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X.

Тарас, з усіх ознак, був глибоко зхвилюваний всім тим, що було. Він довго ходив
у себе в кімнаті, виходив у вітальню, знову вертався до себе. Нарешті одяг свого рябого
кашкета й пішов з дому. Вигляд він мав розгублений, напружено стурбований. І в той
же час, здавалось, що турбота та замішання його несвідомі, що турбується та поспішає
не сам Тарас, який навіть дивується з цього, а хтось ниший, хтось всередині його.

Біля будинку, де жив Мирон, спинився й озирнувся. Так, будинок той, в якому
живе Мирон. Тарас дурновато ухмильнувся й пішов на сходи.

Мирон чертив. Очевидно поспішав, але Тараса приняв охоче, серйозно й навіть
нетерпляче, неначе кожної хвилини чекав на його.

— Чому так довго не приходили? Ну, добре, добре, сідайте... Я складу свої
приладдя...

— Чого ж я повинен був прийти до вас? — сердито спитав Тарас. Він важко
дихав, вийшовши по крутих сходах.

Мирон склав інструменти, повернувся до його і, діловито потираючи руки,
серйозно, швидко забалакав:

— Того, любий, що ви — не дурень і не нечулий хлопець. Ну, викладайте, що
надумали?

— Я нічого не надумав. І звідки ви взяли....
— Нічого не надумали? — здивувався Мирон і навіть почервонів злегка від гніву.
— — А Олю бачили?
— Бачив.
— Давно?
— Днів зо три.
— Ну, от! Так ідіть і зараз подивіться, та послухайте її. Ідіть. Мені нема часу з

вами дурні розмови вести. Я думав... Ідіть собі.
Тарас похмуро, пильно подивився на його й помалу, чудно вимовив:
— Кисельському мужики гроші привезли. Аренду прохали зменьшити, не

згодився.
— Та-а-к? — протяг, одразу заспокоївшись, Мирон і в свою чергу уважно й

навіть з цікавостю подивився на Тараса.
— Це до-обре... Чому ж ви одразу цього не сказали? Знаменито. Ну, так як?
— Що „як"?
— Що думаєте?
— З приводу чого?
Тарас був стурбовано, але щиро здивований.
— Слухайте, Тарасе, ви прийшли до мене дурника строїть чи, справді, не

розумієте? Гроші ці... Скільки є?
— Дві тисячі.
— Нічого собі... Ну, так як? Ну, ясно й просто питаю вас: гроші ці ви лишаєте

Кисельському чи однімете, як у злодія, і дасте вашій родині? Майте на увазі, що Оля
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ледве тримається й як не сьогодня то завтра піде до Салдєева. Я не міг побачити її
учора та сьогодня, але... — (він поліз у кишеню й витяг гаманця) — от вам пьятнадцять
карбованців, візьміть їх і моментально, зараз же несіть до себе додому. Це, скажіть,
поки що, а більше потім буде... Правда?

— Не знаю... — тихо сказав Тарас, машинально беручи гроші.
Мирон мовчки, допитливо подивився на його.
— Та ви, чоловіче добрий, чого ж власно, прибігли до мене? Поділитись

приємною новиною, що Кисельські грошики отримали? „Не знаю". А хто ж знає,
позвольте вас запитати? Я, може?

Тарас дурновато посміхнувся. Мирон слідкував за ним.
— Ну, я вас серйозно питаю: з якої такої причини ви зьявилися до мене? Чому

так поспішали? Ви ж ще й досі оддихаїись не можете. Ну?
— Не знаю! — буркнув, похмурившись Тарас, і почав підводитись.
— Та сидіть! — крикнув Мирон. — Коли мужики були? Давно?
— Півгодини... годину...
— Хм! Нікуди Кисельський не виходив?
— Ні...
— Ну, то от що, Тарасе: катайте додому, себ-то до Кисельських, і слідкуйте за

старим. Розумієте? Ввечері ж, рівно о восьмій годині біжіть сюди. Тут на вас
чекатимуть... Ні, краще так: приходьте сюди, я вам тут скажу, де ви зустрінетесь з
помішниками. Вони матимуть все, що треба. Вам треба буде тільки повести їх.
Розумієте? Помішникам, прийдеться, певно, половину дати...

