
О льга  К о р ен ец ь .

У Т Ї Н Я Х  ночи.
Прийшла на нього ніч дуже тяжка. Т акі бувають у людий 

звичайно раз у житю. Стояв на переломі. І  було йому як подорож
ному, що заблукав ся в пустини. Ніби ясно довкола, а не знаєш, 
де ти. Дорога веде у всі боки, у всі напрями сьвіта, а не знаєш, 
якою йти. Т ак було в його душі.

Як він бояв ся тої ночи, тої остатної ночи. Н ераз думав 
рішити ся скорше. Не хотів відкладати до остатної хвилї. Хотів 
раньше рішити ся, а відчував, що не зможе. Знав себе. В ід двох 
неділь відкладав із дня на день, із години на годину. І перетягну
лось до тої ночи, тяжкої, бо остатної ночи.

Прочував, що так буде, але не знав, що буде так страшно. 
Страшно мов перед смертю. Думки мов переполохані птахи били ся 
по його голові, переплутували ся з собою, гонили одна одну. їх  

^шалений рух справляв йому діймаючий, майже фізичний біль. Нерви 
дрожали мов натягнені струни. А серце тремтїло легко-легесенько, 
майже нечутно, мов гіричаїло ся. Положив на ньому руку. Мав вра- 
жінє, що ось за хвилю, за дві воно або стане, не буде битись, або 
нагло страшно забєть ся і вискочить із грудий. За  горло стискав 
його корч, мов якась дужа рука.

Н араз йому видало ся, що вів сидить на судейському кріслі. 
Велять йому рішати судьбу чиюсь, якоїсь дорогої, дуже близької 
людини. Н а  долю або недолю, на щастє або на біль, на спокій або 
на розпуку. А  від рішеня зависить житє —  житє, що йде на вагу 
золота. А він не знає, де щастє, а де розпука, в чім доля, а в чім
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недоля. Н е знає і ніхто йому того не скаже. Н іхто й ніколи. І  він 
не буде знати, хиба в ідгадає. З  вакритими очивіа відгадає. В ід його 
прочутя буде залежати доля цілого житя, довгого мов вічність. 
І  можна програти його, як програеть ся дрібну монету. Програти, 
коли має ся лиш одну ставку — одну-однїсїньку. Волосе ставало 
йому на голові. Ломав руки, аж тріщали.

Коби можна ще відложити. Не рішати ся тепер, бодай не 
в сю хвилю. Якийсь час думати про щось иньше. Про що будь, 
лиш не про те. І не тремтіти так і відпочити. І не памятати, що 
завтра буде вже по всім. Щ о не буде можна вже вернутись, не 
можна нї за як і гроші. В тім, що вибереш, треба буде йти, йти без 
упину, мов у ярмі, на віки. І  не оглядати ся поза себе, щоб не 
жалувати за тим, що лишило ся невибраним. А  воно буде манити 
душу, буде здавати ся щастєм, дуже великим, бо страченим, добро
вільно страченим. А може не лише буде здавати ся, може дійсно 
воно буде щастєм-долею його житя, а те, що вибере, горем і роз
пукою ?... Від тої гадки кров молотом стала бити в його висках.

В ідчинив нервово вікно. Сьвіже, нічне повітрє обвіяло його 
лице, кров не била ся так сильно. Але шум у голові не уставав, 
иекольний шум.

Чи та ніч ніколи не скінчить ся ?... Але н ї ! Н ай треває ще 
довго, дуже довго, бо що буде, як  соице зійде і застане його не- 
рішеним ? То було· б уже занадто страшне. Най треває та ніч, лиш 
най пе шарпає нервів так немилосерно.

Крізь відчинене вікно влетіла нічна комаха. Л італа по кім
наті, бючись о стіни. Йому здало ся, що ся комаха — то він. Не 
зводив з неї очий. Так, се він, се певне, в ній його душа. 
І як вона нобиваєть с я ! Н е знає, куди летіти. Летить на сліпо. 
А все головою о стіну вдаряє. У х ! як болять ті у д а р и ! Він від
чуває їх у свойому зболілому мізку. Не вже· ж усе йому буде так 
щастити ся ? Завсїди  буде розбивати голову о перепону ? Н е вже-ж 
йому судило ся блудити непевно ц іле ж итє?...

