
Лєонїд Андреев.

П Р О П А С Т Ь .

І .

Вже кінчив ся день, а вони двоє все йшли, все говорили, І не 
завважували нї часу нї дороги. П еред ними, на легко сточистім 
горбі темнів невеликий гайок, крізь галузе дерев червоним, розпа
леним вуглем палало сопце, запалювало повітрє і перемінювало його 
на огняпий, волотистий порох. Таке близьке і таке ярке було сонце, 
що все довкола неначе щезало, а воно одно лиш оставало ся, при
крашувало дорогу і рівнало її. В  пішоходів заболіли очи, вони по
вернули назад, і нараз перед ними все погасло, стало спокійним 
і ясним, маленьким і виразним. Десь далеко, за версту або більше, 
червоний захід обхопив високий пень сосни, і він горів серед зе
лени, як сьвічка в темній кімнаті; багряницею покрила ся перед 
ними дорога, на якій тепер кождий камінь кидав довгу, чорну 
т їн ь ; золотисто-червоною авреолею ясніло волосе дівчини, прони
зане соняшним промінєм. Один тонкий, довгий волос відділив ся 
від иньших і вив ся і хитав ся в повітрі, мов золота павутинка.

Те, що на передї стало темно, не перервало і не змінило їх 
розмови. Така сама ясна, сердечна і тиха, лилась вона спокійним 
потоком усе про о д н о : про силу, красу і безсмертність любови. 
Вони обоє були дуже м ол од і: дівчині було всього сїмнацять літ, 
Нїмовецькому на чотири роки більше, і обоє були в ученицькій 
одїжи : вона в скромній, брунатній одїжи гімназистки, віп у гарнім 
мупдурі студента-технїка. І як розмова, так усе було в них молоде, 
гарне і ч и ст е: стрійні, гнучкі фіґури, немов пронизані повітрєм 
і споріднені з ним ; легкий, певний хід і сьвіжі голоси, що навіть
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У простих словах ввучали задумчивою ніжністю, як звучить ручай 
у тиху весняну ніч, коли ще не весь сніг зійшов із темних піль.

Бони йшли, звертали туди, де звертала незнайома дорога, 
і дві довгі тїни, що ступнево ставали тоншими, сьмішні задля ма
л е н ь к и х  головок, то віддільно посували ся на перед, то зливали ся 
у боку в одну вузку і довгу смугу, як тінь тополі. Та вопи не ба
чили тїний і говорили, а говорячи він не зводив очий з її гарного 
лидя, на якім рожевий захід  немов лишив частину своїх нїжиих 
барв, а вона дивила ся в низ, на стежку; підбивала парасолькою  
маленькі камінчики і слідила, як із під темної одїжи правильно 
висував ся то один то другий острий кінчик маленького черевичка.

Дорогу ^іеретяв рів із запорошеними, обірваиими від ходу бе
регами, і вони на хвильку зупинили ся. Віночка підвела голову, 
повела довкола затурбованим зором і зап и тал а:

—  Ви знаете, де ми ? Я тут нї разу не була.
В ін байдуже оглянув місцевість.
— Так, знаю. Там. за тим горбом, місто. Давайте руку, я вам 

поможу.
Він простягнув руку, неробучу руку, тонку і білу, як у жен- 

щини. Зїночцї було весело, їй хотіло ся перескочити рів самій, по
бігти, крикпути: „Д оганяй те!“ — та вона здержала себе, злегка, 
а поважною вдячністю наклонила голову і трошки боязливо про
стягнула руку, яка зберегла ще нїжпу пухкість дїточої руки. А йому 
хотіло ся до болю с т и с н у ^  ту дрожачу руку, та він також зд ер 
жав себе, з півпоклоиом, Щ рШ ф р  приняв її і скромно відвернув 
ся, коли у дівчини ' з ї е г і ^ в і д с ^ ^ Ф  >ся иога*