Тарас все ширше та ширше дивився на Мирона.
— Ви це про що? — нарешті розгублено перервав його.
— Я? Про вас. Сьогодня в ночі ви повинні взяти у Кисельського гроші. І

неодмінно сьогодня, бо він довго їх у себе не триматиме.. Ви розумно зробили, що
поспішили. Але діло треба зробити цеї ж ночі. Риск дуже малий. Не беріть тільки
усього, таких панів це тільки дратує, лишіть і йому половину. Пьятьсот помішникам,
пьятьсот собі. Чого дивитесь так?

— Я цього не можу... — тихо сказав Тарас, блідо-жовтий увесь.
— Через що? — різко, строго спитав Мирон.
Тарас мовчав.
— Через що, я вас питаю? Боїтесь?
Тарас зневажлило й нетерпляче повів плечем та головою.
— Ну, так через що ж? Неморально? Подло? Так?
Тарас потер лоба.
— Не знаю... — з трудом вимовив він.
— Але ви повинні це знати! Чуєте? Одповідайте: через що? Та швидче, коли

робить, то часу на хитання гаяти нема чого. Ну? Згода чи ні?
— Н... ні... — видушив з себе Тарас.
Мирон якийсь мент пильно розглядав його.
— Е, кваша ви! Лічитись вам треба. Значить, ви не продумали до кінця про
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злодія?
— Чому ви говорите зо мною таким тоном? — похмуро спитав Тарас.
— Яким?
— Таким владним.
— Це моє діло. Я вас питаю: продумали і чи ні? Проте, зайве питання. Лікуватись

вам треба спочатку. Ну, добре... Плюньте.
Мирон обірвав і заходив по хаті. Потім зупинився біля столу й довго дивився в

вікно. В жовто-зелених очах його пробігали насмішкувато-веселі іскорки.
— Ну, покиньмо це! — раптом повернувся він до Тараса. — Чуєте, Тарасе?

Лишіть. Не можете й не треба. Придумаємо щось инше. Ідіть додому, лягайте й лежіть.
Це — найкраще в вашому становищу. Тільки гроші Олі занесіть.

Тарас підняв голову й каламутними очима подивився на Мирона.
— Пагано мені... —  зтиха, неначе прохаючи вибачення, сказав він. — Коли б не

це, я б продумав... Бачите: от, скажемо, собаки... Вони також відчувають каяття,
наприклад... Значить, є совість? Правда?

Мирон невдоволено скривився.
— Залиште, кажу! Ідіть додому.
— Ні, почекайте... Так же неможна. Це ж не є рішення питання. А коли собаки...

це нехай так, значить, і у їх моральність є? Але, знову таки, яке мені діло до того, що
у собаки моральність? Правда? Я сам по собі. Важно те, що у мене нема. У мене. У
мене ж ... є. Стійте! Це, значить, так: Кисельські мені помагали... дуже помагали... Так,
помагали... Потім я йду і вночи кажу: давай гроші. Ти вкрав у мужиків, ти — злодій, о,
я знаю, — постійний, сістематичний, законний, найшкодливіщий. злодій... Е, це я добре
знаю.... Так... Але... ти, значить, мені давай. А потім? Знову жити у них? Їсти з ними?
Неначе нічого не трапилось? Та хіба це можливо?

Мирон з цікавостю слідкував за ним.
— Гадаєте, що неможливо?
— Ну, а як же?! Як же це можливо?!
— Ну, то й нема чого про це більше балакати. Плюньте, ідіть додому й ні за що

не робіть. Боже вас борони, раптом схопитись та зробить. Самі себе потім загризете.
Не треба. Ідіть додому, придумаємо щось инше. Неможна.

— Ви так думаєте? — нерішучо, недовірчиво зазирнув йому в лице Тарас.
— Так, я так думаю. До побачення.
І Мирон рішуче випровадив його з помешкання. При цьому сам він одягся й

вийшов з ним на вулицю.
Тарас слухняно пішов в тому напрямку, куди йшов Мирон, і машинально зайшов

до помешкання Кисельських.
Тихо було по всіх кімнатах. В передпокою висів капелюх старого Кисельського,

що Тарас для чогось з приємностю одмітив, хоч зараз же й забув про це.
День пройшов важко для всіх. Спати розішлися рано.
І раптом уночи, годині о третій старий Кисельський збудив Катерину Андрієвну,

Катерина Андрієвна — Віру та Дару, Дара — Сергія, Тарас же прокинувся сам від
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гомону голосів. Тільки Коля спав.
Семен Васильович був дуже блідий, напівзамішано, напів насмішкувато

усміхався й не міг стояти на місці, робив кроків зо три вперед і вертався, знову кроків
зо три й вертався.

