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— Савка! Де мій одеколон?

— Савка! Де мій одеколон?

Аркадій Петрович Малина вихиливсь у

Аркадій Петрович Малина вихиливсь у

вікно і сердито кричав у спину свому лакею,

вікно і сердито кричав у спину свому лакею,

що помагав випрягать з фаетона спітнілі коні.

що помагав випрягать з фаетона спітнілі коні.

Стояв упрілий, в одній сорочці, розщібнутій

Стояв упрілий, в одній сорочці, розщібнутій

на грудях, і нетерпляче стежив, як біг Савка

на грудях, і нетерпляче стежив, як біг Савка

через подвір'я в своїй синій з галунами лівреї.

через подвір'я в своїй синій з галунами лівреї.

Одеколон був тут, на туалетнім столі, але
Аркадій Петрович його не помітив.

Одеколон був тут, на туалетнім столі, але
Аркадій Петрович його не помітив.

— Вічно кудись засунеш!..

— Вічно кудись засунеш!..

Він кисло буркнув, прийняв з рук Савки

Він кисло буркнув, прийняв з рук Савки

пляшку, скинув сорочку і почав обтирати

пляшку, скинув сорочку і почав обтирати

одеколоном біле, жовтаве од старості тіло.

одеколоном біле, жовтаве од старості тіло.

— Ху‐у!.. Як приємно се освіжав! — Потер

— Ху‐у!.. Як приємно се освіжав! — Потер

долонею груди, де густо сріблились тонкі

долонею груди, де густо сріблились тонкі
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волосинки, освіжив під пахвами і облив

волосинки, освіжив під пахвами і облив

холодком лисину й руки, тонкі, старече мляві,

холодком лисину й руки, тонкі, старече мляві,

з сухими пальцями на кінці. Потому вийняв з

з сухими пальцями на кінці. Потому вийняв з

шафи свіжу сорочку.

шафи свіжу сорочку.

Властиво, він був у чудеснім настрої, як

Властиво, він був у чудеснім настрої, як

завжди по розмові з мужиками свого села.

завжди по розмові з мужиками свого села.

Йому було приємно, що він, старий генерал,

Йому було приємно, що він, старий генерал,

якого

якого

сусіди

вважали

«червоним»

і

сусіди

вважали

«червоним»

і

небезпечним, завжди лишався вірним собі. Як

небезпечним, завжди лишався вірним собі. Як

завжди, він і тепер, у сі тривожні часи,

завжди, він і тепер, у сі тривожні часи,

обстоював погляд, що земля має належать до

обстоював погляд, що земля має належать до

тих, хто її обробляє. «Пора нам розстатися вже

тих, хто її обробляє. «Пора нам розстатися вже

з пануванням», — подумав Аркадій Петрович,

з пануванням», — подумав Аркадій Петрович,

защібаючи лівий манжет, і, прийнявшись за

защібаючи лівий манжет, і, прийнявшись за

правий, згадав одразу, як гула радісно сходка,

правий, згадав одразу, як гула радісно сходка,

коли він поясняв їй права народу на землю.

коли він поясняв їй права народу на землю.

Се завжди його хвилювало, і по розмові
почував він бадьорість і апетит.

Се завжди його хвилювало, і по розмові
почував він бадьорість і апетит.

Заправляв саме сорочку в штани, коли

Заправляв саме сорочку в штани, коли

рипнули двері і на нього кинулась Мишка —

рипнули двері і на нього кинулась Мишка —

любимий песик, расовий фокстер'єрі

любимий песик, расовий фокстер'єрі
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— Де ти, шельмо, була? — нагнувся до неї

— Де ти, шельмо, була? — нагнувся до неї

Аркадій Петрович. — Кажи, де ти, шельмо,

Аркадій Петрович. — Кажи, де ти, шельмо,

була? — Він любовно лоскотав їй шию і вуха, а

була? — Він любовно лоскотав їй шию і вуха, а

вона

вона

морщила

носик,

крутила

обрубком

морщила

носик,

крутила

обрубком

хвоста і намагалась лизнути його лице. — Де

хвоста і намагалась лизнути його лице. — Де

ти віялась, негодяща?

ти віялась, негодяща?

У вікна било полудневе проміння, і видко

У вікна било полудневе проміння, і видко

було, як цілим морем плили кудись ще зелені

було, як цілим морем плили кудись ще зелені

ниви, дев'ятсот десятин панського поля, що

ниви, дев'ятсот десятин панського поля, що

спускалося часом у валку, а потім здіймалося

спускалося часом у валку, а потім здіймалося

знову, як хвиля.

знову, як хвиля.

Аркадій Петрович поклав гребенем борозни

Аркадій Петрович поклав гребенем борозни

на рідкому волоссі, розчесав вуси, на кінчиках

на рідкому волоссі, розчесав вуси, на кінчиках

жовті, і довго любувався сухим високим чолом

жовті, і довго любувався сухим високим чолом

та

та

благородним

одбивалось

в

панським

синявих

обличчям,

водах

що

туалетного

дзеркала.

благородним

одбивалось

в

панським

синявих

обличчям,

водах

що

туалетного

дзеркала.

Сірі очі, трохи холодні і вже пригаслі,

Сірі очі, трохи холодні і вже пригаслі,

плавали на білках серед червоних жилок, і се

плавали на білках серед червоних жилок, і се

його

його

турбувало:

«Треба

знову

класти

примочку!» Збоку на носі він вгледів прищик,

турбувало:

«Треба

знову

класти

примочку!» Збоку на носі він вгледів прищик,
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дістав з несесера кольдкрему, помазав й

дістав з несесера кольдкрему, помазав й

припудрив.