І  ЗНОВ ІШЛИ І ґ о в о р и я ш  ф і е  ови були повні вражіня
рук, що вблизили ся н я \м ін у ^ ^ о ій й .} !у л .й  ще сухий жар його до
лоні і міцних пальців, їй б у л ^ ц р ^ р н а  і трошки совісно, а він 
впивав ся покірною мягкістю її  д^бонь^рї. ручки і видів чорний 
сілюет ноги і маленький черевичок, ^ о  наівцо і ніжно обіймав її. 
І було щось остре, неспокійне в тім йепргасаючім образі вузкої 
смужки білої спідниці' і стрійної ноги, та "несьвідомим зусилем волі 
він погасив се. І  тоді йому стало весело, а його серцю було так 
широко і свобідпо в  грудях, що захотіло ся співати, витягнути 
руки до пеба і крикнути: „Біжіть, я вас доганяти-м у!“ —  ту 
старипну форму первісної любови серед лісів і грімких водонадів.

І  в ід  усіх  тих бажань до гор ім підходили сльози.
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Довгі, СЬМІШНІ ТЇНИ щезли, порох ПО дорозі став сірий І ХО

ЛОДНИЙ, але вони не завважили сього і говорили. Вони обоє про. 
читали багато гарних книжок, і ясні образи людий, що любило 
терпіли і вмирали за чисту любов, уносили ся перед їх очима. 
В памяти виринали уривки невідомо коли прочитаних поезій, що 
одівали любов в одяг звучної гармонії і солодкого суму.

—  Ви не тямите, відки се?  —  питав Нїмовецький, пригаду
ючи : „ ,..І  зі мною знов та, яку люблю, від якої скрив я, це 
сказавши й слова, всю тугу, всю ніжність, всю любов мою“.,.

—  Нї, —  відповіла Зїночка і задумано повторила: „всю 
тугу, всю ніжність, всю любов мою“...

—  Всю любов мою, — мимовільним ехом відізвав ся Нїмо
вецький.

І знов вони згадували. Згадували чистих, як білі лілеї, дів
чат, що надівали чорну монашу одїж, тужили одиноко в парку, за
сипанім осїнним листем, були щасливі в своїм нещастю. Згадували 
мущин, гордих, енерґічних, які про те терпіли і просили любови 
і чуткого жіночого співчутя. Сумні були викликані образи, але в їх 
сумі яснїйше і чистїйше виглядала любов. Величезна як сьвіт, ясоа 
як сонце, і на прочуд гарна виростала вона неред їх очима і не 
було нічого могутнїйшого і гарнїйшого від неї.

—  Ви могли-б умерти за того, кого любите ? —  запитала Зї- 
ночка, дивлячи ся на свою півдїточу руку.

—  Так, міг б и ! — рішучо відповів Нїмовецький, ясно і щиро 
дивлячи ся на неї. — А ви?

—  Я також... —  Вона задумалась. — А дж е се таке щасте: 
умерти за коханого чоловіка. М ені дуже хотілось би...

їх  очи стрітили ся, ясні, спокійні, і щось гарне ніслали собі 
взаїмно, а губи усьміхнули ся. Зїпочка зупинила ся.

—  Постійте, — сказала вона. —  В вас на сурдутї нитка.
І з довірем підняла руку до його плеча і обережно, двома 

пальцями зняла нитку.
—  О т ! —  сказала вона і ставши поважною, запитала —  

Ви чого такий блідий і худий ? Ви багато вчите ся, правда ? Не 
втомляйте себе, не треба.

—  У вас синї очи, а в них ясні точечки, як іскорки, — від
повів він, розглядаючи її очи.

—  А в вас чорні. Н ї, карі, теплі. А в них...
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Зїночка не договорила, що в них, і відвернула ся. Лице її 
поволи червоніло, очи стали засоромлені і несьмілі, а губи по не
волі усьміхали ся. І не дожидаючи Нїмовецького, що всьміхав ся 
і був чимось задоволений, вона пустила ся на перед, але швидко 
зупинила ся.

Дивіть ся. сонце зайш ло! — з сумним здивованем закли
кала вона.