Катерина Андрієвна з жахом слухала його. Всі були вражені.
Семен Васильович розповів от що:
Тільки що він встиг заснути, як раптом був розбуджений якимсь шарудінням і

світлом в своїй кімнаті. Швидко підвівшись на ліжкові, він побачив просто над собою
дві постаті в машкарах і кашкетах, — він добре памьятає, що в кашкетах, ще в обох
дашки блестіли від
свічки. В руках револьвери.

— Браунінги? — для чогось спитала Віра, вся дрібно-нервово тремтючи й
кутаючись у велику хустку.

— Вибачте, мадемуазель, в цьому я не дуже добре розбіраюсь, браунінги, чи
який чорт! — кинув їй Семен Васильович.

Словом, вони були з револьверами, і револьвери були напрямлені просто на
його. Завжди неприємно бачити у себе перед лицем дуло револьверу, коли ж їх два, то
подвійно неприємно.

Гості в машкарах не затруднили його довгою розмовою. Один з них пошепки
запропонував йому передати їм одну тисячу карбованців, а другу великодушно
дозволив лишити у себе, бо їм відомо, що сьогодня мужики принесли йому цілих дві
тисячі, які до банку ще не однесено.

В домі було абсолютно тихо. Неначе всі навмисно принишкли. Біля дверей
Сергієвої кімнати ледве маячила в темноті ще одна постать. Можливо, що їх було ще
з десяток.

Пропозицію було зроблено настільки спокійно та впевнено, що за нею
вчувалося непохитне рішення стріляти на випадок одмови. Йому, Семену
Васильовичеві, не хотілось доводити своїх гостей до таких надмірних вчинків. Через
те він узяв тисячу карбованців і віддав передньому добродію. Той з дуже ввічливим
поклоном прийняв, перелічив і тут-же чомусь віддав половину другому. Очевидячки,
як що одного піймають, то друга половина все таки уціліє.

Після того вони все так само пошепки порадили Семену Васильовичу не
гомоніти, не кричати і, взагалі, для власного ж спокою яко мога швидче забути за цей
інцідент. Вони дуже милі та дбайливі люди. І зникли.

Тим часом він оце не вдержався й розповіда зараз же, як тільки вони пішли. Хай
не ображаються, це їх не стурбує, подія ж є досить цікава.

І Семен Васильович нервово потирав руки.
Це було так неймовірно, несподівано, так просто та швидко, що всі спочатку

думали, чи не жартує Семен Васильович. Але ланцюжок біля дверей був перерізаний,
на підлозі лишилися сліди брудних ніг, двері стояли незачинені.

— Це хтось свій! — в підняттю скрикнула Катерина Андрієвна. — Неодмінно
свій!
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— Чому? — здивувався Сергій. Він був, помітно, пригнічений оповіданням
батька. Часто подивлявся на Дару, але вона з великою хусткою на голові, що
прикривала їй плечі, не дивилась на його. Була бліда й чудно, хвилююче гарна.

— Чому? — скрикнула Катерина Андрієвна. — Та тому, що хто ж инший міг
знати, що отримано від селян дві тисячі? Хто?

— Та хто-хоч.
— Як це „хто-хоч”?
— А, мамо! Та самі ж селяне могли це зробити. Або сказали кому-небудь. Мало

кому...
Тарас великими, напруженими очима дивився на всіх, сидючи на канапі якось

занадто рівно, непорушно, задеревеніло.
— Ні! — уперто замотала головою Катерина Андрієвна. — Це — свій! Треба

занадто добре все знати, щоб прийти в той самий день. Чужий не міг так добре знати
розположення кімнат, дверей і... усього. Вони ж просто до Семена Васильовича
прийшли. Просто. Без всякого гомону. Не шукали. Я голову даю, що це... Мирон!