Як та темнота ночи, густа, непроглядна темнота, тяжить на 
мізку ! Як входить у нього і затемнює г а д к и ! Коби хоч один про
мінь сьвітла на н е б і! Нічого. Темно довкола. Чорна маса пітьми 
виповзує зі всіх кутів його кімнати. Наближаєть ся до нього 
близше, все близше. Ось вона вже зовсім близько. В ідчуває холод 
ний  подув —  МОВ ІЗ МОГИЛИ.
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Аж тепер пізнав її. То не тїнь?] це п ітьм а,—  се вона, його 
судьба, зимна і невмолима. Гляди ть , на нього тисячами своїх чор
них, погаслих очий, впиваєть ся ними в його душу і сьміеть ся 
з нього, пекельно сьміеть ся. Він хоче перемогти її, відняти в неї 
тайну свого житя. М усить її дістати,і; дістати хоча би за ціну житя. 
Годї довше мучити ся, Тепер або нїкрли... Кидаеть ся на неї з ви
тягненими грізно руками. І  паде.

В ертає до сьвідомости. Щ о з ним ? Він мае горячку. Сьвітло 
розжене мари* Засьвітив лямпу.. Жовте сьвітло розігнало тїни. Вони 
причаїлись по кутах. У сьвітлї лямпи окруженє видалось йому стра
шним, мертво непорушним. Особливо ті тїни по кутах. І  то в тій 
тиші, глухій без одного звука. Дрож пройшла по його тїлї. З а га 
сив лямпу.

Тепер йому лекіие. Втомлені нерви приспали ся. Коби лиш 
знов не прийшли привиди, що томлять душ у! Всьо буде добре, коби 
лише сю ніч перебути. Коби можна було оминути її в дорозі житя, 
мов терне, що лежить на шляху.

Коби то вже завтра ! Завтра  він не потребує рішати ся. Буде 
по всім, по рішеню. Завтра він буде знати, чого держати ся. Буде 
такий певний себе, мов після побіди. І жите його буде лежати ясно 
перед ним, мов дорога в сонці. Т ак , так, йому буде добре і легко
— всї сумніви він прожене від себе.

Коби лише діждати ся ранка. Як довго прийдеть ся ж дати? 
Бояв ся глянути на годинник. Може лиш хвилю, а може ще дуже 
довго. Х оче обчислити, скілько годин він уже перемучив ся. Але 
се йому не йде. Ся ніч довша ніж иньші, які пережив у свойому 
житю, довша ніж усї вопи разом узяті. Н а години її не обчислиш. 
Се не одна ніч, а вічність.

Щ об заняти ся, стараєть ся конче обчислити той час. Т а гадки 
* про се пересовують ся по поверхні сьвідомости. В її глубинї стоїть 

лиш одно питане, одно, але страшне „Як рішиш с я ? “ І  те питане 
тяжить йому на мізку, висить над ним у повітрі, мов меч Дамокля, 
прилітає з тихим шумом на тінях ночи зза вікна. А він не вміє 
відповісти на нього. І не знає чи зможе коли. Йому так тяжко, 
мов би великий камінь звалив ся на нього і давив. А в нього нема 
надії видобути ся з під того ярма.

Почало свитати. Повітрє з чорного ставало сірим. Н а небі 
показали ся яснїйші пасмуги, мов стрічки. Він задуманий не бачив 
сього. Н а  сході зарумянїло ся. Він підвів очи. В них відбив ся
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нараз смертельний жах. Зірвав ся з крісла. Вхопив себе руками за 
голову і бігав по кімнаті мов божевільний. „Уже день, уже день“ 
говорив горячково, „а я ще нічого не знаю, нічого, що зі мною 
буде“ . Б ігав , зачіпаючись за річи.

Н араз до ніг його впала книжка. Скинув її зі стола бігаючи. 
В ідняв руки від лиця і підніс її. Машинально поглянув на її за
головок. Усьміхнув ся і відітхнув глубоко. Одно слово, надруко
ване на заголовку, рішило його судьбу. Він на хвилю повеселішав. 
„Н е я рішив — судьба ріш ила“, думав, „вона сама. Д ала мені 
знак бвоеї волї. Н ай буде, як вона хоче. Я за  се рішене не від
повідаю “. Лице його прояснилось. А ле вже за хвилю було йому, 
мов заложив собі петлю на шию.
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