— Так, зайшло... —  відізвав ся він із наглим, острим сумом.
Сьвітло погасло, тїни завмерли, і все довкола стало блїде,

нїме і без житя. Відти, де перед тим ясніло розжарене сонце, без 
шуму повзли в гору темні грудки хмар і крок за кроком пожирали 
ясно-синїй простір. Хмари збивали ся в клубки, бились о себе, по
воли і важко зміняли обриси розбудж ених чудовищ, і нерадо по
сували ся на перед, немов їх самих против їх волї гнала якась 
невмолима, страшна сила. Відірвавши ся від иньших, одиноко ки
далась ясна, волокниста хмарка, слаба і налякана.

II .
Щоки Зїночки поблідли, губи стали червоними, майже крова- 

вими, зїньки незамітно розширили ся, затемнивши очи, і вона тихо 
прошептала :

—  Мені страшно. Тут так тихо. Ми заблудили ?
Нїмовецький зморщив густі брови і з запитом оглянув око

лицю.
Без сонця, під сьвіжим подувом близької почи вона видавала 

непривітною і хол одн ою ; на всї боки розкинуло ся сїре поле з ни
зенькою, немов притоптаною травою, глинистими долами, горбами 
і ямами. Ям було много, глубоких, прямовісяих і маленьких, поро
слих повзучою травою ; в них уже безшумно залягала па ніч мов
чазна пітьма; а те, що тут були люди, щось робили, а тепер їх 
нема, робило околицю ще більше пустинною і сумною. Тут то там, 
пемов згущена лїлїова холодна мряка' підіймали ся корчі і гайки 
і немов дожидали, що скажуть їм покинені ями.

Нїмовецький поборов важке і неспокійне чуте трівоги, яке 
підіймало ся в нїм, і сказав :

—  Н і, ми не заблудили. Я знаю дорогу. Найперше нолем, 
а потім через отой лїсок. Ви боїтесь ?

Вона хоробро усьміхнулась і відповіла
—  Н ї. Тепер нї. Але треба швидче до дому — пити чай.
ЛІТЕРАТ.-НАУК.ВЮГНИК XXVIII. 16
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Вони прудко і рішучо пустили ся на перед, але швидко звіль
нили кроку. Вони не дивили ся на боки, але чули мрачну воро- 
жнечу переритого поля, що окружало їх тисячами темних, непору. 
шних очий, а св' почуванє зближало їх і кидало до споминів з дї. 
точих літ. І спомини були ясні, осьвічені сонцем, зеленим листем. 
любовю і сьміхом. Немов се було не житє, а широка, мягка пісня, 
а її звуками були вони самі, дві маленькі нотки, одна дзвінка 
і чиста, як хрусталь, друга трошки глухійша, але яркійша, як 
дзвіночок.

Показали ся люди, —  дві женщини, що сиділи на краю глу
боко!' глинястої ями. Одна сиділа, заложивши ногу за ногу і вперто 
дивила ся в низ ; хустка на голові підняла ся, відкриваючи роч- 
куйовдане в о л о се ; плечі горбились і підтягали на верх б р у д н у  

блюзку з великими як яблока цьвітами і розпущеними иуііянками. 
На прохожих вона й не поглянула. Друга женщина на-пів-лежала, 
задерши голову. Лице в неї було грубе, широке, з мужеськими 
обрисами, а під очима на вистаючих костях лиця горіли дві чер
воні, цеглясті плями, немов сьвіжі сліди побоїв. Вона була ще бру- 
днїйша від першої, а на прохожих дивила ся просто і відважно. 
Коли вони пройшли, заспівала грубим, мужеським голосом :

Для одного тебе, мій коханий,
Я мов цьвіт ароматний цвила...

—  Варко, чуєш ? — обернула ся вона до мовчазної това
ришки, а не діставши відповіди, голосно і грубо зареготала ся.

