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СТАРЕЦЬ.
Місто шуміло й хвилювалось, кипіло й 

реготало. Життя виштовхувало вдень на ву
лиці його тисячі, десятки тисяч людей, котрі 
заклопотано бігали, метушились, щось дума
ли, обмірковували, сміялись, плакали, споді
вались і, нарешті, помирали,—все це иноді 
тут же на вулиці, а здебільшого під залізними 
дахами кам'яних мурів, що сами ж і утворили 
собі, аби ховатись на ніч для спочинку й ко
хання. Тих, що, знесилені і виснажені хоро- 
бами і турботами, конали, як найшвидче за
бивали в деревляний футляр, кидали в землю, 
а життя вигонило на опорожнене після них 
місце десятки нових людей, котрих родило 
кохання під залізними дахами кам'яних мурів.

Ці люди, як і їх батьки, починали сно
вигати по вулицях міста, забували про те, 
що волею сліпого випадка родились, не ду
мали про те, що так само помруть, і в шале
ній метушні їли, пили, творили культуру, по- 
глибшували науку, будували собі нові мури 
кували нові кайдани; жилава ж і костиста 
рука буття без жалю й радощів шпурляла їх 
на їхніми ж руками зроблене каміння, проти
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їх повертала їхню ж науку, здобутками їхньої 
ж культури виснажувала їх, а вони все так 
само заклопотано бігали по вулицях міста, 
сміялись, плакали, сподівались і покірно, 
врешті, йшли на страту.

Тимошеві, що сидів уМ<е три роки на ро
зі двох рухливих і людних вулиць веле
тенського міста, більш, ніж кому б иншому 
видко було цю скажену метушню людей, але 
вона не цікавила і не обходила його. Йому 
цікавий був тільки той мент, коли хтось спи
нявся біля його, встромляв руку в кишеню й, 
добувцди звідтіль якийсь гріш, кидав його в 
простягнену шапку. Тоді Тиміш швиденько 
ховав монету глибше в кишеню, бо залишати 
ї ї  на виду, здавалося йому, було небезпечно: 
ще хтось подумає, що в. його вже є гроші і 
не дасть нічого. г

Три роки минуло, коли Тимошеві по
тяг одтяв ногу й пошарпав обличчя, і він, 
калікою ставши, без жадного вагання поста
новив іти прохати у людей допомоги, бо був 
переконаний, що люди повинні йому допо
магати.

Випустили його з шпиталю в один з ві
вторків саме над вечір. Страшенно чудно і нез
вично було почувати, замісць ноги, деревляну 
колодку; костур так муляв під пахвою, що 
бажалось геть одкинути його й почати ходить 
вільно і швидко, як колись. Але це вже було
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цілком не можливо і, затаївши в собі почуття 
прикрости, образи і легенької злости, Тиміш 
пошкандибав по вулиці.

уНа зустріч йому йшло двоє людей; Ти
міш подумав, що нічого довго зволікатися і 
треба* зараз же зробити першу спробу. До 
того ж ще Тиміш чогось був певний, що ці 
люди конче дадуть йому грошей, і в глибині 
душі він навіть надіявся, що вони дадуть ба
гато... може, цілого карбованця. Ця надія за
хопила його і він з легким серцем пішов про
сто на тих людей.

— Дайте... каліці.
Вій трохи зупинився перед словом „ка

ліці“, бо неприємно було так про себе казати. 
Ті двоє людей, захоплені^ балачкою, не роз
чули його слів, але, по вигляду Тимоша, до
гадались, чого саме він від їх бажає; один, 
нижчий і тонший, посунув - руку в кишеню і 
почав там щось шукати.

— Дасть, дасть і багато дасть,—думав 
радісно Тиміш, і приємні струмки забігали по 
його тілу. Професія старця здалася йому тоді 
веселою, легкою й безтурботною.

Менший чоловічок, певно, знайшов би 
що-небудь для Тимоша в своїй кишені, якби 
вищий не взяв його за руку й не сказав:

— Кинь, нарешті, свою сентиментальність! 
Принціпово нікого не давай старцям. Хай дер
жава пеклується сама про їх і дає їм притулок.
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Менший винувато озирнувся по бокам, 
пробубонів щось під ніс і потьопав далі.

Тиміш багато дечого не зрозумів з слів 
високої людини. Тільки дві слові: „не давай“ 
пекучою образою вдарили його, і він, не тям- 
лючи себе від обурення, міцно стиснув у руці 
костур і кинув навздогін:

— Падлюка!
Високий вмент спинився і, повернувшись 

попростував до Тимоша; цей, не рухаючись, 
стояв на місці, трохи похилившись наперед, 
напружений і рішучий. За високим похапцем 
підстрибував малий і, винувато прохаючи, 
казав:

—■ Кинь! Чи варто звертати увагу... та 
я кажу... Ну, ходім бо...

Але високий наблизився до самого Ти
моша і несподівано вдарив його по щоці; од
ходячи, гукнув йому:

— Так вас, мерзоту, треба вчити!
Тиміш похитнувся. Рот його вмент на

повнився слиною, губи засіпались і злість, 
гірка, неосяжна й бурхлива, враз вдарила йому 
в груди. Бризькаючи слиною, він рвонувся 
вперед, щоб наздогнати образника, вдарити 
його, провалити йому голову костором і роз
дерти його пополовині, але! колодка посков
знулась на каміннях, і Тиміш важко упавна бік.

— Падлюко... стерво...—хрипів він, сил
куючись підвестись на ноги.
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Десь із садка навипередки неслись згу- 
ки музики. Легеньким туманом стелились вони 
по землі, а жвавий вітерець хутко підхоплю
вав їх, підіймав до гори і розносив скрізь по
над містом.

— Проклятий, чорт проклятий,— шепотів 
Тиміш, дибаючи по вулиці.

Після цього Тиміш ніколи не дякував за 
допомогу, ніколи не обіцяв молитись за офір- 
ника Пану Богу, не пророкував гарного, весе
лого й щасливого життя. Він просто брав 
грош і, не‘*дивлючись навіть на людину, котра 
їх давала, своїми чорними, рухливими, занад
то неспокійними очима.

І до тих, що давали йому гроші, і до тих, 
що дивились на його, але минали, прибира
ючи на себе здебільшого замислений вигляд, 
Тиміш ставився однаково: з тупою злістю. 
Він навіть ніколи не прохав, не простягав 
руки, а просто сидів на кімінці, витягнувши 
перед собою ноги, з котрих одна була одрі
зана по коліно.

Багацько людей кидали шаги на протя
зі трьох років у його полатану шапчину; не 
було можливости запам'ятати їх обличчя, але 
була одна особа, котру Тиміш чекав кожно
го ранку з злісним, трошки насмішкуватим 
презирством.
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Це була старенька бабуся, що кожного 
ранку ходила до церкви, спираючись на клю
чку, і неодмінно кидала Тимошеві дві ко
пійки,

— Молись же за мене Христу-Спасу і 
святим його, Божий чоловіче... Ох, гріхи мої 
тяжкі... Молись за рабу Божу Катерину...

Так казала вона кожного ранку, неод
мінно кидаючи Тимошеві дві копійки. Потім 
бабуся з повільним зітханням помаленьку про
стувала далі, дзьобаючи ключкою по камінних 
плитках пішоходу.

А „Божий чоловік" думав, ховаючи гроші 
в кишеню^

— Иш, чортова бабаї За дві копійки та 
ще й молися за неї... А не діждеш, стара коцюбої

При цьому обличчя його кривилось і спід 
ростулених губ блискали на мент зуби— 
плескуваті й пощерблені. То Тиміш посміхався.

Так, мабуть, з рік бабуся акуратно прино
сила свої дві копійки і цим внесла деяку 
постійність у бюджет Тимоша. Ці дві копійки 
він, нарешті, звик рахувати своїм заробітним 
тіл ітш п'о м .

Ранком Тиміш в-ряди-годи поглядав у 
той бік, звідкіль, звичайно, з'являлась бабуся, 
і коли забачить було ї ї  згорблену маленьку 
постать, що дибала, похитуючись наперед, 
немов хотіла щось склювати,—він кривився, 
показував проїдені зуби і думав:
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— О, вже старе бадилля несе свої ба-
гацтва... х

Одного дня бабусі не стало. Коли й в 
наступні три дні вона не з'явилась, Тиміш 
прийшов до висновку, що вона „подохла", і 
був у той день роздратований і злий більш, 
ніж звичайно.

— Ну, нехай би ще прожила років зо два! 
А то вхопила ї ї  таки чортяка...

Цілісінький день просижував Тиміш не 
рухаючись на одному місці, але ніколи не 
бувало йому нудно або тоскно. Він споглядав 
на ту широку хвилю людей, що невпинно, 
немов заведена машина, котилась коло його 
ніг з галасом, сміхом, криком і журбою. Хви
ля та розбивалась на течії, знову зливалась, 
знову котилась, крутилась і, як дрібні бризьки, 
вилітали з неї люди кудись у бік, а нерухомі 
будинки з похмурою мовчазністю ховали їх 
за своїми стінами.

Неначе величезний гад повз по землі, 
повз кудись далеко, обвивався круг світу заліз
ним кільцем, вертався назад, проковтував у 
своє насите, жадібне черево нових людей і 
знову, повз—неосяжний, безкрайний і невбла- 
ганий, як воля. Він шарудів своєю щкурою по 
землі, брянчав своїм панцерем, зачіпаючись 
за перепони, та все повз, нездоланий і по
тужний.
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А Тиміш дивився. Байдуже дивився, як 
у череві гада творилось кохання, як спокійно 
пожирав він повних сили людей і вмент спо
вивав їх гидкою слиззю свого шлунка, робив 
їх безсилими і м'якими.

Коли ж гад плювався, Тиміш зручно під
хоплював в шапку той плювок і ховав шви
денько в кишеню. Обличчя його, поросле гус
тим, чорним волоссям, кривилось, очі почи
нали бігати, немов шукаючи, куди можна схо
ватись, а злість підлазила до горлянки і якось 
раптом стискувала її.

Коли ніч вилазила із-за обрія і росповза- 
лась по місту, Тиміш підводився, трохи по
стоїть було, вигинаючи ногу, що задубла й 
заніміла від довгого сидіння, брав милицю під 
пахву і йшов додому.

Людська хвиля, що вдень бурхливо кле
котіла й стогнала, тепер розбивалась об кам'я
ні груди задумливих будинків, залізала до їх 
в середину й затаювалась там. Тільки пооди
нокі постаті, ставши сірими від облудливої 
пітьми, маленькими краплинками ще котились 
по вулиці. Деколи хтось вищий, упертий і 
суворий з жорстокістю бога з'єднував дві 
краплинки в одну, з презирством шпурляв їх 
під захист каміння і заліза та з лютою радістю 
чекав, поки не визирнуть вони обережно спід
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захистка і не покотяться хапливо кожна в свій 
бік—-виснажені й огидні, як муки.

Все, чого вдень не було чутно, тепер ви
являлось і лізло в вічі, користуючись тим, що 
ніч така журливо-тиха й безнадійно-спокійна. 
З божевільним ляцканням і гуркотом метальо- 
вих маслаків літали трамваї, заглушуючи ті 
дивні слова, що ніч хотіла сказати пригніче
ній землі і сонливим деревам; з упертим на
хабством блимали ліхтарі, гадаючи своїми 
проміннями знайти й обсвітити вічно-величнє 
обличчя її;  виходили на вулицю Жінки, пока
зували під лихтарями своє жовте, слизьке ті
ло та нашвидку запродували і себе, і тих лю
дей, що могли б родити.

Ніч же мусіла все покривати і все тер
піти; вона плакала від цього, плакала так само 
тужливо-спокійно, якою й сама була. Замісць 
слів чарівних, падали ї ї  сльози на землю ро
сою,—холодною, як самотність, чистою, як мо
ління, тихою, як сум...

Але Тиміш давно бачив і знав те. Бай
дуже стукотів він костуром по бурковці і пе
ребирав у кишені мідяки, що зібрав за сього- 
дня. Мабуть мало, копійок з десять/ не біль
ше... Кепська справа! Не пощастить й шага 
заховати в свою скриньку.

Взагалі те місце, де сидів Тиміш, було 
нещедрим на прибутки. За три роки старцю
вання Тиміш встиг зібрати тільки щось біля
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п'яти карбованців і то лише тому, що не ку
рив та не пив горілки. А міняти місце не хо
тілось—таких рухливих, гомінких та велелюд
них вулиць ,не знайдеш більше.

Тиміш підійшов до далекого крайміста. 
Тут не було вже бурковки і ступати було 
м'яко по легкому пилу. Тут не брянчали Трам
ваї, не глузували ліхтарі й не роспродувались 
на вулиці жінки. Радісно дихала ніч пахощами 
далекого степу і з подихами доносився неви
разний шум вдових розмов ї ї  з землею. Де- 
ревляні хатки, неохайно і в безладді роски- 
Дані серед простору, то тислись одна до 
одної, немов цілуючись,* то розбігались геть, 
немов ворогуючи між собою.

Старець підійшов до тої, що стояла зов
сім самотно, далеко від инших, і постукав 
пальцем у вікно, напівзаклеяне папером.

Через мент з середини хати почувся ше
лесть і старе, костисте обличчя, обсмоктане, як 
викручена ганчірка, притулилось до попсованої 
шибки і неприємно скрипучий голос запитав:

— Хто там?
— Я...—знехотя відповів Тиміш і повер

нувся, щоб іти до дверей.
В темно-синій далечині видко було йому 

місто, що світло своїх ліхтарів злило в одну 
блискучу пляму. Здавалось воно невсипущим 
оком якогось дивогляда, що роспластався і 
приник до землі. ,
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Брязнув гаплик, дверина сама собою од- 
хилилась на скошених петлях, і Тиміш всту
пив у хату. Тут було темніш, ніж на дворі, а 
в ніс вдарив гидкий сморід бруду, людського 
поту та віддиху.

Він пройшов помацьки в куток, одгоро- 
жений від решти хатини завісою із драного 
лахмаття, і кинув на деревляну лаву, трохи 
притрушену соломою, свою шапчину?

Стара істота, шо відчинила йому двері, 
поставила тим часом на стіл миску з стравою 
і поклала шматок хліба. Тиміш пришканди
бав і мовчки сів біля столу.

Очі його вже звикли до темряви; до того 
ж синя ніч прихильно зазирала у вікно і каз
ково сріблила чорні стіни кімнати та брудний 
стіл, що на два пальці вкритий був лепом. Під 
поглядами ночі всі речі зробились таємничими, 
ніби живими та мовчазно-сумовитими.

Тиміш бачив, що стара істота схилилась 
на край столу й пильно дивиться на його; ^а 
їй накинута була лише одна сорочка, змокрі 
ла від поту; сорочка прилипала бабі до тіла 
і немов навмисно на показ виставляла гострі 
маслаки ї ї  костистого тіла. Крізь пазуху вигля
дали черстві груди, сухі й зморщені, як старі 
черевики.

Але Тиміш не звертав на те уваги. Він 
їв жадібно, поспішаючись, запихаючись і дав- 
лючись стравою, бо був голодний—що з того



—  14 —

шматка хліба, що брав він з собою ранком і 
з'їдав опівдні?

Стара істота заворушилась.
— Давай гроші!—зарипіла вона, простя

гаючи вперед руку, тонку, як дріт.
Тиміш налапав у кишені мідяки й виси

пав на стіл; баба швидко почала їх хапати, 
немов боялась, що вони зникнуть кудись без 
сліду. Потім вона підстрибнула до вікна й по
чала лічити їх.

Ніч зирнула на неї і вмент перетворила 
ї ї  сорочку в темно-сірий, рухливий обрус. Ча
рівним привидом стояла баба в напівтемних 
обіймах ночі, навіть здавалось, що вона ви
сить ї гойдається в повітрі.

Різко брязкали мідяки в костистих руках 
привида.

— Одинадцять копійок!—зненацька гук
нула вона і ї ї  рипучий голос зробився тон
ким та пронизуватим.—Вчора дванадцять при
ніс, а сьогодня вже одинадцять! Ах, ти ж пся- 
віро! Жере, як не лусне, а приносе одинад
цять копійок... Он Іван Гайка по п'ядесят ?сво- 
їй хазяйці приносе! Доки ж ти лайдакувати 
будеш0 Ще й досі прохати як слід не вивчився! 
У-у, бузівок ненажерний...

Баба поривчасто витягувала вперед руки, 
а потім знову кидала їх униз, немов закли
наючи. Голос ї ї  верещав по хатині та жалібно 
стукався об стелю. І коли вона припинила
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свій крик, то страшно було відчувати неру
хому тишу, що враз запанувала після галасу.

Тиміш кинув їсти і зирнув на бабу, що 
вигнулась, подавшись вперед обличчям. Як 
вона стояла біля вікна, то видно було ї ї  за- 
карлючений ніс і очі, запалені бурхливим во
гнем зненависти. Власне видко було тільки 
одне око, осяяне присмерком ночі, і в такому 
освітленні баба робилась таємничою і ве
ликою.

— І я приносив полтинники иноді,—тихо 
промовив Тиміш, ніби розмовляючи сам до 
себе.—Ви все забирали й казали, що мало... 
Скільки не принеси—все мало,..

Він знову взявся за хліб. Але баба аж 
кинулась від його слів, випросталась, ще біль
шою і ще страшнішою зробилась. Знову за
дзвонив ї ї  голос попід стелею і почав битись 
у вікна; тепер до його прилучались ще нові 
згуки—чи то кламцання зубів, чи свист гаря
чої злости.

— А-а, псявіраї—гукала баба.—Ти ще 
смієш на мене нарікати? Годую, пестю, білиз
ну перу, та ще й нарікання^ Ах, ти бісів 
синуї Тільки жерти вмієш, старцюго чор
товий!

Вона спинилась на хвилину, перевела 
дух. Тіло ї ї  трусилось, а на йому, як мантія, 
мотилялась сорочка. Тиміш поклав ложку і 
байдуже подивився на неї. Побачив, що со-
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рочка їй трохи не досягала колін і спід неї 
якось ніби несподівано вилізали ноги.

Баба помітила його байдужий погляд і 
він вколов ї ї ,  як шпичка. Вона зірвалась з 
місця, марою налетіла на Тимоша, почала 
швидко хапати з столу страву й тягти до 
себе.

— Не дамі—аж заходилась з лютости 
вона.—Не дам, проклятий чортякої Сиди го
лодний! Оддай хлібі Оддай, кажу тобії

А він і не думав боронити хліб. Він 
встав повільно пошкандибав до себе за за
слону, сів на скриньці коло вікна, що було 
йому в головах, скинув чобіт і ліг на лаву го- 
рилиць. А баба довго ще бурчала і лаялась, 
шарудячи мисками. Тйміш звик до ї ї  сварок 
і лайок, бо вони траплялись майже кожного 
вечора.

Він задивився на стелю й спитав:
— Гальки немає0
— Тобі вже повилазило, що питаєш,— 

гримнула баба і чути було, як вона вмощується 
спати.

Тиміш знав*, що Галька зараз там, у місті, 
на роспродажу жінок' бігає під ліхтарями, 
сміється—молода, опасиста і вродлива. А за 
нею жуками повзуть чоловіки, наготувавши гро
шей. Знав це, але всетаки спитав, бо чогось 
здалося йому, що Галька сьогодня не пішла 
до міста ї спить собі в иншім кутку хатини.
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Тепер же він заспокоївся, підпер голову 
рукою і подивився у вікно,—там застигла ніч, 
повна сонливих мрій.

Постук у вікно вогнем опік Тимоша, що 
лежав в напівсні. Він хутко підвівся, тремтя
чою рукою намацав костура, несподівано впу
стив його додолу, як голодний звір їжу, схо
пив його знову і подався відчиняти двері. Ти- 
міш навіть не питав, хто там стукав, бо по
чував, що то вона, Галька—опасиста, молода 
і вродлива.

Одчинивши, він пропустив ї ї  повз себе, 
щоб подивитись, як гнучкою ходою вона про
пливе в хату і, може, зачепе його злегенька 
рукою або плечем.

Стара баба на хвилину прокинулась і, 
знову засипаючи, тягучим голосом крізь сон 
запитала:

— Що... там таке0..
— Я,—відповіла тихенько Галька.
Тиміш прийшов у свій куток, спинився

коло лави і посміхнувся. І те, що він кожного 
вечора збирався зробить, як і завше, лякало 
його, здавалось неможливим і смішним. Кож
ного вечора він відчиняв Гальці двері, посмі
хався і лягав спати, не мовивши й слова.

Так і тепер Тиміш* ліг і з непереможним 
хвилюванням почав  ̂прислухатись до того, що
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робила Галька. Ось вона сіла коло столу й 
їсть... встала вже... пішла до свого ліжка...

— Зараз ляже спати, зараз засне, а я 
нічого не сказав,—гарячково думав Тиміш і 
жах взяв його від того, що кожного вечора він

так думав, буде думати й далі, а нічого не скаже.
Як би міг він, то схопив би самого себе, 

розірвав би на шматки, з прокльонами рос- 
топтав би ногами за цю свою нерішучість. 
Муки безсилля важкими залізними сокирами 
рубали йому груди, а в голові шуміли думки, 
як шалений віхор, що з реготом ламає дерева 
і з свистом підіймає воду в спокійній річці.

Цей хаос, вогонь і безглузде бажання 
міцного тіла виштовхнули з душі його слова, 
повні страшної туги, надії, радости й стра
ждання:

—Галько... йди сюди...
Як тільки вимовлені були вони, Тиміш 

знесилів, відкинув .'ліву руку й вона звисла, 
як віхоть. Не було в йому вже страху, стало 
байдуже, як і завше. Коли ж біля лави з'яви
лась здивована Галька, він сів і почув в собі 
свою велику силу—силу упертої злости.

— Сядь, я щось тобі скажу,—владно про
мовив Тиміш.

Галька здвигнула плечима. Що скоїлось0 
Хай каже швидче, бо вона дуже спати хоче.

Але всетаки сіла на скриньці біля вікна, 
бо цікаво було їй почути, що скаже людина,
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котра, мабуть, з півроку живе з нею в одній 
хатині, а ще досі не мовила й слова.

Тиміш сперся Via костур, щоб зручніше 
було сидіти, й спитав:

— Ну, що, багато сьогодня зароби'ла^
Галька тихенько засміялась і сказала, що

заробила добре—два карбованці.
На небо вискочив місяць, зазирнув у вік

но і засвітився на Гальчиному обличчі біля
венькими искрами—дрібними й легенькими. 
Вони роскидались, розсипались на рожевості 
ї ї  лиця, запалювались холодними вогниками 
на червоних губах, плигали в темряву карих 
очей, робили їх блискучими й глибокими, 
як віра.

Полум'я жаги й бажання^що Тиміш довго 
гасив холодною водою злости й зненависти 
до людей, загорілося божевільним нестрима
ним вогнем і не було вже змоги його вгаму
вати. Вогонь жер тіло, а воно напружувалось, 
загартовувалось і витягалось у міцну стальову 
струну.

— Ночуй сьогодня зо мною,—пошепки 
сказав Тиміш, посовуючись по лаві ближче 
до Гальки.

Та аж остовпіла від несподіванки і об
рази. їй, котрій пишні, багаті пани платять 
по карбованцю й більше иноді,—каліка-ста- 
рець з подряпаним обличчям сміє отак ка- 
зати^І
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Вона з гніву аж скрикнула:
— Ой, Дурний же тиі Та як у тебе язик 

поганий повернувся^ Коханцем моїм забажа
лось зробитись! Ач, собака покалічена...

Тиміш не чув її, не розумів і однаково 
йому було, що б вона не говорила. Вогонь спа
лив злісну шкаралупу його серця^і з глибин 
його визволились сховані там,чуття та слова. 
Тиміш почав вимовляти їх тепер, задихуючись, 
поспішаючись, бо всі вони одразу великим роєм 
стовпилися у грудях і рвались на волю.

— Вже давно... з того часу, як я побачив 
тебе... не маю спокою... Рве мене, їсть мене 
щось... тільки й спокою, коли сижу там... там 
гомін і брязкіт... а як прийду сюди, немає 
мені ні спокою, %ні сон мене не бере... Все 
думаю про тебе, яка ти вродлива... не можу 
я, не можу... я мучуся страшенно, не сплю 
ноча'ми... иноді так буває, що хочеться піти 
й вбить тебе...

Галька здивовано слухала його; коли Ти
міш проказав останні слово, вона аж здрігну- 
лась і відсахнулась від вікна. Тому то обличчя 
ї ї  вмент потемніло, згасли блискучі очі, губи 
й щоки змарніли, а місяшний промінь без на 
йменшого згуку сковзнув у повітрі, впав до
долу й завмер там.

Тиміш нахилився вперед і прохав.
Слова прохання важко злітали з його 

вуст, немов раніш виковував він їх у душі своїй
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з важкого металю, а тоді вже викидав, і вони, 
дужі й дзвінкі, лунали по хатині.

— Переночуй зо мною... просю тебе... 
Один раз... тільки раз... Присягаюсь, що біль
ше не буду прохати... Хіба тобі не все одно 
з ким"* Хіба тобі важко? Більше не буду... піду 
від вас назавше.*.,

Галька злякалась. Від притиску, з яким 
він вимовляв кожне слово, від його важкого, 
глибокого подиху зробилось їй боязно і тур
ботно. Вона підвелася і сказала.

— Дурощі мелеш, й слухати гидко...
Старець побачив, що вона не згожується

і піде зараз геть.
— ЧекайІ—зашепотів він так, що Галька 

сіла знову і ще більше перелякалась.
— Як що хочеш, я поберуся з тобою... 

звінчаюся... мені ще тридцяти п'яти немає... Я 
ще молодий.

У Гальки враз зник переляк і вона за
сміялась. Засміялась голосно, зневажливо і 
весело. [Вкугу. з сміхом одривчасто вилітали 
слова:

— Ну... кумедний же... який...
Але почувши, що в хатині почала вору

шитись баба, вона урвала свій сміх і стала 
прислухатись. Баба поворушилася й за
тихла.

Тоді Галька знову засміялась—легенько 
й безжурно.
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Тиміш стулився від ї ї  сміху і одкинувся 
до стінки.

— Не хоче, не хоче,—думав він і ця дум
ка, як дерево серед степу, самотно стояла в 
голові, гостра, як біль.

Потім друга вилізла із сірого мозку, 
раптом виросла, набрала сили і певности і 
сердито пожерла першу.

Тиміш запалився новою надією.
— Я заплатю тобі... як всі... Чуєш?

Галька знизнула плечима.
— Добре,—сказала вона.—Я зо всіх бе

ру по карбованцю, а як ти каліка, то давай 
троячку.

Ватагом різонули ці слова душу і серце 
Тимоша. Він вишкирив зуби, очі його шале
но забігали. Потім зненацька мовчки зірвався з 
місця, мовчи схопив жінку дужими руками і 
потяг до лави. Галька зойкнула і почала жор
стоко одбиватись.