— Ах, мамо! — досадливo скрикнула Віра.
Сергій криво посміхнувся. Дара з глибоким здивованням подивилась на

Катерину Андрієвну й вся почервоніла чогось.
— Що „мамо”? — обернулась Катерина Андрієвна у бік Віри. — Що? Цього не

може бути? Так?
— А один з них, між иншим, постаттю дуже подібний до Мирона, — з посміхом

сказав Семен Васильович, не перестаючи ходить.
Тарас раптом схопився, розгублено, злякано подивився й, пробурмотівши щось,

з чудним виглядом, побіг до себе. Ніхто не звернув на його особливої уваги й швидко
всі розійшлися, якось одразу припинивши розмови про Мирона. Але всі зробилися
задумливими.

На другий день про експропріацію стало відомо цілій вулиці, так що Семен
Васильович примушений був дати заяву до поліції. Було складено протокола;
обдивились двері, перерізаний ланцюжок, невитерті сліди ніг і все записали.

Між иншим, вранці, підчас чаю, коли Семен Васильович ущіпливо висловив
гадку, що прийдеться мати діло з поліцією, Дара раптом звернулась до Катерини
Андрієвни й недбало сказала:

— Мені здається, мамо, що вам не варто нічого казати за Мирона. Ви напевне
нічого не знаєте, а людину, як що не повісять, то в вязниці продержати можуть... Та й
для вас це не добре: подумають, що мстимося йому...

І очі її допитливо й напружено слідкували за Катериною Андрієвною. Обведені
темною смугою, вони здавались повними якоїсь нічної тайни. Видно, не спала всю
останню частину ночі.

Катерина Андрієвна навіть злякалась.
— Ну, звичайно, звичайно! Я тільки так... От ще не ставало, щоб ще й це почали

про нас говорити...
— Я це тому, що ви вночі...
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— Вночі всі були в підняттю... — глухо сказав Сергій і закашлявся. Він виглядав
дуже зле, був весь сірий, велика голова його здавалась ще більшою, а груди плескуваті
та зігнуті, як ввігнуте шкло. Жовта борідка безнадійно загиналась донизу.

Тарас нічого не казав і швидко пішов до себе. Там він ліг на неприбране ліжко
й дивлячись в стелю, лежав цілий день. Обідать не пішов. Иноді схоплювався, швидко,
неначе тікаючи від когось, бігав по хаті й знову лягав.

В усьому помешканню також помічалось заховане піднесення. Силкувались
балакати про найзвичайнісенькі речі, умисно-безтурботно сміялись, але у кожного ця
умисність помічалась дуже виразно. Тому на вечір всі були вже похмурі, роздратовані
й ховалися по своїх кутках.

Було годин шість. Дара засвітила в вітальні свічку й тихо грала щось строге та
сумне.

Сергій неначе за якимсь ділом кільки разів нечутно виходив з своєї кімнати,
проходив у вітальню, шукав чогось і, покашлюючи, нерішуче дивився на гарну, неначе
точену спину Дари. Вона, не повертаючись, скоса дивилась на його та грала далі. Він
ішов до себе.

Раптом почувся дзвінок.
Дара підвелась і пішла відчиняти.
Увійшов Мирон.
— Доброго здороовья! — весело протяг він, входячи в передпокій. — Тарас

до-о-ма?
— Дома... — тихо відповіла Дара. — Входьте...
— Я на хвили-и-нку...
Дара мовчки повернулась і пішла до кімнати Тараса.
— Тарасе! — постукала в двері.
— Ввійдіть! — глухо почулося. Дара одчинила двері й уривчасто, неначе їй

важко було балакати, сказала:
— Там... хоче... вас бачити... Мирон...
— Мирон?! — злякано схопився Тарас.
— Чого ви так? — неначе здивувалась Дара.
— Нічого... Так... Я зараз... Я зараз... Я от тільки... — Ну, та... Позвольте... Він

там?
Він укінець змішався. В блідій смузі лихтарів з вулиці видко було його бігаючі,

широко розкриті, стурбовані очі.
— Та що з вами?! — раптом розсердилась Дара. — Ідіть, він на вас чекає!
Тарас зараз же хапливо кинувся вперед.
Мирон чекав на порозі вітальні, спокійно поглядаючи навкруги й одною рукою