Нїмовецький знав таких жінок, брудних навіть тодї, коли па 
них богата, гарпа одіж, привик до них, і тепер вони пересунули 
ся перед його очима і щезли, не лишивши сліду. А ле Зїночка, що 
майже доторкнула ся до них своєю брупатною, скролпою одїжю, 
почула, як на хвильку ввійшло в її душу щось вороже, нуждеине 
і лихе. Т а через кілька мінут вражінє вигладило ся мов тінь хмар
ки, що пробіжить бистро но золотистім полі, і коли їх перегнало 
двоє : мущина в шапцї і сурдутї, але босий, і така сама брудна 
женщина, вона побачила їх, але не відчула. Н е здаючи собі справи, 
вона ще довго слідила за женщиною, і її трохи здивувало, чого 
в неї така тонка одіж, що якось липко, немов мокра, обхопила 
НОГИ, І ІІОДОЛОК із широкою смугою товстого бруду, що в’їв ся в ма
терію. Щ ось трівожне, болюче і страшно безнадійне було в тріпо- 
таню того тонкого і брудного подолка.
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ї знов ішли й говорили, а за ними су іу л а  ся мимохіть темна 
х м а р а ,  кидаючи прозору, обережно прилягаючу тінь. Н а розпертих 
боках хмари сьвітили ся тускло жовті, мідяні плями, щю ховали ся 
за її важкою масою ясними доріжками, які звивали ся без шуму. 
Пітьма згущала ся так незамітио і покрадьки, що трудно було в неї 
повірити, і здавало ся, що се ще день, але день тяжко хорий і тихо 
вмираючий. Тепер вони говорили про ті страшні почуваня і думки, 
які навідують чоловіка нічю, коли він не спить, і нї звуки нї роз
мови не перешкаджають йому, а те немов пітьма широке і много- 
оке, що єсть житем, нригортаєть ся до самого його лиця.

—  Ви представляєте собі безконечність ? —  запитала Зїно- 
чка, прикладаючи до чола пухкеньку руку і міцно зажмурю
ючи очи.

—  Н ї. Безконечність... Н ї, — відповів Нїмовецький, також 
жмурячи очи.

— А я часом бачу її. Перший раз побачила, коли ще була 
маленька. Так немов вози. Стоїть один віз, другий, третій, і  так 
далеко, без кінця, все вози, вози... Страшно! — вона здрігнула ся.

—  Але чому вози ? —  усьміхнув ся Нїмовецький, хоч йому 
було неприємно.

—  Не знаю. Вози. Один, другий... без кінця.
Пітьма покрадькп густіла, а хмара вже перейшла понад їх 

головами і з переду немов заглядала в їх поблідлі, спущ ені обличя. 
І все частійше виростали темпі фіґури обідраних, брудних женщин, 
немов викидали їх  із себе глибокі, не знати по що викопані ями, 
і трівожпо тріпотали ся їх мокрі подолки. То одинцем, то по дві, 
по три з ’являли ся вони, а їх  голоси звучали грубо і дивно, оди
ноко в замерзлім повітрі.

—  Х то сї женщини ? Відки їх так богато ? — питала Зїночка 
боязливо і тихо. Нїмовецький знав, хто ті жепщини, і йому було 
страшно, що вони попали в таку погану і пебезпечпу околицю, але 
відповів спокійно :

— Не знаю. Так. Не треба про них говорити. От зараз ми
немо той лісок, а там буде рогачка і місто. Ш кода, що ми вийшли 
так пізно.

їй  стало сьмішно, що він говорить „пізно“, коли вони вийшли
0 четвертій годині, і вона подивила ся на нього і всьміхиула ся. 
Одначе її брови не розгладжували ся , і вопа сказала, заспокоюючи
1 потіш аю чи:
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—  Х одімо швидше. М ені хочеть ся чаю. Тай ліс уже близько.
—  Х одім .
Коли вони ввійшли в ліс і дерева мовчки зійшли ся вер- 

піками над їх головами, стало дуж е темно, але любо і спокійно.
—  Давайте руку, —  сказав Нїмовецький. Вона нерішучо по

дала руку, а легкий дотик немов розігнав пітьму. Руки їх були не
порушні і не притискали ся, Зїночка навіть відсувала ся трошки 
від свого товариша, але вся їх сьвідомість сконцентрувала ся на 
відчуваню того маленького місця на тїлї, де доторкали ся руки.
І  8нов‘ хотіло ся говорити про красу і таемиичу силу любови, але 
говорити так, аби не нарушити мовчанки, говорити не словами, 
але очима. Вони думали, що треба подивити ся на себе, і хотіли, але 
не рішались.