Аж шипіла та била вона старця кулака
ми по обличчі, штовхала ногами в живіт, 
вчепилась зубами в його руку, а він тяг ї ї  
мовчки, уперто й напружено. їй пощастило 
влучити Тимоша по носі, і чути було, як хряс
нуло щось, а він ще з більшою силою здушив 
ї ї  своїми залізними руками; жінка вхопипась 
за засув біля вікна, але він рвонув ї ї  так,, що 
затріщало вікно, і почав валити на лаву.
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Блакитнуваті проміння місяця здивовано 
заворушились, забігали і освітили їх напружені 
обличчя.

Галька зручно вдарила ногою по Тимо- 
шевій колодці, збила ї ї  і Тиміш важко впав 
на лаву горилиць, потягнувши за собою жін
ку. І вмент обхопив руками ї ї  стан, з'єднав 
свої руки за ї ї  спиною, притиснув до себе ї ї  
повні груди.

Жінка задихувалась. Вона не могла біль
ше пручатись, тільки в'їлась зубами в Тимо- 
шеву щоку і здушила її,  як лащетами.

Але Тиміш якось одразу витягнувся, при
тиснув ї ї  ще міцніше, здрігнувся всим тілом і 
з довгим стогнанням безсило розчепив свої ру
ки. Галька схопилась, постояли трохи, одса- 
пуючи, потім взяла костура і почала бити їм 
нерухомого Тимоша.

— Сволоч... чортяка,—гарчала вона і зо
середжено била, пильнуючи влучити по голові.

Тиміш затулив лице руками і лежав мов
чки, не ворушучись.

Стара баба на хвилину прокинулась і, 
знову засипаючи, тягучим голосом крізь сон 
спитала:

— Що... там таке?..
Серпень р. 1919. Катеринослав.



Р А Н Я .
Ранком Ваня вставав о восьмій годині, 

умивався, цілував тата й маму і сідав пити 
чай. Все це він робив похапцем, того що ран
ком було найбільше діла. Перш усього треба 

'було побігти на город подивитись, чи не по
спів той баклажок, котрий вже вчора почав 
червоніти. Треба було повиполювати траву на 
грядках, де були посажені квітки. Потім ти
хенько, так, щоб ніхто не бачив, вирватись з 
двору й побігти в степ до рівчака. Там, да
леко від людей, у Вані був свій власний го
родець: весною він посадив там баклажків і 
кавунів. Правда, зійшло тільки два кущики 
баклажків і одна огудина кавунів, але й з цим 
маленьким баштаном було досить клопоту: 
тричі на тиждень треба було непомітно брати, 
туди пляшку з водою й поливати.

Взагалі до тієї пори, поки поспіє го
родина і ї ї  можна буде зірвати й ззїсти, Ваня 
мусив триматись напружено: нікому з товари

ш ів  не можна було казати про свій город, бо 
товариші з заздрощів зіпсували б усе. А як 
хотілось похвалитись своєю працеюі Як хоті
лось побачити заздрісні погляди! Ллє цієї вті
хи дозволити собі було не можна.



25 —

Щоб усунути від себе спокусу, Ваня на
віть рідче став гуляти з товаришами, а зде
більшого сидів у кімнаті й будув.ав з кубиків 
залізницю.

Випивши чаю, Ваня вийшов на подвірря. 
Там він подивився на кабанця, котрого йому 
подарувала мама. Кабанець був зовсім рудий, 
і на його сходились дивитись усі сусіди, бо 
він був якогось надзвичайного кольору. Ваня 
дуже втішався, що цей надзвичайний каба
нець належить йому, й дуже шанував його. 
Взявши паличку, Ваня просунув ї ї  у щілину 
хлівця й почав обережно чухати кабанця за 
вухом. Кабанець, зрозумівши ласку, вивер
нувся до гори черевом і захрюкав з раювання. 
Покінчивши з кабанцем, Ваня пішов подиви
тись на баклажок; той дійсно почервонів, але 
тільки з одного боку. Ваня зірвав його, боя
чись, щоб не склювали кури, і поклав дости
гати на хлів. Трави на грядках було мало, й 
Ваня постановив виполоти ї ї  завтра.

Тепер залишалось саме головне—жрадь- 
кома проскочити до рівчака на власний город.

На вулиці нікого з товаришів не було; 
Ваня швиденько побіг на гору й спустися в 
долину. Тепер він ішов тихо, плутаючись у 
високій траві. Із трави роєм вискакували ко
ники і з шелестом розлітались на всі боки. 
Десь звисока лилась пісня жайворонка—ве
села, потужна й легка. Спереду й з боків аж
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до обрію широко розгорнувся степ, однома
нітний і безкрайний.

Ваня боявся степу. Він був такий похму
рий і мовчазний, що як би не співи жайво
ронка та стрекотіння коників, то Ваня, може б, 
ніколи й не ходив по йому. Спід ніг густим 
туманом піднимались пахощі щебреця—важкі 
й лоскотливі. Вони змішувались з гарячими 
проміннями сонця й наповняли голову солод
кими хвилями близького, пожаданого еону. 
Трава на степу була не зелена, а'жовтосіра, 
немов хто злий висмоктав із неї соки життя й 
залишив тільки нікчемні стеблини.

Ваня йшов у глиб степу. Тут не було 
жадних шляхів і стежок, того що сюди не їз
дили й не ходили. Рівчак був далеко. Його 
проривала дощова вода й з кожним роком 
він робився глибшим і страшнішим. Серед 
рівного степу він зненацька крутими прирва- 
ми спадав уніз, жовтіючи своїми глиняними 
стінками. Немов навмисно був вирваний шма
ток степу, щоб показати, що в середині степ 
жовтіший, ніж на поверхні.

Рівчак вився по степу, вихоплюючи то 
тут, то там величезні грудки землі, але скрізь 
був одинаковий: крутий, жовтий і глибокий.

Коли Ваня в перший раз побачив рівчак, 
то довго, здрігуючи від жаху, дивився на його 
страшно-мовчазного й загадково-таємного. Вані 
здавалось, що це роступилась земля й чекає,
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щоб хтось заліз у ї ї  глибочінь. Тоді поволі, 
з упертою рішучістю, почнуть сходитись стінки 
рівчака й, не дивлячись* на божевільні крики 
й шалену метушню, задушать свою необачну 
офіру й знову розійдуться, щоб манити лю
дей. Спускаючись туди в перший раз, Ваня 
зробив крок і чекав кілька часу, чи не почнуть 
й справді Сходитись стінки рівчака, й тільки 
переконавшись, що цього не буде, й заспо
коївшись, зробив другий крок

Ваня почав обережно спускатись з кручі; 
суха глина сунулась спід його ніг, і щоб не 
покотитись униз, він хапався за колючі кущі 
дерези—єдиної рослини, що зеленіла на бо
ках рівчака. На дні рівчака яскраво палали 
соняшні проміння, відбиваючись від жовтих 
стін його. Всю вохкісь висмоктало сонце із 
глини й сухе повітря, наповнене гірким гли
няним пилом, дряпало в горлянці за кожним по
дихом; від цього червоніло перед очима; хо
тілось висунути язика й задихати швидко роз
зявленим ротом, як це роблять собаки.

В однім місці рівчак вужчав, й прохід за
ступили кілька * дерев, що невідомо як жили 
в таких несприятливих умовах. Цей прохід був 
найстрашнішим місцем рівчака, й Ваня не
дурно боявся його. Одного разу, пролізаючи 
крізь хваткі галузі дерев, Ваня зачепився за 
сучок краєм сорочки. Коли він оглянувся назад, 
то побачив між сплутаним гіллям незграбні
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контури чогось великого й сірого. Зрозумівши, 
що це людожер схопив його за сорочку й не 
пускає, щоб ззїсти, Ваня несамовито закри
чав,—і цей покрик голосною луною покотився 
по рівчаку,—а потім рвонувся й побіг, зали
шаючи на сучку шматок сорочки. Заходючись 
від диких покриків, котрі похмуро підхоплю
вав рівчак, не озираючись на боки і тільки 
чуючи, що ззаду тупотить щось важке, він 
упав на розсипчасту землю, бився об неї голо
вою, дряпав ї ї  руками з передсмертного жаху.

Заспокоївшись трохи, Ваня спробував було 
лізти наверх, але потім передумав, знайшов 
ціпок, ліг на землю й поплазував до дерев.

Орлиним поглядом вдивлявся він у їх гу
щину, зробив шалений скок і кинувся з ви- 
соко-піднятим ціпком у сплутане гілля, але 
там уже нікого не було. Тоді Ваня сів і ти
хенько засміявся від радости,—людожер утік, 
людожер злякавсяі

Післ£ такої несподіваної зустрічі з людо
жером, Ваня довго гадав про те, чи не кра
ще буде йти степом трохи далі й обминати 
страшний вузький прохід; думка про людожера/ 
була лячна й приваблююча й міцним магні/ 
том тягли Ваню в рівчак ті таємниці, котрі 
ретельно ховались між його жовтими, сипу
чими стінами. ■

Як тільки знову підійшов Ваня до рів
чака, то його владно потягло спуститись у по
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передньому ж місці. Коли він знову набли
зивсь до дерев, то не почував нічого, крім 
пекельного холоду. Захололи руки й ноги, на 
голові лежало щось важке й душило її,  сер
це ледве билось; блідість, як у мертвяка, по
крила його обличчя, й з стуляними кулаками 
поліз він у гущину, не боронючись від гиляк, 
котрі дряпали обличчя. Пи той бік проходу 
Ваня реготав і плакав.

Трохи далі від страшного місця на жов
тизні глини звертав на себе увагу клаптик 
чорної землі. Тут, ретельно обгорожені па
личками, зеленіли два кущики баклажків і 
огудина кавуна. Ваня випростав одну з пали
чок, що похилилась. Все було "до ладу, як слід.

Ідучи сюди, Ваня кожного разу* боявся 
побачити чиї-небудь сліди, крім своїх. Тоді не 
тільки загинув би його город, але й сам рів
чак загубив битвою таємність і привабливість. 
Ваня вважав рівчак своїм власним з того мен
ту, коли прогнав звідціль людожера. Одного 
разу Ваня рішуче наказав рівчакові, щоб той 
нікого не пускав на своє дно, а хто б осмі
лився спуститись, щоб душив того своїми 
стінами. І рівчак мовчки вислухав наказ, а Ва
ня в цім мовчанні почув ніби урочисту обі- 
цянку-присягу.

Вертаючись додому, Ваня зустрів одного 
з товаришів—Митьку, котрого він не любив. Не
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любив за те, що Митька був сильніший за 
його, й ще за те, що Митька завше знаходив 
де-небудь у лісі шовковицю або дику грушу 
й показував свою знахідку тільки тоді, як да
вали йбму кілька копійок.

Тепер Митька бігав по вулиці верхи на 
великій палиці з батогом у руках і по його 
радісному широкому обличчю Ваня побачив, 
що той знову щось знайшов.

— Здоров,—гукнув Митька.—Де був?
— Гуляв.
— А ти знаєш, що я знайшов^ Я знай

шов у лісі диню. Хрест-і-Бог, справжня диня. 
Вже жовтіє.

Справа ставала цікавою.
— Покажи,—запобігливо попрохав Ваня.
Митька скрутив дулю.
— А ось не хочецр Сам ззїм. Здоро

ва диня.
Митька весело зареготав і підстрибнув 

на своїй коняці, а Вані захотілось ударити 
його. Але Митька кинув сміятись і, підійшов
ши близько до Вані, прошепотів йому на вухо:

— Я знаю, де Жучок.
Ваня аж похитнувся.
— Брешеш! Де?
— Еге! Т ак і скажу. Дай свій чорненький 

пістолик, тоді й скажу. Инакше й не проси.
Митька хльостнув батогом, сіпнув пали

цю й пострибав по вулиці, збиваючи ногами
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хмару пилу. Ваня постояв трохи на місці, а 
потім помаленьку пішов додому. Він був злий 
на Митьку й йому не вірилось, щоб той знав, 
де Жучок.

Ваніного Жучка покачав скажений соба
ка і його вбили. Перед тим як убити, Жучка 
прив'язали на подвіррі на шворці й так дер
жали два дні, щоб запевнитись, що він дійсно 
сказився.

Перший день Жучок поводився спокійно 
й тільки иноді починав голосно брехати, по
казуючи незадоволення з свого становища. Ва
ні було заборонено підходити до собаки й 
він здалеку дивився на його, не* розуміючи, 
чого це Жучка прив'язали й до його не мож
на підійти й погратись, як колись. Коли ж 
Ваня виносив йому хліба, то Жучок хапав 
шматок на льоту, крутив хвостиком і скавучав.

На другий день Жучок не той став. Очі 
його наллялись кровю, зробились лютими й 
великими, й він хрипуче брехав і рвався зі 
шворки. Потім він підібрав*, під себе хвоста, 
підвів голову й завив спершу тихо й жалібно, 
а потім дико, нестримано, голосно. Ваня хотів 
заспокоїти його й виніс хліба. Жучок кинувся 
на хліб так, як кидається собака на шпурну
тий на неї камінь, почав гризти хліб, роски- 
даючи його на всі боки і не перестаючи хри
піти й вити.
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— Жучок, Жучок,—покликав собаку Ваня.
Жучок простяг до його голову й зату

маненими очима подивився. В цім мов би 
невидючім погляді, в очах червоних і нетяму
чих, у ростуленім роті, з котрого текла сли
на, Ваня побачив те, що зветься скажениною. 
Ваня не знав і не розумів, що то воно є, але 
зразу серцем відчув, що то сила уперта й 
руйнуюча, і йому зробилось боязно. Він побіг 
до матері й промовив:

— Мамо, мамо, як Жучок дивиться...
Ваню випровадили гуляти, а Жучка за

стрелили й невідомо куди затягли. Ваня1. пла
кав, прохав .показати Жучка, але його запев
нили, що той зірвався з мотузка й забіг. Ваня 
повірив і заспокоївся.

А тепер Митька каже, що знає, де Ж у
чок. Правда, він візьме за те, що покаже, й 
біленького пістолика, трохи попсованого, але 
то не шкода. Ну, й на Жучка дуже кортіло 
подивитись. Після обіду Ваня взяв біленького 
пістолика, довго дивився на його й думав. 
Почав було будувати залізницю, але справа 
не пішла гаразд. Тоді Ваня покликав Митьку 
й сказав:

— За цей пістолик покажи, де Жучок.
Митька покрутив пістолика в руках.
— Поганий, але однаково. Мати твоя не 

буде за його питати?
— Я скажу, що загубив.
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— Добре. Ну, ходім.
— Куди?
— У  ліс. Він там.
— Що ж він там робе?
— Як що?—засміявся Митька:—він же 

вбитий. Лежить.
Серце Вані застукотіло й на очі набігли 

сльози, але він нічого не сказав. Вони пішли.
Ліс був великий і густий. Хто входив у 

його, той зразу потрапляв ніби в инший світ. 
За стіною дерев по один бік було життя, сон
це, день, а по другий—смерть, холодний вечір. 
Тхнуло вохкою землею й рослинністю; ноги 
шаруділи по сіро-жовтому торішньому листі 
й хрустіло сухе додолу поспадале галуззя; 
дерева мовчазно підносили до гори свої сірі 
стовбурі, вкриті плісінню й мохом. Відкілясь 
неслось стрекотіння й дзижчання невидимих 
істот, що жили в лісі; це одноманітне стре
котіння й співи далеких пташок не порушали 
тиші, котра одвічно панувала в лісі, а навпа
ки, додавали їй чогось закінченого, робили 
гармонійною.

Зверху, в темній гущавині сплетених в 
поцілунку верховіть, крізь котру не проходило 
світло найяснішого дня, бреніли співи самого 
лісу—сумні, як горе. Ці співи кликали до чо
гось величнього й дивовижного, тільки не знати 
до чого. І скільки б ке слухав—не почуєш, 
скільки б не благав— ;.е вблагаєш: не скаже
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ліс, до чого кличуть його співи—чарівні, як 
радощі.

Митька й Ваня взялись за руки.
— Мені боязно,—промовив Ваня.—Чого 

він шумить0
— Ліс? Правда, чого він шумить?
Обидва замислились і спинились.
— Я думаю, того, що йому боляче,— 

сказав Ваня.
— Мабуть. Ну, ходім швидче.
Вони дійшли до багновища. Ноги по 

кісточки грузли у липкому, холодному болоті, 
а повітря було таке важке, пройняте цвіллю 
рослин й пахощами яскравих болотяних кві
ток, що дихати було неприємно й тяжко. Тут, 
коло шелестуна очерету, на потолоченій пух
кій траві лежав Жучок. На боці в його, на 
тих місцях, куди влучила дріб, червоніла не
великими грудочками засохла кров. Над рос- 
панаханим боком з неприємним „гострим дзиж
чанням вилися зеленкувато-золоті мухи, на
лякані появою двох страшних і незрозумілих 
для їх істот. Потім мухи заспокоїлись, знову 
посідали на Жучка й почали бігати по крові 
спиняючись то тут, то там, де траплялись 
смашні місця.

Очі в Жучка були заплющені й він пома- 
неньку, майже непомітно ніби дихав. Ваня 
одразу ж побачив, як ритмично похитувався 
його бік, вкритий мука и. V
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— Він дихаєі—скрикнув Ваня.'
— Справді,—прошепотів Митька.—Л я 

раніш не помітив. Він ще живий.
Вони стояли, не знаючи, що робити.
— Знаєш що?—сказав Митька похмуро:—■ 

давай доб'ємо його, щоб не мучився...
— Як доб'ємо?—спитав Ваня.—3 пісто- 

лика не можна-, бо він не вбиває.
— Не з пістолика... просто камінням 

або кийками.
— Давай,—відповів Ваня й затремтів.
Побігли збирати каміння й натягли їх цілу

купу. Першим кинув камінь Митька. Камінь 
важко й придушено вдарився об бік Жучка, 
сполохнувши мух; у багновищі заплигали жаби. 
Потім шпурнув камінь Ваня й не влучив. Ка
мінь плюснувся об землю й навкруги поле
тіли грудки сірого, рідкого болота.

Ваня ніби образився й, схопивши в руки 
скільки мога було каміннів, підбіг до Жучка 
й на відстоянні кроку почав озвіріло бити 
його в голову, бік, живіт. Слідком за Ванею 
підбіг і Митька й удвох вони шпурляли важ
ке каміння, важко одсапуючи, не пам'ятаючи 
нічого й не почуваючи иншого бажання, крім 
бажання влучити в Жучка й добити його. 
Обличчя в їх стали довгасті і поблідли; иноді 
на їх проблискувало шаленство, а в широко- 
росплющених очах світилось щось тупе й 
дике. Коли не стало каміння, в їх руках з'яви
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одривчастим, задушеним ляскотом. У  Митьки 
злетів з голови кашкат і ростріпане волосся 
при кожнім замасі києм підіймалось до гори; 
в ці менти Митька був страшний.

Били доти, поки із тремтячих рук не 
повипадали киї. Гостре незадоволення від 
того, що ще хотілось бити, Т  сили вже не 
було, й невідоме їм доти захоплююче обу
рення опанувало їми. Ваня вже харЧйв від 
притоми, задихувався й ледве стояв на ногах; 
Митька тільки одсапував і раз-по-раз ковтав 
слину. Вони подивились один на одного й 
по невисловленій згоді зробили рух до Жуч
ка, щоб схопити його, рвати на шматки, ви
дерти очі й язика, кусати його тіло зубами,— 
але, глянувши на Жучка, спинились. Жучка 
не було: замісць його лежав безформений 
рудо-сірий шматок м'яса.

— Л-а-а-а...—несамовито заверещав Ваня 
й подався навтьоки.

І Слідом за ним побіг і Митька. Чипля- 
ючись за гілля, спотикаючись й знову підво- 
дючись, бігли вони, простягнувши вперед руки, 
щоб не вдаритись об стовбур якогось дерева, 
того що перед очима їх маячили чорнуваті 
плями й крапки.

На узліссі вони спинились і̂ спочивали 
кілька хвилин, не кажучи й слова. Потім по
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волі пішли додому. Коло дому Ван з не своїм 
голосом сказав:

— Нікому... не кажи.
Митька хитнув головою й, діставши з 

кишені пістолика, подав Вані.
— На назад... не треб^...
Ваня взяв пістолика і не здивувався, що 

Митька віддав його назад.
Вдома Ваня ліг на ліжко й заховав го

лову в подушку.
Він почував, що було зроблено щось 

негарне. Це мучило його, тягуче смоктало, й 
він не втримався й заплакав. Заплакав і зля
кався, що хтось прийде сюди й побаче його 
сльози та й неодмінно вгадає, що робив він 
за півгодини перед цим. Ваня перестав пла
кати і, схопивши подушку обома^руками, ле
жав тихенько, притулившись до стінки, щоб 
його ніхто не поміїив. Але в середині в його 
переверталась важкими клубками чорна туга 
й надушувала на тендітні груди ^маленької 
людини. Вані захотілось кудись серед чужі 
люди, щоб ці люди думали, що він гарний, 
добрий хлопчик. Потім стало жалко чогось 
такого, що немов би уже розбите було, рос- 
топтане й чого ніяк не можна вернути. Ця 
жалість, переплітаючись і змішуючись з неви- 
явленим жахом перед заслуженою карою, сти
снула до болю груди, й Ваня заридав голосно, 
з великими перервами м. хлипанням.
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— О-о-о-оІ—тягнув Ваня все голосніше 
та голосніше.

— У-у-у-уІ—мало не харчав він, стиха
ючи, аж поки й зовсім затихав, ніби заспо
койтеся. Через мить такого непевного спокою 
він знову починав голосити, різких верескливих 
нот сягаючи, й знову затихав. Сліз не було, 
й тому-то Вані робилось все важче й важче, 
немов би на груди з кожною хвилиною накла
далась нова вага. В своїм риданні Ваня мов 
би хотів вилити свій сум, сум серця, яке по
чувало, що зроблено те, чого робити не треба 
було, а замісць' того, цей сум побільшувався, 
обплутував Ваню, як туман невблаганий, гу
стий і непрозорий.

— О-о-о-оІ—стогнав Ваня і в цім сто
гнанні вже не було дитячого плачу. Це був 
крик матері, що бачить, як катують ї ї  дитину, 
це було зітхання людини напередодні смерти.

Прибігла мати й стара нянька, почали 
заспокоювати його, роспитуючи, що з ним 
сталось.

— Ванічко, Ванічко, дитино моя, що 
з тобокР

Ваня тільки здрігував, тулячись до по
душки. Йому соромно було показати своє 
обличчя , бо здавалось, що на обличчі напи
сано все, й усі прочитають те, що Ваня сам 
уже ховав від себе у темній глибині душі.
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— Я бігав і впав... ударився дуже... боля
че...—проказав він з перервами, немов гикаючи.

— Що ж ти забив?
— Коліно... аж ось...
Мама нахилилась і поцілувала забите 

коліно. Ваня притулився до ї ї  грудей.
— Мамочко, ти мене любипР
— Люблю, дитинко моя... рибонько...

Після пригоди з Жучком Ваня став за
думливим і замкненим. До товаришів він майже 
не виходив і ввесь час сидів у кімнаті й бу
дував з кубиків залізницю. Учився він ретельно, 
добре пильнував лекцій, але у всіх вчинках 
його почала проглядувати неуважливість, ніби 
він завше гадав не про те, що робив. Полю
бив він також страшні казки і слухав їх з 
таким виглядом, немов би хотів знайти відпо
відь на якесь питання. Мати, звичайно, звер
нула увагу на зміну в вдачі сина, й навіть роз
мовляла про це з батьком. Але батько з'ясував 
це по-своєму: Ваня, нарешті, зрозумів, що 
йому, синові власника такого великого хутора, 
не личить водитись з майбутніми кучерами та 
льокаями. Цьому треба було тільки радіти. 
А що Ваня стає задумливий, то це теж гарно,— 
може, з його вийде вчений або письменник. 
Мати заспокоїлась, і Вані дали спокій, не 
докучали йому.
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Думку про рівчак, де був його город, 
Ваня гнав від себе й перестав туди ходити. 
Він неохоче і рідко виходив з кімнати і уни
кав залишатись на самоті. Навіть коли буду
вав він залізницю, то коло його мусіла сидіти 
нянька, бабуся Ганна, котра колись гляділа 
його, а тепер просто жила в їх, плела рука
виці й дерла пірря. КолиВані обридала заліз
ниця, він сідав коло бабусі Ганни, брав ї ї  за 
руку й прохав:

— Роскажи про розбійників...
— Еч, який! Про розбійників йому! Не 

знаю я про розбійникв. Розбійники погані 
люди і будуть вони на тім світі у пеклі мучитись.

— Бабусю, а хто ще в пеклі буде?
— Хто не слухається, хто б'ється, хто 

чається...
Ваня слухав, тулячись до бабусі.
— І будуть вони там у казанах в смолі 

кипіти, і будуть їх чорти, прости Господи, за
лізними виделками штрикати й за' язики ві
шати. О, Господи, прости наші прегрішення!

Бабуся позіхала й христнла рота.
' — Бабусю, а Жучка у рай пустять0— 

спитав одного разу Ваня.
— Якого Жучка0 Того, що у нас був0 

Тож собака, нечиста тварина, хіба ж їй можна 
в рай° Гріх так казати, Ваню, ох, покарає 
тебе Бог.

— А де ж він бупе?—допитувався Ваня.
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— Як де'5 Нігде. Здох і край.
Але не такі картини малював собі Ваня. 

Він ясно бачив, як Жучок бігає по зеленому 
райському саду, здоровий, чорненький, радіс
но гавкає, а праведники й святі Божі кидають 
йому хліба і м'яса. Навіть сам Бог, старень
кий і сивенький, з довгою бородою й вусами, 
як у сторожа Юхима, посміхається й гладе 
Жучка по шиї. І весело-весело живеться там 
Жучкові.

Ось инший малюнок пропливає перед 
очима Вані. У  великій сірій кімнаті, де тхне 
смаженим і горілим, на залізній сковороді 
печуться він і Митька. Це дуже боляче. Чорні 
волохаті чорти перекидають їх загостреними 
дрючками, потім кидають у киплячу смолу, а 
вони кричать і корчаться від болю. Иноді 
сюди заходе Мати Божа й полегчує муки всім 
грішникам; а коли доходе вона до їх, то каже:

— Це ті хлопчики, що мучили Жучка й 
убили його0 Не хочу я допомогти їм. Хай 
мучаться без кінця-краю...

А вони прохають, плачуть, падають на- 
вколюшки.

— Мамо, мамо, ти мене любиш?—пи
тав Ваня.

— Люблю, люблю дуже. А що таке?
— Посидь коло мене, поки я засну.
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Мама сідала коло його, гладила по го
лові, а иноді міцно цілувала.

