судъ
„И кара табѣ за блудъ!"...
Апомніуся выродны Змицяръ —
Бо быу якъ чортъ хицяръ —
Горшай бурды ня рабіу
И будта узлосьци прыстыу.

* **

Успомнили тагды сусѣдзи дзѣда
Уласа, прававѣда,
Якъ іонъ колись варажыу,
Цэлай йрамадзъ на дзіу...
И шантали сабѣ да уха:
„Ня дббра тая завяруха;
„Бадай кабъ зъ гэнай склыкп
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„Ня быу сыну трехъ вялйки, 
„Кабъ бацькоу іонъ ня даканау 
„И самъ марна ня прапау*...

*

Прошло ящё гадкоу тры, 
Бацька стау саусимъ стары, 
Ня мая жаднай мочы, 
А сынокъ робиць тпто хоче: 
Пакрау зъ кубла бацькамъ гроши, 
Валачё къ жыду дабра ноты, 
У тарелку — у ля гая,
Старыхъ зъ хаты выганяя; 
На конѣцъ и ажаніуся, 
Бацькамъ наватъ ня скланіуся, 
Заняу силой таспадарку, 
Родзичамъ даѣ па карку 
И думаѣ сабѣ: „што за Богъ! 
„Кали я усіо тоя зрабиць могъ?! 
„Мусиць БоРа ня машъ, 
„Хоць учыць духоуны нашъ?“...

А нявѣстка? Крый жа Божа! 
Прыкра Цѣщамъ сколька можа: 
Ціоплай стравы ня дасьць ни коли, 
Ани хлеба имъ давали, 
Грызѣ ціонгля, брыдка лая, 
Ня абшыя, ня абмывая, 
Целы мѣсяцъ адны сарочки, 
Брудъ ѣсьць—хоць идзи у прочки!..
Людзи гёманъ падняли, раили скаргу падаць
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У Вбласьць, кабъ злыдня скараць; 
Дыкъ пабреу стары у судъ. 
Аля, кажучы ня тутъ, 
Завялися тамъ парадки, 
Што крыудзицѣлямъ ни гадки... 
Змицяръ писару уткнуу 
И судзямъ кяшѳни надзьмуу, 
Паставіу имъ вядро тары, 
Такъ и проиграли стары: 
Сказана имъ, што капрысяць, 
Сваіо права нѣкъ якъ высяць, 
Старымъ треба змирна сядзѣць 
На пѣчы, и старыя косьци грЭць...

„Отъ прауда якая паустала!* 
Крикнула маци изъ млосьци на зямліб пала. 
Зрабіуся зыкъ, судзи спужалися 
И у карчму хутка пахавалися, 
А дзѣдъ нязнаушы што рабиць, зъ бяды, 
Бухъ на бабу вядро вады, 
Ажъ я на ад крыла вочы 
И крычыць сколька мочы: 
„Кравапіуцы! Крыудзячы бадзькоу, 
„Ня запаможаця тымъ сыноу, 
„Да и самымъ грэшны узятки — 
„Ня замѣняцца у дастатки!*...

На тоя писаръ злосна зьвягнуу: 
„Вацька-жъ прѳця самъ суду прагнуу, 
„Такъ маучы дурная баба! Циха! 
„Кали ня хочаця горшаго лиха!
„Вонъ адъ гэтуль! Судъ кончавъ! а якъ маяця рацыо,
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„Падавайця апаляцыо!“...