—  А  от знов люди ! —  весело сказала Зїночка.

III.
Н а поляні, де було яснїйше, сидїло коло випорожненої фля- 

шки трое людий і мовчки, вижидаючи, дивили ся на надходнчих. 
Один, виголений мов актор, засьміяв ся і свиснув так, немов би 
се знач ил о:

—  О -го!
С ерце Нїмовецького впало і завмерло в страшній трівозї, але 

немов пертий з заду він ішов просто на сидячих, понри яких 
проходила стежка. Ті ждали, і три пари очий чорніли ся страшно 
і  непорушно. І в неспокою, бажаючи настроїти для себе тих тем
них, обідраних людий, що в їх мовчанцї чути було погрозу, пока
зати їм свою безпомічність і розбудити їх співчутє, він запитав

— Чи сюди до рогачки ? Сюди ?
Та вони не відповіли. Виголений буркнув щось неозначене 

і насьмішливе, а два иньші мовчали і дивили ся з важкою, злові- 
щою впертістю. Вони були няні, злі, і їм хотіло ся любови і зни- 
щеня. Червонолиций, заплилий, підняв ся на лікті, потім нерішучо 
мов медвідь опер ся на лапи і встав, важко зітхнувши. Товариші 
мельком поглянули на нього і знов із тою самою упертістю впялили 
очи в Зїиочку.

—  М енї страшно, —  одними губами сказала вона.
Не чуючи слів Нїмовецький зрозумів її но важности, з якою 

опирала ся її рука. І  стараючи ся зберегти вигляд супокою, але
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в ід ч у в а ю ч и  невмолиму конечність того, що тепер станеть ся, він 
почав іти рівно і твердо. А  три пари очий приблизили ся, блиснули 
і лишили ся за  плечима. „Треба тікати“, —  подумав Нїмовецький, 
і сам собі відповів: —  нї, не можна тікати.

— Вовсїм здохляк парубок, аж обидно, — обізвав ся третій 
із сидячих, лисий, з рідкою рудою бородою. — А дївча гарненьке, 
дай Боже кождому.

Всі* три якось знехотя засьміяли ся.
— Пане, пожди на два слова! — густим басом сказав висо

кий і поглянув на товаришів. Т і підняли ся.
Нїмовецький ішов не оглядаючись.
—  Т реба пождати, коли просять, —  сказав рудий, — а то 

і в потилицю можна.
—  До тебе говорять! —  гаркнув високий і двома скоками 

дігнав ідучих. М асивна рука спустила ся на плече Нїмовецького 
і затрясла ним, а обернувши ся він стрітив коло самого свого об- 
личя круглі, випуклі, страшні очи. Вони були так близько, що він 
дивив ся на них немов крізь побільшаюче скло і  ясно розріжню- 
вав червоні жилки на білку і жовтавий гній на рісницях. Випу
стивши нїму руку Зїночки, він сягнув до кишенї і забур к отів :

—  Грош ий!... Н а-те гроший. Я радо.
Випуклі очи що раз більше кругліли і сьвітили ся. А коли 

Нїмовецький відвернув від них свої очи, високий відступив трохи 
назад і без розмаху, з долини, ударив Нїмовецького в підбородок. 
Голова Нїмовецького відскочила, зуби кланцнули, шапка всунула 
ся на чоло і впала, а він, замахавши руками, впав горілиць. Мов
чки, без крику повернула ся Зїночка і кинула ся тїкати зі всею  
швидкістю, на яку була здібна. Виголений крикнув довго і дивно:

—  А -а -а !...
І  8 криком пігнав ся за нею.
Нїмовецький підняв ся, заточуючись, але ще не в с і і і в  випро