— Мамо, скажи, є пекло?
— Є, дитинко моя, там грішники...
—■ Я не хочу, щоб було пекло... Мамо, 

скажи, що пекла немає.
— Ні, воно є, але для тебе воно не 

страшне: ти гарний, слухляний, мій синочку.
— А Бог добрий?
— Добрий, дуже добрий, мій голубе. Ти 

ж кожного дня й вечора молишся йому. Йому 
треба молитись.

Ваня заспокоювався, але заснути все- 
таки не міг. Останніми вечорами Вані здава
лось, що в перемежок між ліжком і стіною 
просовувались чиїсь лапи й шкрябали стінку, 
немов якась звірюка хотіла видряпатись з 
підлоги на ліжко. Ваня від жаху сунувся до 
краю ліжка, ледве не падаючи додолу. Ран
ком він Схотів присунути ліжко щільніш до 
стінки, але [побачив, що вільного місця там 
не було й ліжко стояло, зовсім присунуте до 
стінки.

— Куди ж тут можна лапу просунути'5— 
дивувався Ваня й довго1 думав над цим, але 
ні матері, ні бабусі не сказав нічого.- Тоді 
він почав прохати маму, щоб сиділа коло 
його, поки він засне. Перший вечір, коли си
діла мама, ніхто не шкріб під ріжком, а на 
другий Ваня знову почув шарудіння й клам-
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цання зубів. Він стиснув матерену руку й, 
важко дихаючи, спитав:

— Мамо, ти нічого не чуєш?
— Ні, синочку, а що таке?
— Нічого... А скажи, тут вовків не буває^
— Ні, не буває. Вони живуть далеко- 

далеко. Спи, спи"
Ваня раніш думав, що  ̂ це вовк забігає 

ввечері до кімнати й хоче його вкрасти, як 
украв він одну дівчику, про що росказувала 
бабуся. А раз вовків тут не може бути, то це, 
виходить, Жучок хоче вкусити його за те, що 
Ваня бив його. Думка про це гострими ко
лючками шпигала дитячий мозок, захоплю
вала віддих й холодило тіло. Вже засипаючи, 
Ваня щулився від жаху й бурмотів.

— Жучок... прости... не кусай...
Згодом вдень Ваня зовсім не згадував

про Жучка, сміявся, гуляв з товаришами і 
вже подумував про те, що пора відвідати свій 
город, але коли наближався вечір, то щось 
ніби відгонило від його веселощі і сміх, і він 
починав сумувати; коли ж світом опановувала 
темрява, то кожний шелест глибоко турбу
вав Ваню. З неприємним і банним почуттям 
Ваня лягав спати і, хоч коло його сиділа мама 
або бабуся, він знав, що з'являться спід ліжка 
чорні лапи й почується кламцання зубів. Він 
чекав їх появи з напруженням, завмираючим 
серцем і важкою головою. І коли починалось
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уперте шкрябання пазурами по стінці, Ваня 
почував якесь страшне задоволення, бо га
дав, що инакше й бути не може, й Жучок 
неодмінно мусить помститись.

Вані дуже хотілось піти в ліс подивитись 
на Жучка й, може, помиритись з ним. Він 
уже .кілька разів підходив до мовчазної стіни 
лісу, але зайти туди не здолав. Йому було 
соромно дерев, котрі бачили, як він бив Жуч- 
-ка києм і камінням; здавалось, що, коли він 
підійде до того місця., де лежав Жучок, то 
верби, що схилились над драговиною, про
гомонять:

— Одійди, поганий хлбпчеі Геть Звідціль. 
Твоє місце в пеклі.

І ці слова підхоплять пташки в своїх 
співах, ліс у своїм шепотінні й очерет у своїм 
шелесті.

Одного разу, блукаючи на узліссі, Ваня 
з/тремтячим серцем і затуманеною головою 
ввійшов у ліс- Там, як і попереду, було на
півтемно, придушено й холоднувато. Крад .- 
кома поза деревами обережно йшов Ваня до 
багновища і ще здалеку в ніс йому вдарив 
неприємний дух дохлятини. На місці Жучка 
був уже не сіро-жовтуватий шматок м'яса, а 
важко тхнув чорний обгризок. Ваня сперіїїу 
не помітив його серед купи кам.іннів, але пі-
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дійшовши ближче, злякав з його рій мух і 
ватагу чорних жуків з довгими швидкими 
ногами.

Ваня довго стояв і дивився, як заспоко
єні мухи й жуки доїдали тіло- Жучка і вже 
не помічав того гнилого, занудливого духу 
дохлятини, котрий наповняв повітря. І думав 
він про те, що вж^. нічого не може зробити 
для Жучка, а хотілось зробити щось і цим 
„щось“ спокутувати свій гріх. Хотілось, щоб 
зараз із гущавини очерета вийшов чарівник з* 
золотим костуром і сказав:

.— Ваню, «хочеш, я тебе ззїм, а зате Жу- 
*чок буде жити^

Ваня відповів би без вагання:
— Іж швидче..
Але чарівник не виходив. Хотілось, щоб 

з неба злетів добрий янгол і щоб на руках 
його був Жучок веселий і повненький. Хоті
лось, щоб Жучок сказав:

— Ваню, я на тебе не сердюсь.
А)іе нікого, нікого не було. Небо було 

чисте, як світло; одноманіто гув джміль над 
червоною квіткою.

Тоді серед товстої зеленої трави з дов
гим подихом упала навколюшкл семил тня 
людина, грузнучи в слизькім холоднім болоті 
й схиливши голову та простягнувши руки до 
неба, проказала:
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— Жучок, ріднийі Я знаю, ти в раю, тобі 
там гарно ., прости мене... скажи, що простив...

Відповіді не було.
— Не хоче... не прощає *, так мені й 

треба,—миготіло у Ваніній голові й він пово
лі підвівся.

Тиха банність засмоктала у середині. 
Тепер Ваня зовсім певен був, що Жу
чок помститься. Збираючись іти додому, Ваня 
ще раз наблизився до чорного м'яся й знову 
з сердитим дзижчанням схопились мухи й з 
швидким шарудінням росипались жуки. Ваня 
почав вдивлятись у  брудний обгризок і думав 
про те, що це він винний в тому, що зід Жуч
ка залишилось ,таке гидке й погане.

— Жучок,—прошепотів він тихо.
У багновищі квакйула жаба і ще з біль

шою ввічливістю захилитався очерет. Зне
нацька Ваня знову почув той могильно-тухлий 
дух дохлятини, котрий підіймався спід ніг. Диха
ти було гидко, немов у груди вливали смердючі 
помиї. Злість, несподівана й владна, опанува
ла Ванею й він з гарячими очима почав обу
рено топтати гниле м'ясо, що чвакало під 
ногами.

— Не боюсь тебе, ти клятий, не хочеш 
вибачити, ось тобі!—кричав Ваня й, скінчивши 
цю дику наругу, засміявся; сміх його луною 
пронісся над байдужним багновищем й зав
мер в очеретах.
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— Не боюсь тебе,—переконано проказав 
Ваня й пішов додому.

Проходючи повз рудого кабанця, він спи
нився й довго чухав йому боки паличкою. Тут 
же він згадав про баклажок, котрий давно 
поклав достигати на хлів і живо поліз туди, 
щоб достати його, але баклажок росклювали 
горобці; баклажків уже наспіло досить і Ваня 
не дуже розгнівався на злодійкуватих гороб
ців. Вдома він просто прибіг до матері й, ви- 
вануто посміхаючись, сказав:

— Мамочко, я бігав коло дряговини й 
упав, штани замастив. Не сердься, дай инші, 
я побіжу на вулицю гуляти.

Мама тихенько потягля його за вухо, але 
зразу ж дала йому нові штани, й через кілька 
часу Ваня вже плигав по вулиці верхи на рос- 
кішній коноплі, силкуючись випередити най
кращих їздоків.

Ввечері Ваня рішуче заявив, щоб мама 
коло його більш не сиділа; й дійсно, вже ніхто 
не шкрябався по стіні. Ваня радісно шепотів:

— Ага, ага, злякався!
Вночі, коли всі спали, Ваня прокинувся 

від того, що хтось почав його душити. Він 
росплющив очі й побачив, що душила його 
мама. Ось вона схилилась над ним і однією 
рукою стискує йому горлянку.

— Чого... ти... душиш?—прохарчав Ваня
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Але він спросонку не розібрав, що ста
лося: то не мама, а гадюка обвилася круг шиї. 
Ваня хотів відкинути ї ї ,  коли вже не гадюка,^ 
а Жучок схопив його за горлянку й гризе. 
Почуття від цього було тяжке й лоскотливе. 
Ваня схопив Жучка обома руками й, напру
жуючи всі сили, одірвав од горлянки.

— Що ж це таке, Жучок?—питає Ваня:— 
жили ми з тобою гарно, я кожного дня вино
сив тобі хліба, кісток, а иноді й м'яса, а ти 
гризеш мене.

— А ти забув, як бив мене?—гарчить 
Жучок і з очей в його сиплеться вогонь.

Ваня так і захолов і побачив, що спід 
ліжка вилізає чорт з виделкою й насмішкувато 
шкирить зуби. За ним ще один... ще*.. їх ба- . 
гато! Всі чорні, гидкі й великі. Ваня, цокаючи 
зубами від холодного жаху, що охопив його 
льодовими руками, простяг уперед руку, щоб 
захищатись, але Жучок сплигнув з ліжка, по
біг до дверей і сховався за ними; вкупі з ним 
сховались й усі чорти.

Тут Ваня почув, що він мусить встати з 
ліжка й пробігти в ті двері, за котрими схо
вався Жучок з чортами; Ваня знав також, що 
всі вони вискочать з засідки, накинуться на 
його, будуть кусати й штрикати виделками. 
Льодовий жах, від котрого німіли й тремтіли 

оги, розростався, заволодівав усім Ванею, 
стискував груди в своїх міцних холодних обій-
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м?х і корчив руки. В голові стукотіло, немов 
зверху йшов густий камяний дощ. Ваня хо
тів крикнути, покликати на допомогу, але весь 
він був закутий у залізну клітку й йому не 
можна було рушити ні губами, ні язиком. Від
дих завмер, серце спинялось, все тіло терпло, а 
по голові ще дужче били невидимі каміння. Ваня 
схопився й побіг... Коло дверей на його на
валилось щось темне, спйзьке й холодне. Во
но зовсім обхопило Ваню, стискувало його, 
залізало в рот, викликаючи огидну нудоту; 
він корчився, угинався, пручався руками й но
гами, хрипів, бурмотів щось незрозуміле, 
рвався всім тілом, бився головою, а воно ще 
міцніш стискувало його... вже ніяк було вору- 
рушитись. Свідомість свого безсилля страшенно 
пригнічувала Ваню. Він почув, як завмирає в 
йому життя, пручнувся з надприродньою си
лою, скинув з себе слизьку істоту, поривчасто 
задихав і прокинувся.

В той же мент під ліжком почулось сер
дите шкряботіння и уперте кламцання зубів. 
Ваня не своїм голосом вереснув і зомлів.

Березень р. 1919, м. Павлоград.



ВАЖКЕ ПИТАННЯ.
^ Андрій над вечір подзвонив до кватирї 

свого співучня Миколи з наміром поговорити 
про вчорашню вечірку в гімназії, де він поз
найомився з Миколиною коханкою. Як товариш, 
він вважав обовязком висловити свої думки 
про цю дівчину й взагалі застерегти Миколу 
від усяких неприємностей,сполучених з кохан
ням. Двері відчинились, і Андрієві було ска
зано, що Микола порається в садку/

Весна тілбки що наступала й у саду зем
ля ще була мокра від росталого снігу. Дерева 
стояли чорні від вохкости, а в повітрі тхну
ло гниллю.

— Здоров був,—сказав Андрій, зайшовши 
в сад.—Працюєш?

Микола ретельно обрізував бруньки на 
деревах.

— Працюю,—відповів він, простягаючи 
руку.—Сідай он на лаві.

Андрій сів, зірвав якусь травину й поклав 
ї ї  в рот, бо не знав, як почати розмову. По
тім зважився казати просто.

— Був я вчора на вечірці і познайомився 
з Галею,—почав він і спинився, щоб подиви
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тись, яке вражіння зробе на Миколу такий вступ.
Той мовчки хитнув головою,, силкуючись 

достати верхню гиляку на яблуні.
— Ну, і що?—спркійно запитав він, коли 

гилька була нахилена.
Його спокій здався Андрієві образливим. 

Він гадав, що Микола кине свої пилки й но
жиці, зрадіє, сяде коло "його на лаві й буде 
нетерпяче роспитувати, чи здорова Галя, чи 
не переказувала чого. Тому Андрій залишив 
свій тихомирний тон і сказав різко:

— А те, що тобі треба кинути її... Чуєш? 
Знайшов у кого закохатись! Як ти ї ї  не кинеш, 
вона закруте тобі ще більше голову, а тоді 
спину покаже. Знаєм ми такихі

Тепер Микола дійсно сів коло його й 
роззявив рота від здивування. В голові його 
забігали думки про зраду, а вг серці завору
шилась ревність.

— Ти бачив щось?—спитав він важко.— 
З ким вона була?.. Скажи, ти ж товариш...

Побачивши, що його слова занадто вра
зили Миколу, Андрій навіть трохи злякався,— 
так вмент змінилось обличчя Миколи й голос 
його зробився придушеним і хрипким.

— Ні, ні, не те,—поспішив заспокоїти 
він Миколу.—Я тільки хотів сказати, що вона 
дуже жагуча. Ти спитаєш відкіля в мене такі ві- 
домости? Це, дорогий мій, по ній самій видно. 
Очі в неї, знаєш, так блискають і рот підо
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зріло великий. І взагалі вся постать... А хто 
‘жагучий, той мало постійний. Погане чоловіка 
більш статечного з фізичного погляду, ніж 
ти.—й прощавай, Моколко... Ось це я хотів 
сказатр. А ти вже ка-зна-що вигадав.

Андрій почув, що йому вже не пощастить 
відограти ту трохи протекторальну ролю, яку 
він задумав був на себе взяти. Хотілось було 
по-батьківському поговорити з Миколою, ви
тримати’ тон старшого, дати йому деякі пора
ди, а тепер доведеться здавати свої позиції. 
Річ в тому, що Микола мав більший за його 
досвід у справах кохання, і самолюбство Ан
дрія від цього часом дуже страждало. Сього- 
дня він хотів дати’реванш, та. бачучи, що заходи 
його марні, росердився сам на се£е за невмін
ня використати обставини.

— Он що,—здивовано протягнув Микола, 
вмент заспокоюючись.—Ну, й дурний же тиі 
Налякав мене. Відносно жагучости, то нічого. 
Не колоду ж любити. До того ж вона мене 
вже чотирі місяці кохає...

— Нічого не значить,— похмуро бовкнув 
Андрій,

— Ні, значить дуже багато. Галя задля 
мене ідеальна дівчина. Я такий радий, що 
знайшов ї ї  серед дешевеньких гімназисток з 
їх вічними завитушками і думками про хлоп
ців,—з видимою втіхою промовив Микола, від

даючись солодким мріям про кохану.
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— Де ж ти знайшов ї ї ? —глузливо запи
тав Андрій. -Чи не серед проституток?

Обличчя Миколи зробилось серьозним.
— Це дурне Андрію, кинь. . Що було, то 

пройшло. „Быль молодцу не в укор“...
Трохи помовчали
— А чи швидко я буду хрещеним бать

ком?—злісно кинув Андрій.
Микола не зрозумів одразу його слів, але 

побачивши в'їдливу посмішку Андрія, збаг
нув, на що той натякає.

— Ех, ти, йолоп,—пробубонів він, підводя
чись і складаючи ножиці й пилки ріжних га 

тунків у фахову скриньку.—Я, брате, про це 
зовсім не думаю... мені' це здається недолад
ним, бридким... Ти не знаєш, як любо ми 
кохаємось... так тихо, тихо. Мені лише хочеть
ся цілувати ї ї  ніжно без краю. Ти, мабуть, ні
коли серьозно не любив, тобі це незрозуміло. 
Я руку ї ї  поцілую й щасливий... Це пережить 
треба. Галя на мене подіяла доброчинно: ра
ніш я хилявся по проститутках, а тепер дав 
собі слово цього не робить...

При останніх словах Андрій одразу забув 
про свою злість і протекторальний тон і жваво 
підхопив:

— Ось це цікава річ і вона мене дуже 
зачіпає. Роска ум мені про це докладніш, ти 
людина бувала.
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— Дійсно, я людина бувала,—не без са
мозадоволення промовив Микола, знову сіда
ючи.—В цім ділі я маю досвід, як молодий 
бог. Але тепер я ветеран. Ні за що. Дав сло
во не зраджувати Галю. А як що ти дуже 
цікавишся, то я маю тобі порекомендувати 
одну свою знайому... частенько раніш я захо
див до неї в гості... Вона дуже зручна: по- 
перше, сімдесят п'ять відсотків, що не зара
зишся, а по-друге—недорого бере. Я навіть 
можу тебе повести до неї.

Цією пропозіцією Андрій був поставлений 
перед питанням, котре він даремно змагався 
розв’язати вже не один раз і раніше. Він вва
жав себе за дорослого, бо мав сімнадцять ро
ків; потреба в женщині вже почувалась. Мож
ливо, ця потреба здебільшого була наслідком 
масних розмов й анекдотів, котрі заповняли 
перерви між лекціями, але факт залишався 
фактом, і цю потребу мусив він чи заглу
шити в собі, чи задоволнити. Андрій не зважу
вався вибрати жадного з цих шляхів, і тому 
то мучився, довго не міг увечері заснути під 
впливом непроханих, а иноді й проханих, 
малюнків голих женщин, вродливих і веселих, 
котрі манили до себе й торкались його; ран
ком же він прокидася з важкою- головою й 
навіть иноді не ходив до кляси. Кілька разів 
він рішав, ідучи в школу, що сьогодня попро
хає когось з товаришів провести його куди
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треба, але завше жахався виконати задумане, 
бо одразу уявляв собі тексти Св'ятого Письма, 
бруд купленої любови, легенькі натяки матері 
про фізичну чистоту.

Так стояв він досі на роздоріжжі.
— Як би вдвох, то, може, й пішов би,— 

нерішуче відповів Андрій:—а то ]самому пер
ший раз не теє...

— Ні, ні! Особисто я до неї ніколи не 
піду... Ти, будь-ласка, і не прохай мене, не 
збивай з правдивого шляху. Я дав слово й 
стримуюсь від самісінького Різдва. А скільки 
підходящих випадків було! Ось покоївка у нас 
зараз—гарненька, молоденька, незаймана..* 
Можна було б коло неї страшенно гарно при
стосуватись... але нічого не поробиш! А ра
ніше бувало! Скільки через мене покоївок нень
ка попроганяла... Я, дійсно, мав серед них над
звичайний успіх.

Андрій слухав його й не розумів, відкіля 
взялося було в його нахабне бажання навча
ти таку досвідчену людину, як Микола. Про
сто дивно, та й годі. Замісць того, щоб само
му поради попрохати, він що задумав!

— Роскажи мені про тих, про вуличних,— 
зовсім принижено, з ніяковістю попрохав він.

Він цікавився цими оповіданнями не 
тільки задля колючого, захоплюючого інтере
су; вони давали також і фактичний матеріял 
на той випадок, коли він переможе в собі
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Св'яте Письмо й ті погляди, котрі диктувала 
йому сучасна громадська мораль. І що біль
ше він слухав цих оповідань, то менше бруду 
бачив він у куплі, а сами повії починали зда
ватись йому якимись веселими й безжурними 
німфами, до котрих всі мусять звертатись за 
справжнею втіхою,

Микола ж любив і вмів росгіовідати про 
свої пригоди.

— Росказати про вуличних? З утіхою... 
тільки ці справи небезпечні через пошість,— 
можна загубити себе на все життя. Одначе, 
Бог милував, як бачиш... Пам'ятаєш ту гоп- 
компанію, що торік сиділа на задніх партах? 
Я там чимсь ніби обер-кондуктором був... От 
ми всією компанією так вечерком ходили по 
Херсонській вулиці—вона ж має певну репу
тацію—і зачіпали дівчаток... Адже ж їх одразу 
видно: намазані, нафарбовані, звички особливі. 
Ти їй слово—вона тобі десять. На вулиці 
змовимося аро ціну, а потім у номера. Ну, 
звичайно, не обходилось без приключок...

Тут Микола дотепно росповів, як вони 
не захотіли платити дівчині грошей за те, що 
вона їх погано цілувала, як дівчина плакала 
і як це взагалі було весело.

— Хлопці, йдіть чай пити,—залунав го
лос Миколиної матері, й Андрієві зробилось 
трохи сумно.
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— Чи покликали б нас пити чай, як би 
чули нашу розмову?—думав він.

Ось ти лаєш мою Галинкуг—казав Мико
ла, коли чай був випитий:—а ти ж зовсім ї ї  
не знаєш... бачив, може, з раз. Як що хочеш, 
то підем сьогодня до неї. Я у їх запросто 
буваю. Ти вільний?

— Сьогодня неділя. Вільний.
— Так ходім зараз, бо вже нерано.
Вони вийшли.
У Галі сиділи недовго, бо Андрій поспі

шав додому.
— Ну, що, як?—запитав Микола, коли 

вони повертались назад.
— Та вона симпатична... може, в неї й 

вдача гарна. Але ж всетаки...
— Без усяких *алем! Отеє саме: вона 

симпатична і вдача у неї гарна,—зрадів 
Микола.

Весняна ніч уже обхопила й заповнила 
місто. Всі будинки зробились сіроватими й 
здавались нижчими, ніж вдень, немов хотіли 
вони нахилитись до землі, з котрої підійма
лись свіжі пахощі маленької зеленої трави. 
Із відчиненого вікна линули на волю згуки 
роялю,—часом сумні, як журба, часом веселі, 
як сміх; на волі вони жваво розбігались геть 
навкруги, мов юрба рухливих діток, і поми
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рали з тихим зітханням понад далекою річкою. 
Сновигали люди,—одні заклопотано-швидко, 
инші поважно-тихо, але всі вони здавались 
одноманітними й бездушними, бо легка тем
рява ночі згладила на обличчях їх носи, очі 
й губи й злила все в одну сіровато-синю 
пляму.

— А знаєш,—посміхаючись, сказав Мико
ла:—на тім кварталі живе та... моя знайома, 
про котру я казав. Пам'ятаєш?

— Ну, що ж? Хай собі живе.
— А знаєш що?—таємниче зашепотів 

Микола:—ходім до неї...
Він спершу хотів цим пошуткувати. По

тім якось несподівано наважився дійсно іти і 
серце його застукотіло швидче, а по тілові 
розлилась млявість.

Андрій же був припертий до стінки, бо 
питання було поставлено руба. Але він жах
нувся: як- після цього, прийшовши додому, 
він буде цілувати неньку перед сном, коли..? 
Здавалось, що всі вмент вгадають, де він був, 
скрізь про це будуть говорити...

— Що ти, батеньку!—в'їдливо обізвався 
він:—з глузду з'їхав? А Галя? Ти ж слово 
давав.

— Нічого, раз порушити можна... Пога
дай, я з самісінького Різдва тримаюсь... це 
вадить навіть... А Галя нічого, я ж ї ї  чисто 
кохаю... це нічого. Я ще більш ї ї  любить
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буду...—плутано переконував Микола й себе, 
й свого товариша, почуваючи, як голе ба
жання гадюкою обхоплює його тіло й приму- 
шує тремтіти коліна.

— Ну, йди сам,—рішуче промовив Андрій.
— Самому немає охоти... ходім укупі...
— Хіба піти задля досвіду?—носилось 

у голові Андрія.—Треба ж коли-небудь у пер
ший раз... Шкода, що повія, всетаки, як це 
не чудно, я теж незайманість гублю... хотілось 
би загубити з чистою дівчиною... хоч взагалі 
все одно... але всетаки...

Серце його голосно билось; несвідома 
туга й жах чогось надзвичайного обхопили 
його й він перериваючимся голосом проше
потів:

— Ні, ні... я додому поспішаю, в мене 
діло є... хай иншим разом...

Микола по голосу Андрія побачив, що 
зараз як раз слушна пора, щоб його пере
конати.

— Ну, поступись мені один раз,—бла
гаючим тоном просив він, зовсім уже загу
бивши волю:—ну, задля мене... Хіба ти хо
чеш, щоб я Галю занапастив... га? Підеш? 
Ходім, або я більш тебе не знаю... Будь-ласка.

— Ні, я поспішаю... в десять годин му
шу бути вдома.

Андрієві захотілось сісти серед вулиці й 
плакати довго і голосно.
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— Б'юсь об заклад на десять карбован
ців, що в десять будеш вдома! Це ж швидко, 
чверть години... зараз половина... Та ходім, 
кажу тобі!

Микола міцно схопив товариша за руку 
й потяг за собою.

— Стрівай, я сам піду,—похмуро про
мовив той.

Андрій почував страшенну слабість у 
тілі; ногами було занадто важко рушати. 
Иноді здавалось, що він зараз зомліє або й 
зовсім умре. Серце турботно трепотіло, а го
лова Зробилась великою і немов наллялась 
чавуном. Думки недоладним колобком поволі 
ворушились, довгі й болючі, залишаючи після 
себе якесь глибоке здивування, бо Андрій не 
міг їх ні зрозуміти, ні прогнати.

— Та пусти, я сам піду!—крикнув він, 
бачучи, що його все ще тримають за руку.

— Не вірю, побіжиш... тебе, як слона, 
треба вести.

Андрій покірно пройшов ще кілька кро
ків, а потім раптом вирвав руку й спинився.

— Адже ж там можна заразитись?— 
перелякано спитав він.—Правда? А як це 
скоїться? Я боюся...

— Вовків боятися -  в ліс не ходить— роз
дратовано відповів Микола.—Скільки разів 
був я у неї і нічого... А як і заразишся трі-
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пером, то хіба велике лихої Не мужчина той, 
хто на тріпер не хворів.

Андрій взявся за дерево, щоб не так важ
ко було стояти, і хотів з'ясувати собі те, що 
тільки що сказав Микола, але думки були не 
ті, що треба, а голова важчала і постук сер
ця голосно дзвонив у вухах. Він чогось по
сміхнувся. Потім спитав байдуже, ніби не че
кав на це̂  ніякої одповіді, а питав тільки за
для формальности:

— А як сіфіліс?
— Ну, тоді кулю в лоб. Та ходім же, нюня 

проклята!
Микола схопив знову Андрієву руку й 

потяг. Той уже нічого не почував.. Холодна 
байдужість, як мокрий лантух, накрила його, 
й він міг іти зараз скрізь, куди б тільки його не 
тягли. Він лише безтямно посміхався, споти
каючись об каміння бурковки.

— Сюди.
Вони підійшли до брами, за якою було 

темне подвірря. Андрій переступив поріг хвір
точки й Тшірнув у темряву.