підтягаючи вуса догори.
— Увійдіть у вітальню, — різко кинула йому Дара. — Чого стоїте там?
— Я не на до-о-вго...
— Все одно.
Мирон увійшов. Дара пройшла близько біля його, подивилась неначе мимохідь
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в лице йому й поправила килим.
Підбіг Тарас.
— Добридень... — замішано сказав він і шукаючими очима впився в Мирона.
— Добри-и-день! — одповів Мирон, швидко, але уважно окинувши його очима

з голови до ніг.
— А мені тре-еба... Що ви такий? Нездужаєте? Хочу сказати вам кільки слів.
— Добре, я зараз... — заспішив Тарас. — Ми тут... чи підемо?
— Краще підемо...
— Добре, я зараз...
I так само стояв, чудно дивлячись в лице Миронові, неначе шукаючи на йому

чогось.
— А ви чули Мироне, — раптом голосно та спокійно заговорила Дара, — у нас

сьогодня вночі експропріація була...
— Та що, ви?! — здивовано, швидко повернувся до неї Мирон.
— Так.
— Яким чином?
— Самим звичайним. Явились в машкарах добродії, пройшли до Семена

Васильовича й з револьверами в руках, почали вимагати тисячу карбованців.
— Ну, і? — високо підняв брови Мирон.
Дара пильно подивилась на його. Ніздрі її хвилювались.
— Ну, і Семен Васильович дав їм. Вони пішли. Ви хіба про це не чули?
— Я?! — весело здивувався Мирон. — Звідки ж мені чути? От так штука! Ну, і

що ж? Зараз, звичайно, треба було поліцію покликати. Як же так?!
Щось іскристе, насмішкувато-веселе бігало в його зеленкуватих очах.
— Поліцію було покликано.
— Так? Ну, розуміється. Це ж чорт зна що таке! Семен Васильович, звичайно,

дуже стурбований? От так історія! Багато їх було?
— Не знаю. Двоє було в кабінеті. Семен Васильович каже, що один них дуже

подібний до вас.
Мирон весело зареготався.
— До мене?! Та не може бути?! От це мені подобається... Ще чого доброго на

шибеницю попаду... Ха-ха-ха! Та вони ж в машкарах, кажете ви, були?
Дара не зводила з його очей, чудних, схвильованих, мьягких.
— Постаттю подібний.
— Постаттю? Ну, це ще не так страшно... І більше нічим?
— Ви що, боїтесь?
— А вже-ж! От, маєте собі! Велика радість на шибеницю йти. Не маю

ніякісенької охоти.
— Коли це не ви були, так чого ж вам?
— Ну, це... знаєте... Та, послухайте: ви, здається й справді думаєте, що це я був?

Ха-ха-ха! От це мені подо-о-бається!...
І Мирон весело розвів руками.
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— Це ціка-а-во ! Ну, а ви, Тарасе, все ж таки, той... беріть вашого капелюха та
ходім. Та чого дивитесь так на мене, як на привид чи й, справді, як на експропріатора?
Га? Ідіть одягайтесь, ходім.

Тарас машинально повернувся й пішов у свою кімнату. Мирон з посмішкою в
очах оглядався навкруги.

Потім неначе згадав щось, крикнув „ага!” й швидко поліз у кишеню. Вийняв
якогось листа та з гречною посмішкою подав його Дарі.

— Добре, що згадав. Прочитайте.
Дара розгорнула листа й почала читати:
„Ти напрасно, Роня, ходиш, понапрасну ножки бьєш. Не ходи й дурня тут не

строй. З міня сміются вже за тебе, а коли хочеш щоб повірила тобі, візьми, свою Дару
та Віру, приходь з ними сюди, поклонися мені в ніжки перед всіма, поцілуй в руку мене
та мого гостя, от тоді бачитиму, що поважаєш. А дами твої нехай станцюють з нашими
гістьми І мене попрохають. І пущай з кавалерами приходять. А без них і не лізь, бо
вижену. Марія Купченко.”

Дара, нахмуривши брови, повернула листа Миронові.
— Вона, мабуть, в пьяному стані писала це? — майже байдуже вимовила.
— Можливо. І не сама, але колективно. Але, не дивлячись на це, пропозицію її

приймаєте? Ви колись хотіли...
Дара подивилась на його.
— Вам дуже хочеться, щоб я образила сестру?
— Чим?
— Тим, що піду. Я цього не хочу...
— Які ви делікатні!
Мирон ніяково засміявся й сховав листа.
Дара задумалась, неначе одразу забула про лист і похмуро розглажувала

зморшки скатертини на столі. Високі молоді груди її підіймались та опускались. Вона,
помітно, була чимсь схвильована.