стувати ся, як ударом у потилицю знов збили його з ніг. Т их було 
два, а він один, слабий і непривичний до бійки, але він довго бо
ров ся, драпав ся ніхтями, як женщина в бійцї, хлипав від бе8- 
сильної розпуки і кусав. Коли зовсім ослаб, його підняли і поне
сли; він опирав ся, але в голові шуміло, він переставав розуміти, 
що з ним творить ся, і безсильно обвисав на їх руках. Останнє, 
що він бачив, се кусень рудої бороди, що майже попадала йому 
в рот, а 8а нею темноту лїса і ясну блюзку тікаючої дівчини. Вона
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тікала мовчки і швидко, так, як бігла колись-тут підчас забави, 
а за нею дрібними скоками, доганяючи, садив виголений. А потім 
Нїмовецький відчув довкола себе пустоту, з завмираием серця ско
тив ся кудись у долину, гепнув усім тїлом, ударившись о землю 
і стратив сьвідомість.

Високий і рудий, кинувши Нїмовецького в рів, постояли трохи, 
нрислухуючи ся, що творить ся на дн і рова. Але їх обличя і очи 
були звернені в ту сторону, де лишила ся Зїночка. В ідти дійшов 
тепер високий, придушений жіночий крик і зараз завмер. Високий 
сердито крикнув:

—  О ги д а ! —  і побіг навпростець, ломаючи хворост, мов 
медвідь.

—  І  я! І я !  —  тоненьким голоском кричав рудий, пускаючи 
ся за його слідом. В ін  був слабосилий і задихав ся, в бійці йому 
прибито коліно, і йому було обидно, що думка про дівчину при
йшла йому першому, а дістанеть ся вона йому остатньому. Він зу
пинив ся, потер рукою коліно, вичистив ніс. приложив палець до 
носа і знов побіг із жалібним криком :

—  І  я !  І я !
Темна хмара розлїзла ся вже по всім небі, і настала темна, 

тиха н іч . В темноті швидко щезла коротенька ф іґура рудого, та 
довго ще було чути нерівний тупіт його ніг, шелест настоптаного 
листя і скрипучий жалібний крик:

—  І я, братці, і я!

IV.
В рот Нїмовецькому набило ся землі', яка хрустіла на зубах. 

І перше, найсильнїйше, що він почув, прийшовши до сьвідомости, 
був тугий, спокійний запах землі. Голова була тупа, немов налита 
оловом, так що трудно було нею рушати; все тіло щеміло і бильно 
болїло плече, але ніщо не було анї нереломане апї розбите. Нїмо
вецький сїв і довго дивив ся в гору, нічого не думаючи і не зга
дуючи. Просто над ним звисав корч із чорним широким листбм, крізь 
яке проглядало прояснене небо. Хмара пройшла, не випустивши 
нї одної краплі дощу і вчинивши повітрб сухим і легким, і високо, 
на середину неба, підняв ся перекроений місяць із  прозористим, 
зникаючим краєм. Він доживав остатні* ночи і сьвітив холодно, 
сумно і самітно. Невеличкі шматочки хмар швидко гнали по небі; 
де очевидно далі дув сильний вітер, але не закривали місяця, лиш
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обережно обминали його. В самітностн місяця, в обережности висо
ких, ясних хмар, у подуві нечутного на долині вітру пробивала ся 
таємнича глубина царюючої над землею ночи.

Нїмовецький пригадав усе, що стало ся, і не повірив. Усе те 
було таке страшне і не подібне до правди, яка не може бути така 
с т р а ш н а ,  і сам він, що сидїв серед ночи і дивив ся відкись із до- 
лпии на перевернений місяць і біжучі хмари, був також дивний 
і неподібний до правдивого. І він подумав, що се звичайний стра
шний сон, дуже страшний і погаиий. І ті женщини, яких так ба
гато вони стрічали, були також сном.

—  Не може бути, - -  сказав він потверджуючим тоном і слабо 
заперечив важкою головою. —  Не може бути.

Він простягнув руку і почав шукати шапки, щоб іти, але 
шапки не було. І  те, що її не було, вчинило зразу все ясним, і він 
зрозумів, що те, що стало ся, не сон, але страшна правда. В най- 
близшу мінуту, завмираючи від жаху, він драпав ся вже на верх, 
ясував ся разом із глиною і знов драпав ся і хапав ся за гнучкі 
нітки корча.