— Куди?—з ніяковістю спитав він.
— Просто... тримайся за мене.-. Ну, ось 

і прийшли. Чекай, зараз постукаю.
Микола наблизився до віконця манень* 

кої кривобокої хатини, через вікониці котрої 
ледве пробивалось слабке світло, й обережно 

зстукав три раза під ряд.
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— Хто там?—почувся з середини хрипу- 
чий голос.

— Учні.
* — Я занята. Почекайте з пів години.

Микола голосно вилаявся.
— Занята вона, чорт візьми... Чуєш?
Він шарпнув Андрієву руку.
— Цеб то як занята?—не розуміючи, пе

репитав той.
— Та є в неї хтось такий, які ми... гість, 

чи як це зветься.
— Ходім, ходім швидче,—немов проки

нувшись від тяжкого сну, по дитячому радіс
но шепотів Андрій.—Господи, а я думав, що 
вже кінець... що я пропав... А як воно гарно 
сталося... Миколо, швидче! Куди ти? Уже знай
шов... Ну, слава Богу! І як я згодився був? 
Миколо, правда гарно, що ота .. як її... ну, 
байдуже. То ж гидота...

— Чого ти радієш, дурню?—з злісним 
докором заговорив Микола, } коли вони 
сяк-так вилізли на вулицю.—Все одно при
йдеш сюди не завтра, так позавтрому. Від 
цього не втічеш .. крутись, вертись, а при
йдеш...

Андрій сумно задумався. Неохайними 
шматками повставали в голові його гадки про 
чистоту й мораль, а поруч з цим щось упер
то шепотіло:

— Прийдеш, прийдеш, прийдеш...
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— До побачення, сказав він, не простя 
гаючи руки, швидко повернувся і пішов геть, 
стукаючи каблуками по каміннях,

Микола пішов теж. Тільки, одійшовши 
трохи, він сів на лаві й почав пильно ди
виться на темні контури знайомої брами, щоб 
не прогавити, коли звідтіль вирине чоловіча 
постать.

Березень р. 1917 Катеринослав.



ПРОРОК.
Навкруги було ясно, як вдень. Золотими 

яскринками блискав у височині недосяжний на
товп світів. Срібне півколо місяця кидало з 
синьоватої безкрайности неба білоніжні про
міння.

Самотні дерева з одного боку були вбра
ні святковим світлим покривалом; маленька 
билинка, припавши до землі гнучким сі'еб- 
лом, вигравала у блакитнуватім блиску нічного 
власника неба.

Щось було запальне та дуже в цім 
блиску. Щось казало казкове сяйво, покри
ваючи собою все... Воно обсипало землю діа
мантовими искрами, світлими й дивовижними, 
як надія. Воно кликало й поривало в безкрай
ність всесвіту.

Сум, потяг кудись до недосяжного запо
лонив усю землю. Хотілось бути таким, світ
лим і чистим, як сяйво місяця; хотілось зіл
лятись, з промінням його, промайнути по сві
там, піднестись над землею і споза хмарної 
височині подивитись на неї та засміятись, 
знаючи, що у височині немає ні сліз, ні по
туги.
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Женя дивився на степ і йому здавалось, 
що в кожній билині, в кожнім маленькім шмат
ку землі є Бог. Весь степ укривала й безпе
рестанно ллялась звідкілясь божественна сила. 
Женя ясно почував її,  хоч вдень, читаючи 
наукові книжки, був певний, шо Бога немає. 
Він цікавився сам цим психолоґичним з'яви- 
щем, такою різкою протилежністю між дум
ками й почуттями, але цей розлад лякав його.

— Що за непевна натура,—бубонів Же
ня, як ним почало опановувати почуття Бога, 
коли він одного разу їхав на човні.—Це про
сто свіже літнє повітря впливає на мене так 
гарно. Треба радіти, я здоровішаю.

Женя почував, що, замісць спокою, в тіло 
його вливається щось нове, свіже, щось живо- 
давче. Та йзаразом жах перед чимсь надпри
роднім залізав у душу потихеньку, але владно.

— Може, це нервовий флюїд? Я знаю 
про його...

Женя затремтів.
Містичне почуття опанувало ним зовсім. 

Даремно мозок вигукував слова науки, да
ремно шепотів він, що такий стан помилка 
почуття. Тіло Жені зробилось гарячим.

— Божественний вогонь,—промайнувало 
в голові.

— Я божевільниий. Бога немає,—щось 
сперечалося в Жені.

І Женя переконано промовив голосно:
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— Бога немає.
Все тіло його тремтіло від жаху.
— Проклятий сентименталист,— вилаяв 

він сам себе.
Пристав до берега, прив'язав човна, пі

шов і сів на узліссі коло своєї улюбленої 
скелі.

То був нерухомий, безглуздий шматок 
дикого каміня, давній і мовчазний, як горе. 
То були груди лісу, що міццю своєю стриму
вали наскоки водяних хвиль. Відгорожений 
скелею від облудливої води, ліс жив спокій
ним, загадковим життям.

Женя любив вечорами вилазити на ске
лю. З нею були зв'язані його дитячі жахи, 
коли він був певний, що за громадою камін- 
нів живе казковий дракон. З літами розвія
лась думка про дракона, але сама скеля не 
втратила своєї жахливої таємности.

Коли Женя вилізав на скелю, то вихо
дило так, що верховіття дерев, котрих навіть 
велетні не спромоглися б дістати рукою, не
мов переборені схилялись до його ніг. І все 
було коло його ніг: земля, річка і сонне село.

Він почував тоді, що зливається з скелею 
і робиться таким же камяним, як і вона. Сві
домість, що він високо стоїть, приємно тіши
ла Женю.

Ось він стоїть і живе, а все навкруги 
завмерло у сні. Немов вартує він усю землю,
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сько непереможне, що покірно чекає, чи не 
поведе його куди той, що владно стоїть на 
височині.

Але сьогодня Женя не виліз на скелю: 
почував себе неспокійним. Думки гарячими 
штихами турбували мозок.

Пронісся вітер, колихнув дерева, і в утво
рений між )х верховіттям перемежок упав мі
сячний промінь та на хвилину освітив місце, 
де сидів Женя.

Його напружені нерви запрацювали. Він 
підскочив.

— Що це? Відкіля це світло? Відтіля...
Він подивився догори. Ні, там нема нічого,

темно...
Женя замислився.
— Чудно. Може це віщування з неба?
Він подивився навкруги.
— Я мушу навчати людей чомусь, бо я 

вибраний. В мені є божественна сила і я...
Мозок крикнув:
— Ой, дурний же-ти!
Женя застогнав од цього покрику, скор

чився, поволі підвівся й попростував додому. 
Там він кинувся на ліжко й промовив:

— Яка ж важка боротьба! А все природа 
ця вродлива. Треба їхати в місто. Там життя 
шумить і кипить, своїх думок не так чути.

Женя роздягся й ліг.
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Раптом серце в його защеміло й пере
ривчасто забилось.

— Нерви..
Він перекинувся на другий бік, силкую

чись не звертати на серце уваги.
Серце забилось міцніш, потім спинилось. 

Дух сперло. Женя захарчав.
Серце забилось спокійно, припадок скін

чився.
Женя підвівся, засвітив лямпу й поди- 

в ївся в люстро.
Бліде, знеможене обличчя глянуло на 

його й посміхнулось. Він почував біль у всьо
му тілі.

— Ні, не можна тут жити. Завтра їхати.
Женя знову ліг і Закутався в ковдру.
— Може, ще вдруге буде припадок?
Поторкав груди біля серця.
— Ніби нічого. Ой, нерви жі
Заснув.

Ранок.
Женя взяв простирадло й пішов на річку 

купатись.
— Холодна, приємна вода. Освіжусь. 

.Женя роздягся, плигнув у воду й поплів.
— Ех, як гарно! Так би й сидів у воді. 

Вдень гарно, а ввечері хоч не залишайсь на 
самоті. Думки заїдають.
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Він виліз і вбрався. Свіжість і бодьорість 
почувалась у тілі.

— Гарно тут, а тікати треба, бо я тут са
мотній. Поїду після обіду.

Прийшов додому, взяв книжку й на ган
ку поринув в читання. Деякі цікаві думки й 
вирази записував у сшиток.

Увійшла мати.
— Женічко, ось тобі цидулку прислали 

від Корнієнок.
— Чого це? Я з ними майже не знайомий.
Женя взяв цидулку. Так, треба сказати,

що сьогодня їду. Він любив матір і почував, 
що вона сливе молиться на його. Так, треба 
не образити її. А то ще подумає, що набридло 
йому тут. Це задля неї буде прикро.

— Мамо, я поїду після обіду в місто ді
знатись, коли почнуться лекції. Незабаром 
повернусь. Наготуй мені, будь-ласка, білизну.

Мати знала, шо він швидко не повер
неться. Зітхнула. А що пишуть Корнієнки?

Женя розірвав конверта й прочитав ци
дулку. До їх приїхала з міста гімназистка, 
його знайома, прохає прийти.

— Так, може, ти не поїдеш сьогодня?
— Мабуть.
Женя знову взявся за книгу, але не чи

талось. Він відклав ї ї  на бік.
Приїхала Надія. Він ї ї  добре знає. Нічо

го дівчина, вродлива. Зімою він за нею трошки
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упадав, але трошки. Нічого не було. Флирту- 
вали. А літом тут він не бачив жадної дівчи
ни, окрім селянських дівчат. Але тих він бо
явся; вони такі грубі та здорові. Ще й поб‘є 
коли-небудь. Що ти їй зробиш?

Так, за ціле літо він не мав звязків з 
жінками. А він уже дорослий, йому жінка по
трібна. Весною...

Женя нетерпляче посунувся на східцях 
ганку.

Ну, що ж то? Ну, весною він знав лише 
проституток.

— Ну, що ж таке^—майже скрикнув він.
Що ж робити, коли умовини життя такі, 

що доводиться задовольнятись продажніми 
жінками? А тепер^...

Так, тепер варто тут залишитись. Є надія 
на жінку. ЕхІ

Уява Жені силкувалась змалювати Надію. 
Він ніяк не міг згадати ї ї  обличчя. Які у неї 
очі? А рот великий? Забув, давно бачив.

Жені здавалось, що у Надії мусять бути 
груди, як груші. Неодмінно, як груші. Він піде 
до неї ввечері, буде пропонувати поїхати на 
човні по річці, переїдуть на другий беріг, 
там трава...

Кров V Жені закипіла й ударила в голову. 
Готова на послуги уява молювала Надію зов
сім голою. Вона "сидить у Жені на колінах,
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ле, пружне...

Він раптом встав, пішов у хату і випив 
кухоль холодного квасу. Трохи заспокоївся.

— Так, виходить, я йду до Корнієнок з 
цілком певним наміром. Відціля висновок, шо 
я паскудник. Ха, ха, хаі Хай живе матеріялизмі 
Доволі вже.

Ми люди—тварини.
— Кожна жінка—є... жінка! А я хіба.жінка?

Зустріч була весела й приємна.
Надія Шула в українському вбранні, мо

лода, вродлива, як троянда, покроплена росою. 
Запашна, свіжа, повна сили й життя.

Женя сказав собі:
— Ну, тепер мені в місто їхати нетреба. 
Почував себе надзвичайно гарно. Йому

хотілось сміятись, радіти, казати всім тільки 
приємне. Світ ніби покращав.

— Ходімте гуляти,—сказав він, як чай 
вже був випитий з приправою солодких пи
ріжків, цукерок, здобрений спогадами про 
зімові вечірки у місті, дотепами, анекдотами.

Розгарячені чаєм вони почервоніли, рос- 
палились. їм хотілось чогось веселого жах
ливого і таємного. Очі горіли.

— Куди?
— Куди очі дивляться. На річку.
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Надія пов'язалась строкатою хусткою з 
великими квітками. Так вона здавалась ще 
кращою.

— Яка вона хороша!
Женя замилувався нею.
Вийшли. Пішли по стежці, политій мі- 

сяшним сяйвом. В повітрі носилась запашність 
степів. Вона п'янила обох.

Женя взяв ї ї  попід руку. Вона подиви
лась на його облудним поглядом і засміялась 
весело-весело. її сміх нагнав на Женю почут
тя чогось негарного, в душі прокинувся сум.

Надія взяла його руку.
— Давайте бігти.
Обопільна близькість дратувала її.  Завдя

ки тиші ночній здавалось, що на світі тільки 
вони, що все навкруги красується й пишаєть
ся задля них: задля них цей місяць світе, за
для них тече річка, розливаються пахощі.

Сум кудись зник. Жені хотілось схопити 
Надію на руки й бігти на край світа, не спи
няючись.

— Давайте.
Вони взялись за руки та й побігли, як ма

лі діти. Волосся Надії, вибившись спід хустки, 
розвівалось на повітрі, а спинятись не хоті
лось, ніби вони гнались за чимсь і неодмінно 
мусіли догнати.

— Годі, годі!
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Надія спинилась. Женя, не стримуючи 
себе, схопив ї ї  і почав жагуче цілувати. Во
на відповідала.

Надія зручно випросталась з його обіймів, 
посварилась пальцем:

— Так не можна, не можна. Який ви 
шалений! З вами небезпешно.

Женя не чув її.  У  вухах дзвонило, він 
поривчасто дихав. Як цілується, як міцно! Ой, 
дівчина... все віддам!

Жені пригадалось, як зімою в сінема
тографі поруч з ним сидів поронений козак та 
росказував, що бачив у шантані танцюристку.

— Ой, баба ж!—казав козак.—Вона мені 
всі нерви попсувала. Цілу ніч я не спав після 
того. Грошей було в мене п'ять карбованців— 
всі був би віддав... їй-же Богу, всі, аби 
моя була!

Женя посміхнувся. Так, так, я зараз від
дав би п'ять карбованців. А, може, більше?

Серце билось поволі. Було сумно й бридко.
Надія взяла його попід руку.
— Чого, козаче, зажурився0 Ходімте далі.
Що вона хоче сказати цим: „Ходімте

далі“? Це натяк...
— Поїдем на човні?—спитав він.
— НІ, ходімте краще у ліс.
Вона глянула на його й засміялась. Женю 

охопила зненацька зненавість до цієї дівчини 
й бажання вдарити її.
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—%Піду краще додому.
Але Надія тягла за собою, ласкаво хльо

снула його по плечі. Женя зітхнув; ним керу
вала вже тупа байдужість.

Сіли на бовдурі, близенько одно біля 
одного. Балакали про щось нецікаве.

Бажання знову прокинулось у Жені. Хви
лі підступили до грудей, в очах прозорий 
обрус, рожево.

— Ось вона свіжа, та, що може дати 
насолоду.

Хай буде, що будеї
— НадійкоІ
Він взяв ї ї  за руку.
— Сказати, що кохаю? Ні, це гидко, ша

блоново. А головне—це не правда.
Він ще раз сказав:
— Надійко. Я...
— Що?
Вона зустріла його шалений, нетямущий 

погляд і вся затремтіла. Він владно притис
кував ї ї  до себе, вона не пручалась.

Надія майже лежала на його колінах. 
Женя взяв ї ї  голову, одкинув назад і поволі 
нахилявся, пильно дивлячись в вічі.

Цілувались довго й болісно.,
— Ростібни керсетку.

Женя гарячими губами притулився до пе- 
межка між грудями, а рука вже почувала теп- 
линь ї ї  пружної ноги.
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Ранком Женя прокинувся пізно з якимсь 
поганим намулом на душі. Згадав вчоряшнє, 
зробилось боляче й гидко.

— Що далі робити?
А що вона зараз почуває^ її ж станови

ще гірше за моє в сотні разів.* І як же воно 
так сталося? Зустрілись перший раз і ось... А, 
може, вона теж на манір проститутки?

Нг, ні, не може бути. Самолюбство його 
не хотіло цього припустити.

Потім він згадав:
— Вона була незайманаї Що ж буде? 
Жах опанував. Ним. Він забув про Надію

й думав тільки про себе.
Як гидко, як образливо утворено все на 

світі. Що ж, задовольнятись куплею?
— Та що мені? Я завше вважав себе за 

егоїста: одержав насолоду— чого ж більше? 
Яке діло мені до якоїсь Надії, котра тут при
плутана тільки тому, що вона женщина. А ко
ли вона женщина, то мусить не цуратись муж
чини. Не я, так инший.

Але це заспокоювання не задовольнило
його.

— Хочу я плювати на світ з його зви
чаями! Хай живе індівідуализм і егоїзмі

Правда, _її становище погане, але хай са
ми женщини турбуються про поліпшення його. 
Не йому ж турбуватись про це.
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Чого ж їй? Вона теж вчора зазнала на
солоди. Треба ж платити за насолоду.

А як буде дитина?
Серце Жені стукнуло й провалилось.
— Ні, ні, не буде. Та ми ж ще молоді.
Але думка гризла мозок.
— А як буде, що тоді? А як буде?
Хотілось не думати ні про що.
— Так, з проститутками краще, спокій

ніш. Як вживеш деяких засобів профилактич- 
них, можна не боятись. Навіщо ж мучитись, 
як зараз?

В середині нестримано кричало:
— Ти паскудник!
Що ж робити? Ну, хай сумління пора

дить, що робити?
■— Одружитись? Пхе, в дев'ятнадцять років 

зав'язати світ? А університет, а майбутність? 
Та й не віддадуть. А чудно було б: приїжжаю 
в місто з жінкою.

Та що й думать про такі дурниці?
А як буде дитина?
— Птьху, одчепись. Ніякої дитини не мо

же бути, розумієш?
А як буде0
Женя підвівся, пішов у кладовку і взяв 

пляшку вина. Роскуркорив, випив нахильцем 
кілька ковтків. В голові зашуміло.

— Хоч і буде там що-небудь... дитина, 
чи що—то втічу. Що ж туттаке°Таясьогодня
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в місто. Так, так. Зустрічатись нам немає сен
су: я більше ї ї  не хочу, а так нам ні про що 
розмовляти.

Женя знову ліг. Приємність розливалась 
по тілові. Він заплющив очі.

— Сумління—-це забобон і йому, які всім 
забобонам, не можна потурати. Сумління це 
просто скринька, куди складаються всі вчинки 
людини. Д раз людина зробила вчинок, що 
не влізає в цю скриньку, то треба ї ї  поши
рити.

Дуже просто й зрозуміло. Нічого хвилю
ватись, на вечір поїдем у місто.

Л ловко вчора булої

В мінському саду, обсвітленому блиску
чими ліхтарями, серед юрби людей, що зібра
лися сюди погуляти, в невиразнім гомоні зли
тих розмов і голосів Женя марно шукав за
буття і спокою. Хтось невідступно слідкував 
за ним по п'ятам, підхоплював кожний рух 
його, ловив кожну думку та перетворював їх 
У сум.

Женя сидів на лаві під великим кущем 
бузку в напівтьмі і звідціль споглядав, як ріж- 
номанітні люди наближались до його, потім 
завертали назад і зниками серед рябизни 
вбрання й обличчів.

—Каша,—думав Женя про тих, що гуляли.
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Із людської мішанини иноді виривався й 
долітав до його веселий жвавий сміх—то жі
ночий, то чоловічий—і цей сміх глибоко обра
жав та лютив його. Женя не міг зараз ні ра
діти, ні сміятись. Коли ж наближався хтось 
знайомий, Женя боязько притискувався до 
спинки лави, аби його не помітили та не за
говорили з ним; думав він, що неодмінно му
сять знайомі підглядіти його сум і в'їдливо 
насміятися з його, а, може, й ударити по об
личчю.

Женя думав про людей, що тут зібрались. 
З напруженням вдивлявся він в їхні постаті й 
обличчя, і вони здавались йому загадковими й 
таємничими. В сміхові їх і словах, що дося
гали його вух, він не міг розібратись, бо не 
розумів, навіщо вони говорять і сміються.

— -Хто вони? На що й по що вони тут?— 
питався він сам себе і безсило почував, що 
не може відповісти на це так, щоб заспокої
тись. Він пробував говорити собі:

— Це мійські мешканці. Тепер вечір, во
ни вийшли сюди погуляти, розважитись...

— І зараз же посміхався, бо таку від
повідь вважав занадто наївною^ так можна 
було відповідати малій дитині, а не йому. Хе, 
ось і він сидить тут, а хіба він прийшов сю
ди прогулятись0 Так і всі. У  всіх є глибша 
причина на те, щоб прийти сюди. Але яка 
саме0
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Женя задумувався і навіть забував про 
саму юрбу. Знав тільки, що йому треба дати 
якусь відповідь, але зробити цього не міг, то
му то нервувався і ще глибше замислювався.

— Причина цього...—гадав він, а тут 
думки починали скакати і не можна було зі
брати й скупчити їх.

Нарешті, він догадався:
— Вони прийшли того, що я туті Вони 

прийшли до менеї
— Ой, дурний же ти,—образливо крик

нуло щось в середині, і всі чудові думки Же- 
ніні розсипались, як жаби, коли в їх шпур
нути камінем. Сам він одкинувся на ,спинку 
лави й широко ростуленими очима дивився 
перед себе, але бачив тільки одноманітну 
сіровату пляму.

Попередні думки зникли, як омана, а на 
місце їх не з'являлись нові, й це породило в 
йому страшне, холодне чуття пустки. Так по
чуває себе накривка повітряного смоку, коли 
спід неї вигнано повітря. Напружуючись, стис
куючи до болі дошки лави, силкувався він 
наповнити свою голову хоч якимись думками 
ада. це було важко, думки, як здорові, товсті 
гадюки виповзали поволі з глибини мозку, 
незграбні, важкі і незрозумілі.

Женя потер чоло долонею й підвівся. 
Він постановив ходити, [зустріти когось з 
знайомих, бо залишатись самому булострашно.
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Юрба барвистих і празниково одягнених 
людей байдуже проковтнула його й невпинно 
рухалась і гомоніла.

— Добри-вечір, Дусю,—радісно скрикнув 
Женя, забачивши першу-ліпшу знайому. І від 
того, що він зустрів ї ї  першу, вона здалась 
йому лзскавою, гарною, а головне—давно зна
йомою і безкрайно близькою.

Женя міцно стис ї ї  руку й почав рос- 
питувати про ї ї  життя. Вони трохи спинились, 
а рухлива юрба, вигинаючись, мов в'юн, обе
режно виштовхнула їх на порожнє місце.

Як тільки Женя опинився з Дусею поза 
юрбою на самоті, він злякався.

Невже станеться так, як там, на селі? 
Ні, ні! Не хочу! Доволії

Несподівано його обхопила туга. Важка, 
непросвітня.

— Ні, я не можу з нею розмовляти.
Жені здавалось,'що Дуся тільки й чекає

того манту, коли він почне ї ї  обіймати, ці
лувати.

А може, це не так? Ні, ні>чвони всі од
накові. Фу, які огидні в неї губи. Господи, 
всі, ж живуть, як тварюки, а кажуть: „ми—люди".

— Скрізь брехня, брехня. Ось ця, що зо 
мною поруч, вдягнена хіба тому, що вона не 
хоче показатись голою? Ні, вона хоче, хоче, 
але не робе цього тому, що це вважається 
непристойним. Так навіщо ж вона одурює
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людей, вдаючи з себе чесну? Фу, гидотаї Так, 
так. Скрізь брехня й ошуканство.

З'явилось бажання бігти від людей.
— Ось ходять тут жінки, ніби то диха

ють свіжим повітрям. Брешуть! Свіжим по
вітрям можна й на своєму подвіррі дихати. 
Вони мужчини, самця шукають. А чи признається 
хоч одна? Хоч одна з їх скаже: „я бажаю муж
чини“. Ні, ані одна. Всі брешуть. Важко...

— Женю, може, хідімте та сядемо де-не- 
будь,—сказала Дуся, бачучи, що Женя похмуро 
мовчить.

— Скажи краще: ходім—ляжем!—про
майнуло у Жені, але він стримався й промовив:

— Сісти0 Ходімте... До побачення.
Піднявши трошки кашкетку над головою,

він повернувся й пішов геть.
— А що0 Ззїла дулю?—радів він і од

разу озвір'в.
— От як би цю паню вдарити ногою в 

живіт. Ей, добре було б. Цікаво знати, скіль
ки просидів би у в'язниці?

Брехня! Скільки її!
Головне діло, ї ї  ж помітно. Бреши так, 

щоб не було помітно. Як же жити0 Я тут не 
можу. Куди ж0 Додому, в село0 А вчитись0 
Чи жити дикуном та пасти свиней0 Та, ма- 
будь, свині не такі брехливі, як люди.

Він злісно засміявся.
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— А де ж моя божественна сила, про 
котру я мріяв'5 Куди зникла*5 Може, поверну
тись у сад та почати казань:

— Я Богом посланий навчати вас правді... 
Ха, ха, ха!
Пророк, віщуні

На другий день Женя ходив дивиться на 
людей. Був на поторжі, сидів на вуличних 
лавочках, заходив у крамниці. Бачив безліч 
чоловіків з портфелями під пахвами, жінок з 
посмішками на губах, дітей з книжками й без 
книжок.

Коли ввечері повертався додому, то був 
задоволений й радий, бо жадна людина не 
помітила, що він стежив за нею. Він бачив 
усе, залишаючись цілком непомітним.

Не знали також люди, що в той день
і • •  ^хтось думкою своєю з єднав їх з крамницями, 

бурковкою та книжками в один загал і сказав:
— То вони, а це я. Я вільний від крам

ниць, бурковок і книжок. Я сам—один.

Вдома сидів і думав про загал, їм утво
рений. Сидів та посміхався, втішаючись міццю 
своєї думки, котра з'єднала те, що не можна 
з'єднати. Тішився тим, що, зараз нікому не
відомий, він незабаром скаже своє слсрво. А
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„вони" жахнуться того слова, впадуть перед 
ним навколюшки, будуть цілувати його ноги...

Хтось побтукався в двері і тоненьким го
лосом запитав:

— Чи дозволено буде грішному Омеля
ну зайти та привітатись з господарем тихої 
обителі ці'Р

Женя впізнав, що то інженер Омелян 
Данилович, котрий мешкав в кімнаті з ним 
поруч. Але не розумів, як зважився той інже
нер турбувати його, коли він переповнений 
силою творить і нищить тут людей своєю 
думкою. От нахабаї

— Зайдіть,—-буркнув Женя й нервово 
запалив цигарку.

Омелян Данилович урочисто, на шпинь- 
ках зайшов у кімнату та уклонився Жені в 
пояс. По блиску очей його, по розкуйовдже
ному волоссю та по манєрі триматись Же
ня побачив, що інженер п'яний.

— Чув, що ви приїхали і прийшов на 
побачення,—казав тим часом Омелян Данило
вич.—Вчора не встиг зайти, так сьогодня ось... 
Чи можливо закурити вашої шановної ци
гарочки?