— Мироне! Це ви зробили експропріацію? — раптом тихо, швидко спитала вона
й глянула на його лагідними, довірчивими, чудними очима. — Ви? Так?

Мирон здивовано підняв брови.
— Та що ви?! Бог з вами!
— Мироне, скажіть мені!
Мирон раптом почервонів увесь. Очі злісно потемніли. Він також знизив голос.
— Та ви що? Наївність удаєте чи мене за наївного вважаєте? Що ви справді?

Хочете дошукатись, хто видер у вас тисячку? До поліції звертайтесь!
Дара зблідла й мовчки дивилась на його. І раптом приклала руку до щоки й з

якимсь повним горя страхом, неначе тільки зараз помітивши, тихо, майже, несвідомо
промовила:

— Ох, як же ви мене ненавидите! Як ненавидите!
Мирон швидко глянув на неї, крякнув, непокійно заворушився й рішучо тріпнув

головою, неначе, викидав з неї щось зайве.
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— Чи ви швидко там, Тарасе? — голосно гукнув він.
— Зараз... Зараз... Шукаю... — почулося з кімнати Тараса.
Дара одняла руку й, неначе від болю хмурячи брови, глухо та твердо сказала:
— Скажіть, ви дуже мене ненавидите?
Мирон ще більше нахмурився, непокійно помняв капелюха й нічого не сказав.
— Скажіть, мені тепер дуже хочеться це знати... Мироне!
Мирон глянув на неї, усміхнувся й нетерпляче повернувся до Тарасової кімнати.
— Та швидче, Тарасе! Якого біса там?
— Ви не хочете мені відповідать? — тихо кинула Дара, закусивши губу й важко

дихаючи.
— Ні!
— Чому?
— Тому, що не хочу.
— Чому ж не хочете?
Мирон круто, злісно озирнувся до неї.
— Та чого ви, справді?! — спалахнув він. — Чого вам треба від мене? Що вам від

моєї ненависти або любови? Що за розмова така? Скажи їй, чи ти зробив... Та що ви?!
Що за кумедна наївність? З якої речі почну з вами отвертим бути, хоч би й я зробив?
Ненависть? Яка ненависть? За що? Що ви мені? Ідіть до Кисельських про почуття
балакати, мені ж дайте спокій. Чи, може, цією вудочкою хочете виловити свою тисячу?
Шкода, правда? Бідні! Нічого, мужички знесуть ще яєчко, „не просте, а золоте”... Та
й поліція подбає.

Дара затулила лице руками, неначе захищаючи його від злих, шипячих слів.
Потім одняла руки й бліда, з тремтячими від муки губами, тихо сказала:

— Ох, як ви боляче мені робите! Ох, як боляче!
І помалу похитала головою, як роблять це від нестерпного болю.
Мирон замовк, зблід, швидко ступив до неї й раптом одразу зупинився.
— Е, так краще! Все одно! Прощайте!
І круто повернувшись, поспішно, неначе тікаючи, пішов в передпокій. Дара тихо,

помалу пустились на стілець і безсило сперлася всім тілом на його спинку.
В цей час вибіг Тарас.
— Вже... Іду! Шапку шукав... Під ліжком...
Він на бігу одягав кашкета й не помітив Дару.
На вулиці деякий час ішли мовчки. Мирон був хмарний, Тарас же стурбовано,

несміло заглядав йому в вічі та щулився від холоду.
— Ви — дурень! — раптом різко сказав Мирон, повертаючись до Тараса.
Той не образився, тільки здивувався.
— Розумієте? Чого дивились на мене так? Що тут страшного, коли б ви навіть

ні трішки не мали сумніву, що то я був? Що одну з багатьох тисяч видер у злодія?
Дурень ви! Дивиться як теля на нові  ворота. Може, ще ляпали язиком що небудь про
нашу розмову? Так?

— Ні, я нікому нічого не казав.
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— То-ж-то. Ще такої б дурниці не ставало. Зробив я. Маю при собі пьятьсот
карбованців, які зараз вам дам. Другі пьятьсот помішники взяли. Я б вам їх не віддав,
коли б не знав, що Оля не візьме від мене. Крім того, я, певно, швидко поїду звідси.