Вилізши побіг на-впростець, не думаючи і не вибираючи на
пряму, і довго бігав і крутив ся поміж деревами. Так само нагло, 
не розбираючи, побіг у противний бік, і знов галузь драпало його 
по лицї, і знов усе стало похоже на сон. І  Нїмовецькому здавало 
ся, що колись із ним було вже щось п о д іб н е: пітьма, невидиме га
лузе, що драпає по лицї, а він біжить закривши очи, і думає, що 
все те сон. Він став, а потім сїв у невигідній і непривичній позі 
чоловіка, що сидить па самій земли, без підвисшеня. І знов поду
мав про шапку і сказав :

—  Се я. Т реба вбити себе. Треба вбити себе, коли се на
віть соп.

В ін скочив і знов побіг, одначе спамятав ся і пішов новоли, 
неясно уявляючи собі те місце, де на них напали. В л їсї було 
зовсім темно, але часами проривав ся блідий місячний промінь 
і обманював, осьвічуючи білі пні', а лїс здавав ся повним непору
шних і чомусь мовчазних людий. І се вже було колись і виглядало 
немов сон.

—  Зинаідо Миколаївна! — кликав Нїмовецький і голосно1 
виговорював перше слово, а тихо друге, немов разом з і звуком тра* 
тив надію, що хтось відізветь ся. І ніхто не відзивав ся.
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Опісля попав на стежку, пізнав ї ї  і дійшов до поляни. І тут 
знов, і то вже зовсім зрозумів, іцо все те правда, і в переляку за- 
метушив ся кричачи:

—  Зинаідо Миколаївно! Се я ! Я !
Н їхто не відзивав ся, а Нїмоведький обернувши ся лицем 

туди, де повинно бути місто, крикнув:
— Р а т у й т е !
І  знов заметушив ся, шепчучи щось, обшукуючи корчі, коли 

перед самими його ногами виринула біла, мутна пляма, подібна до 
застилої плями слабого сьвітла. Се лежала Зїночка.

—  Г осподи! Щ о-ж с е ?  —  в сухими очима, але голосом ри
даючого чоловіка сказав Нїмоведький і приклякнувши, діткнув ся 
лежачої. Р ука його попала на обнажене тіло, гладке, елястичие, 
холодне, але не мертве, і задрожавши Нїмоведький ухопив її назад.

—  Мила моя, голубочко моя, се я ; —  шептав він, шукаючи 
в темноті’ її лиця. І знов, у другім напрямі простягнув руку і знов 
попав на голе тїло, і куди-б він не простягав руки, всюди стрічав 
те голе жіноче тїло, гладке, елястичне, що немов ставало теплим 
від дотику руки. Часами він хапав руку швидко назад, але часами 
задержував її, і як сам він, без шапки, обідраний, видавав ся собі 
неправдивим, так і з тим голим тілом ніяк не міг звязати образа 
Зїночки. І те, що стало ся тут, що робили люди з тим беззвучним 
жіночим тілом, представило ся йому в цілій огидній ясности і якоюсь 
дивною, говірливою силою відізвало ся ві всіх його суставах. Ви
тягнувши ся, що аж захрустіли сустави, він тупо впялив очи в білу 
пляму і нахмурив брови, як задуманий чоловік. Жах перед тим, що 
стало ся, застивав у нїм, звивав ся в клубок і лежав у душі, не
наче щось посторонне і безсильне.

—  Господи, що-ж се?  —  повторив він, але звук був непра
вдивий, немов навмисно.