— Прошу.
Інженер, привітно посміхаючись, запалив 

цигарку і сказав:
— Бачу по вас, що ви нудьгуєте. Вигляд 

у вас кислий... а я ніі Був оце в клюбі. Там 
годувався і розмножувався...
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Він засміявся і додав таємничо:
— Все це коштує п'ятсот карбованців... 

Як що їх маєте, то можна розігнати нудьгу.
Женя нетерпляче посунувся ближче до 

столу і став уважно дивитись на каламарь. 
Його душила злість на нахабу інженера, що 
прийшов і базікає ка-зна-що. Ледве втриму
вався, аби не вигнати його в потилицю.

Але інженер помітив, що Женя уперто 
мовчить, знизнув плечима і вийшов.

Коли двері причинились, Женю обхопив 
жаль до Омеляна Даниловича. Пригадалась 
маленька історія цієї людини: вчився гарно, 
мав великий хист до музики; не пощастило в 
житті і він запіячив. Служе тепер тільки для 
того, аби двічі на місяць напиватись.

Раптом зробилось "сумно. Наче хтось 
здалеку показав йому те, чого £ін бажав весь 
вік, а потім сховався з прикрим реготом. Де 
він сховався? Нащо образив?

— Це вони так зборкали людину, так 
знівечили ї ї ,—думав Женя.—І мене так само 
зібгають і кинуть на поталу якомусь поро
кові. Хіба переможеш їх'}

Женя уявив собі „їх“—кам'яних своїми 
будинками та розумних своїми книжками. Тих, 
що ходять по бурковках з портфелями. їх же 
безлічі Якою зброєю боротись та перемог
ти їх? Вони загалом своїм роздушать, розір
вуть... Де взяти сили, завзяття'}
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Я діти їхні? О, вони ще й дітей мають!
Куди ж податися, як рятуватись?
Женя схопився за голову, стис ї ї  міцно 

й схилився на стіл. Жах зелений і непрозо
рий оточив його зо всіх боків; Женя боявся 
навіть підвести голову, щоб не побачити об
личчя жаху—великого, як світ.

Він зо- всіх сил стискував голову, мов 
би хотів видушити з неї блискучу, радісну 
думку, яка своїм світлом осяяла б усе...

Зненацька щось звернуло на себе Же- 
ніну увагу.

Спершу здалось йому, що то так голос
но занудьгувало його серце... Ні, то щось 
чуже, але близьке, як власна думка. То так 
журиться мовчки людина, коли страждання 
кидаються на неї лютими звірями... то пісня 
душі, побитої каміннями... То пісняі

Женя вже розібрав її.
— „Глибока, безпросвітня ніч панує нав

круги; обхоплює мене породжена нею тем
рява. Вона заволоділа землею, небом і мною".

В душі моїй панує темрява, огидна, не
прозора невблагана. Немає проміння світла 
в ній, не родяться в ній надії.

Тільки жахні примари майбутнього недо
ладними страховищами виповзають із неї, на
ближаються до мене, хочуть мене проковтнути.
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О, я зневіряюсь! Дайте мені згадати ми
нуле, допоможіть мені розсіяти темряву і осяй- 
нути все рожевими проміннями дня.

Де ви, живі зорі? Де сонце? Захистіть 
мене... я конаю. Дайте мені світла і надії!

Де ви, години моїх веселощів і щастя? 
Де шукати мені вас? О, темряво! Це ти по
глинула їх..."

Мов зачарований встав Женя і пішов на 
зустріч згукам пісні; вони манили його до 
себе, обіцяли йому щось радісне і таємне. Він 
же хотів спіймати їх та притиснути до грудей 
так само міцно, як допіру стискав свою голову.

Ось ближче згуки... Женя вийшов із своєї 
кімнати... Згуки чутніше й голосніше кипіли 
та розлітались десь зблизька. Ось вони...

Женя штовхнув дверину в кімнату Оме
ляна Даниловича і спинився: п'яний інженер 
грав на скрипці. Зачувши, що рипнули двері, 
він ніяково поклав .скрипку і, мов на лихому 
вчинку спійманий, подивився на Женю.

— То ви грали?—з захватом запитав той.
Замісць одповіді Омелян Данилович кив

нув головою, потім витяг хустку, потер своє 
почервоніле обличчя і ростібнув комірець 
тужурки. Йому було нестерпимо душно.

Женя зробив до його крок і попрохав:
— Грайте ще... грайте довго, весь час!
— Грати^
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Інженер хитнув головою так, що шма
ток чуба впав йому на обличчя і зразу зробив 
його таким, що й не впізнати.

— Нащо грати? Ех...
’ Він взяв скрипку й несподівано-швидко 

вдарив нею об гострий край столу. Тоненькі 
деревляні трісочки з легеньким шумом роз
летілись по підлозі.

Жейя закам'янів на місці.
Омелян Данилович винувато посміхнувся 

й знову промовив:
— Нащо грати? Я вже все зіграв...
Взявши смичка, він переломив його об

коліно і кинув у куток. Обличчя його зроби
лось напруженим і ще більш почервоніло.

— Я любив,—сказав він тихо:—давно лю
бив... дівчину. А вона мене не любила. Як 
це просто...

По обличчю його промайнув сум, а губи 
затремтіли,

— Так навіщо ж грати?—питався він.— 
Чи не краще побити все й відкинути? Коли 
я грав, я грав до неї... а вона хіба чула? На
що ж грати?

Женя зненацька затупотів ногами і за
кричав:

— Як ти смів? Ти мусив гратиі Нащо 
побив скрипку? ДурнийІ Тобі зброю дано було 
проти суспільства, а ти сам ї ї  знищив! Немає 
ймення твоєму вчинкові!
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Омелян Данилович захитався від цих об
разливих слів, що стрілами в'їлись в його голову.

— Не лайтесь,—прошепотів він:—мені 
ж боляче...

Женя вже не кричав, а тільки важко 
відсапував і тер чоло рукою. Потім швидко 
повернувся і пішов геть.

Ранком Женю розбудив галас. Хтось тор
гав його двері та кричав:

— Одчиніть! Прокиньтесь! Швидче!
Женя схопився.
— Що таке^
— Омелян Данилович повісився! Поліція 

хоче допит вам зробить.
— Невже повісився?—перепитав Женя і 

похапцем убрався.
В кімнаті інженера був натовп. Позбігався 

увесь двір подивитись на людину, що пові
силась. На обличчях всіх було написане спів
чуття невідомо до кого, але певно не до небіж
чика, бо той не потрібував його; в душі ж 
натовпа панувала непереможна цікавість. З 
нахабним інтересом дивився натовп на мерця 
і деколи наважувався навіть підняти покри
вало, яким напнуто було обличчя Омеляна 
Даниловича.

— Ой, які очі червоні та опуклі!—жахався 
тоді натовп і швидко відплигував назад.
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Господиня квартирі плакала, бо боялась 
мерців і міцно вірила, що нагла смерть пога
на ознака для всього будинку.

Коли Женя ввійшов, то перш за все в 
вічі кинувся йому мотузок, що був причепле
ний до лямпового гачка. Він спокійно звисав 
над рухливими людьми, певний своєї сили.

Женя жахнувся: то не мотузок був, а 
гидка „їхня" рука, що крізь дах залізний про
дерлась і задушила людину. Раніше ця рука 
одібрала у людини всі його радощі, та, врешті, 
й змертвила й ї ї  саму, ображену й безкровну.

Я люди, ці короткозорі кроти, котрі зі
брались тут, не розуміють, що і з ними так 
само буде. Вони гадають, що суспільство зми
лується над ними... От наївність! Воно зни
щить їх без жалю.

— Треба їм про це сказати, треба допо
могти їм, наївним та безпорадним,—думав 

-Кеня.
Він захвилювався. В голові швидко по

вставала та міцнішала думка; упертим зусил
лям волі вона формувалась та виростила. Без
ліччю нервових дротів, гарячих і дражливих, 
обхоплювала думка все тіло.

— Треба навчити їх, бо я вибранець! Я 
поведу їх до життяі Хай усі знають, що я 
пророкі

Хвиля величности піднесла його високо 
над людьми і він владно кинув їм униз:
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— СлухайтеІ Я буду говорити.
Всі зацікавлено повернулись до його й 

замовкли. Поліцейський пристав швидко під
сунув до себе папір, аби записувати посвід
чення, і промовив густим басом:

— Ага, це ви Евгеній Перепоненко, су
сід по кімнаті інженера Панського? Ну, роска- 
зуйте, що вам відомо.

Женя не дослухався до його слів, підняв 
голову та, позирнувши на присутніх, почав:

— Чи зрозумієте ви, що я стою понад 
вами, понад вашим плачем, понад тим, хто по
вісився? Я Бог... Так, я Богі

Женя простягнув руки вперед і крикнув:
— Моліться мені ви, нікчемні раби су

спільства! Простягайте до мене руки, плачте, 
прохайте! Навколюшки! Падайте ниць! Я 
думкою своєю творю і нищу вас... я скрізь, я 
один, я всепотужний!..

Серпень р. 1918. Собачий Хутір.



ГАЙДАМАКА.
Коли зав'язалася бійка між гайдамаками 

й червоногвардійцями, то до гайдамаків при
йшло два учні сьомої кляси К-ської гімназії й 
запропонували свої послуги. їх прийняли з 
радістю, бо людей було мало, дали їм по 
винтовці, дали ремінний пас з набоями, й учні 
стріляли, вартували, носили крадькома з вак- 
залу кулеметні ленти, спали й їли, як справж
ні козаки.

Гайдамаки бились чотирі дні напружено 
й з запалом, а однієї ночі старшина, поба
чивши, ідо справа програна, звеліла тихенько 
виступити з міста; вкупі з ними виступили й 
два учні сьомої кляси.

Перший з їх був високий на зріст, кремезний 
юнак, з кучерявим роскішним волоссям, орли
ним носом, похмурий і мовчазний. Він при
став до .гайдамаків того, що чув, ніби то в їх 
багато зброї, й хотів здобути собі пістоля. 
Тоді серед учнів старших клясів була мода 
носити з собою до школи пістолі, баришувати 
їми й гратись на ^лекціях. Пістоль коштував 
дорого, а у похмурого юнака з орлиним но
сом завше бракувало грошей, і він не міг його
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собі купити. Але з першого ж кроку юнакові 
не пощастило: йому дали винтовку, а пістоля, 
не дивлячись на його найенергійніші заходи, 
не довелося одержати. Через це він зробився 
ще більш мовчазним і хотів уже кинути гай
дамаків, але відступили вони так несподівано, 
що він не потрапив вже проскочити непо
мітно додому.

Другий учень був невисокий, худий і сла
босилий. Він прийшов до гайдамаків того, що 
був зовсім розчарований у житті й навіть 
серьозно думав про самовбивство. Йому так 
обридло своє безсиле тіло, своя худорлявість, 
випнуті мдслаки на обличчі, що він сумував 
иноді довго й болісно, иноді плакав і прокли
нав усе на світі вродливе й чудове. Коли він 
думав про своє життя й життя взагалі, то во
но здавалось йому маленьким, нікчемним і 
тонким, як він сам. Бог, до котрого звертався 
він з гарячими моліннями, не допомагав йому 
й тільки мовчки дивився з величнього тем
ного образа. Він хотів проклясти й Бога, але 
не повернувся язик.

Першого учня звали Васильом, другого— 
Олесьом. Але про ймення їх ніхто не спитав 
і коли до їх звертались, то просто казали: „ви".

Коли рідне місто, де були батьки, шко
ла, знайомі, темніло вже ззаду невиразною 
плямою, над котрою манячили високі фаб
ричні коміни, що, здавалось, зараз упадуть і
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віллються в загальну темряву, Василь похму
ро сказав:

— Вже відступиди.
Олесь, котрому було боляче кидати рід

ні місця, багьхів, яких він любив і котрі його 
любили, змахнув непрохану сльозину й ра
дісно підтакнув:

— Двже ж відступили.
Спереду дивилась на їх снігом крита 

рівнина, величня, як влада. Люди йшли,суну- 
*лись уперед, а вона відходила назад спокійно 
й задумливо. Рівнина мовчала; жадного згука 
не було чути, люди 'ступали тихенько й не 
розмовляли, щоб не порушити тиші. Навкру
ги під проміннями місяця синіли сніги, й зда
валось, що це перед очима не снігова рівний 
на, а безкрає глибоке море. Від цієї думки 
робилось трошки моторошно й люди горну
лись один до одного.

— Дай цигарку,—попрохав Олесь.
— Далеко доставати,—-відповів Василь, 

нахилився, взяв пригоршнею снігу й почав 
поволі жувати його.

Олесь хотів спитати ближчого гайдама
ку, куди вони всі йдуть, але мовчання снігів 
скувало йому губи, гнітило його й йому хо
тілось плакати. Він оглянувся назад: міста 
вже не було видно й ззаду стало вже так 
само синьо, як і спереду. Олесь напруженням 
волі примусив себе не заплакати.
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Вдома Олесь звичайно вставав пізно, бо 
вчилися в його школі після обіду, і в одній 
білизні підходив до свічадла, котре вважав за 
єдиного вірного і правдивого приятеля* Тут 
він починав ретельно дивиться на (себе з не- 
навістю й призирством, не минаючи ні одного 
клаптика своєї жовтої шкури. Сорочки він 
ніколи не застібав і тому було видко худі, як 
дошка, груди, на котрих випинались смугами 
ребра. Шия була довга, тонка й на ній незграб
но сиділа висока голова. Олесь вдивлявся в 
своє обличчя й воно здавалось йому плямою, 
одноманітною, невиразною й рівною. Не було 
помітно ні носа, ні очей, ні рота. Він одхо
див тоді трохи далі від свічадла й показував 
сам собі язика; потім напружено вдивлявся, 
стискував кулаки, сварився довго й зосередже
но, вкладаючи в цей жест всі свої сили, 
й шепотів придушено:

— У, проклятий, проклятий. .
Олеся не любили дівчата, певніше, не 

помічали його; це було образливо й жорстоко. 
Він був не дурний, але й не дуже розумний; 
розумний власне остільки, щоб розуміти, що він 
поганий, нецікавий і нікому непотрібний. Това
риші ставилися до його чудно; коли він прихо
див до кляси, то вони весело тискали йому 
руку, а потім зразу ж забували про його. Ко
ли він підходив до гурту під час якоїсь роз
мови чи наради, то балачка провадилась так
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само, ніби то ніхто й не підійшов. До сьомої 
кляси він цього не помічав, а тепер помітив 
одразу й зрозумів, що він непотрібний. Від свідо- 
мости своєї непотрібности він мучився й 
плакав.

З „квітами й вершками" кляси він не міг 
зійтися й пристав до „Камчатки". Тут, щоб 
бути прийнятим до гурту, вимагалось тільки 
знання масних анекдотів. Для того, щоб не 
відставати від „комчатки", Олесь попрохав 
повести й його до повії, до котрої ходила 
вся доросла частина кляси. Його повели й він 
з одчаєм впірнув в багно роспусти, впірнув 
увесь з головою, ногами, душею. З огидою 
згадував Олесь маленьку кімнатку, в котру 
налізало одразу чоловіка з п'ять; в кімнаті 
перед іконою завше блимала лямпадка і за 
ситцевою заслоною стояло ліжко. Кожної су
боти Олесь ходив туди з співучнями, захльо- 
бувався й потопав.

А вдома на самоті проклинав усе: й спів- 
учнів, і повію, й життя. Молився він довго й 
часто, але Бог не міг або не хотів йому до
помогти.

Коли гайдамаки прийшли в найближче 
село, то Василь сказав:

— Я вертаюсь додому.
В його кишені "лежав пістоль, хоч і не 

дуже гарний, але всетаки пістоль, із котрого
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можна було стріляти й котрий можна було 
продати в скрутну хвилину.

— А я далі йду,—одмовив Олесь.
Він хотів попрохати Василя зайти до 

батьків і переказати, що він, Олесь, живий і 
здоровий, бо він знав, що батьки його дуже 
люблять і зараз помирають від туги, але поду
мав, що це слабодушність, і нічого не переказав.

День перебули в селі, а вночі знову пі
шли далі. Знову мовчали синьоваті сніги, мов
чали люди й земля. Серця Олеся колотилось 
турботно, але згук його був порожній і роз
гублений. А в грудях скупчувалися важкі хма
ри, підступали до горла поволі й рішуче, ду
шили, лоскотали, але Олесь напруженням волі 
опанував себе й не плакав;

Олесь уже третій день відступав з гайда
маками з міста. Чого він пристав до гайдамаків, 
а не червоногвардійців—він і сам не знав. Він 
тільки постановив полізти туди, де вбивають.

Як вирушили з міста, гайдамаків зали
шилось щось біля сотні чоловіка. В надії спо
лучитись з вільними козаками околишних <;ел, 
вони прямували на велике село Мартинівку, 
де був збірний пункт вільного козацтва. Коли 
ж гайдамаки підступили до села, то вияви
лось, що вільні козаки сами роззброїлись під 
впливом чуток про успіхи червоногвардійців, а
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також і тому, що місцеві селяне схилились на 
бік більшовиків. Селяне навіть не пустили гай
дамаків у село, щоб не накликати на себе пом
сти червоногвардійців. Даремно отаман загону, 
вродливий і кремезний осаул Дудник, перекону, 
вав їх озброїтись і сполучитись з ними, щоб уку
пі боронити інтереси „нашої рідної Вкраїни". 
Селяне згожувались, що боронити Україну 
треба, але озброїтись не захотіли і в село не 
пустили. Гайдамакам нічого не залишилось, як 
повернути від села.

— Ось вам і українці,—казав Дудник 
козакам, що оточували його навкруги, пере
сипаючи свою промову московською лайкою.— 
Дочекались допомоги! Що ж, хлопці, мабуть, 
по домам. По-одинці, щоб червоногвардійці не 
перебили. Хто хоче, хай зараз іде, а хто не 
хоче, хай піде з нами переночувати в маєток. 
Тут за п'ять верстов. Ну, рушайте.

Рушили. Олесь уже ледве тяг ноги. Він 
шкодував, що не пішов до червоногвардійців. 
Ті хоч б'ються, грабують, а ці лише відсту
пають без бою, та ще й до того росходяться.

Ноги боліли страшенно. Як переходили 
через якусь маленьку річку, Олесь провалився 
на льоду, й черевики, хоч він їх і сушив на 
вогнищі, зробились шкарубкими, тісними й не
милосердно терли ноги. Останній час він ро
бив так: спершу йшов швидко й випережав 
усіх, потім лягав на сніг і спочивав; коли його
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наздоганяли вже останні, то він знову біг упе
ред і лягав. Инакше він не здолав би йти. 
Руки зовсім задубіли від морозу й пальці ледве 
ворушились. Важка винтовка й харчі різали 
плечі. Кілька разів він хотів залишитись по 
дорозі й тільки кепкування гайдамаків, людей, 
схожих на волів, примушували його залиши
тись. Олесеві не хотілось бути слабкішим од 
усіх. Потім і становище гайдамаки по своїй 
охоті вимагало від його особливої щирости.

Гайдамаки ставилися до його з легень
ким презирством. Вони майже не розмовляли 
з ним. Тільки один, подивившись на гарну 
смушеву шапку Олеся, запропонував йому по
мінятись. Олесь з радістю взяв його потерту, 
засмальцьовану шапку й віддав свою. Він був 
радий зав'язати з ними які-небудь стосунки, 
але нічого'не міг знайти спільного з цими по
хмурими людьми. Так само, як і в клясі, тут 
він був непотрібний і самотний.

Нарешті, прийшли до маєтку якогось ді
дича, котрий давно вже забіг безлиху з дому, 
щоб не зарізали селяне, й зайняли головний 
будинок. Наварили каші, повечеряли. Наготу
вали кулемет, постановили варту й залягли 
спати. Олесь давно не спав уночі, та ще й у 
хаті. Простеливши шинелю, він з раюванням 
простятся на підлозі. Душі було також спо
кійно, як і тілові. Олесь позіхнув і почав га
дати про те, куди йому йти звідціль. Грошей
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було мало, а додому далеко. Може, хто з ко
заків буде в місто вертатись, то вкупі й пі
дуть. Промайнуло обличчя матері й зробилось 
важко. Потім Олесь заснув.

Прокинувся він від стрілянини. Не розі
бравши, що коїться, Олесь хотів вибігти на 
двір, але зачув, що там навипередки тьохкали 
два кулемети. Хтось гукнув йому:

— Ей, тиі Годі спаги! Червоногвардійці!
Це слово прочумало Олеся. Він обережно

взяв винтовку й поплазував по підлозі до ви
ступу стінки, бо кулі вже почали бити шибки, 
залітаючи в кімнату. Олесь сховався за ви
ступом і, висуваючись обережно, почав стрі
ляти крізь вікно. Серце тіпалось швидко, і 
думалось про те, як би швидче й зручніше 
встромляти обійми. Одного разу струмок ку
леметний залетів у кімнату й заторохтів по 
стінці. Олесеві захотілось виплигнути із схо
ванки під кулі, але струмок раптом зник. 
Винтовочні кулі свистіли понад самим висту
пом і було вже небезпечно стріляти. Одна з 
куль дряпнула Олеся по руці й розірвала ру
кавичку.

— Добре, та мало,—посміхнувся він.
Зненацька стрілянина почала стихати.

Чути було вигуки: „Ми здаємосьі Годі стріля
ти! Хлопці, кидай зброюIм

— Це наші здалися. От і финал бою.
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Олесь неодмінно хотів іти в атаку, а бій 
скінчився. Це викликало в йому чуття глибо
кого незадоволення. Він шпурнув рушницю й 
вийшов на двір. Будинок був очеплений 
червоногвардійцями й вони відбирали у гай
дамаків зброю. Старшини й гайдамацький пи
сарь були пов'язані; кілька червоногвардійців 
роспитували щось у отамана, а той мовчав і 
дивився у бік. Олесеві за гомоном не було 
чути, що саме вони питають, але було видко, 
що червоногвардійці починають звіріти. Один 
із їх ударив Дудника по щоці. Той стиснув 
зуби й зробив крок уперед; навкруги все 
стихло.

— За що це вони його?—спитав Олесь 
гайдамаку, котрий стояв поруч з ним.

— Та він, як усі здались, ще стріляв із 
кулемета й забив їхніх чоловіка з шість.

— А нащо було здаватись? їх же не багато.
Гайдамака знизнув плечима й одвернувся.
— Запорожці—подумав з презирством 

Олесь.
А тим часом червоногвардійці почали 

гукати:
— До стовба його, до стовбаї
Отамана потягли й поставили біля стін

ки. Чоловіка з десять червоногвардійців одій- 
шло від його кроків на кілька й націлились. 
Олесь зрозумів, що отаман уже загинув, і він 
нічим не може допомогти йому. Він подивився



— іиі

на Дудника й здивувався його спокою й байдуж- 
ности. Жадний м'яз не рушився на його облич
чі, тільки очі дивились похмуро-похмуро. Не 
хапаючись, Дудник хрипучим голосом проказав:

— ХлопціІ Не забувайте мене й Україну!
Гайдамаки поскидали шапки.
— Не забудем,—гукнув Олесь з запалом, 

підносячи руку з шапкою вгору. Всі огляну
лись на його, й Олесь засоромився.

Грюкнув залп, і отаман, незгробно сту
пивши вперед, важко впав навколюшки, кілька 
хвилин залишився в цій позі, а потім простягся 
лицем до землі.

Олесеві раптом захотілось додому, захо
тілось спокійно сидіти в своїй кімнаті в теплі 
й читати. Незабаром дві годині— час іти до 
школи. Олесь похапцем обідає й швидко йде, 
щоб не спізнитись.

Ось у клясу, після другого дзвоника, вхо
де маленький, старенький вчитель малювання 
в кашкетці й кальошах, щоб не застудитись; 
за ним кілька чоловіка несуть ріжні приладдя: 
підставки, орнаменти, гіпсові руки й голови. 
Всі учні підводяться й кажуть гуртом:

— Шанування й поважання глибокої 
старости дідуневі, Андрію Петровичу, що про
служив сорок сім і три роки.

— Спасибі, голуби мої, спасибі,—каже Ан
дрій Петрович.—Ну, малюйте собі з Богом.



ІС'2 -

— Андрію Петровичу, можна тихенько 
заспівати"*

— Співайте, тільки не дуже голосно.
Затягують: „Ой у лузі“, „Шабленку“. Спі

вають і малюють. Коли співи облишуть, по
чинають росповідати що-небудь цікове, смі
ються. Андрій Петрович сидить коло груби, 
гріє старечі кістки й кожного разу неодмінно 
питає:

— Ну, панове, як же наша революція7
Цього питання вже досить, щоб поча

лись політичні змагання. А Андрій Петрович 
під палкі промови тихенько дрімає на стільці. 
Ніхто його не буде й йому, сонному, не ро
блять капостей того, що він нікому не заважає.

Чуються дзвоник. Андрій Петрович про
кидається, натягає кашкетку йчідедо дверей. 
За ним шикується уся кляса: хто несе сшит- 
ки, хто підставки, хто так іде. Як вийдуть у 
коридор, то затягають Андрію Петровичу: „Со 
святими упокой“ і „Вічну пам'ять“. Дідусь іде 
попереду й радісно сміється: йому приємно, 
що учні його люблять. А ззаду підіймають до 
гори підставки, ніби то корогви. Так проважа- 
ють його аж- до вчительської, а потім-..

' — Хто ти. такий7
Олесь здрігнувся; перед ним стояв чер- 

воногвардієць, видко—хтось із начальників.
— Гайдамака.
— Я бачу, що нецарь. Ти по своїй охоті?
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— Так.
— Туди його,—хитнув головою нач-ль- 

ник на зв'язаних старшин.

Козаків пустили на волю, як несвідомих, 
а старшинам і г Олесеві накинули обвинува
чення у змові проти совітської влади, орга- 
низації бунту й озброєного відпору та пові
домили, що везуть їх у Харьків на револю
ційний суд.

— Ви знаєте, що революційний трибу
нал неодмінно засуде нас на страту?—спитав 
у Олеся гайдамацький хорунжий.

— Мабуть,—байдуже відповів Олесь, але 
не вірив у можливість своєї смерти. Його 
більш турбувало те, що йти не було жадної 
змоги. Черевики так зашкарубли ї  стали та
кими тісними, що кожний крок завдавав не
вимовних страджань. Олесь ішов, ледве тяг
нучи ноги: ступати було занадто боляче.

По шляху до станції залізниці Олесь не 
пройшов і пів верстви, як звалився на сніг і 
рішуче сказав, що далі не може йти. Прибігли 
червоногвардійці.

— Вставай!—гукнув на- Олеся один із їх, 
молодий, з злими очима й маленькими ву
сами.—Вставай, блазню! Ач, прокляті гайдама
ки! Баламутити нарід баламутять, а як лихо, то 
Немощні які робляться. Вставай, не прикидайся!
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Олесь знову сказав, що йти не може.
Тоді другий червоногвардієць з ненавістю 

вдарив його по ногам батогом. Олесеві зро
билось боляче й соромно. Ударили його й 
вдруге і ще дужче. Олесь якось похапцем схо
пився на ноги, зробив три кроки й упав, зов
сім знесилений і принижений, лицем на сніг. 
Він не хотів нічого бачити й чути.