Ня была бѣднымъ што рабицъ, 
Пашли дамоу зъ горамъ жыць: 
Нудзилися, плакали, успаминали долю 
И Богу паляцали у сына няволю... 
Ня доуга прышлося разамъ гараваць: 
Баба змѣрла, а дзѣдъ рушыу жабраваць, 
И нѣдзя сышоу даліока такъ, 
Што іірапау наватъ яго слѣду знакъ...’ 
Аляжъ, пэуня, людзи хочуць сказки, 
Якой Змицяръ дазнау адъ Бога ласки. 
Отажъ слухайця: па Божаму суду, 
Ня мѣу іонъ карысьци зъ блуду: 
Статакъ яму ня ручыуся, 
Сынъ у студню уваліуся, 
Градъ, што годъ, пустоіныу поля, 
Ня спорылася у стадоля, 
Пярунъ спаліу да грунту хату 
И унѣй жанчыны выправу багату; 
Патомъ жонка нагла змѣрла, 
А самога нѣмачъ прыпѣрла;
Людзи адъ няго адхинулися, 
Вясіолы дзянькп минулися, 
Ня была каму працаваць 
И зъ кимъ вяку дажываць;
Даугп скора завялйся, 
Агзакуціи узнялпся, 
За маказынъ, за падатки 
Папродали астатки, 
Урешця зямлю прысудзили 
(Тыѣ судзи, што бацькоу Глумили),
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Аддаць шваграмъ на вѣчнасьць,
Кабъ выплаты была базпечнасьць.
Цяпѣръ Змицяръ слабы, адзиноки,
Пазнау Боснія вырони,
Валачыуся па свѣту, Прасиць хеба зъ ласки, 
А на твары яго паникли краски 
Зъ гора, смутку и бяды;
Успомніу бацькоу тагды,
Хацѣу бы ихъ пярапрашаць,
Да якжа зъ таго свѣту зваць?!..

# *&

„На усіо пара іосьць на свѣця:
„Хто ня працуя у леця,
„Ня будзя мѣць хлеба часамъ зимнымъ 
„И мусиць жьщь нящымнымъ“...
Такъ прыгадывау Уласъ старѳнькй,
Ня чураючысь сявѣньки 
Нразъ Тадоу можа сто.
Бывала іонъ кажа: „дзѣтки! што 
„Вы сабѣ у гблавы набрали
„И бязбожниками усѣ стали?!
„Прецяжъ зъ Богамъ жыць намъ треба, 
„Бо ня дасьць Іонъ злыднямъ хлеба, 
„Пирогъ Трешникамъ минѣцца,
„Крыуда усяка атрыгнѣцца!.. 
„Найболыпъ-же нѣба пакарая,
„Кали многа хто жадая; 
„Сліозы ближнихъ и бацькоу, 
„Слабяць крепкихъ дзяцюкоу;
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„Злыя людзи, злыя дзѣци 
„Ня убачаць дабра на свѣци, 
„А па смѣрци ня имъ рай — 
„Отъ якую прауду знай!“... 
Гота къ правіу дзѣдъ Уласъ, 
И я тоя замѣціу для васъ, 
Кабъ помнили, што „Богъ, 
„Збивая пышнымъ рогъ“.
Гэна спраудзилась на Змитры, 
Хоць мужыкъ быу вѣльми хитры, 
Тоя Богъ и усимъ дасьпь, 
Хто таквѣля зачнѣ красьць. 
Альба крыудзиць, клясьцй, лгаць, 
Родзичау ня шанаваць, 
Хто у распусту уляжа 
И Богу зубы пакажа.
„Богъ за плячами зъ пугай ня стайць“, 
Аднакъ на свѣця мусиць быць 
Па Яго святомъ закону — 
Адъ сяла ажъ да трону!
Учыця-жъ бацьки сваи дзѣци строга, 
Кабъ серцы хину ли да Бога, 
Бо тымъ спосабамъ на старасьць 
Самы будзяця мѣць радасьць: 
Ня давайця-жъ сынамъ воли, 
Злымъ прывучкамъ ихъ патоли, 
Граху заужды ня даруйця, 
Малымъ розги ня жалуйця, 
Црыкладайця да работы, 
Кабъ къ нѣй набрали ахвоты, 
Дыкъ посля, якъ падрастуць, 
Сбраму вамъ ня прынясуць,
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Ня будуць васъ зъ хаты гнаць 
И самы зъ чертамъ прападаць; 
Бо чалавѣкъ ніто ня працуя, 
Заповѣдзи Божыхъ ня шануя, 
Ходъ быу бы адъ натуры 
Спасобянъ ламаць муры, 
Ня прыдаецца тая сила, 
Кали Богу правинила!
Я кончыу смутны мой разказъ, 
А людзи помницѣ — прашу васъ! 
Знадобицца, башъ, тая наука, 
Для дзѣда и для унука, 
Бо у нѣй хрыецьянинъ важны 
Найдзя пярастроГи важны, 
И паправіушы сумления, 
Заслужыць сабѣ збавѣння!
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