В ін  намацав с е р ц е : воно било ся слабо, але рівно, а коли 
нагнув ся до самого лиця, почув слабий віддих, немов Зїночка 
в глубокім вомлїню, або спить. 1 він тихо закликав її

— Зїночко, се я.
І  таки зараз відчув, що чомусь буде добре, коли вона довго 

ще не проснеть ся. Затаївши віддих і бистро оглянувши ся довкола, 
він обережно погладив її по лицї і  поцілував найперше в закриті 
очи, а потім в уста, що мягко розвернули ся під мідним поцілуєм. 
Його налякало, що вона може прокинути ся, і він подав ся назад
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і завмер. А де тїло було нїме і непорушне, а в його безпомічности 
і доступности було щось гідне жалю і роздравнююче, що непо
борно тягло до себе. З  глубокою нїжністіо і злодійською, полохли
вою обережністю старав ся Нїмовецький накинути на неї шмати з її 
одїжи, а подвійне вражіне матерії і голого тіла було Остре мов ніж, 
і недосяжне, неначе безумство. В ін був оборонцем і  нападаючим 
і діукав помочи в довколичного л їса і пітьми, але лїс і пітьма не 
д а в а л и  її. Тут було царство зьвірів, і нагло кипений па другий  
бік людського, зрозумілого і простого житя, він почув пекучу при
страсть, розлиту в повітрі, і розширював ніздря.

— Се я ! Я ! — повторяв без думки, не розуміючи того, що 
було довкола нього, і весь повний споминів про те, як недавно 
побачив білу смужку спідниці', чорний сілюет ноги і черевичок, що 
нїжно обхоплював її. І прислухуючи ся до віддиху Зїночки і не 
зводячи очий з того місця, де було її лице, він посунув руку. 
Нрислухував ся і посунув іще.

— Щ о-ж  с е?  — закричав голосно і розпучливо і скочив,: 
лякаючи ся самого себе. На одну секунду в його очах блиснуло 
лице Зїночки і щезло. Він старав ся зрозуміти, що се тїло —  З ї-  
ночка, з якою він ішов сьогодня, яка говорила про безконеч
ність, і не міг ; старав ся відчути весь жах того, що стало ся, але 
жах був занадто великий, коли думати, що все те правда, і не 
ноявляв ся.

— Зинаідо М иколаївно! —  крикнув він, умоляючи. — По що 
с е ' Зинаідо Миколаївно !...

А ле змучене тїло лежало без голосу, а Нїмовецький із  без- 
звязиою мовою прикляк на колїна. Він умоляв, грозив, говорив, що 
забе себе, і термосив лежачу, иіднимаючи, повергаючи, притиска
ючи до себе і  майже впиваючи ся ніхтями. Потепліле тїло мягко 
піддавало ся його зусилям, ідучи послушно за його рухами, і все 
те було таке страшне, незрозуміле і дике, що Нїмовецький знов 
скочив і закри чав:

— Р атуй те! — а звук був брехливий, немов навмисно.
1 знов накинув ся на тїло, що не противило ся йому, і пла

кав, і чув перед собою якусь пропасть, темну, страшну, притяга
ючу. Нїмовецького не було, Нїмовецький оставав ся десь далеко, 
а той, що був тепер, із страшною жорстокістю мяв горяче подат
ливе тїло і говорив, усьміхаючи ся хитрою усьмішкою безумного.
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—  Відізвц ся ! Чи може ти ие хочеш? Я люблю тебе, лю
блю тебе.

З такою самою хитрою усьмішкою приблизив розширені очи 
до самого лиця Зїночкй і шептав

—  Я люблю тебе. Ти не хочеш говорити, але ти убьміхаігш 
ся, я се бачу. Я люблю тебе, ііюблю, люблю.

Він сильнїйше пригорнув до себе мягке, безвільне ТІЛО, Ід.) 

своею безжизненною податливістю будило дику пристрасть, лом’аіі 
руки і без голосу шептав, зберігши з людської істоти тільки одну 
здібність брехати.

—  Я люблю тебе. Ми нікому не скажемо і н їіто  не дізнаеть 
ся. 1 я оженю ся з тобою, завтра, коли хочеш. Я люблю тебе. 
Я поцілую тебе, а ти мені відповіси, добре, Зїночко ?...

І  з силою приссав ся до її губ, чуючи, як зуби впивають оя 
в тїло і в болі та силі поцїлуя тратячи останні проблиски думки. 
Йому видало ся, що губи дівчини здрігнули ся. На одну мить 
ясний огняний ляк осьвітив його думку, відкривши перед НИИ 

чорну пропасть.
І чорна пропасть пожерла його.

Переклав

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org