Навкруги засміялись.
— Ось вам і гайдамацький генералі
— Д ще по своїй охоті пішов! Бач без

силе якеї Спід материної спідниці вирвався. 
Буржуй!

— Справді, що буржуй! Дивіться, пальто 
з смушевим коміром.

Олесь не стримався; його взяла злість, 
того що вони знущались над безсилим і обез
зброєним ворогом. Прокляті боягузи! Вміють 
тільки мирних людей розстрілювати. Він по
вернувся й сказав:

— Д вам заздрісно, що в мене пальто 
гарне^ Так пограбуйте. Ви ж усі колишні 
злодії та душогуби!

Червоногвардійці оторопіли від таких 
сміливих слів.

— Е, он воно що,—протягом проказав 
той, що назвав Олеся генералом.—Он він куди!

— Та що ми будемо з ним вожжатись? 
Багнет під бік та й край!
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— Ні, цього не можна. Знаєш, що забо
ронено. А ми його до комисара, Хай розмалює 
його, як треба. Ходім, ти!

На Олеся найшов запал:
— Не можу я йти.
— Иш, падло! Та я тебе ..

Олесь побачив коло грудей вістря багне
ту, але це незробило на його жадного вражіння.

— Коли!
Червоногвардійці почали лаятись і зма

гатись, що робити з „генералом“. Олесь лежав 
і посміхався; він був переконаний, що Бог не 
дасть йому загинуть. В той же час було при
ємно бачити, що він несподівано звернув на 
себе увагу. Олесь з радістю думав, що черво
ногвардійці ставляться до його не байдуже, а 
з злістю. Нарещті, червоногвардійці з рушниць 
зробили мари й з лайками й нахвальками по
несли Олеся, як зраненого. Йому було весело. 
Донесли до воза з харчами й поклали там.

— Стривай, доїдемо до станції,—нахва
лялись вони.

Що б його не чекало на станції, а зараз 
Олесь був радий тому, що їхав. В ногах по
маленьку ворушилася кров; Олесь почував це. 
Його поклали на спину й тому то було видко 
небо. Воно здалось Олесеві якимсь новим і 
надзвичайно чудовим, ніби він уперше на віку 
побачив небо.
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— Немов я ніколи не помічав його раніш. 
Хмарки білі, волохаті виснуть наді мною й не 
рушаться. Іду вперед, а як дивиться на небо, 
то немов стою на місці. Не трусить. Тільки 
ровітря холодне. Фу, чого це так руки заніміли0

Олесь підніс руки до рота й почав дму
хати на них. Руки стали нагріватись.

— А як заплющити очі, то здається, що 
лежиш на постелі. Заснути б, чи що? Де це 
я? А, мене везуть на станцію, там буде рос- 
права. Я їх образив... Що ж, бити будуть чи 
уб'ють0 Ну, нехай: все до того йде. Звичайно, 
я бажав цього. Чудна я людинаї Зараз силку
юсь пригадати, чого я пішов сюди, чого кладу 
в домовину батьків—і не можу дати відповіді. 
А може, вже й померли .батьки?Я ж із дому 
пропав без вісті...

Серце боляче защеміло.
— Все одно, все одно край... Я вже за

гинув; хоч і не вб'ють тут, то все одно неза
баром помру від туберкульозу. Не жити мені... 
А, Бог... Господи, поможи, порятуйі Я ж вірю.

Олесь росплющивочі. На небі ті ж хмарки.
— Там високо недосяжний Бог. Він ба

чить все. А скільки зненависти!.. Я теж ішов 
людей вбивати, гадав знайти спокій у бою. Ме
ні молитись треба. Нема мені спасення й на 
тім світі, я загинув. Якось покірливо я все 
терплю, як плоха тварина. Що падає—те я й 
беру. Хіба я здобув що-небудь боротьбою, хіба
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я боррвся*5 „Борітеся—поборете!“—це гасло 
тієї партії... ес-ерів- А я хіба поборов що-не- 
будь5 Я не ес-ер... Я пішов сюди битись... так. 
Але не во ім'я повинности й боротьби, а з 
одчаю. Я тварина малодушна. Хе, хіба ж то 
людина, хто не вміє поставити себе серед ин- 
ших людей'5 То ж корова. Ось мене везуть на 
смерть... Чого ж 'я не радію'5 Я ж шукав смер
ти. Дурень, хіба людина мусить шукати смер
ти?! То вжене людина, а недолюдок. Розстрі
ляють мене—добре, залишуть живим—буду 
жити, посадять у в'язницю—буду сидіти. Хіба 
ж я буду пручатись'5 Я нікчемність! Хе... мене 
може роздушити кожний. Підійде червоногвар- 
дієць, проведе ножем по горлянці і каюк, не
має мене.

Олесь знову почав дмухати на руки.
— Хочеться подумати про дім, але не 

варто. Ну, що мені тепер*5 Ну, повмирали 
батьки, і я через годину, день, два, місяць— 
теж помру, Так що ж*5 Га*5 А, Бог... Може, 
порятує. Господи, прости й помилуй... Ну, я 
помру, другий помре, третій... Прийде час, 
повмирають всі мої спів'учні й учителі. 1 нічого. 
Земля не перевернеться. Один раніш, другий 
пізніш. Господи, заступи мене твоєю благостю. 
Пречиста Діво... Я ж кажу, що це нічого. 
Смерть—дрібниця. Родився—помер. А переме-- 
жок між цими бігунами—життя. Це формула. 
Підставиш у цю формулу людину—кінець, помре.
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Непомітно для себе Олесь заснув. Про
кинувся він від голосного покрику:

— Вставай! Заснув, шельма!
Олесь схопився, протер очі. Потім за

сміявся.
— Як же це вийшло, що я заснув? Ви 

не знаєте, товаришу?
Червоногвардієць похмурився.
— Знаєм вас... підмазується.
— Дурень,—подумав Олесь, і його гар

ний настрій вмент зник. Все посіріло навколо.
— Ходім до комисара-.
— Хіба вже приїхали?
Олесь оглянувся. Дійсно приїхали.

Проти уявлення Олеся комисар був інте- 
лигентна на вигляд людина, не обірваний і об
шарпаний, а вдягнений в захисного кольору 
вбрання, з револьвером і шаблею. Як привели 
Олеся, комисар одправив усіх із кімнати й 
запитав:

— Ти ж що це*5 Гай-да-ма-ка'5
Його спокійне обличчя почервоніло й за

ворушилось. Олесь хитнув головою.
— Га? Молокосос, ланець, хлопча, а вже 

контр-революціонер? Буржуй'5 Ти що ж це, 
га? Проти кого'5 Проти великого руського на
роду? Проти пролетаріату'5.. А ти знаєш, що 
робить нарід з зрадниками'5—питав комисар,
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наступаючи на Олеся.—Він їх нищитьі Розу
мієш, як комашнюі

Комисар зробив рух рукою, щоб показа
ти, як нарід нищить зрадників; Олесь осту
пився назад, щоб комисар його не вдарив. 
Але комисар уже заспокоївся й сів.

— Я представник влади народу й мушу 
оберегати інтереси його. Так, чи нР

Олесь хитнув головою.
— І я їх бороню, як це личить громадя

нину. Молодий чоловіче, ви ще зовсім хлоп
чик, ви юнак. Хіба можуть бути в ваші роки 
справжні переконання? Ви виросли у буржу
азній сім'ї, вас виховали у певному дусі, а 
ви своі‘м батькам й повірили. Чого ви сами 
не придивилися до життя'5 Ви ж знаєте, що 
Україна—це тільки причипка для буржуїв/їм 
аби ім'я, аби сховати за чимсь свої егоїстичні 
інтереси. А ви цього не зрозуміли, молодий 
чоловіче, й повірили зрадникам. Як же це так, 
га'5 Негарно, молодий чоловіче! А потім друге 
питання: нащо ви ображали наших лицарів- 
вояків, оборонців від імперіялизму—славетну 
червону гвардію. А чи ви знаєте...

Далі комисар почав перебирати славні 
вчинки червоної гвардії. На столі, за котрим 
він сидів, стояла шклянка чаю. Олесь дивився 
на неї й йому дуже захотілось чаю або кави, 
чогось солодкого-солодкого. Комисар почав
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росповідати про Маркса й Енгельса/ Оле
севі ще більше захотілось чаю.

— Ну, так як [же? Ви зрікаєтесь своїх 
переконань!

У  Олеся засмоктало під ложечкою, чаю 
хотілось до нестями. Тому то його взяла злість.

— Ні від чого я не відрікаюсь. Я боро
нив інтереси України й буду далі їх боронити 
від усякого гвалту й грабування,—різко про
мовив він, не дивлячись на те, що в школі в 
змаганнях між товаришами він мовчки тримався 
загально-російської орієнтації!

Комисар, побачивши, що його красно
мовство загинуло марно,— а він був дуже пе- 
реконанний що до сили свого слова,—обра
зився.

— А, так он які Україну, кажеш, борониш? 
Ти побачиш, яка то Україна. Покличте ліка
ря,—гукнув він крізь двері.

— Навіщо лікаря? Ой, щось цікаве бу
де,—подумав Олесь з раптовим захопленням; і

знову було приємно, що він грає тут не малу 
ролю.

Хвилин з десять шукали лікаря.
Комисар заспокоївся й почав продивля

тись папери. Олесь стояв і нудьгував. Ні на 
що було дивитись; на стінках кімнати не було 
нічого, крім звичайного й нецікавого роспису 
потягів, благання тимчасового уряду про під
тримання й напівобірваного плакату позики
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волі. Вікна кімнати виходили в сад і дерева, 
стовпившись коло самих їх, застували краєвид. 
Олесь цікавився, навіщо комисар наказав по
кликати лікаря, й не міг відповісти собі на 
це питання. Думка про лікаря зовсім захопила 
Олеся й він перебирав у голові можливі по
яснення.

Міркування обірвалися з приходом самого 
лікаря, людини невисокої на зріст, з сивиною. 
Він, видно, недавно снідав або пив чай, бо 
ще пережовував їжу. За лікарем ввійшов чер- 
воногвардійський вартовий і став біля дверей. 
Лікарь, привитавшись з комисаром, глянув на 
Олеся.

— Отеє?—запитав він.
— Так. Як ім'я й призвище?
Олесь сказав.
— Пишіть,—звернувся комисар до ліка

ря,—Цього року 22 січня покарано на смерть 
розстрілом гайдамаку по своїй охоті Олеся 
Привадного за непослух і опір. Присуд вико
нано на станції Липки об (комисар глянув на 
дзигарі) 11 годині й 45 хвилин на дванадцяту 
ранку. Лікарь такий то. А я печатку при
кладу.

Олесь, почувши свідоцтво про свою 
смерть, не захвилювався. Просто й в голову 
не йшло, що жива людина може почути сві
доцтво про свою смерть. Він був певний, що 
скоїлась помилка, й хотілось йому підійти до
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комисара, плеснути його по плечі й сказати:
— Годі комедіянта з себе вдавати. Я 

живий!
Потім глянув слідком за комисаром на 

дзигарі за своєю спиною на стінці, здивувався, 
що не помітив їх раніш, і побачив, що вже 
11 годин й 40 хвилин. Тоді Олесь зрозумів, 
що через п'ять хвилин він буде лежати на 
землі, пронизаний десятком куль. Потім його 
зачеплять мотузякою й потягнуть, може, за
копають, а може, й ні. Ллє обов'язково зачеп
лять мотузякою. Потім він буде гнити, смердіть, 
шкура облізе.

Олесь почув, як почали холонути ноги. 
Спершу пальці на ногах, потім литки, кульша, 
живіть, груди. Холод, як хвиля, котився з до
лу до верху. Очі закрились обрусом, і Олесь 
помітив, що кімната починає перевертатись. 
Він енергійно блимнув очима, обрус спав.

— Треба триматись спокійніше, байдуж
ніше... як отаман, а не то—будуть сміятись. 
Треба молитись. Через кілька хвилин я буду 
перед Судією. Господи, прости за все, прости 
за злість і за непокірність волі Твоїй. Прости 
мені, як творінню своєму й як немощній лю
дині. А батько', мати^

Захотілось ридати.
— Хоч би ще годинку пожити, помислити 

про все. Хоч все одно, все одно... Чекати 
смерти—катування. Хай зараз, зараз. Господи,
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прийми мою душу. Треба молитись за коми- 
сара, за червоногвардійців... Господи, пробач 
їм, не відають бо, що творять.

Холодний піт виступив на чолі.
— А як поставляться до моєї смерти? 

Хоч хто заплаче? А батько... О, він, як не 
помре, то заплаче. А иншР А товариші? Го
споди, у мене немає товаришів! Як прикро! 
В школі відправлять панахиду й забудуть 
Усі, усі забудуть. Там... теє... жити будуть, 
їсти, пити, кохати. А я? Я вже мертвий. Он 
свідоцтво. За віщо ж я? Мені вісімнадцять ро
ків, мені ще жити та й жити... За що мене 
розстрілювати? А, я сам шукав смерти... Ні, 
це не може бути! Хто це сказав, що я смерти 
шукав? Комисар? Бреше він...

Думки метелицею бігали, ворушились і 
зникали.

— Адреса батька?
— Якого батька?—запитав Олесь з на

хабством.
— Твого.
— Немає у мене ніякого батька. Я ні

чого не скажу,—відповів він, щоб його зали
шили й не заважали в ці останні хвилини 
помислити.

Прийшов гурток червоногвардійців з вин
товками, оточили Олеся й повели.

— Що я зробив цим людям, що вони 
будуть убивати мене? А, чи не все одно? Все
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одно помирати. Прожив би ще десять років, 
прочитав би щезп'ядесят книжок, переночував 
би ще з десятьма жінками... отже я уже все 
це знаю, все куштував, не варто жаліти. Ні, 
ніі Боже, прости за думки. Треба молитись. 
Як? Кому^ А, Богові... так.

Олесь почав: „Отче наш“, але зараз же 
його перепинили суворим окликом:

— Скидай пальтої
Олесь розстібнувся й кинув пальто на сніг. 

Морозне повітря ударило в груди й залоско
тало. Раптово прибуло йому сили, енергії. 
Хотілось потягнутись добре, випростатись, 
плигати, бігти, щоб не змерзнути.

— Руки назаді
Зв'язали руки й поставили до стінки.
— Очі зав'язати?
Олесь скупчив усю силу волі й відрікся. 

Він хотів дивитись на обличчя тих, хто буде 
стріляти, але не зміг; неприємне почуття від 
наставлених на його рушниць, а також свідо
мість того, що ці рушниці будуть стріляти, 
покорчили його, й він одвів погляд. Одначе 
встиг роздивитись, що червоногвардієць, який 
стояв проти нього, цілився йому саме в голо
ву. Олесь перевів очі на небо.

— Вже більш ніколи не побачу. А всі 
ще будуть жиги... А я? За що? Може, впасти 
навколюшки й благати, просити? Може, запи
шуть життя? А як не запишуть, то мені все
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одно. Повзати, цілувати вбрання... Та що це 
Збожеволів? Господи, дай сили!

Голова горіла; тіло кусав мороз.
— Разі
— Що це? Команда0 Стріляють за тре

тім разом.
Олесь глянув у бік і побачив комисара; 

той командував, червоногвардійці тільки ці
лились.

— І як у їх руки не задубіли0 У мене 
вже німіють.

Олесь поворушив пальцями за спиною.
— Вже скомандували раз... ОйІ Може, 

бігти0 Уб'ють. Спробувати0 Ні, буду стояти. 
А може, пригнутись та побігти0 Ганебно. А 
жити ж хочеться. Чи дуже ж боляче помирати0 
Ударе, мабуть, дуже. Уж^ скомандували раз... 
ще два, а потім кінець.

Олесь прикусив долішню гу*у, щоб не за
кричать або не завити від жаху, тупої рос- 
пуки й чорної туги. Серце колотилось занадто 
міцно, аж здрігувалась сорочка. Воно поволі, 
але дуже прудко гнало кров по тілу, так 
прудко, що Олесеві було важко дихати. Вдаре 
й стане. Потім знову вдаре так, що затрем
тить все тіло, болюче задзвенить у вухах і 
зашумить у голові—й знову спиниться.

— ДваІ
Серце похапцем пручнулось і боляче 

вдарило. Перед очима замиготіло. Олесь на
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пружено подався трохи вперед і завмер в цім 
русі чекання. Коліна тремтіли. В голові була 
одна думка:

— Зараз, зараз, зараз...
Увесь він—одне напружене чекання. Сер

це нервово билось, але Олесь не чув його: 
він боявся прослухати команду: „трй“, жахав
ся, що залп застане його неспод вано. Жили 
на обличчі надулись, очі були ростулені до 
краю, вуха трошки піднялись, зуби зціпились. 
Всі почуття сконцентрувались на чеканні 
слова „три“.

— ВідставитьІ В ночі розстріляємо,—гучно 
крикнув комисар, і всі винтовки опустили. 
Червоногвардійці з реготом підійшли до Олеся, 
котрий застиг у напруженій позі, і розв'язали 
йому руки.

— Вдягай пальтої
Олесь нахилився, взяв пальто, вдягся. 

Він нічого не розумів. Комисар мусив крик
нути—„три“, червоногвардійці—стрельнути, а 
він—впасти й померти. Вийшло щось неспо
діване: комисар гукнув не „три“, а щось инше, 
але що саме—Олесь не розібрав, червоно
гвардійці не стрельнули, а він не впав і йде ку
дись живий. Це непорозуміння.

— Що ж це мене помилували^
— Не дуже. Сьогодні вночі розстріляєм.
— А чого ж не зараз^
— Щоб ти знав, як Україну боронити.
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Олесеві зробилось ГІрКОтГІрКО. Гірко від 
почуття того, що як би він був не такий нік
чемний і нікому непотрібний, то його б за
раз же розстріляли. А то з ним можна й по
гратись—він все одно не вкусить.

Олесь бол сче жалкував за тим, що його 
не вбили ..

Д ранком другого дня Олеся били шом
полами, а потім пустили на всі чотирі вітри 
змученого й знервованого, ображеного й при
ниженого душею й тілом.

1 тоді він не міг вже опанувати себе йплакав*

Собачий Хутір. Серпень р. 1918.



ДОБРИЙ БОГ.
ч

Віктор Хобровський весело підіймався по 
кам'яних східцях на другий поверх будинку, де 
жила його наречена.

Він почував себе занадто гарно. Мета 
життя,—а такою метою Віктор вважав жінку,— 
була досягнена.

Він казав:
— Чоловік тільки тоді вартий чого-не

будь, коли знайдеться жінка, котра покохає 
його й захоче зв'язати з ним своє життя на 
підставі цього кохання. Я маю дев'ятнадцять 
років і вже знайшлась така жінка. Виходить, 
що я маю людську вартість.

Вікторові згадався його товариш Юрко. 
Гарний хлопець, але чудний якийсь. Так, чудний.

Юрко на його теорію людської'вартости 
казав йому:

— Ти не маєш ніякої вартости. Дурний 
ти і та, що з тобою зв'язатись хоче, теж дур
на. Бить вас нікому.

Слова Юрка були в той' мент приємними 
Вікторові:

— Заздрість,—думав він.—Звичайно, я 
маю тепер не тільки наречену, а й жінку. Ми
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не одружені... так хіба це шкодить нам жити, 
як чоловікові з жінкою?

Віктор хотів гадати про це спокійно, але 
трохи хвилювався. Він був занадто релігійним 
і гадав, що спілку чоловіка й жінки мусить 
неодмінно посвятити Бог.

Хобровський вірив сліпо й грубо.
— Кому ти кланяєшся0—насмішкувато пи

тав Юрко, коли Віктор скидав кашкетку, іду
чи повз церкву.

Знову Юрко! Ой, чудак. Ллє веселий 
хлопець. Безбожний хоч куди. Як він було каже:

— Вікторе, ти дурний. Я розумію таку 
віру в темному народі, але тобі ї ї  простить 
не можу. Головне діло, що ти по цьому пи
танню нічого не читав. Почитай, тоді ти по
бачиш і почуєш, що Христос такий же бог, 
як і ми з тобою, а божественного в йому стіль
ки, як і у всякій корові. Візьми в мене деякі 
книжки...

— Ти мене не переконаєш, я вже пере
конаний,—казав Віктор.—Змалечку я хворів, 
дуже тяжко хворів. Навіть лікарі заявили, що 
надії на одужання немає. Л як батько відслу
жив молебня, то мені поліпшало в той мент, 
коли служили молебня. 1 це мене переконало 
в Бозі. А ніяких глузливих посмішок я не хочу 
чути. Та не однако хіба тобі, вірю я, чи ні?

— Чудно, що ти одужав від того, що 
батько відслужив молебня, а не від' того, що
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твоя мати ззіла за обідом дві котлети замісць 
одної.

Віктор посміхнувся.
— Ну, що жі Бог простить. А як же я 

після того моливсяі Та й вийшло все проти 
моєї волі. Хіба в той вечір я йшов до Кусі 
з яким-небудь наміром? Ні, я йшов до неї по
сидіти, як сидів раніш. О, то були солодкі 
часиі Я приходю ввечері, вона вже нагріла чаю. 
Посидимо, пожартуєм, поцілуємся ніжно, та й 
додому. А иноді вона схиле голову до мене 
на плече й каже: „Кращого мені нічого не 
треба. Так би й померти“.—Так, так. Тоді було 
гарно. Як же Куся мене кохає... ніколи не по
вірив би нікому, що мене так будуть кохати. 
За що вона любе0 Я ж ніщо. Не маю листів, 
не вродливий, ніщо, ніщо... А виходить, є щось, 
за що кохає. Ні, .вже, мабуть, ніколи не роз
лучатись нам. Та ще й після того...

Знов спогади, котрі Віктор ретельно від
гонив від себе, закерували мозком.

— Я йшов без наміру. Це вона, вона всьо
му винна. Та й не вона, а просто жіноче ба
жання показатись напівубраною. Підходю, сту
каю в двері—можнаї Тобі, каже, можна. Одчи
няю двері—Господи! вона лишевбілизні.Посидь, 
каже, я зараз вберуся. Посидь! Ніколи. Я про 
це не думав... Я кохав ї ї  чисто...

— Плягонично,—підказало в середині.
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— Так, плятонично. Ну, й що ж вийшло? 
Я, як побачив її,  затремтів одразу. Верхня гу
ба почала сіпатись. Вона помітила, та пізно. 
А далі все пішло, як по мазаному, ніби так 
і мусило бути. Не було жадних думок. Хе, хе... 
Коли вже я опам'ятався, то помітив, що две- 
рина трохи відчинена. Може, хто поцікавився 
подивитись^

— Негарно, негарно ти зробив,—донес
лось із середини.

—Та я ж молився, —виправдовувся Віктор.
А тепер...
— Такі Куся хвора трохи, й я несу їй цей 

букет квіток. Добрий наречений! Наречана 
хвора, а він тільки під самими дверима згадав 
про це, а всю дорогу думав чорт-батька-зна 
про щоі

В голові промайнуло:
— А дуже ж я ї ї  кохаю? Що б я міг зро

бити для неї?
Подзвонив.
Відчинили.
Віктор не хапаючись здійняв кашкетку й 

пальто. Подивився в свічадло, причепурив 
зачіску; потім постукав у двері ліворуч і, почув
ши знайоме: „можна“, ввійшов. .

Клара, або Куся, як звав ї ї  Віктор сиділа 
на ліжку й дивилась просто перед собою.
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Віктор сів поруч і ласкаво поцілував ї ї  мато
ву щоку. Куся заплакала.

— Про що це ти0
Він затурбувався.
Куся схилилась на стіл і заридала. Вік

тор встав.
— Та що ти  ̂ Заспокойся! Що скоїлось0
— Я вагітна,—раптом мов відрізала вона, 

не дивлячись на його.
— Що0 Як0 Та кажи!
Віктор схопив ї ї  за плечі і почав труси

ти. Він одразу добре не зрозумів значіння р 
слів, але вони здались йому важкими. На його 
ніби упав з неба камінь і придушив. Він пру
чається руками й ногами, а камінь душе його 
немилосердно, тисне до землі і з кожною хви
линою робиться важчим й важчим.

Блискавкою пронеслась в голові думка, 
що Куся вагітна від його, що в неї буде ди
тина, що він незабаром зробиться батьком.

Буде хлопчик, неодмінно хлопчик; він 
буде тримати його на руках. Те хлоп'я буде 
казати йому; „папа, папа"! Буде простягати до 
його рученята.

— Папа! Папа!
.А камінь робився важчим.
Віктор не хотів вірити.
— Я, учень сьомої кляси, батько? Та ні, 

цього не може бути!
— Та кажи, що з тобою?
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Куса витерла очі.
— Ну, пам'ятаєш, мене почало нудити. 

Я думала, що то від шлунку. Пішла до лікаря. 
Він обдивився, роспитаві каже, посміхаючись: 
„Дитятко, ви вагитні“. Подивився на мене 
так... особливо. Як же мені соромно сталої 
Ледве припленталась додому. Що робити?

Віктор захолонув. Думка про те, щоб ки 
нути навчання, примусити й ї ї  залишити тим- 
назію, одружитись, несміливо промайнули в 
мозку, та він зразу ж відкинув ї ї  далеко з 
ненавистю й призирством, як недоладну. Чор
на й невблагана думка про смерть, замісць неї, 
виринула й гадюкою вилася в голові.

— Аборт? Ні, це не улаштовує справи. 
Це злочин. Одне, одне залишається їй і мені...

Смерть уявлялась йому в вигляді темря
ви. Все навкруги темне й сам він темрява. У  
в цій темряві треба жити.

А Бог?
Бог...
Так, треба молитись. А що ж поможе? 

Самогубство гріх. Треба йти молитись, щоб 
він простив.

На хвилину в мозку заворушилась думка 
про пекло, те пекло, котре уявляє собі про
стий нарід. Казани з смолою, роспечені ско
вороди, чорти з виделками, хвостаті, чорні, як 
вугілля, гидкі, як образа.

Навіщо я вірив?
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Ні, ні, так гадати гріх. Це воля Божа. 
Померти, померти...

Потім на душі стало спокійно, тихо й без
турботно.

— КусюІ Залишається одно—самим собі 
смертьзаподіяти. Нічого иншого я не пригадаю.

Очі Кусі забігали. Вона знову заплакала.
— Ні за що, ні за що! Я жити хочу ще, 

я молода. Я не бідна... А ти... боягузі
Це слово образило Віктора. Він вжах

нувся цього слова й спокійний його настрій 
поплів кудись геть, а на душі знову зробилось 
холодно й темно.