припудрив.

— Їсти!

— Їсти!

Йому

хотілося

їсти,

як

молодому

Йому

хотілося

їсти,

як

молодому

двадцятилітньому хлопцю, і се його радісно

двадцятилітньому хлопцю, і се його радісно

хвилювало. Як все заворушиться у домі, коли

хвилювало. Як все заворушиться у домі, коли

почують, що він голоден! Як заахав жінка,

почують, що він голоден! Як заахав жінка,

його стара дбайлива Соня, заметушиться

його стара дбайлива Соня, заметушиться

Савка, і всі будуть дивитись йому у рот. Він

Савка, і всі будуть дивитись йому у рот. Він

так рідко апетит має...

так рідко апетит має...

Але Савка не йшов з докладом.

Але Савка не йшов з докладом.

Аркадій Петрович одсунув шухляду комоди

Аркадій Петрович одсунув шухляду комоди

і вийняв звідти акуратно зложену блузу,

і вийняв звідти акуратно зложену блузу,

вовняну, сіру, а Іа Толстой.

вовняну, сіру, а Іа Толстой.

Приємно

тремтячи

освіженим

тілом,

Приємно

тремтячи

освіженим

тілом,

просуваючи руки в рукави, він почував себе

просуваючи руки в рукави, він почував себе

демократом, другом народу, який не має чого

демократом, другом народу, який не має чого

боятись. За той час, як він покинув своє

боятись. За той час, як він покинув своє

міністерство та осівсь на селі, мужики його

міністерство та осівсь на селі, мужики його

полюбили.

полюбили.

Аякже!

Він хрестив

і

вінчав,

Аякже!

Він хрестив

і

вінчав,
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дарував спаш, уділяв ради, його кликали

дарував спаш, уділяв ради, його кликали

«татком» Він з приємністю думав про се і

«татком» Він з приємністю думав про се і

разом думав, що на обід будуть сьогодні

разом думав, що на обід будуть сьогодні

молоді печериці, які Палажка несла уранці в

молоді печериці, які Палажка несла уранці в

приполі з городу.

приполі з городу.

І саме тоді Савка виставив в двері дві білих

І саме тоді Савка виставив в двері дві білих

у рукавичках руки і ознайомив покірно, що

у рукавичках руки і ознайомив покірно, що

подали обідать.

подали обідать.

Аркадій Петрович, широкий у своїй блузі,
як дзвін, вступив у столову.

Аркадій Петрович, широкий у своїй блузі,
як дзвін, вступив у столову.

Зараз загриміли кріселка, і схилились над

Зараз загриміли кріселка, і схилились над

ним, цілуючи руки, — з одного боку Антоша,

ним, цілуючи руки, — з одного боку Антоша,

його лисіючий син, а з другого — дочка,

його лисіючий син, а з другого — дочка,

білява

білява

Ліда,

двадцятип'ятилітня

вдовиця.

Ліда,

двадцятип'ятилітня

вдовиця.

Вони ще не бачились нині: Антоша недавно

Вони ще не бачились нині: Антоша недавно

приїхав з фільварку, а Ліда до полудня спала.

приїхав з фільварку, а Ліда до полудня спала.

Софія Петрівна — Соня, — в свіжім літнім

Софія Петрівна — Соня, — в свіжім літнім

капоті, уже тримала в руці срібний ополоник.

капоті, уже тримала в руці срібний ополоник.

Перед нею парував борщ. Стіл був накритий

Перед нею парував борщ. Стіл був накритий

на дев'ять персон.

на дев'ять персон.
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Аркадій Петрович опустився в широке

Аркадій Петрович опустився в широке

крісло на чолі столу і похляпав рукою по

крісло на чолі столу і похляпав рукою по

сусіднім кріселці:

сусіднім кріселці:

— Мишка! Сюди!..

— Мишка! Сюди!..

Фокстер'єр подивився на нього каправим

Фокстер'єр подивився на нього каправим

оком, скочив на крісло і сів на свій обрубаний

оком, скочив на крісло і сів на свій обрубаний

хвостик.

хвостик.

— Де ж Жан? Покличте Жана... — звернувся
до всіх і ні до кого зокрема Аркадій Петрович.

— Де ж Жан? Покличте Жана... — звернувся
до всіх і ні до кого зокрема Аркадій Петрович.

Але якраз одхилилися двері, і сліпий Жан,

Але якраз одхилилися двері, і сліпий Жан,

брат жінчин, адмірал у відставці, ввійшов під

брат жінчин, адмірал у відставці, ввійшов під

руку з своїм «міноносцем», як він кликав

руку з своїм «міноносцем», як він кликав

лакея.

лакея.

Високий, міцний, неначе грот‐мачта, погано

Високий, міцний, неначе грот‐мачта, погано

поголений, Жан щупав грубою палкою поміст

поголений, Жан щупав грубою палкою поміст

і ледве згинав коліна, застиглий і негнучкий в

і ледве згинав коліна, застиглий і негнучкий в

своїй сліпоті.

своїй сліпоті.

Його довго і з шумом садовили на місце, а
«міноносець» став ззаду за кріслом.

Його довго і з шумом садовили на місце, а
«міноносець» став ззаду за кріслом.