Тарас щось пробурмотів.
— Мовчіть. Слухайте. Тому я їх вам даю. Ви так зробіть: покладіть їх в ощадну

касу; деякий час житимете, як раніще. Чи дали ви вашим пьятьнадцять карбованців?
— Ні... Я забув...
— Е, який ви дурень! Чому ж не дали? Хіба ви не розумієте, чорт би вас узяв, що

для ваших тепер кожен карбованець дорогий! Зараз же йдіть та однесіть! Чуєте?
— Добре... —  прошепотів Тарас.
— Пьятьсот же занесіть до ощадної каси й поки що не чіпайте. Потім як небудь

скажете, що зустріли одного знайомого, котрий прихильно поставився до вашого
скрутного становища і згодився знайти для вас грошей. Розумієте? І візьмете спочатку
карбованців сто. На ці гроші, або, ще додавши, треба наняти для Олі майстерню. Вона
закличе ще товаришок і організує артіль, чи що. Це проект, але поки... Батька в
лікарню.
Самі в санаторій. Инакше усіх вас чорт забере.

Тарас зупинився.
— Я також ваших грошей... не візьму, — з усиллям сказав він.
— Що-о?!
— Я... не можу.
Мирон пильно подивився в лице йому й засміявся.
— Фу, та й ідіоти ж ви всі які! Ну, чого ради ви цю комедію строїте? Ходімте, ми

звертаємо на себе увагу... Чому ви не „можете”?
— А ви думаєте, що я можу?
— Господи!..
— Підождіть! Хіба це не все одно, що зробить?
— Себ-то як?
— Так. Це все одно. Я ж не продумав зробити? Правда?
— Ну?
Мирон питав вже не так певно. Тарас помітив це.
— Коли ж я не продумав зробити, хіба я маю право взять?
Мирон деякий час мовчав, дивлячись поперед себе похмурими, скупченими

очима. Тарас непокійно заглядав йому в лице.
— Не вірно! — нарешті рішучо стріпнув Мирон головою. — Тут ви берете від

мене, там же від Кисельського. Там ви берете силою, тут же вам дають. Зовсім нова
комбінація. Ну, та це дурниці. Беріть гроші!

Мирон витяг з бокової кишені пакета й простягнув Тарасові. Тарас нерішуче
взяв і тримав в руках, вагаючись.

— Ховайте, нема чого. І зараз же йдіть до своїх. А завтра ранком занесіть до
ощадної каси, — сьогодня пізно. І кінець... З Олею побалакайте й ні за що не
допускайте до дурниць. На випадок чогось, біжіть до мене. Не застанете, лишайте
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записку. Зрозуміли?
— Так...
— І слухайте: візьміть себе в руки. Зберіть все ваше самолюбство. Ви наче

ганчірка якась, дивитись  на вас неприємно. Сором! Хвороба хворобою, але
нетримання себе в руках само собою. Як що .зможете, забіжіть завтра до мене сказати,
як все обійдеться. А Кисельські  твердо переконані, що це я?

— Ні... Підозріння тільки... легке.
Тарас рішуче сховав пакета й щільно стиснув губи, неначе рішившись на щось.
— А як Дара віднеслась? — байдуже кинув Мирон, але скоса гостро поглядав на

Тараса.
— Дара нічого... Сьогодня вранці казала, щоб нічого не казати поліції про

підозріння на вас.
— Так?.. А до... експропріації як однеслась?
— Нічого не казала... Напевно, хвалить...
Тарас усміхнувся.
— Хвалить? — ще більш байдуже спитав Мирон. — Чу-у-дно... Ви чули?
— Так, вона щось таке казала Сергію сьогодня ...
Тарас знову усміхнувся.
— Сергій дуже... зажурений... У соціалиста експропріація... Ну-ну!
— Хм! — мугикнув задумливо Мирон.
Помовчали. Тарас щулився від холоду.
— Ну, все одно! — раптом сильно зітхнув Мирон, і засміявся. — Так і буде.
— Що? — запитав Тарас. 
— Нічого... Це я так... Ну, то до побачення. Мені сюди... Завтра заходьте.
— До побачення. Зайду.
— Біля чотирьох.
— Добре...
Мирон зайшов в під'їзд будинку, в якому жила Наталя.