— Що ж робити?
— Я все сама зроблю.
— Аборт? ’
— Хоч би й так. Іди, іди зараз звідціль.
Це теж образило Віктора. Він несвідомо

сів на стілець і замислився.
Думки літали роєм, і Віктор не міг сте

жити за ними.
— Вона аборт хоче зробити? Що ж з то

го буде? Що буде?
Далі він не міг думати. На цім місці дум

ки починали бігти кудись у бік, зачіпаючи 
зовсім нецікаве.

— Котра зараз година? Мабуть, рано ще  ̂
Може, піти з Кусею в театр?

Тут він згадав, що’ сьогодня Куся ні
куди не піде, й зараз же питав себе:
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— Чому?
— А, вона вагитна!
Зробилось весело.
Справа вже не така страшна, як здава

лось раніш.
— Ну, вагитна то й вагитна. Зробе аборт, 

замажем це діло, то буде добре. Я тепер маю, 
сказати 6 так, перевагу перед иншими. Гм, 
майже батько. А на світі гарно жити... Куська 
плаче?

. Він підійшов до неї.
— Ну, годі. Я вже передумав і ми зробим 

те, що ти хочеш.
Він подумав ще трохи і сказав:
— Прощавай.
Нахилився й, поцілувавши її,  вийшов.
Ранком він щиро молився в церкві, щоб 

аборт пройшов як найліпше.

Через кілька день товариш Віктора Юр
ко повернувся із села, де гостював у родичів. 
Права рука в його бука на перев'язі.

— Де це ти скалічився?—здивовано спи
тав Віктор, зустрівшись з ним.

Юрко весело засміявся.
— Chercher la femme! Парубки простре

лили через дівчину.
— Ти ще й смієшся?
Юрко ще веселіш відповів:
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— Ну, як же не СМІЯТИСЬ, КОЛИ СМ ІШ Н О 0  

Зрозумій, моїм власним револьвером та мені 
ж руку прострелили. Одібрали й прострелили. 
Хіба тут мало сміху? Уяви собі: натовп оска
женілих хлопців і супроти їх моя героїчна по
стать з револьвером у руці. Так. Потім малю
нок міняється: натовп наскакує, бгає мене під 
себе і, врешті, я маю прострелену руку!

Тепер уже й Віктор засміявся. Одначе, 
який гарний цей Юрко! Його зранили, а він 
сміється.

Віктор почув щиру повагу до Юрка за 
його непочату життєву енергію, невичерпаний 
інстинкт життя.

Юрко тим часом казав далі:
— Отеє вже починає гоїтись. Ще поїду 

в село. На щастя, мент бурхливий, небезпеч
ний, науки в школі немає. Отже ж на селі 
весело, вільно, натуральне все. Одні вечер- 
ниці чого варті! Котра дівчина тобі вподоба
лась—іди й бери ї ї ,  як що хто раніш тебе 
не взяв.

— Як же ти поїдеш? Ще вб'ють тебе там.
— Дурниця! Я в той же вечір роспив 

з хлопцями четвертину самогону й ми поми
рились. .Та й чи варто звертати на це увагу0 
Навпаки, хлопці поважають мене тепер. Так 
я от що хотів сказати—поїдем удвох. Ну, до 
чого гарно там! Дівчата там—справжні дівчата, 
а не виснажені оселедці в чорних сукнях. Як
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ти їй вподобався, вона тобі отверто це скаже, 
не буде драми витівати. Ідем, не пожалкуєш.

— Ні, ні...
Віктор засміявся. Юрко ж знає, що він 

“семейна“ людина.
Юрко поморщився.
— Ну, не чекав від тебе, що ти такий 

забобонний! Сама наука каже, що людина — 
істота полігамійна. Хіба ти вже проти науки^

Віктор знову посміхнувся. Воно то так... 
але,., негарно якось...

— Дурень ти. Прощавай, поїду сам.
Вікторові хотілось поїхати.
— Поїду так собі... провітритись. А щоб 

з дівчатами там що, то ні... До того ж Кусі 
зараз не до мене... акушерки й таке инше. 
Так, навіть Куся рада буде, що я поїду. А 
приїду вже після. Ну, звичайно, з дівчатами 
ні, ні...

Віктор радів, що може поїхати. Навіть 
треба було йому поїхати, заспокоїтись після 
тих життьових неприємностей, що спіткали 
його.

— Стрівай,—сказав він Юркові:—я теж 
поїду, тільки умова: ти й не силкуйся там 
тягти мене до дівчат... ти ж знаєш, я людина 
невільна.

Він був у той мент невдоволений з того, 
шо дійсно він не вільний, і заздрив Юркові.

9
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Але поборов у собі ті чуття й ще раз поду
мав, що їде в село тільки провітритись.

Через чотирі дні Віктор повернувся на
зад у місто. Одначе, яка нахаба отой Юрко! 
Як не пручався він, але той затяг його на ве- 
черниці і... Ну, звісно що... Але ж хіба він, 
Віктор, винний в тому? То ж Юрко, ота на- 
хабаї

Віктор після того ходив у церкву й довго 
молився, щоб Бог простив йому невільну 
зраду. Себе ж він й надалі вважав чистим 
і вірним Кусі.

Тепер Віктор сидів у сінематографі вкупі 
з Кусею й дивився на велике полотно, на 
якому бігали люди, кохали одно одного, му
чились, убивали, але був далекий від пере
живань героїв екрану.

Він гадав про ту стіну, котра з кожною 
годиною відгорожувала його від Кусі. Післяабор- 
ту в їх відношення вкралось недовірря і підо
зріння. Віктор почав помічати, що Куся не 
завше буває правдива. Наприклад, навіщо 
було позавчора обдурювати його і казати, що 
вона піде до подруги, а йти в театр дивитись 
на „Гамлета“? Не хотіла, може, з ним іти? 
Хотілось бути одній? Так чого ж цього не 
сказати? А може...
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Погана думка залізла в голову Віктора 
й він ніяк не міг ї ї  перемогти. Ревниве по
чуття кублилось у середені, й Вікторові було 
неприємно й гірко.

— Невже вона може зрадити після того, 
як була моєю? ГмІ Правда, жінка істота мало 
постійна. Ллє хіба Куся така, як і инші? Я ж 
бачив у їй щось ідеальне.

„Начинается сь идеаловь, а кончается 
подь од'Ьяломь“, пригадались йому слова 
одного з його вчителів, котрий любив розмо
вляти з учнями на „живі“ темі.

— Так і в нас с Кусею. Л шкода... Невже 
кінчається?

Він поглянув на Кусю. Та з захопленням 
стежила, як п'ять поліцаїв на полотні в'язали, 
піймавши злодія. Той дуже пручався, розма
хував руками, бився, а*ле його перемогли. 
Картина скінчилась.

— Шкода мені Семенова (так звали злодія). 
Такий вродливий, здоровий, дужий і замісць 
того, щоб жити, кохати, мусить гни ги у в'яз
ниці,—з зітханням промовила Куся, на котру 
картина зробила велике вражіння.

— Як же це так?—здивовано запитав Вік
тор:-—цеб то вродливим можна різати людей? 
Ну, й погляди. Не розумію.

— Л я  розумію,—суворо відповіла Куся.— 
Вродлий більш, ніж хто б то инший має пра
во користуватись життям.
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— А, он як.
Віктор більш нічого не сказав, але слова 

Кусі його образили. Він знав, що його не 
можна вважати за вродливого. Виходить, що 
він не мав права користуватись життям, як 
инші? У  словах Кусі він почув натяк на себе.

^— Це вона мені навмисно сказала, щоб 
образити, щоб дошкулити. А де ж були ї ї  
очі попереду"* А як міг я кохати таку-., без
душну тварину, котрій треба тільки вродли- 
вости, сили А що той чоловік злодій, що він 
небезпечний для людей, що він душогуб—то 
байдуже. Мені більше коло неї нічого робити.

Він раптом спинився й, глузливо посміха
ючись, сказав.

— До побачення. А може, вже й не по
бачимось.

Повернув у бік, не звертаючи уваги на 
здивовані запитання Кусі, й пішов. Спокій 
покинув його.

Він думав:
— Що я наробив0 Так не можна було 

робити.
Вернутись-до неї"* Ні, це дуже смішно 

й соромно. То виходить, що він не буде більш 
ходить до неї що-вечера, не буде більш цілу
вати її,  голубити0 Це було занадто боляче.

Віктор спинився, потер чоло рукою.
Так, так. Це розрив.
Страшне слово...
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— Що я наробив0 Невже це не можна 
налагодити знову? Але пляма від цього зали
шиться на наших майбутніх відносинах, хоч, 
може, вони й налагодяться. Кажуть, рани за
живають, а рубці залишаються. Та ні, я не можу 
зрозуміти, як це я не буду обіймати Кусю, як 
це? Та хіба вона витримає це0 Всім відомо, 
що вона була трохи не нареченою моєю, у неї 
ж мала бути від мене дитина. Не зрозуміло. 
Як це сталося?

Віктор помітив, що йде не додому, а ку
дись у бік. Він сів на лаву біля якогось будинку.

— Бігти швидче до неї... додому Не тре
ба гаяти ні хвилини. Господи, як я ї ї  образив. 
Я ї ї  відштовхнув! Чи простить0 Чи буде тією 
любою, маненькою Кусею, якою була для мене 
досі? Я дурний, шалений. Чи подумав я про 
те, що без неї жити не здолаю? На мене якийсь 
сказ найшов. Швидче, дурню! На вколюш- 
ках мушу я прохати вибачення!

Віктор встав і хутко пішов до Кусі. Він 
твердо вірив, що випрохає в неї прощення.

— Звернув увагу на якісь слова. Ну, що 
ж такого, коли вона кохається в красі? Це ж 
як всяка дівчина. Та вона ж молода. Хіба вона 
мене зрадила? Дурні ревнощі. Сидить в мені 
злість й під'южує зробити прикрість комусь, 
бачити погане там, де його зовсім немає. О, 
Господи, поможи мені! Хай вона простить. Ну, 
не живий же чоловік уподобався їй. Картина.
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А я приревнував Кусю до мертвого малюнку. 
Виходить, коли мені вподобається тарілочка з 
малюнком жінки, то Куся має право мене по
кинути0 Як я зміг зробити таке безглуздя0

— А як не простить0 Вона може сказати, 
що сьогодня я приревнува до малюнку, завтра — 
до подруги, позавтрому—до книжки. Я образив 
її.  Треба прохати. Я не переживу, коли не 
простить. Застрелюсь. Піду світ за очі. Тільки 
мене й бачили.

Перед будинком, де жила Куся, він спи
нився і почав думати, що їй сказати. Нічого 
не міг пригадати. В голові крутилась тільки 
одна думка: ,

— Хоч ои простила, хоч би простила.
Віктор бігом піднявся по східцях й по

дзвонив. Серце застукотіло й заметушилось у 
грудях, в роті пересохло.

— Чого так довго не відчиняють. Ага, 
ось ідуть.

Не скидаючи навіть кашкетки, Віктор хо
тів кинутись у кімнату Кусі, щоб швидче при
тиснути ї ї  до своїх грудей, поцілувати й по
миритись. Покоївка заступила йому дорогу.

— Панночки немає вдома.
— Як немає0 Я бачив світло в ї ї  кімнаті.
— То я прибирала.
— Добре, я залишу цидулку. Пустіть.
Покоївка стояла на шляху йому. Без пан

ночки вона нікого не пускає.
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— Та що ви дурня вдаєте0 Ви мене хіба 
не знаєте0 Що я в перший раз тут^

Віктором опанував невиявлений жах, який 
обхоплює людину в темній кімнаті.

— Чого вона не пускає0 Може, Куся так 
росердилась, що не веліла мене пускати0 Дар- 
маї Я сам побалакаю, я сам!

— Пустіть!
Він схопив покоївку за руку, але в цей 

мент із кімнати вийшла Куся.
— Чого ти підняв гвалт?
— Та чого ж вона дурить, що тєбе немає 

вдома0 Що за комедія тут витівається?Я при
йшов до тебе поговорити. Ходім у кімнату.

— Ходім у хазяйську вітальню, бо в мене 
не прибрано.

— Та що це ви змовились не пускати 
мене в твою кімнату? Що не прибрано, то 
дарма, я не чужий.

Почуття чогось гидкого й образливого 
заворушилось у йому. Насувалось чорне, во
лохате й холодне. Роспечений мозок відрікався 
розуміти, що тут коїться, чого не пускають. 
З напруженими м'язами, блискучими від обу
рення очима Віктор зробив крок уперед. Куся 
заступила йому дорогу й глухо проказала:

— Не пустю.
З злістю схопив ї ї  Віктор і шпурнув на 

бік. Дверина відчинилась. Віктор глянув і захо
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лонув: там стояв офіцер і з ніяковістю при
слухався до того, що робилось в передпокою

— А... он що...
Віктор хитнувся й взявся за одвірок. Під

лога, стіни, малюнок над столом посунулись 
у бік. Повіяло гарячим, в очах заблискали чер
воні вогники.

Віктор безтямно посміхнувся.
— Он як...
— Себе тільки, чи й ї ї , —думав він, нама

цуючи в кишені револьвера. ’
— Себе одного... не хочу брати на душу 

другого гріха. Боже, прости й пособи мені.
Він вихопив револьвера і притулив до 

голови.
— Коли б не схибить...
Покоївка скрикнула й затулила руками 

обличчя. Офіцер кинувся до Віктора, схопив і 
одвів руку. Постріл гримнув, куля влучила в 
стінку. Куся стояла на вколюшках і благала:

— Не треба... Вітю... не треба...
— Пустіть!—несамовито закричав той.— 

Пустіть! Яке ви маєте право мене тримати^
Він захрипів, важко впав додолу й за

йшовся од шаленого реготу.
Принесли води, поклали Віктора на ліжко. 

Він потроху заспокоювався. Навколо зібрався 
увесь дім' і тихо, не балакаючи, дивилися на 
його. Куся плакала.

Віктор підвівся на ноги.
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— Де мій револьвері—хрипучим голосом 
спитав він.—Не бійтесь... тут не буду стрілятись^

Всі мовчали.
— Я питаю, де мій револьвері
Господиня квартирі, не виходячи вперед,

відповіла:
— Револьвер у мене. Ллє я не вважаю 

можливим повернути вам його.
— Л... так яі
Віктор схопив вазу для квіток і несамо

вито шпурнув ї ї  в люстро. До долу посипались 
уломки шкла й наповнили дім специфичним 
дзвоном. Віктора знову схопили й дали води.

— Присягаюсь іменем Бога, що вдома я 
пустю собі кулю в лоб,—сказав він Кусі, коли 
його пустили, благаючи не робити собі шкоди.

Віктор спокійно натяг кашкетку й вийшов 
на вулицю.

Свіже повітря дихнуло на його морозом, 
й Віктор очунявся. Ступати було важко, думати 
важко, стояти теж. Він пройшов на бульвар і 
сів на лаві. Він ясно почував одне^треба йти 
десь доставати револьвера й пустити в себе ку
лю. Вішатись він не хотів—ця смерть була 
йому дуже гидкою.

Віктор встав і пішов просто по вулиці.
— Стрівайте, товаришу, чи не продаєте 

револьвера?—звернувся він до салдата, що 
йшов на зустріч.
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— Можна,—відповів той, виймаючи з 
кишені поганенького „Сміт-Весона“.—Що ж, 
давай зеленого керенського—твій буде.

Віктор дістав гроші. Тепер він був спо
кійний за свою долю й повернув додому.

ДумкЬ про Бога виринула в свідомости. 
Господи, прости й помилуй.

Віктор знав тільки одне: він мусить за
стрелитись. Йому здавалось прикрим, що він 
наробив такого гвалту, бив, кричав. Треба 
було спокійно вийти й на дворі... Принаймні, 
не було б турбот. Може, зараз зробити всьо
му край'5 Ні, треба написати листи.

Він погладив у кишені револьвера.
Захотілось їсти. Віктор завернув у кав'яр

ню, замовив кави й цигарок. Курити йому 
було заборонено, бо мав слабкі легені, але 
тепер можна було дозволити собі таку втіху. 
Він запалив і затягнувся з жадобою. Гаряча 
кава й цигарка розважили його.

— Всетаки добре, що я налякав Кусю- 
Хай поплаче, так їй і треба. А як вона мене 
зрадила, як останнє падло. Вона чекала, коли я 
покину її... Але в той же вечір закликати до 
себе иншогої Хе, в той же вічірі Вона, мабуть, 
і зо мною шури-мури крутила й з иншим. 
Тварюка! Чого я не застрелив ї ї ?  Ой, яка 
важка образа!

Віктор з сумом зітхнув.
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— Навіщо я пішов сьогодня0 Послав би 
їй листа, можё помирились, я б нічого й 
не знав. Краще б і не зйати, що я обдурений. 
Краще б, хоч і обдуреному, пожити, насолоди 
зазнати. А може...

Страшне почуття заворушилось у грудях. 
Серце майже спинилось. Дихати стало важко.

— Може, вона так зробила того, що я 
ї ї  кинув? Може, вона шукала забуття й покли
кала до себе першого-ліпшого, аби заспо 
коїтись0 Може, вона теж близько досамозгу^и. 
Це, мабуть, так... так. Я винен, яі Що ж це я 
наробив? Вона не пускала, щоб я не побачив, 
щоб не подумав чого поганого. А я, паскудник, 
подумав, що вона зрадилаї Наробив бешкету, 
ославив себе й ї ї .  Яка вона нещасна!

Сльози підступили до очей і стиснули гор
лянку. Віктор кинув каву й пішов до дверей.

—» Товаришу, а гроші?
— А!
Віктор посміхнувся й росплатився. Котра 

година? Перша?
— Швидке додому, напишу листа Кусі, 

буду благати вибачення й прощення, але все 
одно не жити, бо поклявся іменем Бога. Яка 
страшна клятьба! „Не кляніться ні небом, ні 
землею, хай буде ваше слово: так—так, ні— 
ні". Знаю, Господи, я грішний, але ти простиш 
мені по добрости своїй. Невже я душу свою 
загубив? Господи, Боже мій, порятуй мене!
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Вікторові захотілось плакати й молитись.
— Хай вдома. Невже це правда, що я 

винний, а не вона? Я'перший образив її, по
кинув... Ні, ніі Це не оправдання—з горя за
кликати до себе мужчину. Може, то ї ї  ко- 
ханец? У, проклятії Треба було вбити, як со
баку. Як важкої

Голова горіла, а руки й ноги були хо
лодні, як лід. Нервове тремтіння »пробігло по 
тілу, неприємне й колюче. Мороз дужчав і за
лазив під пальто. Віктора почало трохи ну
дити. Він нахилився, взяв грудку снігу й по
чав жувати. Трохи одійшло. Він подивився на
вкруги.

— Прощай, життя,—промовив він.
Але це вийшло неприродно і неправ

диво. З чим тут прощатись? Віктор плюнув і 
пішов даль

— Сніг є виглядозміна води,—думав він:— 
вода в свою чергу є сполучення кисня й вод- 
ня й формула ї ї  Н20. Кожне тіло... КусяІ

Він майже вигукнув це слово.
— КусяІ Навіщо ж так зробилось? Обра

зила й зрадила... я мушу померти. А як 
кохав, кохав ..

Віктор підійшов до паркану, схилився й 
заридав. Сльози текли струмками й почуття 
плачу було зоспокоюючим. Він потер очі сні
гом і пішов далі.
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Вдома Віктор почув себе надзвичайно 
втомленим. Запаливши електрику, він почав 
був писати листи до батьків і до Кусі, але 
втома зовсім придушила його. Очі сами со
бою заплющувались, голова хилилась на стіл, 
занадто приємно було сидіти не ворушучись. 
Тоді він постановив написати листи й застре
литись завтра.

Ліг зразу ж на постіль, бо втома не да
вала й Богу помолитись, і трохи погадав про 
те, як здивуються батьки, коли завтра поба- 
чуть його з простреленою головою, як будуть 
плакати и правити панахиду. Ллє втома не 
дозволила йому довго думати й він заснув 
міцно й спокійно.

Вранці Віктора розсудила мати, бо він 
дуже допізна заспався. Він швиденько вбрав
ся і, вбираючись, думав, як перебути майбут
ній день. Потім одразу згадав, що треба за
стрелитись, згадав Кусю, згадав свою клятьбу. 
Всі ці спогади неприємно вразили його і він 
захвилювався.

— Нап'юсь чаю, тоді....—думав він.
Чай здався йому дуже смашним. Немов 

Віктор ніколи не пив такого. Навіть спитав 
матір, чи це той самий чай, що вони завше 
п'ють^ Виявилось, що той самий.

Після чаю Віктор замкнувся в своїй кім
наті, вийняв револьвера, поклав на стіл і сам
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сів коло столу. Росклав папір, але листи зно
ву не писались.

Ну, що він напише? Що стріляється че
рез те, що дівчина зрадила?

Одразу уявились йому газетна інформація:
„Дня такого то, в годину таку то позба

вив собе життя Віктор Хобровський. Причина 
романтична“.

І Віктор думав—всі прочитають, насмі
ються і скажить, що він зробив, як справжній 
дурень.

Він перше, ніж це скоїлось, вже гостро 
образився.

— Ні, цього писати не треба,—поду
мав він.

А стрілятись було треба. Правда, зрада, 
Куся й кохання до неї вже встигли якось 
збліднути в його свідомости й зіллялися в не
виразну пляму, але Віктор почував, що за
стрелитись треба.

Він почав копирсатись у думках, вишу
куючи ту дійсну причину, що примушує його по
кинути життя. Довго і без жадних наслідків 
шукав її, відкинувшись на спинку стільця, й, 
нарешті, прошепотів:

— Я поклявся, я поклявся...
Він схопився з стільця.
— Навіщо я зробив це? Навіщо? Тепер 

же треба померти...
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Йому захотілось плакати над своїм пе
редчасно розбитим життям, над самим собою, 
що необачною клятьбою попсував усе і тепер 
проти волі мусив не жити.

Віктор ходив по кімнаті і з мукою думав:
— Так, так, клятьби зламати не можна .. 

поклявся ж Богом. Треба виконувати...
Знову сів за стіль і хотів написати листи. 

Хотів написати, як даремно гине він через 
свою дурощ, хотів проклясти все, хотів вили
ти в листі те, що важкою, липкою смолою 
горіло й клекотіло в середині.

Але знову таки не писалось. Щ е при
кріш буде, як люди довідаються, що він гине 
-ерез свою дурну необачність.

— Ні чорта не буду писати... хай ду
мають, що хотять,—злісно сказав він.

Але... Куся буде таки думати, що він че
рез неї застрелився! А то неправда—він зро- 
ба це того, що поклявся невідомо для чого. Куся 
буде скрізь росповідати про його смерть і бу
де говорити, що то через неї... А люди знову 
скажуть про його, що він дурень і знову на
друкують це в газет].

— Ст проклята!—скрикнув Віктор і очі 
його наллялись кров'ю.—О, як би вона тут 
була, роздушив би, як гадину! Збила мене 
тварюка з пантелику... О-о-о!

А про Кусю будуть казати:
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— Ви знаєте, через цю панночку застре
лився один юнак.

Хлопці почнуть упадати за нею, прива
блюючись такою страшною й цікавою при
годою.

Віктор почув себе наче спійманим у 
сільце і в безсилім обуренні стис кулаки. 
Злість на Кусю стовпилась у грудях і шукала 
виходу. Він схопив з столу шкляну попіль
ничку й поривчасто жбурнув нею на підло
гу. Брязкіт розбитого шкла приємно заспо
коїв його.

— А всетаки самогубство неминиче для 
мене... Потявся ж, поклявся іменем Бога... 
Хіба можна зрадити таку клятьбу?

Вже не злість, а тихий глибокий сум за
ліз йому в душу. Він приліг на канапу лицем 
униз.

Вікторові здавалось, що хтось наворожив 
йому смерть, і тільки завдяки цим чарам він 
конче мусить померти. Він аж застогнав від 
такої наруги над власним життям.

— А всетаки треба... поклявся...
Він підвівся, хотів піти на подвірря, похо

дити там трошки, а тоді вже неодмінно за
стрелитись.

Хай тоді думають, як знають. Нічого не 
напише. Хай Куська радіє, що так зручно об
крутила його.
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Віктор сховав револьвера і почав зодяга
ти пальто, але хтось дуже смикнув двері й 
гукнув:

— Одчини, чого там замкнувся, як пан- 
ночкаї

Віктор впізнав, що то Юрко, й зрадів 
йому, як довго сподіваному гостеві.

— Ну, ось посидить Юрко, а як піде, 
тоді вже неодмінно застрелюсь,—думав він, 
відсуваючи засова.

Юрко з'явився в кімнаті, рожевий від 
морозу, свіжий холодний і, не роздягаючись, 
сів на канапі.

— По дуже екстренній справі,—казав він, 
розв'язуючи мимохіть башлика.—Позич мені, 
будь такий ласкавий, сто* карбованців. Захо
пив, брате, тріпера,—додав він тихіше й засмі
явся.

Смішно стало й Вікторові. Який гарний 
цей Юрко: захопив погану хворобу й сміється.

— Як же т^к^—спитався Віктор
— Не мені казати, не тобі слухати. Стра

шенно прикро. Хоч би від повії, а то від інте- 
лигентної панно.чки. І ще, стерво, таку незай
маність вдавала.

Вікторові одразу стало соромно. От справ
жня людина, оцей Юрко. Живе, повний жит
тя. Не те що він—мусить гинути ганебно ги
нути...
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Віктор глянув у вікно. Там на вулиці чу
довим кольором вилискували по снігу сояшні 
проміння, немов по вулиці казковим чарівником 
щедро розсипано було безліч сяючих діамантів. 
Ось проїхав бадьоро візник... ось пройщла 
пані, червона від морозу, затуляючи муфтою 
обличчя щоб не задубів носик...

І раптом він згадав:
— Бог добрий, милосердний, Він про

стить, простить... я молитись буду кожного 
ранку й вечера, й Він простить, бо Він добрий, 
несказано добрий. Він простить за клятьбу, Він 
простить за все. , буду жити, буду жити, жити...

Сповнений вщерть радости, немов неспо
дівано визволившись з глибокого холоднього 
льоху, де йому належало ще довго гнити й 
страждати, забувши про те, що він уже не 
має людської вартости, Віктор кинувся до 
здивованого Юрка й почав тискати його в 
обіймах.

Собачий Хутір. Липень р. 1918.



ПА СЕЛІ.
Одного дня Петро постановив виявити 

свій справжній погляд на соціялизм. Треба ж 
було, нарешті, піти далі пропагандійних бро
шюрок і раз на завше покінчити з цим склад
ним питанням.

Коли він так постановив, то негайно оббі
гав усіх знайомих соціялистів, поназбирав без
ліч тонких і товстих книжок, запакував їх 
обережно у лантух та й подався на село, щоб 
зручніш було працювати.

У місті Петро жив у купі з товзришом. 
Уже одна присутність кого б то було шкоди
ла пляновій праці, а до того ж товариш 
Петра був трохи чудною людиною.

Він цілісінький день пролежував на канап
ці, трохи спав а більше лежучи співав сумні 
пісні, чого йому ніяк не можна було заборо
нити. Над вечір він робився бадьорим і теж 
співав, але вже веселих, чого теж заборонити 
було не можливо.

В таких умовах годі було працювати і 
Петро подався на село. В тім селі він жив 
ще змалечку, коли там служив його батько. 
Отабориться зручніш усього було у учителя,



— 146 -

колишнього товариша по гімназії, але той 
був надто балакучий; тому то Петро вибрав 
стару бабусю, що дитиною доглядала його.

Бабуся, порадившись з своїм чоловіком, 
сивою людиною, котра завше лагідно посмі
халась, найняла йому чисту хату, обіцяла го
дувати його борщиком з салом та варенич
ками з сметанкою.

Зворушений такими перспективами, Петро 
почав упорядковувати книжки—pro соціялизм 
на столі праворуч, a contra—ліворуч.

Скінчивши, він одійшов трохи від столу 
та подивився на до ладу складені й підрів
няні книжечки. Потер руки від утіхи, бо при
ємна була свідомість, що він береться не за 
абияку працю, що наслідки цієї праці да
дуть йому певний світогляд, а в той-же мент 
почувалась і сила та енергія, навіть бажання 
якоїсь боротьби.

Темніло. Червоні рушники та папірові 
ріжнобарвні квітки, що щедро вкривали сті
ну та стелю, низка богів ріжного розміру та 
кольору, яка тяглась від одного кута до дру
гого без перерви, яскраві везерунки на білень
кій пічці,—оддавали свої фарби на поталу 
вечірньому присмеркові.

Крізь щілинки в вікнах просочувалась сві
жість недалекої ночі та робила повітря чи
стенької хати повним бадьорости й легкости.
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Поки Петро пив молоко з великого гле
чика, ніч прийшла із степів, що розкинулись 
навколо села, і принесла з собою їх старо
давню волю, спокій та мовчазність. Роджена 
потужними степами, вона без жахання про- 
дералась крізь одчинені двері, крізь шибки 
вікон у кожну хатину та синім туманом роз
лягалась по підлозі.

Петро натягнув кашкета на своє непокір
не кучеряве волосся й вийшов на подвірря. 
Тихо шамотіли сонні дерева, инколи рохкав 
неспокійний кабанець, пораючись у хліві. Гар
ба, залишена серед двору, почорніла і здава
лась чудернацькою, незрозумілою машиною.

— Мабуть, годинку на завтра Бог по
шле,-^казала бабуся, спиняючись на порозі: — 
ач як Волосожар виграває.
’ Вона позіхнула, байдуже перехрестила 
рота і зникла в сінях.

Петро глянув на небо. Воно було вигап- 
товане золотом зір. Глибоке, поважне, спо
кійне.

Він захвилювався. Але хвилювання було 
радісне, подібне до того, яке почуває людина, 
коли їй дають нагороду за доброчинність.

— Гарно як, велично,— подумав він.
Згодом додав собі:
— Правда, трохи душить ця величність... 

в порівнянні з нею сам здаєшся комашкою.
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Але приємно навіть те, що ти комаха, а не 
безглузда камінюка.

Вийшов за хвірточку і поплентався ву
лицею. Десь брехав собака, хтось співав, від- 
кілясь долітав сміх. Ось щось важке й уперте 
плигнуло в повітря, розколихало його й роз
лилось над селом. Ще... ще... То мідний дзвін 
сповіщав про час.

Петро дійшов до школи, збудованої про
ти церкви. Зійшов на ганок, далі—в сіни. По
чувся йому гомін людей.

— Е, кепська справа! Мабуть, Олелько 
не один... краше зайду иншим разом.

Дуже не хотілось йому встрявати між 
люди та розмовляти, коли ніч кликала до 
мовчання та спокою.

Але дверина з кімнати трохи відчини
лась і зза неї гукнуло:

— Хто там вештається?
Петро впізнав Олельків голос. Треба бу

ло признаватись.
— Це я, Петро Зубченко... не забув ще?
— Хто0 Петро0 Невже0 Звідкіль0
Через хвилину Олелько тягнув його за

рукав блюзкч в кімнату. Петро опинався, бу
бонів про те, що в кімнаті багато людей, що 
він чужий їм.

— Ось!—кричав Олелько:—мій прия
тель Петро Зубченко. Колись у гімназії разом 
кидали крейдою в учител'в. Тепер студент.
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Завтра роздивитись на його, бо тепер нічо
гісінько не видно.

Петро визнав за потрібне вклонитись.
— А це,—звернувся Олелько до Петра, 

показуючи рукою на темряву кімнати:—це наш 
артистичний гурток. Тільки що скінчили ре
петицію. Сідай де-небудь.

В хаті було зовсім поночі. Вікна ї ї  ви
ходили у садок і дерева важкою заслоною 
затулили ї ї  від синьови ночі.

Петро проліз між переплутаними ногами 
й сів на перший вільний стілець.

— Співати ще треба,—сказав хтось гу
стим басом.

Петро подивився в той бік, звідкіль ви
ринув голос, але не побачив нічого, крім тем
ряви. Йому зробилось чудно й приємно. Мов 
би усі присутні зіллялись воєдино, і той бас, 
що тільки Що зробив пропозицію, належить 
трохи і йому, Петрові.

— Наперед усього: „Мене забудь" буде
мо співати,—прогомонів знову таки бас.

Мене забудь, моя дівчино,
Щаслива і весела будь,
Цвіти, як рожа, як Калина,—
Мене забудь, мене забудь.

Петро слухав. То збоку, то спереду, то 
позаду його виринали голоси, сплітались у
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вінок і висли в повітрі. Урочисті голоси, певні, 
повні краси. То стихаючи, то міцнішаючи, то 
завміраючи й народжуючись, котилась пісня, 
як хвиля ніжна, яч натхнення чудове. І невідомо 
відкіля вона, де джерело її: було темно і 
здавалось, що порою повстає пісня з землі, 
що то земля ї ї  співає.

Петро не ворушився, загіпнотизований 
нею. Вона підіймала в душі його потяг до чо
гось чулого й теплого, невиразне бажання 
простору, прагнення казкового. Вона знесилю
вала його, та пісня.

Зовсім близько, поруч з правого боку хтось 
тихенько підтримував ї ї .  Так ледве-ледве по
давав голос. Петро повернув голову у той бік 
і розібрав, що коло його сидить жінка. По 
голосу впізнав і якось всією істотою відчув, що 
то жінка. Це зацікавило й розворушило його.

— Що, як би тихесенько взяти ї ї  за ру
ку?—подумав він і ця злодійкувата думка од
разу клином врізалась в його голову, не давала 
спокою. Він витяг із кишені хустку, але так і 
поклав ї ї  назад, не витерши носа.

— Ні, а справді, як би взяти ї ї  руку, 
покласти до себе на коліно та погладить 
злегенька?

Голова повніщала тою думкою, а серце 
вискочило із грудей зовсім і почало битись 
об голову.
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Бурхливим морем налітала пісня на стінки, 
підхоплювала їх шаленим виром, трощила на 
шматки, а сама рвалась в обійми ночі. І не 
стало враз стін —як тендітні папірці розлетілись 
вони—і видно було прозору безкрайність неба.

Вихором плигнула пісня через глиняні хат
ки й будівлі туди, де спав степ всепотужний, 
розбуркала його поцінлунками жагучими та 
обіймами нестриманими... Заворушився степ, 
спіймав барвисту пісню. Вінчав їх місяць, спі
вали їм зорі, благословляло небо таємне..

В нестямі простягнув Петро руку в пра
вий бік і швидко намацав мняке тіло жінки. 
Та здрігнулась, відсахнулась і о ~лишила*пісню. 
Рука Петрова сковзнула по грудям, стегні і, 
нарешті, здибала потрібне —тепленьку, малень
ку жіночу ручку. Ні хвилини не вагаючись, 
Петро владно переклав ї ї  на свої коліна і по
чав гладить, ледве до неї торкаючись.

Від того ніби яскринки загорались, пекли 
то тут, то там долоню, бігли по руці до са
мої голови.

Чув Петро, як росте його тіло, ширшає, 
розсоває стіни та степом безмежним спови
ває землю. Летить до його пісня, буяє над го
ловою, лоскоче тіло, дихає жаром.

Він напружено посміхався.
— А що, як би... ну, так, як би й другу 

ручку... теє... взяти? Ну так... треба, треба!



-  152 -

Через мить він тримав і другу ручку, 
таку ж маленьку й теплу, як і перша. Він гла
див, тискав ті ручки, ворушив ними, а сам 
палав, як багаття, робився млявим, нездатним 
до мислення.

Петро притягнув до себе жінку і почув, 
як голова ї ї  повільно лягла на його плече. Чув, 
як глибоко дихала жінка і груди ї ї  сковзались 
об його лікоть.

Петро найшов ї ї  1 липкі й гарячі губи й 
припав до їх з якимсь одчаєм. Облишив дихати. 
Почув, як холоне тіло, немов у груди накидані 
були шматки льоду та купи снігу. Потім гаряче. 
Перед очима хапливо заметушились і забігали 
ріжнокольорові плямки, як зграя рухливих вог
ників. Серце уперто довбало голову, мов би 
хотіло ї ї  провалити.

Одірвався, нарешті. Ростулив рота й за
дихав швидко.

Потім нахилявся, знову припадав до лип
ких губ, що тремтіли і улесливо тягнулись 
уперед.

Здавалось йому, що пливе кудись. Куди— 
не знати, навіщо—не відомо. Пливе... а вкупі 
з ним сунуться гарячі щоки, липкі губи та 
мляве, безсиле жіноче тіло..

Із глибини донісся до його знайомий бас: 
— Тепер „Ніченьку“ ще треба... та зразу 

ж, бо вже не рано.
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Всі на мент заворушились, заторохтіли 
стільцями. Жінка жахливо одштовхнула Пет
ра. Той встав і висякався.

Коли заспівали знову, Петро вже сміли
во заполонив жінчині руки, схилився до жінки 
на плече і заплющив очі. Тепло роливалось 
йому по тілі, як вода.

Найшов губами вухо жінки, куснув його 
потихеньку й промовив пошепки:

— Скажи що-небудь...
Жінка мовчала хвилинку. Нарешті, од

мовила також тихенько:
— Що ж я тобі скажу?
Петро був цілком задоволений цією від

повіддю. Знову стиснув ніжно зубами ї ї  вухо 
й схилився на плече.

— Як тебе звуть?—далі спитав він, не 
підводячи голови.

Оксаною...
Навколо в темряві співало.

Скоро скінчились співи, Петро рішуче 
одхилив всякі розмови з Олельком, сказавши, 
що спати дуже хоче; пообіцяв завтра зранку 
прийти та й попростував швиденько додому.

Здавалось йому, що негоже зараз зали
шатись з Оксаною, бо инші можуть на це
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звернути увагу, а це зніяковить жінку і його 
самого. Краще було прибрати заспаний ви
гляд і стушуватись. Так і зробив.

Поки одходив од школи, тримався в яко
мусь напруженні: жахався навіть посміхну
тись, чи то озирнутись назад. Почало здава
тись, що всі помітили, але не сказали нічого 
з ввічливости, тепер же кепкують там з його, 
а коли оглянеться, то шпурнуть йому в вічі 
глузливий, важкий регіт.

Петро поморщився; було холодно, непри
ємно: він тікав.

Через кілька вулиць він оглянувся: шко
ла вже затонула в мороці.

— Куди вона пішла? Де вона?
Петро спинився був, але собака якийсь 

стурбувався з того і почав брехати. Петро 
знову поморщився, неначе й собака той щось 
знав.

Пішов знову. Так у напруженні дійшов 
до хати. Силкувався не думати, бо ніч була 
дзвінка й чиста, як лід,—то ще ненароком 
виплигне думка з голови, вдариться об шиб
ку якоїсь хатини, і людина, що спить там, 
розбуркається, висунеться в двері й промове:

— Мало того, що цілувався, та ще й спа
ти не дає: ходе й думає тут!

Як перейшов хвіртку свого двору, зітхнув 
вільніше й здійняв кашкетку. Думки кинулись
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йому в голову, немов їх хто витруснув із 
лантуха.

— Гарна чи погана?—спитався він, схи
лившись на тин.

Дивився просто на вулицю, що бігла по
між хатками й зникала десь.

— Не знаю,—одповів сам собі.
— Дівчина чи заміжня^
— Не знаю.
— Хто ж вона?
— Не знаю. Не знаю. Не знаю.
Перевів погляд з шляху на хатину, що

стояла насупроти. Місяць теж дивився на неї, 
тому то стояла вона чиста й урочиста, як дів
чина рід вінцем. Ще, немов кокетуючи, зату
лилась трохи маленькими вишеньками.

— Ха, ха, ха!—засміявся голосно Петро:— 
я нічогісінько не знаю, нічогісінько не знаю!

Подумав трохи й додав:
— Брешу! Я знаю, що вона жінка, що 

губи в неї лепкі... я цілував ті губи.
Чуття ласки й ніжности ефирним обру- 

сом сповило його, як туман. Отруйний то був 
туман, бо мліло від його сорце, а тіло м'якло 
й трохи щеміло.

Тиша висла над землею, спокійно висла, 
дужа й ласкава. Пригорнула землю до себе, 
обняла ї ї  та сон ї ї  пильнувала. І як крикне 
хто або загуркотить, тоне сердитиметься тиша, 
не розлютується, як вихор, а тільки погляне
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на недотепу з докором—і той засоромиться і 
сховається далеко, аби не бачити ласкавого 
докору, дошкульнішого від ударив київ.

— Спасибі,—тихо мимрив Петро:—спа
сибі за те, що тихо навкруги, за те, що всі 
сплять.

— Навіщо день?—думав він:—навіщо гур
кіт і метушня? Хай скажуть, що за двоє гін 
лежать пакунки коштовних діамантів,—я й не 
гляну на того, хто це скаже. Хай перли роз
сипані навкруги,—я не нагнуся їх підняти. Хай 
знав би я, що через хвилину катувати мене 
будуть,—я не втікав би. Як чудово, коли тихо 
навкруги, коли всі сплять.

Важкою ходою додибав до лави, що ко
ло ганку стояла, і сів там. Бракувало змоги 
не спати, коли все спить.

Ніч висмоктувала з його сили та запов
няла тіло сном, липким і солодким, як губи 
жінки.

Слухав, як зорі на небі шелестять своїм 
блиском та місяць струмить свої проміння— 
так ледве-ледве чутно.

Ранком за сніданком Петро дізнався, що 
тут є вчителька Оксана Михайлівна і що жи
ве вона не так далеко: у баби Костогризки, 
що коло Пилипа Коваля сидить.
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— Це вона, ота Оксана, що я цілував,— 
подумав Петро.

Після сніданку недовго вагався—натягнув 
кашкета та й вирушив із хати. Тільки на ву
лиці на думку йому спало, що ще дуже рано 
й іти не годиться.

— Навіщо я так рано встав0
Повернув у протилежний бік і поволі

дійшов до краю села. Тут розкинулись золоті 
лани стиглого хлі^а.

Петро попростував вузенькою стежкою, 
котра тікала від села до вільних степів. Ко
лосся досягали йому до пояса і тихенько дря
пали сорочку, мов би хотіли звернути на се
бе увагу. Петро спинився.

— Ех, зроблю свинство,—подумав він, 
посунув просто в пшеницю і ліг там.

Обгорожений непрозорою масою тонких 
стеблів, він дивився на небо, Ні, воно рішуче 
не подобалося йому: на його майже боляче 
було дивитись, бо там пишалося сонце. Петро 
затулив очі; так хоч трохи нагадувалася ніч.

— Тут вночі чудово,—думав він, жуючи 
стиглі зерна:—вночі, коли, замісць роспече- 
ного металю на небі, сріблиться холодок. То
ді струнко стоять стебла та милуються зоря
ми, котрих тепер поглинуло ненажерливе сон
це. Вночі цей килим стеблів розливає пахощі 
в повітрі на славу місяцю, а той обсипає його 
діамантами... Неодмінно сюди цієї ночі з Окса
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ною... Хай побачить, як чудово, коли все ти
хо навкруги, коли всі сплять.

Лежав довго, насунувши кашкетку на об
личчя, аби його не так їло сонце. Відчував 
поруч з собою ту неясну жінку, що Оксаною 
звуть; вона тулиться до його, продає захисту 
від пекучого сонця. Але він знав, що то ома
на, й не розтуляв очей.

Солодка примарна близкість ворушила 
його, спложувала мрії.

Він уявляв собі ту жінку: в чорній сукні 
вона, а на обличчі вимальовуються червоні 
губи, що немов намазані клеєм. Так... ще вуш
ко маленьке... ще під холодною сукнею пруж
ні груди.

Петро щільніше затулював очі, і ясніше 
визначалась чоона жінка без очей і без носа.

Забачив Петро бабу Костогризку на под- 
віррі і поспитав, чи вдома вчителька Оксана 
Михайлівна. Баба вклонилась низенько, зичила 
доброго здоров'ячка, гепнула палюгою чорно
го собаку, що вороже поставився до приходу 
Петра, і сказала, що Оксана Михайлівна у 
чистій хаті читають.

Якось на шпиньках пройшов Петро через 
подвірря, немов крадкома наближався до здо
бичі, зайшов у сіни та одразу жахливо сіпнув 
двері у чисту половину. Вони були замкнені.



Це разважило Петра і жах, що хвилював 
його .перед тим, розвіявся, як порох. Неначе 
знайшов він те, чого даремно і довго шукав; 
тому то зрадів і захвилювався ще більше.

'  — Оксано Михайлівно, одчинітьі
Звідтіль ані телень.
Петро дужче сіпнув двері й помітив, що 

вони не на гаплик замкнені, бо трохи подали
ся і знову зачинились. Певно з середини хтось 
їх тримав.

— Що за оказія0—здивувався Петро:— 
жартує, мабуть. Оксана Михайлівна.

Посміхаючись, він рвонув дверину, одчи
нив ї ї  і став на’ порозі. В той же мент жінка, 
що була в кімнаті, кинулась бігти з хати. Пет
ро схопив ї ї  рукою й затримав.

— Куди ж ви°—перелякано спитав він.
Жінка несамовито пручалась, зціпивши

губи. Петро обняв ї ї  й другою рукою.
— Куди ви тікаєте0 Я до вас у гості 

прийшов.
Жінка облишила пручатись, але мовчала, 

мов остовпіла, і дивилась просто перед себе 
нерухомими очима.

Мовчання ї ї  роздратувало Петра. Він по
волік ї ї  силоміць і примусив сісти на ліжко: 
Сам сів поруч, тримаючи ї ї  за стан.

— Я не хочу,—тихо проказала Оксана.
— Чого не хочете0 Я нічогісінько не ро
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зумію,—зашепотів Петро.—Чого ви'5 Посидьмо 
трохи, побалакаємо...

— Я не хочу,—голосніше промовила та 
і пручнулася знову.

— Сиди!—злісно крикнув Петро і здушив 
ї ї  руками.

— Не хочу, не хочу!—заверещала зне
нацька Оксана і заридала.

Петро зовсім загубив рівновагу.
— Чого? Чого плачете'5—тремтячим го

лосом питався він.
Не знав, що робити, як поводитись. Руки 

його ослабли, жінка схилилась на ліжко, схо
вала в подушці голову та ридала.

Петро встав пройшовся по хатині. Потім 
підійшов до ліжка, ^нахилився над Оксаною і 
торкнувся рукою до ї ї  плеча.

— Оксаночко, скажи, чого ти плачеш?
— Не хочу,—вереснула жінка і щільніше 

притулилась до подушки.
— А чорррт!—зашипів Петро і подався 

геть, грюкнувши дверима.

Роздратований і неспокійний біг Петро 
додому.

— Це треба вияснити! Це так залишити 
не можливо,—похапцем думав він.

На квартирі його вже чекав Олелько. 
Як тільки Петро навернувся до кімнати, той 
обхопив його й радісно притиснув до себе.
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— Свиня свинею,—казав він:—обіцявся 
прийти ранком і не прййшові Давай хоч по
чоломкаємся!

Почоломкались. Петро сів на лаві.
— А я оце жду-жду —немає!—продовжу

вав Олелько:—дай, думаю, сам піду. Шутка ска
зати—три роки не бачились.

Петро ніяк не поділяв його піднесення. 
Йому бажалось бути на самоті, обмислити й 
вияснити всі несподіванки, які стріли його 
на селі.

Проте посміхнувся й промовив:
— Авже-ж три роки.
— Подумать тільки, довго як! А ти не змі

нився ні на краплинку! Чопр ти приїхав сюди? 
Щасливий ти! Студент—вільна людина.

— Вчителювати теж гарна річ. Це велика 
й відповідальна праця,—мляво сказав Петро 
засмоктану істину, аби що-небудь сказати.

Олелько лагідно посміхнувся.
— Воно то так, але ж... Ну, це не важно. 

Вгадай краще, що зо мною скоїлось?
— Я ніколи не вмів угадувати.
— Та й не вгадаєш!—весело крикнув 

Олелько.—Я маю одружитися, брате! Га^ Що 
на це скажеш? Молода моя теж учителька, 
Оксаною звуть... Чого ти смієшся^

- -  Он як... ха, ха! А я оце зараз назад 
у місто поїду. Ну, так, зараз, зараз поїду!

Петро підвівся і ще раз сказав:
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— Треба зараз їхати.
— Чого ж так раптом?—здивовано пи

тався Олелько.— Вчора приїхав, а сьогодня 
вже й назад... Дивної Я думав поговорити, 
завтра горілки, чи то самогону випити... Чого 
ж так?

— Треба мені, негайно треба,—уперто 
відказував Петро.—Зараз скажу дідові запря
гати коняку.

На прощання почоломкались ще раз і 
Олелько пішов, голосно жалкуючи, що Петро 
не познайомився з його Оксаною і не спізнав, 
що то за гарна дівчина.

Петро почував себе хворим. Сидів на лаві, 
взявшись руками за коліно, й думав:

— Я ненавижу тебе, пекуче сонцеї Ти 
теплом своїм маниш до себе людей, вони ви* 
ходять із самотних захистів до купи і, мов за
чаровані, губляться в юрбі, юрбою живуть, 
навіть сили свої відають їй. Гарячими про
міннями та блиском яскрявим ти. сонце, єдна
єш тисячі людей, і вони, безглузді, забувши 
про волю давню, роблять однакові рухи, спі
вають разом пісні своїй безсилості та прини
женню... День панує над людьми-рабамиї Чого 
не збунтуються ра"и? Вони здолали б зірвати 
свого пана з неба, жорстоко пошматувать, 
відкинути геть та прикликати до себе запашну



— 163 -

ніч із вільних степів, ніч теплу, ласкаву й та
ємничу. Ту ніч, коли видно, коли співає земля, 
коли прокидаються зорі ..

— О, як я сумую за тобою, ноче, що 
роДиш казки дивовижні, коли все тихо нав
круги, коли всі сплятьі

Потім добув ізпід лави лантуха і почав 
з презирством шпурляти туди зі столу соці- 
ализм—породження сонця.

Вересень р. 1919. Катеринослав.



Ґ1ШЕПИПАХ.
Над столом, густо заставленим смаш- 

ними налитками і наїдками, нахабно сяла 
електрика, а за столом сиділи та з церемон
ними словами й усмішками на устах їли ті 
страви гості—сами за себе женщини, бо муж
чини, повечерявши, пішли до вітальні догра
вати в карти. До них^не пристав тільки ма
лий Костик, що ніяк не міг одірватись від 
торту ї піти подивитись, як великі дяді гу
ляють у карти.

Разворушені вином товсті й тонкі самиці 
розмовляли та сміялись. Сама іменинниця, се
редньої грубезни жінка, штучна від волосся 
до грудей включно, росповідала:

І ось, .уявить собі, цей гімназистик 
шостої кляси сьогодня заявляє мені, що зако
ханий у мене так, що не може ні піти, ні 
їсти... Каже: я вже рік закоханий у вас, тіль
ки не насмілився признатись. Та як. вам по
добається таке нахабство^ Сказати це жінці 
свого директора та ще й на перерві між лек
ціями! Я, звичайно, відказала, що буду проха
ти чоловіка, аби виключив його з гімназії.
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Злякався, мабуть, бо зблід, зігнувся та й пі
шов геть. Ллє це комічно до нестямні

Вона відкинулась на спинку стільця, при
тримуючи штучні груди, аби не звихнулись 
як-небудь, і зареготала:

— Ха, ха, хаі
І всі инші, товсті й тонкі, реготали:
— Ха, ха, хаі Це надзвичайно смішної 

Чи гарненький же він^ Даремно ви йому так 
гостро... Це ж оригинально! Ха, ха, хаі

Малий Костик, котрому наперед наказа
но було мовчати, коли йде розмова між ве
ликими, і дозволено сміятись, коли всі смі
ються,—тоненько й собі запищав:

— Хі, хі, хіі

Вересень р. 1919. Катеринослав.



дід яким.
Одного разу, коли піп після літургії по

їхав на похорони, дід Яким, церковний сто
рож, мусив залишити ключі від церкви у сина 
попа, студента Андрія. А той як раз сидів у 
своїй кімнаті та читав Марксів „Капитал“.

Віддавши ключі, дід присів на стільці 
трошки спочити, а далі спитав:

— А що то воно за книжка? Грубезна 
яка... не инакше, як Библія.

— Библія, діду, нова Библія,—неуважно 
відповів Андрій, вішаючи ключі на гвіздок.

— Та воно й видно, що нова... ач, паля- 
турки які чистенькі,—гомонів дід.—А он у во
лості Семен Левадний та ще дехто кажуть, 
ніби всі студенти безбожники, невіри та ті, 
як його... соцілисти, чи що... Отже, видимо, 
брешуть... Виходе, що не так... Сидиш ти от
еє, Андрійку, та й читаєш святу книгу... А во
ни брешуть, туману* наводять. Що вигадали— 
соцілисти, бодай і не згадувати! Завтра ж 
привселюдно вистрамлю їх... Еге ж... Ану, 
сину, дай мені ї ї  лишень подивитись...

Дід висякався; витер руки об штани і 
обережно взяв книжку.
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— Ось де воно, святе слово, записане... 
Горечко нам, неписьменним—не вчитаєш... Ач, 
яка книжка товста та гарна... скільки в їй то
го слова божого є... А вони кажуть —соці- 
листи... Господи, прости і помилуй мене по 
МИЛОСТИ СВО ЇЙ  великій...

Дід встав, перехрестився і гучно поцілу
вав Маркса; потім обтер губи, знову перехре
стився і забубонів молитву.

Вересень р. 1919. Катеринослав.
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